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Detaljplan för del av Stale 1:10, Lycke, Uddevalla kommun, Västra Götalands län.  

Upprättad av CIM&BIM Arkitekter AB     

PLANBESKRIVNING

    

HANDLINGAR  

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, ritad på en grundkarta i skala 1:1000.  

Till detaljplanen hör följande handlingar:  

- Illustrationskarta infälld på plankartan 
- Planbeskrivning (denna handling) 
- Genomförandebeskrivning 
- Planprogram, upprättat den 24 januari 2006  
- Redogörelse för programsamråd, daterad 5 februari 2008 
- Samrådsredogörelse, daterad 2 juni 2009 
- Utlåtande efter utställning, daterat 3 januari 2011 
- Fastighetsförteckning   

Övriga handlingar:  

- PM, Geoteknisk utredning, Bohusgeo AB 2008-09-02 
- PM, Översiktlig hydrogeologisk utredning, Tyréns 2010-04-20     

INLEDNING/BAKGRUND  

Inom den aktuella delen av fastigheten Stale 1:10 finns ingen bebyggelse men i direkt 
anslutning, väster om planområdet finns åtta befintliga bostadshus. Ägaren till fastigheten 
Stale 1:10 har inkommit med önskemål om att uppföra sju nya bostadshus för åretruntboende 
som en direkt fortsättning på den befintliga bostadsbebyggelsen.  

För att kunna ta ställning till den önskade utbyggnaden har miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
ställt krav på att detaljplan skall upprättas för området. Ett planprogram har även framtagits 
med syfte är klarlägga förutsättningarna och möjlighet för ägaren till fastigheten Stale 1:10 att 
kunna avstycka nya fastigheter för enbostadshus inom det aktuella området. Detta plan-
program har även varit föremål för samråd (se redogörelse för programsamråd).     

SYFTE OCH HUVUDDRAG   

Föreliggande förslag redovisar sju stycken nya enbostadshus som en direkt fortsättning på den 
befintliga bostadsbebyggelsen väster om planområdet.    

Det aktuella området omfattas inte av något riksintresse enligt 3 o 4 kap MB och inte heller av 
strandskydd.  
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PLANDATA  

Areal  

Planområdet är 2,15 ha stort.  

Markägare  

Fastigheten Stale 1:10 är i privat ägo.   

Läge  

Det aktuella planområdet är 
beläget ca 2 km söder om 
Bokenäs och ca 2 mil väster 
om Uddevalla.                

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN  

Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.     

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE   

KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN, ÖP 2002  

Av kommunens översiktsplanen, antagen 2002-11-12, framgår att det är ett kommunalt 
övergripande mål att underlätta för fortsatt bosättning i vackra och attraktiva lägen där man 
kan dra nytta av de stora natur- och kulturvärdena utan att skada dem.   

Det aktuella planområdet ligger utanför den zon som omfattas av geografiska hushållnings-
bestämmelser enligt 4 kap MB, men den nya bebyggelsen skall ändock tillkomma på ett 
varsamt och hänsynsfullt sätt så att odlingslandskapets öppna karaktär bevaras.    

DETALJPLANER  

För området finns ingen gällande detaljplan och området gränsar ej heller till detaljplanelagt 
område. 
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KOMMUNALA BESLUT / PLANERINGSMÅL  

Ett planprogram har framtagits och 2006-03-16 beslöt MBN om samråd. I detta planprogram 
redovisades att nedanstående mål skulle vara vägledande för den aktuella planläggningen:  

1 Ge möjlighet att kunna uppföra sju stycken nya bostadshus inom planområdet.  

2 Säkerställa att de nya bostadshusen placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till natur, kulturvärden och landskapsbild. Ny bebyggelse 
på landsbygden skall placeras i traditionella lägen och som komplettering till 
befintlig bebyggelse. Husen skall utformas med hänsyn till angränsande 
bebyggelse och den lokala byggnadstraditionen.  

3 Säkerställa att trafik-, vatten och avlopp för den nya fastigheterna löses på 
tillfredsställande sätt.  

4 Säkerställa att det används säkra tekniska lösningar (tex radonskyddet) och 
material i det nya bostadshuset för att undvika risk för ohälsa. Stor miljöhänsyn 
skall även tas beträffande drift och underhåll samt framtida återanvändning, 
återvinning eller deponi. Miljöriktiga och återanvändbara material skall 
användas. 

   

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR   

ALLMÄN LÄMPLIGHETSPRÖVNING  

I 2 kap. plan- och bygglagen regleras de allmänna intressen som skall beaktas vid plan-
läggning. Bland annat framgår att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov.  

Den föreslagna exploateringen har i och för sig inget direkt stöd i kommunens översiktsplan 
men den nu föreslagna exploateringen bedöms ändock medföra en från allmän synpunkt god 
hushållning med naturresurserna och föreslagen exploatering bedöms därför inte vara i 
konflikt med 2 kap. plan- och bygglagen eller med kommunens översiktsplan.   

MARK OCH VEGETATION  
Det aktuella området 
utgör en del av en 
jordbruksbygd och 
bostadsbebyggelsen 
föreslås lokaliseras 
till randzonen där 
den brukbara mar-
ken övergått till 
impediment med 
främst granskogs-
vegetation.     
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  

För Uddevalla kommun finns en översiktlig stabilitetsutredning, Översiktlig skredriskkartering 
för Uddevalla kommun , (Statens räddningsverk/Flygfältsbyrån, 2001). Det aktuella området 
ligger inte inom område där stabilitetsförhållandena bedömts som osäkra. Enligt kommunens 
översiktsplan skall varje exploateringsföretag eller detaljplan inom område med mark som kan 
innehålla lera klarläggas i enlighet med Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitets-
utredningar.  

En geoteknisk utredning är utförd av Bohusgeo AB, PM 2008-09-02. Det undersökta området 
(2,2 ha) utgörs i huvudsak av relativt kuperad skogsmark. Berg i dagen finns såväl i områdets 
västra som i dess östra del. Markytan sluttar mot söder och sydost och markytans nivå varierar 
mellan ca +42 och ca +54 i väster och mellan ca +35 och +52 i den östra/sydöstra delen. 
Markytans lutning varierar mellan ca 1:1 och ca 1:30. I områdets mellersta del rinner en bäck 
i nord-sydlig riktning.  

Geotekniska förhållanden

  

Jordlagren utgörs förutom ett ca 0,2 meter vegetationslager i huvudsak av: 
Fast ytlager av torrskorpelera/-silt 
Lera (lokalt intill bäcken och i den södra delen av området) 
Fast lagrad friktionsjord.  

Det fasta ytlagret bedöms ha mellan ca 1 och ca 3,2 meters tjocklek. Vattenkvoten har i 
torrskorpelera uppmätts till 25 á 30 % och i torrskorpesilt i ett enstaka prov till 23 %. Det 
fasta ytlagret bedöms på grund av siltinnehållet delvis vara mycket tjälskjutande och starkt 
flytbenäget.  

Lera har påträffats dels i anslutning till bäcken i områdets mellersta del, dels i områdets 
sydöstra del. Leran är siltig och dess tjocklek är enligt sonderingarna maximalt ca 3 meter. 
Den okorrigerade skjuvhållfastheten har intill bäcken uppmätts till mellan ca 20 och ca 40 kPa 
och i den sydöstra delen ca 10 och ca 20 kPa. Vattenkvoten har uppmätts till ca 40 % och 
konflytgränsen till 40 á 45 %.  

Egenskaperna hos den fast lagrade friktionsjorden under det fasta ytlagret och leran har inte 
undersökts.  

Släntstabilitet

  

Släntstabiliteten har beräknats i en sektion. Beräkningarna har gjorts med såväl c+ø analys 
som  kombinerad analys. Programmet GeoStudio 2007, GEOSLOPE ver. 7.11 har använts 
och analysen har utförts med optimerade cirkulärcylindriska glidytor. Vi d beräkningarna med 
kombinerad analys har grundvattenytan antagits ligga i markytans nivå och att 
tryckfördelningen är hydrostatisk.  

De beräknade säkerhetsfaktorerna är Fkomb =  2.10 resp. Fc+ø = 2.22. Beräkningar har även 

gjorts med ett förhöjt portryck i friktionsjorden under leran. Enligt beräkningarna är säker-
hetsfaktorn Fkomb =  1.4 vid ett portryck motsvarande en grundvattenyta belägen på nivån 
+48, dvs mellan 0 (vid fastmarksgränsen) och ca 6,5 meter över markytan (vid bäckbotten). 
Bottenupptryckning vid bäcken uppkommer vid ett tryck motsvarande en grundvattenyta på 
ca +44,5 meter. Vi bedömer det därför som osannolikt, att så höga portryck kan uppstå i 
slänten att säkerhetsfaktorn blir lägre än Fkomb =  1.4.  

Den utförda undersökningen motsvarar detaljerad nivå enligt Skredkommisionens 
anvisningar. De beräknade säkerhetsfaktorerna är bör därvid vara minst Fc+ø  1.7 - 1.5 och 

Fkomb   1.45 - 1.35.  
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Stabiliteten bedöms därför vara tillfredsställande under nuvarande förhållanden. Den 
planerade exploateringen kommer sannolikt att medföra, att bäcken kulverteras och att 
marken kulverteras, varvid släntstabiliteten kommer att förbättras.  

Grundläggning

  
Flertalet byggnader bedöms preliminärt kunna grundläggas med kantförstyvade plattor direkt 
i mark. Inom de delar, där lera förekommer (vid hus 2,3 och 7 räknat från väster) kan emeller-
tid grundläggningen behöva nedföras till fast botten, speciellt vid hus 2 och 3 där ojämna upp-
fyllnader kommer att erfordras. För hus 7 längst i öster kan troligen kompensationsgrundlägg-
ning åstadkommas.  

Schaktning

  

Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2: 1 erfordras vid ett max schaktdjup av 2 meter. 
Vid schakt under grundvattennivån, vid nederbörd eller riklig vattentillrinning kan flackare 
släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras.  

Infiltration

  

För att inte minska grundvattenbildningen, erhålla viss rening av dagvattnet och inte 
åstadkomma en grundvattensänkning inom angränsande områden mm bör infiltration 
anordnas.  

Kompletterande undersökningar i samband med projektering och byggande

  

I samband med att byggnadernas läge och utformning bestäms, kan kompletterande 
undersökningar erfordras för att lämplig grundläggning skall kunna bestämmas. 
Om grundläggning utförs så att kontakt erhålles med berg eller grov friktionsjord närmast 
berget, bör kompletterande markradonmätningar utföras i samband med entreprenadarbetena.    

RADON  

Berggrunden i Uddevalla kommun består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga 
uranhalter. Undantaget är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-
sydost genom hela kommunen. Det aktuella planområdet ligger utanför det ovan nämnda 
pegmatikstråket och inom område som ur radonsynpunkt bedöms som normalriskområde. 
Särskild bestämmelse har dock införts i detaljplanen att huvudbyggnad skall utföras med 
radonskyddad grundkonstruktion om inte särskild utredning visar att detta är onödigt.  

Risken för förhöjd radonhalt i dricksvatten finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana 
fall måste vattentäkterna förses med reningsanläggning.  

   

HYDROGEOLOGI  

En översiktlig hydrogeologisk utredning har utförts av Tyréns 2010-04-20. Syftet med 
utredningen var att klarlägga de hydrogeologiska förutsättningarna för att förse ytterligare 7 
hushåll inom Stale l: 10 med dricksvatten från berggrunden. Utredningen skall utgöra 
underlag för områdets detaljplan.   
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Bakgrund

  
Det aktuella området, Lycke, ligger ca 1 km söder om Bokenäs kyrka och riksväg 161.  Sju 
tomter ska nyttjas för byggnation av enfamiljshus. En förutsättning för detaljplanen skall 
godkännas är att vattenförsörjningen till tomterna kan ske från grundvattnet och att uttaget 
inte påverkar tillgången i befintliga brunnar. Uttagsbehovet för de sju tillkommande hushållen 
uppskattas till 7 m3/dygn. I dagsläget finns två alternativ till vattenförsörjning, enskilda 
brunnar eller en gemensam anläggning/brunn som tar vatten från berggrunden.  

Utförda undersökningar

  

Under april 2010 utfördes fältundersökningar omfattande kartering av topografiska och 
geologiska förhållande samt mätning av grundvattennivåer i brunnar. I tidigare utförd 
brunnsinventering gjordes brevutskick till 17 fastighetsägare. Sex av dessa gav sitt 
godkännande för brunnsinspektion och nivåmätning. Fyra av dessa brunnar ligger inom 
påverkansområdet.  

Rekommendationer och slutsatser

  

Med hänsyn till avrinnings områdets storlek och bedömd grundvattenbildning bedöms det 
finnas förutsättningar för att förse det planlagda området med dricksvatten med båda 
försörjningsalternativen, dvs. enskilda brunnar eller en gemensam anläggning.  

Då alternativet med enskilda brunnar väljs bedöms ca 50 % av brunnarna bli lyckade med 
avseende på kapaciteten (250 l/h). Det bör också nämnas att det genomsnittliga totala uttaget 
för ett hushåll bedöms till 1000 l/dygn, vilket motsvarar ett genomsnitt på ca 42 l/h. Med en 
installerad hydrofor kan således en lägre kapacitet än 250 l/h accepteras.  

Om alternativet med gemensam anläggning väljs bör den förses med en reservoar, alternativt 
kan flera brunnar kopplas samman för att öka försörjningssäkerheten. Val av anläggningstyp 
kommer att bero på resultatet av brunnsborrningen. Det bäst lämpade området för 
brunnsborrning bedöms vara i närheten av det karterade lineamentet i mittre delarna av 
exploateringsområdet, alternativt södra delarna av exploateringsområdet. Med hänsyn till hur 
sannolikhetsfördelningen ser ut för brunnskapaciteter rekommenderas att hydrogeologiska 
undersökningar utförs för att lokalisera mer exakt plats för etablering aven gemensam 
brunn/anläggning. Den mest kostnadseffektiv a och resultatsäkraste metoden bedöms vara 
VLF (Very Low Frequency). Statististiska utvärderingar av utförda VLF undersökningar visar 
att mediankapaciteten kan höjas med 500 %.  

Om alternativet med gemensam anläggning väljs rekommenderas att tillstånd för vatten-
verksamhet enligt miljöbalken söks hos Miljödomstolen. Om en fler än 50 personer (10 

hushåll) ansluts, alternativt om uttaget överstiger 10 m3/dygn, bör dessutom ett vatten-
skyddsområde upprättas.  

För att tillstånd för vattenverksamhet ska erhållas bör en provpumpning utföras. Provpump-
ningen bör helst utföras för opåverkande förhållanden, dvs att vattenuttaget stoppas under en 
period. Provpumpningen är nödvändig för att verifiera påverkansområdets avgränsning, att få 
bättre kunskap om grundvattenmagasinets hydrogeologiska egenskaper samt att klargöra 
uttagsmöjligheterna och hur övre och undre grundvattenmagasinet samverkar hydrauliskt.    
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BERGRAS / BLOCKNEDFALL  

En inventering/besiktning av berget har gjorts. Ovan redovisas ett foto över området taget från 
väg 791 och nedan redovisas foton tagna inom området där berg i dagen är synligt.  

Denna översiktliga inventering 
visar att berget inte är sönder-
vittrat och det har inte heller 
kunnat observeras några lösa 
block varför slutsatsen är att 
det inte föreligger någon risk 
för bergras eller blocknedfall 
inom området.         

Bilden ovan är tagen vid tomt 2                     

Bilden ovan är tagen vid tomt 4 
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KULTURMILJÖ / FORNLÄMNINGAR  

Det aktuella planområdet ligger inte i, eller i direkt anslutning till, utvald kulturmiljö.  

Ett område nordost om planområdet är redovisat som fornlämningsmiljö och i anslutning till 
planområdet finns ett 
antal kända fornlämnin-
gar. Den närmst belägna 
fornlämningen ligger 
nordost om planområdet 
och har RAÄ-nummer: 
Bokenäs 312:1. Denna 
fornlämning är av typen 
stensättning och utgörs 
av en stenfylld rund grav. 
Med anledning av detta 
genomförde Bohusläns 
museum en arkeologisk 
utredning den 7 och 15 
maj 2007. Enligt utred-
ningen indikerar de 
enstaka spridda fynden 

en förhistorisk närvaro av människor på platsen, men Bohusläns museum gör bedömningen 
att materialet är för litet för att motivera ytterligare arkeologisk åtgärd.    

BEFINTLIG BYGGNATION INOM / I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET  

  

I direkt anslutning till planområdet (väster om området) finns åtta befintliga bostadshus.     

FRAMTIDA MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE  

Planområdets användning är främst för bostadsändamål men det har även avsatts mindre 
områden för reningsverk och transformatorstation. En del av planområdet utgörs även av 
allmän platsmark (NATUR och LOKALGATA).   

Enligt PBL 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Enligt PBL 3 kap 1 § 
skall byggnader även ha en yttre form och färg, som är lämpligt för byggnaderna som sådana 
och ger en god helhetsverkan.  
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Den nya bebyggelsen föreslås placeras i gränszonen mellan de öppna markerna och de 
angränsande lite högra belägna skogsbevuxna markerna. Inom planområdet föreslås sju 
tomter för enbostadshus som en fortsättning på den befintliga villabebyggelsen väster om 
planområdet.    
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För att planområdet skall bli utformat på ett tillfredsställande sätt har det i detaljplanen införts 
planbestämmelser som kommer att ligga till grund för detaljutformning av bebyggelsen. De 
främsta regleringarna beskrivs nedan.  

De nya bostadshusen föreslås få en maximal byggnadsarea på 220 kvm per tomt där tomternas 
storlek varierar mellan drygt 1300 m2 till knappt 2000 m2 (se bild ovan).  

Inom varje bostadskvarter har reglerats maximala antalet tomtplatser.  

Beträffande byggnaders placering har en del av kvartersmarken punktprickats och det har även 
införts en bestämmelse om minsta avstånd till granntomt.  

Det är inte önskvärt att alla hus skall se likadana ut, men det har ändock införts olika 
planbestämmelser reglerande typ av tak, minsta och största taklutning, byggnadshöjd etc.   

Eftersom bostadstomterna är ganska stora föreslås parkeringen lösas inom den egna tomten. I 
den östra delen av planområdet föreslås dock att även en besöksparkering anläggs.     

VÄGAR OCH TRAFIK  

Bilden ovan visar grusvägen direkt efter det att man kört av från väg 791  

Tillfart till planområdet sker från väg 791 via den befintliga grusvägen som trafikmatar den 
befintliga bostadsbebyggelsen väster om planområdet. Denna tillfartsväg skall utformas med 
erforderliga mötesplatser. Lokalgatan inom planområdet utformas med en bredd som tillåter 
möte mellan personbilar. 
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I det avsnitt av väg 791 
där den ovan nämnda 
grusvägen ansluter har 
siktförhållandena inte 
varit tillräckligt bra och 
sikten har därför 
förbättras i riktning 
norrut 5 meter in på den 
aktuella anslutnings-
vägen. Med denna 
förbättring torde det 
trafiksäkerhetsmässigt 
inte vara något problem 
med den trafikökning 
som den nya bebyggel-
sen medför.  

 

Bilden ovan visar väg 791 i det avsnitt där den ovan nämnda grusvägen ansluter.  

Bilderna ovan visar siktförhållandena före och efter röjning ca 5 meter in på grusvägen från väg 791.    

VÄGTRAFIKBULLER  

Följande riktvärden får ej överskridas vid nybyggnation av bostäder vad avser trafikbuller från 
vägtrafik: 
55 dB(A), ekvivalentnivå, utomhus vid fasad. 
30 dB(A), ekvivalentnivå, inomhus. 
70 dB(A), maximalnivå, utomhus på uteplats. 
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde över en längre tid (oftast ett dygn) och maximalnivån 
redovisar förhållandena vid en enstaka fordonspassage.  

Av regering och riksdag fastlagda riktvärden för buller utomhus vid bostäder anger alltså en 
ekvivalent bullernivå på 55 dBA och en maximal på 70 dBA. Det senare riktvärdet gäller på 
uteplats och ska normalt inte överskridas mer än fem gånger per maxtrafiktimme. Med dessa 
riktvärden utomhus klaras också gällande riktvärden inomhus vid 25 dBA fasaddämpning. 
Riktvärdet för maximalbuller inomhus gäller nattetid och ska normalt inte överskridas mer än 
tre gånger per natt.   
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Den nya lokalvägen inom planområdet kommer endast att betjäna fastigheterna inom 
planområdet och trafikmängderna blir därför små. Trafikmängden på denna lokalväg beräknas 
maximalt uppgå till 40 fordonsrörelser/dag. De ekvivalenta ljudnivåerna för biltrafiken på 
lokalvägen bedöms varken inomhus eller utomhus komma att överskrida riktvärdena.  

Trafikflödet på väg 790, sydost om planområdet, uppgick 2001 till 460 fordon/dygn  28% 
(ÅDT). Antalet tunga fordon var ca 10 per dygn. Gällande hastighetsbegränsning är 70 km/h. 
Sommartrafiken bedöms uppgå till ca 700 fordon/dygn.  

Avståndet från väg 790 till det bostadshus inom planområdet som hamnar närmast väg 790 
blir ca 100 meter. Gällande riktvärde för ekvivalent bullernivå klaras även med den bedömda 
sommartrafiken på 700 fordon/dygn.  

Riktvärdet för maximal bullernivå överskrids ej heller av övrig trafik (ej tung trafik) men 
eftersom värdet är 10 dBA högre för tung trafik kan det i detta fallet bli ett överskridande. 
Med 10 tunga fordon per dygn är det dock osannolikt med fler än tre överskridanden nattetid. 
Under maxtrafiktimme dagtid ligger sannolikt även antalet nivåöverskridanden under fem.     

VATTEN OCH AVLOPP  

Anslutning till det kommunala ledningsnätet är ej realistiskt.  

Vattenförsörjningen löses genom separata djupborrade brunnar för varje enskild fastighet.  

Avloppet löses genom ett gemensamt minireningsverk som klarar de kravnivåer som finns i 
Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7.  

Dagvattenledningar anläggs inom planområdet och dagvattnet leds till befintligt dike (söder 
om den nya vägen inom planområdet). Från befintlig dagvattenbrunn i söder leds dagvattnet 
idag, och även framgent, i kulvertar på fastigheten Bjällane 3:6 mot Koljefjorden. Även 
dränerings- och takvatten anslutes till dessa dagvattenledningar. Bedömningen är att de 
befintliga dagvattenledningarna skall klara den ökade belastningen men om så inte skulle bli 
fallet skall exploatören vidtaga erforderliga åtgärder så att detta inte påverkar fastigheten 
Bjällane negativt, vilket reglerats i avtal från 2010-09-30.      

EL OCH TELE  

El- och teleförsörjning till området sker över det befintliga nätet. Ett område för 
transformatorstation har avsatts invid vändplats/gästparkering i planområdets östra del.    

UPPLÅTELSEFORM  

Tomterna avses försäljas som enskilda fastigheter. Hela området är avsett att byggas ut med 
åretruntstandard.   
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KOLLEKTIVTRAFIK  

Närmsta vältrafikerade busshållplats finns vid Bokenäs skola vid väg 161, ca 1,5 km norr om 
planområdet. Det finns mycket goda möjligheter att resa kollektivt från denna hållplats till 
Uddevalla (Torp/Kampenhof), men även Lysekil. Busslinjerna 670, 840, 841 och 845 trafikerar 
väg 161 och första möjligheten på dagen att åka till Kampenhop i Uddevalla är 05:55 med buss 
670. Under hela dagen är det senare goda möjligheter till kollektivtrafikförbindelser med 
Uddevalla/Lysekil. Även väg 790/791 trafikeras av skolskjutsar morgon och eftermiddag.  

Eftersom vägen är så smal stannar bussen, se bilden ovan, vid Lyckevägen för alla åldrar, dvs 
även för de som går på den närbelägna Bokenässkolan.     

SERVICE  

Planområdet är beläget ca 2 km söder om Bokenäs med LM-skola (årskurs 1-6), förskola, 
fritidshem, hembygdsgård och viss kommersiell service. 

   

MILJÖKONSEKVENSER   

PLANFÖRSLAGETS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN (MB)  

Den föreslagna exploateringen innebär inte någon miljöfarlig verksamhet enligt definitioner i 
MB 9 kap 1 § och någon miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 1 § behöver inte 
upprättas.   

Planområdet omfattas inte av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap 1,2 §§.   

Planområdet ingår inte heller i område av riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap 6 §, 
naturvård eller kulturmiljövård.  
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Aktuell planläggning bedöms därför inte skada miljöbalkens riksintressen, medföra mellan-
kommunala problem eller vara olämpligt med avseende på hälsa, säkerhet eller gällande 
miljökvalitetsnormer.   

Turism och friluftsliv

  
Den föreslagna bebyggelsen utgör en fortsättning på en befintlig bebyggelse inom ett område 
som inte bedömts ha några stora värden för det rörliga friluftslivet. Den föreslagna 
utbyggnaden tar inte heller i anspråk mark i sådan omfattning att det kan anses ha någon 
betydande påverkan på tillgången till mark för det rörliga friluftslivet.   

Kulturmiljövården

  

Ett område nordost om planområdet är redovisat som fornlämningsmiljö och i anslutning till 
planområdet finns ett antal kända fornlämningar. Med anledning av detta genomförde 
Bohusläns museum en arkeologisk utredning den 7 och 15 maj 2007. Enligt utredningen 
indikerar de enstaka spridda fynden en förhistorisk närvaro av människor på platsen, men 
Bohusläns museum gör bedömningen att materialet är för litet för att motivera ytterligare 
arkeologisk åtgärd.   

Naturvården

  

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på 
ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelsen utgör dock 
inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Området är inte av riksintresse för naturvården enligt MB 3 kap 6 § och området innehåller 
inte några utmärkande naturvärden avseende flora och fauna. 

Den nya bebyggelsen föreslås placeras på ett traditionellt sätt i gränszonen mellan de öppna 
jordbruksmarkerna och de angränsande lite högra belägna markerna (där skogen nyligen 
avverkats, se bilden ovan) och som en direkt fortsättning på den befintliga bostads-
bebyggelsen. Husen bör även utformas med hänsyn till angränsande bebyggelse och den 
lokala byggnadstraditionen.  

Den föreslagna exploateringen bedöms därför kunna bli acceptabel med tanke på 
landskapsbilden och de skador som uppstår på naturvärdena inom området och förslaget 
bedöms därför inte strida mot bestämmelserna i miljöbalkens 3 kap. 
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Biotopskydd

  
Stenmurar har höga naturvärden genom den variation de skapar i jordbrukslandskapet. De 
utgör ofta livsmiljöer och reträttplatser för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. 
Stenmurar i och i kanten av jordbruksmark är sedan 1 januari 1994 biotopskyddade med stöd 
av 19 a § NVF.  

Inom planområdet finns biotopskyddade stenmurar. Dessa stenmurar är inmätta och har 
förlagts inom NATUR-område så att de ej skall skadas av aktuell exploatering.    

Miljökvalitetsnormer

  

Ett genomförande av detaljplanen medför bla att trafiken till/från och inom området kommer 
att öka vilket innebär ökade halter  av kvävedioxid och bly. Den föreslagna exploateringen 
innebär dock inte någon stor förändring jämfört med situationen idag och ingen av de idag 
beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas.  

Miljökvalitetsnormer för utvalda sjöar och vattendrag i Sverige berör ej heller aktuellt 
planområde.   

Förordnanden

  

Området omfattas inte av strandskyddsförordnanden enligt miljöbalken.   

Övrigt

  

Området är en jordbruksbygd men omfattningen av närliggande jordbruksverksamhet är dock 
inte stor. På gärdet i väster sker ekologisk odling av spannmål och på grannens, Bjällane 3:6, 
är det vall. Närmsta område med hästar är ca 400 meter öster om den sydöstra nya planerade 
bostadstomten.      

PLANFÖRSLAGETS FÖRENLIGHET MED PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)  

Enligt PBL 5 kap 18 § skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen 
medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med naturresurser. Planförslaget 
bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med 
naturresurser att en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 5 kap 18 § skall upprättas.   

De föreslagna bostadshusen har bedömts väl lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt behovet av bostadshus för åretruntbruk. Den nu föreslagna exploateringen bedöms 
medföra en från allmän synpunkt god hushållning med naturresurserna och föreslagen 
exploatering bedöms därför inte strida mot bestämmelserna i PBL 2 kap 1 § (mark- och 
vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov).    
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Inom området finns goda möjligheter att lösa trafik, vattenförsörjning och avlopp på ett 
tillfredsställande sätt samtidigt som det finns en välfungerande samhällsservice i Bokenäs. 
Planförslaget bedöms därför inte heller strida mot bestämmelserna i PBL 2 kap 3 §.   

De nya bostadshusen föreslås placerade på ett traditionellt sätt i gränszonen mellan de öppna 
jordbruksmarkerna och de angränsande lite högra belägna skogsbevuxna markerna som en 
direkt fortsättning på den befintliga bostadsbebyggelsen. Husen bör även utformas med 
hänsyn till angränsande bebyggelse och den lokala byggnadstraditionen. Inom, eller i direkt 
anslutning till planområdet finns  ingen uttagen kulturmiljö att ta hänsyn till och med den 
föreslagna utformningen bedöms de nya bostadshusen uppfylla bestämmelserna i PBL 3 kap.     

Planbeskrivningen är upprättad av CIM&BIM Arkitekter AB 2010-11-09  

Lars-Erik Andersson 
Planarkitekt     

KOMPLETTERING  

Planbeskrivningen ( sid 8) har efter utställningen kompletterats med en redovisning av en 
översiktlig inventering/ besiktning av berg i dagen inom området.     

Planbeskrivningen har kompletterats av CIM&BIM Arkitekter AB 2011-01-04.  

Lars-Erik Andersson 
Planarkitekt      

Antagen av MSN:  2011-02-17   
Laga kraft: 2011-03-17 


