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

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. Det är med anledning av detta som den 
nu föreliggande programhandlingen framtagits.    

SYFTE OCH HUVUDDRAG   

Enligt PBL 5 kap 18 § skall detaljplaner grundas på ett program som anger utgångspunkter 
och mål för planen, om det inte är onödigt. Planprogrammets syfte är klarlägga 
förutsättningarna och möjlighet för ägaren till fastigheten Stale 1:10 att kunna avstycka nya 
fastigheter för enbostadshus inom det aktuella området.   

Föreliggande förslag redovisar sju stycken nya enbostadshus som en direkt fortsättning på den 
befintliga bostadsbebyggelsen väster om planområdet. Det fortsatta planarbetet får utvisa om 
även denna befintliga bebyggelse skall ingå i kommande detaljplan.    

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

PLANOMRÅDET   

PLANDATA  

Läge  

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

Areal  

Planområdet är ca 2,2 ha stort.  

Markägare  

Fastigheten Stale 1:10 är i privat ägo.    
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MARK OCH VEGETATION  

Det aktuella området 
utgör en del av en 
jordbruksbygd och 
bostadsbebyggelsen 
föreslås lokaliseras 
till randzonen där den 
brukbara marken 
övergått till impedi-
ment med främst 
granskogsvegetation.           

BEFINTLIG BYGGNATION INOM / I ANSLUTNING TILL UTREDNINGSOMRÅDET  

 

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

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 planområ-
det finns ett antal kända 
fornlämningar. Den närmst 
belägna fornlämningen 
ligger nordost om plan-
området och har RAÄ-
nummer: Bokenäs 312:1. 
Denna fornlämning är av 

typen stensättning och utgörs av en stenfylld rund grav. De många fornlämningarna gör att 
tidigt samråd med arkeologiska myndigheter krävs. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE   

GÄLLANDE REGELVERK  

Miljöbalken (MB)

  
Enligt MB 3 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Enligt MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden, samt fysisk miljö i övrigt 
som har betydelse på grund av naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Områden av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder 
som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön.  

Enligt MB 4 kap 2 § gäller generellt, att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-
företag inom kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge i norr till 
Lysekil i söder.   

Enligt MB 4 kap 1 § är detta kustområde, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
finns i området, i sin helhet av riksintresse. 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.  

Enligt MB 5 kap skall det säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som 
meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. För alla normer har 
det fastställts en tidpunkt när de skall vara uppfyllda. I dagsläget får halterna i utomhusluft av 
kväveoxider, svaveldioxider, bly och halten av partiklar (PM10) inte överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer.  

Miljökvalitetsnormer har även utfärdats för utvalda sjöar och vattendrag i hela landet.   

Plan- och bygglagen (PBL)

  

Enligt PBL 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  

Enligt PBL 2 kap 3 § skall bebyggelse förläggas till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
- de boendes och övrigas hälsa, 
- jord- berg- och vattenförhållanden, 
- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, 
- möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.  

Enligt PBL 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.   

Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna 
som sådana och som ger en god helhetsverkan.  

Vidare skall enligt PBL 3 kap 2 § byggnader placeras och utformas så att deras avsedda 
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerhet eller på annat sätt medför fara eller 
olägenheter för omgivningen. 
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FÖRORDNANDEN  

Planområdet omfattas ej av strandskydd.      

KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN, ÖP 2004  

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.       

PLANERINGSMÅL  

Enligt PBL 5 kap 18 § skall detaljplaner grundas på ett program som anger utgångspunkter och 
mål för planen, om det inte är onödigt. Nedanstående mål är vägledande för den aktuella 
planutredningen:  

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.  
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FÖRESLAGEN EXPLOATERING  

På tillhörande illustrationsskiss och nedan redovisas förslag till hur planområdet kan 
disponeras. På illustrationsskissen redovisas även förslag till planavgränsning.    

BEBYGGELSE  

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.  

De föreslagna tomternas storlek varierar mellan ca 1200- 1400 m2.    

VÄGAR, TRAFIK OCH PARKERING  

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.   
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I det avsnitt av väg 791 
där den ovan nämnda 
grusvägen ansluter är 
det god sikt och trafik-
säkerhetsmässigt torde 
det inte vara något 
problem med den 
trafikökning som den 
nya bebyggelsen 
medför.                  

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

Eftersom bostadstomterna föreslås parkeringen lösas inom den egna tomten. I den östra delen 
av planområdet föreslås dock en besöksparkering anläggas.    

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.    

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.  
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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 en 
gemensam avloppsanläggning där 
WC- och BDT avlopp behandlas 
genom slamavskiljning och därefter 
avledas till infiltrationsanläggning 
som utförs enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar 87:6. Alternativt kan 
avloppsreningsanläggningen 
utföras som ett minireningsverk.   

Spillvatten från avloppsanlägg-
ningen släpps ut i befintlig 
dagvattenbrunn i den östra delen av 
planområdet.  

Kommunens krav på enskilda 
avloppsanläggningar, vilka anges i 
VA-strategi för kustnära områden 

i Uddevalla kommun , skall 
uppfyllas.  

Dagvattnet avleds till befintliga 
dagvattenrör belägna söder om den 
nya vägen inom planområdet.  

Bilden till vänster visar vägen för 
det renade avloppsvattnet ner till 
fjorden.  
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GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR  

Nya gemensamhetsanläggningar skall inrättas för väg, gemensam avloppsanläggning och 
eventuella grönområden inom planområdet. Samtliga aktuella anläggningar ligger på privat 
mark. Utrymme för dessa anläggningar upplåtes utan ersättning.   

Gemensamhetsanläggningar inrättas i en lantmäteriförrättning, som söks och bekostas av 
fastighetsägarna. I förrättningen säkerställs  utrymme för anläggningarna samt beslutas om 
deltagande fastigheternas delaktighet och kostnadsansvar. Genomförandet underlättas om 
förrättningen påbörjas senast i samband med att tomterna avstyckas.     

HYDROGEOLOGI  

En hydrogeologisk utredning bör göras i samband med det fortsatta planarbetet.     

UPPVÄRMNING  

För den nya bebyggelsen kan t ex bergvärme eller annat värmepumpsystem vara lämpligt.     

EL OCH TELE  

El- och teleförsörjning till området sker över det befintliga nätet. Eventuella tekniska 
anläggningar för elförsörjningens behov redovisas efter samrådsskedet.     

GEOTEKNIK  

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 skall klarläggas i enlighet med Skredkommissionens anvisningar för slänt-
stabilitetsutredningar.  

För att klarlägga stabilitetsförhållandena för området bör en geoteknisk bedömning göras i 
samband med det fortsatta planarbetet. Denna bedömning får utvisa om en geoteknisk utredning 
erfordras.  
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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 bör dock införas 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.      

AVFALL  

Avfallsplanen från 1998 är det övergripande planeringsinstrumentet för kommunens 
avfallshantering. Målet är ett hållbart och kretsloppsanpassat system med maximal återvinning 
och en minimering av deponerat material.  

Inom  området skall olika typer av avfall omhändertas enligt kommunens avfallsplan.     

UPPLÅTELSEFORM  

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

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.     

SERVICE  

Planområdet är beläget ca 2 km söder om Bokenäs med LM-skola (årskurs 1-6), förskola, 
fritidshem, hembygdsgård och viss kommersiell service.   
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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. Aktuell planläggning bedöms därför inte skada miljöbalkens 
riksintressen, medföra mellankommunala 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.  

De många fornlämningarna gör att tidigt samråd med arkeologiska myndigheter krävs.   

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 skogsbevuxna markerna som en 
direkt fortsättning på den befintliga bostadsbebyggelsen. Husen skall 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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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. Avståndet till befintlig stallbyggnad samt betesmark är dock så 
stort att detta inte torde vara något problem.      

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).  

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 skall 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 mycket väl uppfylla bestämmelserna i 
PBL 3 kap.    
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