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ANTAGANDEHANDLING 
Upprättad 2011.12.13 Reviderad 2012.04.19  
Bilaga till Geoteknisk utredning avseende PM Bergteknik tillagd 2012 09 14 
 
 
 
PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för Munkeby 1.63 m.fl. i Uddevalla 
kommun. 
  
Planhandlingar 
 Planen består i   
 Plankarta med bestämmelser, ritad på en grundkarta i skala 1:1000 
 Till planen hör: 

Illustrationskarta 
 Denna beskrivning 
 Genomförandebeskrivning 
  
 Dessutom finns följande utredningar: 
 Vattenbalansberäkning 

Geoteknisk utredning- Planeringsunderlag WSP 2012 03 13 kompletterad med 
PM Bergteknik dat. 2012 07 04 rev 2012 08 24 

 
  
Planens syfte 

Syftet med planen är dels att tillse att byggrätterna inom planområdet blir mer 
ändamålsenliga – större – och att fastigheterna kan anslutas till en 
avloppsreningsanläggning.  

 
 
Förenligt med kap 3,4 och 5 i MB 

Kommunens kustområde är på grund av natur- och kulturvärdena i sin helhet av 
riksintresse enligt miljöbalkens 4 kap. 
Nordströmmarna och Koljöfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten 
och Koljöfjorden även av bestämmelserna för miljökvalitetsnormer för fisk och 
musselvatten enligt kap 5 i MB 
Det innebär bland annat att : 
 Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa 
områden om det kan ske på ett sätt som inte skadar områdets natur- och 
kulturvärden.  Bestämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. 
-Inom kustzonen får fritidsbebyggelse komma till stånd i endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
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Väl anpassad kompletteringsbebyggelse inom de i översiktsplanen markerade 
områdena medför enligt kommunens mening ingen påtaglig skada på 
riksintresset enligt 4 kap MB, om man kan lösa VA-frågan. Utökade byggrätter 
inom t.ex fritidshusområden kan medges om prövningen görs i ett sammanhang 
så att helhetsbilden är klar. Detta förutsätter godkända VA- lösningar. 

 
Planförslaget bedöms utifrån ovanstående hänseenden vara förenliga med 
miljöbalkens bestämmelser. 
Planen omfattar endast tidigare planlagd kvartersmark och inga nya 
användningssätt tillskapas. Det kan därmed sägas vara förenligt med rubr. 
kapitel. 
 

 
Översiktsplan/riksintressen mm  

I kommunens översiktsplan (ÖP 2010), antagen 2010-09-08, anges att  
kustzonen i kommunen i sin helhet är av riksintresse enligt miljöbalken (MB), 
4:e kap, på grund av sina natur- och kulturvärden. Koljöfjorden med tillhörande 
strandområden är av ”riksintresse för naturvården” enligt MB 3:6 samt av 
”riksintresse för yrkesfisket” (grunda havsområden, 0-6 meter) enligt MB 3:5. 
Landområdet är av riksintresse för friluftslivet. 

 
Nordströmmarna ingår i de NATURA 2000-områden som regeringen godkänt 
(Gullmarsfjorden mm). Alla NATURA 2000-områden är att betrakta som 
riksintressen enligt 4:e kap 8 § MB med koppling till 7 kap 27-28§§. 
Tillståndsplikt enligt MB 7:28 gäller för alla verksamheter och åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett NATURA 2000-område. 

 
Hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken, 4:e kap, syftar bl a till att säkerställa 
natur- och kulturvärdenas nationella betydelse gentemot exploateringsintressen 
av olika former. Det innebär bland annat att: 

 
-Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa 
områden endast…. om det kan ske på ett sätt som inte skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna… utgör inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet…. 

 
-Inom kustzonen får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
 
Kommunen ansluter sig till ovanstående Utökade byggrätter inom t.ex 
fritidshusområden kan medges om prövningen görs i ett sammanhang så att 
helhetsbilden är klar. Detta förutsätter godkända VA- lösningar. 
 
Enligt den gällande kommunomfattande översiktsplanen är området avsett för 
nuvarande markanvändning, vilket är fritidshusbebyggelse.  

 
Områdenas natur- och kulturvärden är i dessa sammanhang nödvändiga 
tillgångar som bör förvaltas väl och utvecklas. 
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Plandata 

Planområdet är beläget inom södra Munkeby i Uddevalla, ca 1,5 km från 
Dragsmarks kyrka, och ca 200 m från färjeläget Ängön. 
Munkeby nås via lv 161 mellan Uddevalla och Lysekil. Därifrån tar man av mot 
Fiskebäckskil för att via lv 751 nå Dragsmark. 
 
Föreslaget planområde består 4 stycken etablerade småhustomter. Totalt ca 
5000 kvm. 
 
Planen består av delar av tidigare planer för Munkeby, Dragsmark i Uddevalla 
kommun.  
Området består av avstyckade bostadsfastigheter med olika ägare.  

 
Tidigare ställningstagande 
 Planförslaget överensstämmer med ÖP 2010 
 1485k-Dr 5 fastställd 21 augusti 1963  
 1485k-Dr 2 fastställd 6 november 1958 
 1485k-Dr 7 fastställd 6 augusti 1965 
  
Miljökonsekvensbeskrivning 

Planens inverkan bedöms inte utgöra någon sådan belastning på mark eller 
vatten att det innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa eller 
hushållning av naturresurser. 
 
Miljöbedömning krävs inte för planer som avser ”små områden på lokal nivå” 
under förutsättning att de inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningens 
bilaga 4. 
 
Förslaget innebär en förtätning inom ett befintligt bebyggelseområde. Denna 
detaljplan bedöms vara liten på lokal nivå och, det den föreslår,  
omfattas inte enligt vår uppfattning av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. 
Det innebär att genomförandet av detaljplanen inte kan anses  
medföra ”betydande miljöpåverkan” och därför inte behöver genomgå 
miljöbedömning. Miljökonsekvensbeskrivning skall inte upprättas. 
Miljökonsekvenser inarbetas i planen enligt följande: 
 

Natur  
Planen består av sedan länge befintliga småhustomter. 
 

Geoteknik och bergteknik 
 Området är berg i dagen eller mycket nära till berg.  
 Jord 

Stabilitetsförhållandena i området är generellt mycket goda och någon risk för 
skred bedöms inte föreligga på grund av att lera ej påträffats inom området, 
berg i dagen förekommer mellan fastigheterna och strandlinjen samt att 
markens lutning där jord påträffats generellt är ganska ringa. 
På fastigheten 1:63 där större höjdskillnader återfinns är stabiliteten 
tillfredställande för framtaget utbyggnadsförslag. jorden består av friktionsjord 
ovan berg, som kommer i dagen på flera ställen i byggnadens närhet. 
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Berg 
I området öster om fastigheten 1:175, utanför planområdet, finns viss risk för 
blocknedfall. Området utgörs av en brant bergvägg med en höjd om ca 3-5 m. I 
det fall byggnation skall ske närmare bergsläntens fot än 10 m skall bergytan 
rensas på lösa block i enlighet med PM bergteknik WSP 2012 07 04 rev 2012 
08 24 
 
 

Markbeskaffenhet 
Området bedöms som normalriskområde för radon.  
Vattenkvaliteten i nya tänkbara vattentäkter är utredd i en särskild utredning 
(bifogas) 
Mängden hårdgjorda ytor kommer att ökas marginellt, vilket medför att 
infiltration och avledning av dagvatten kan ske som i dag. Vidare kommer nya 
hårdgjorda ytor att undvikas. 
Husens placering och tomternas storlek innebär att man har ett bra lokalklimat 
med solighet, vindlä och luftighet. 
Husen kommer att anpassas till och komplettera den traditionella 
landskapsbilden. Ingen exponering från sjösidan. 
Behovet av transporter kommer inte att öka.  

 
Bebyggelse 

Planförslaget innehåller fyra etablerade och bebyggda tomter avsedda för 
bostadshus i en våning. Byggrätten på respektive fastighet begränsas till 150 
kvm för huvudbyggnad inkl. förråd, ett fritidsboende av hög kvalitet med plats 
för flera generationer. 
 
Tillgängligheten för rörelsehindrade och övriga krav enligt PBL bevakas i 
bygglovsskedet. 

 
Fornlämningar och byggnadsminnen 
 Inga kända fornlämningar eller byggnadsminnen finns inom området. 
 
Offentlig service 

Inom närområdet finns en sommaröppen kiosk. Detaljhandel finns i 
Fiskebäckskil, Lysekil eller Rotviksbro. Större handelscentrum finns i Torp, 
Uddevalla. 
Skola och förskola finns i Bokenäs, ca 10 km. 

 
Gator och trafik 

Befintligt vägnät kommer att utnyttjas i befintligt skick.  
Tillfartsvägen mellan Flatön och Fiskebäckskilsvägen har bärighetsklass 2. 
Tillkommande trafik beroende på planen bedöms som försumbar. 
Hållplatser för kollektivtrafik finns på vägarna 161 och 751 för kommunikation till 
centralorterna Lysekil och Uddevalla. 
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Teknisk försörjning 

Vatten finns i viss omfattning inom befintliga fastigheter och skall enligt 
utredning erhållas ur fastighetsanknutna brunnar. Kompletterande dricksvatten 
kommer att kunna utvinnas från bland annat Munkeby 1.85. Avtal mellan 
berörda fastighetsägare kan tecknas och ledningsförrättning kan genomföras 
för att säkerställa detta. Miljödom kan komma att krävas. 
Dagvatten föreslås infiltreras och avledas till befintliga diken.  
Eldistribution sker idag och kommer att ske via Vattenfalls redan utbyggda nät. 
Kompletterande transformatorstation bedöms inte krävas i denna plan. 
Föreskrifter enligt Vattenfall kommer att följas. 

 
En särskild hydrogeologisk utredning har tagits fram.  
Enligt denna kan dricksvatten av god kvalitet erhållas (bifogas). 
 
Gemensam avloppsanläggning planeras i anslutning till området.  
Den föreslagna placeringen ger möjlighet till anslutning för fler fastigheter. 
Planeringen utgår från att det aktuella planområdet kan ansluta till 
reningsverket.  
Regnvatten skall avledas till befintligt dike. 

 
Administrativa frågor 

Området, från början ett fritidshusområde med en standard som innebar 
torrklosett och vatten i brunn har på senare år utvecklats till att innefatta 
byggnation för ett bekvämare liv. Toaletter och badrum har efterfrågats och  
därmed önskemål om dels större byggrätt, dels en fungerande 
avloppshantering. 
Genom denna plan kan det tillgodoses inom planområdet, och kan ge möjlighet 
till en mindre förtätning. 

 
Konsekvenser av planens genomförande 

Planens konsekvenser kommer att vara marginella. De ökade byggrätterna 
innebär inget påtagligt intrång på mark som är av värde för området eller som 
har något värde för det rörliga friluftslivet. 
Tillkommande trafik och tillkommande bebyggelse kommer att ha marginell 
inverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Dan Björkman 

 Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB 


