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Sammanfattning 

 

Planområdet är till större delen obebyggt men innehåller en bebyggd tomt. Planförslaget 

innehåller 8 nya villatomter på Högås-Kärr 1:1. Den nya bebyggelsen förläggs till en 

bergssluttning som faller mot sydost och sydväst. I södra delen ligger den bebyggda 

fastigheten 1:14 och mellan den och de nya bostäderna skapas en lek- och friyta för 

områdets behov. Anslutningen mot väg 790 föreslås bli omlagd i samband med 

utbyggnad av planområdet. Den är belägen utanför planområdet. Planförslaget har varit 

på samråd och utställning. Smärre kompletteringar har inarbetats i denna 

utställningshandling.  

 

Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta, skala 1:1000, med planillustration 

Grundkarta, 

Planbeskrivning (denna handling) 

Genomförandebeskrivning 

Fastighetsförteckning 

Övriga handlingar 

Hydrogeologisk utredning och bedömning av vattentillgång  

Bergsbesiktning med markradonundersökning 

Principförslag för vatten- och avloppsförsörjningen  

Hydrogeologisk utredning betr. ansökan för avloppsanläggning, reviderad 2012-08-24  

Detaljplaneprogram 

Samrådsredogörelse program 

Samrådsredogörelse detaljplan 

Utställningsutlåtande 

Plandata 

Planområdet är beläget omkring 1,5 mil väster om Uddevalla. Det ligger på en 

skogsklädd höjd ca en km väster om Sundsandvik och Nötesundsbron. Området nås 

idag via väg 160 från vilken man viker av vid Hälle Torg västerut på väg 790 mot 

Eriksberg. Efter ca en km når man området från en grusväg. I höjd med grusvägens 

infart ligger en kommunal badplats på Högås-Kärrs ägor. 

 

I programskedet har ett större område studerats. Detaljplanen har getts en snäv 

avgränsning för att inte binda upp markanvändningen i onödan. Planförslaget omfattar 

en yta på ca 2,5 ha mark. Cirka en hektar föreslås som ny tomtmark. Därutöver 

tillkommer mark för friyta/lek och för anläggning av lokalt reningsverk. En befintlig 

tomt ingår i planområdet. Anslutningen mot väg 790 föreslås bli omlagd i samband med 
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utbyggnad av planområdet. Den är belägen utanför planområdet. Marken är i privat ägo. 

Angöringsvägen är enskild väg. 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen och förordnanden 

Det aktuella området ingår i kustzonen i Bohuslän, ett av områdena som utpekas i 

Miljöbalken (MB) 4 kap om särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 

vatten. Kustområdet utgör riksintresse för turism och friluftsliv, främst det rörliga 

friluftslivet med avseende på befintliga natur- och kulturvärden. 

Översiktsplan 

Den gällande översiktsplanen är antagen 2010. Området ligger inom kustzon av 

riksintresse för natur- och kulturvärden enl. Miljöbalken 4 kap. Det ingår i områden 

med värdefulla miljöer i odlingslandskapet enligt Bevarandeprogrammet Lst.  

 

I översiktsplanen framhålls att man ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, 

goda livsmiljöer med hänsyn till hållbar utveckling. I Uddevalla ska det kustnära läget 

användas till att erbjuda attraktiva boenden. 

 

Som rekommendation uttalas i Översiktsplanen: ”Kommunen ska vid bedömningar av 

exploatering inom kustzonen särskilt beakta värden utpekade som riksintressen. 

Kompletterande grupper av hus, eller enstaka hus, inom den s.k. kustzonen, ska 

etableras i anslutning till befintlig bebyggelse. Dessa kompletteringar förutsätter 

godkända VA-lösningar. Tomtstorleken ska endast avse en begränsad yta.” 

 

Med försiktighet som princip bedöms bebyggelse av enstaka eller grupper av hus i 

anslutning till befintlig bebyggelse inte ge påtaglig skada på riksintresset. 

Försiktighetsprincipen förutsätter en VA-lösning som är acceptabel för miljön i 

området, att värdefull natur och friluftsliv inte inskränks och att kulturvärden inte 

skadas. Att tomtytan begränsas innebär att natur- och rekreationsområden inte inskränks 

mer än nödvändigt. Väl anpassad kompletteringsbebyggelse medför enligt kommunens 

uppfattning ingen påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap. MB. Kommunen kommer 

särskilt att bevaka natur- och kulturvärden, inkl. det rörliga friluftslivets behov. 

 

Generellt gäller för lokalisering av ny sammanhållen bebyggelse att placering i 

landskapet och utformning bör anpassas till traktens etablerade bebyggelsemönster. 

Gruppering av bebyggelse bör ges en småskalig karaktär för att framstå som klara 

alternativ till konventionell stadsbebyggelse. Den tekniska standarden på gator ska 

hållas på lägsta möjliga nivå men så att utryckningsfordon och soptransporter kan 

komma fram. Inom kustzonen bör båtplatsfrågan lösas innan bebyggelse tillkommer för 

att undvika konflikter mellan ägare till olika rättigheter och fiskets intressen. 
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Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. 

Strandskydd 

Planområdet berörs ej av strandskydd. 

Program för planområdet 

Ett detaljplaneprogram har utarbetats och varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har 

inarbetats i föreliggande planförslag. Efter programfasen har Miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden 2010-08-10 beslutat om att programmet ska ligga till grund för 

fortsatt arbete med framtagande av detaljplan.  

 

Planområdet ingår i Kommunens kulturmiljöprogram Högås kyrkomiljö- och 

jordbruksbebyggelse. Kulturmiljövårdsprogram, Uddevalla kommun. Det är antaget av 

kommunfullmäktige den 9 april 2002. Exploateringsområdet ligger i värdefull miljö 

enligt kulturmiljövårdsprogrammet och utgör en del i ett större odlingslandskap. 

Förutsättningar och förändringar 

Behovsbedömning av miljöbedömning 

Vid framtagandet av programmet för detaljplan har det gjorts en bedömning om 

genomförandet antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden har bedömt att ett genomförande inte medför betydande 

miljöpåverkan, och därmed behövs inte upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. 

Länsstyrelsen instämmer i detta. 

 

Avvägningar enligt Miljöbalken 

Inga naturresurser tas i anspråk enligt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 

kapitel 3. 

Planområdet omfattas av kustzonen som utpekas i MB 4 kap 2 § och utgör därmed 

riksintresse för naturvården. Exploateringsföretag får bara företas om det kan ske på ett 

sätt så att markens natur- och kulturvärden inte påtagligt skadas.  

 

I planområdets direkta närhet ligger spridda fritidsbostäder. I närheten finns också en 

lägergård och ett antal gårdar och åretruntbostäder. Planförslaget bedöms uppfylla 

kriteriet nyetablering i anslutning till befintlig bebyggelse inom Kustzonen och därmed 

inte vara i strid med bestämmelserna i MB 4 kap 2 §.  

 

Planområdet berör en grön korridor markerat i den schematiska grönstrukturen för 

kustzonen. Den nya bebyggelsen placeras vid sidan av den skogsväg som utgör en 

naturlig promenadstig uppåt åsen och bort mot jordbruksmarken. På andra sidan 

bebyggelsegruppen bildar landskapet en barriär i form av en brant sluttande terräng mot 
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slätten. Den föreslagna bebyggelsen antas därför inte påverka grönkorridorens funktion 

eller värde. Dess placering är motiverad i och med dess sammankoppling till befintliga 

småhus inom höjdpartiets omgivning.  

Området och miljömålen 

Riksdagen har beslutat om sexton övergripande miljömål som ska nås inom en 

generation, d.v.s. innan år 2025. Av de femton målen har kommunen pekat ut sex mål 

som har särskilt stor betydelse för Uddevalla. Nedan beskrivs hur planförslaget förhåller 

sig till dessa mål. 

Begränsad klimatpåverkan: Tillgången till kollektivtrafik och samhällsservice är 

mindre god. Med ett kustnära boende kan behovet av sommarbostad bortfalla och ett 

dubbelt boende undvikas, vilket är resursbesparande och minskar behovet av bilåkning. 

Den befintliga infrastrukturen i form av vägnät och elnät kan utnyttjas. Bebyggelsen 

ökar också underlaget för skolskjutstrafiken. 

Ingen övergödning: En avloppsanläggning med god kvalitet anläggs. 

Levande sjöar: Ingen påverkan. 

Grundvatten av god kvalitet: Utredning visar att vattenförsörjning kan ske 

tillfredsställande. Dagvatten tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. 

Hav i balans, levande kust och skärgård: Ingen påverkan. 

God bebyggd miljö: En god bebyggd miljö kan skapas med ljusa södervända tomter 

som kan ge en god energihushållning genom att passiv solenergi tillvaratas. Möjlighet 

till trevliga utblickar skapas som är positivt för välbefinnandet. Genom tillkomsten av 

bostadsgruppen kan området få en bättre egen identitet.  

Energihushållning 

Enligt PBL ska planläggningen främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 

energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Energihushållningen kan 

främjas genom att bebyggelsen uppförs med god isolering och i övrigt så att låg 

energiförbrukning erhålls. Genom att området sluttar mot söder finns goda möjligheter 

att använda solvärme. 

Klimatanpassning 

Jordens klimat håller på att förändras. För Sveriges del bedöms det innebära stigande 

medeltemperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer 

frekventa extrema vädersituationer. De regionala skillnaderna är stora. 

Västsverige förväntas att drabbas särskilt hårt av ökade nederbördsmängder. På grund 

av en förhållandevis liten landhöjning här kommer även havsnivån att stiga. En global 

havsnivåhöjning på 1 meter, medför att medelvattenytan längs länets kuststräcka höjs 

med 65-80 cm. Mildare vintrar och färre dagar med snö förutses.  

Klimatförändringarna bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för 

planområdet. 
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Miljökvalitetsnormer 

Enligt Miljöbalken, MB 5 kap, ska det vara säkerställt att föreslagna planeringsåtgärder 

inte medför att de regler som meddelats i förordningen om miljökvalitetsnormer 

överskrids. De normer som är relevanta för Uddevalla kommun gäller föroreningar i 

utomhusluft och olika parametrar i fisk- och musselvatten. Den dominerande källan till 

luftföroreningar med ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer är utsläpp från 

trafiken, huvudsakligen från E6 och Riksväg 44.  

Detaljplaneområde på Högås-Kärrs marker avvattnas via dike till Kvarnbäcken och 

vidare till vattenförekomsten Kalvöfjorden. För Kalvöfjorden är den ekologiska statusen 

otillfredsställande och den kemiska statusen god. Miljökvalitetsnormerna är god 

ekologisk status år 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015. Miljöproblemet för 

fjorden är övergödning. Med föreslagna lösningar för avlopp och dagvatten bedöms inte 

statusen på de berörda vattenförekomsterna påverkas negativt. Sammantaget bedöms 

inga av de förslag som redovisas i planen medföra att gällande miljökvalitetsnormer 

överskrids. 

Mark, topografi, vegetation 

Planområdet ligger på en höjd med blandskog och gles skog på hällmark. Vissa partier 

har nyligen avverkats. Skogen består av relativt ung gran och tall med inslag av bok, ek 

och björk. Sydväst om planområdet finns öppen jordbruksmark. Nedanför höjdpartiet 

som sträcker sig 20-25 meter över havet ligger stamfastighetens gård karaktäristiskt 

placerad mellan höjdparti och slättmark. Slättmarken utgör jordbruksmark som sluttar 

ner mot fjorden. 

I planområdets kringområden finns ädellövskog som omnämns i länsstyrelsens 

lövskogsinventering. Österut på sjösidan väg 790 ligger det marina strandkomplexet 

Hälle Leror med marin strandäng som upptas i länsstyrelsens Våtmarksinventering och 

pekas ut som regionalt värdefull ängs- och hagmark. Hela området Högås utpekas som 

Regionalt värdefullt odlingslandskap. I angränsning till planområdet finns en 

stengärdesgård som avgränsar en öppen jordbruksmark. Stenmurar i jordbruksmark 

utgör biotopskydd enligt MB 7 kap.  

 

Stenmur i planområdets västra gräns 
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Utdrag ur jordartskartan 

Geologiska förhållanden 

En bergteknisk besiktning och radonundersökning har utförts av COWI AB under maj 

2011. Planområdet utgörs huvudsakligen av tunt eller osammanhängande jordlager, 

huvudsakligen morän på berg. Berggrunden består huvudsakligen av grå 

gnejsomvandlad granodiorit med inslag av pegmatitådror. 

Bergteknik 

Huvuddelen av berggrunden inom området utgörs av ett hällområde som lutar mot 

sydost och sydväst. Området bedöms vara stabilt. Förekommande bergslänter och 

utfallna block är så låga respektive obetydliga att de inte utgör någon risk ur 

stabilitetssynpunkt. 

Inga åtgärder bedöms nödvändiga innan planerad bergschakt påbörjas. 

En ny bergteknisk besiktning bör utföras efter avslutad bergschakt, om nya bergsslänter 

har sprängts ut. Besiktningen bör framför allt utföras i utsprängda slänter som är högre 

än 1,5 m. Den nya besiktningen utförs för bedömning av behov av förstärkning av 

bergschaktväggar. 

Radonundersökning 

Radon är en radioaktiv gas vars sönderfallsprodukter, radondöttrarna, följer med 

inandningsluften. Radongas nybildas ständigt i jord och berg genom sönderfall av uran 

och radium. En byggnad har normalt ett svagt undertryck gentemot jordluften och kan 

därför suga in markradon. Med anpassad byggteknik kan bostäder skyddas mot 

inläckande markradon. 

I Boverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12 anges rikt- och gränsvärden för 

joniserande strålning i inomhusluft i nybyggda hus. Årsmedelvärdet av den joniserade 

strålningen från radongas får inte överstiga 200 Bq/m3 (avsnitt 6:23). 

Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,3 µSv/h i rum där människor vistas mer än 

tillfälligt (avsnitt 6:12). 
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Med en scintillometer har bergrundens totala gammastrålning uppmätts, vilket ger en 

bra indikation på uran- och radiuminnehållet i berggrunden och därmed även radonhalt i 

markluft. Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i ”Markradon, 

riktlinjer för markradonundersökningar”, BFR T20:1989. För klassificering av berg och 

stenmaterial används följande gränsvärden för gammastrålning och radiumhalt, enligt 

BRF T20:1989: 

 

Gammastrålning 

(Sv/h) 

Radiumhalt 

(Bq/kg) 

Riskklassificering Byggnadskonstruktion 

< 0,05 < 60 lågradonmark Inga åtgärder i 

byggnadskonstruktion 

0,05 – 0,15 60 – 200 normalradonmark Byggnadskonstruktion ska 

vara radonskyddade 

> 0,15 > 200 högradonmark Byggnadskonstruktion ska 

vara radonsäker 

 

Mätningen har utförts kontinuerligt på blottat berg i naturliga hällar. Instrumentet 

kalibrerades senast år 2010. Vid undersökningstillfället uppmättes nivåer på 

gammastrålning i blottade hällar till mellan 0,09 och 0,12 mikrosievert per timma 

(µSv/h). Det innebär att området består av normalriskmark vad gäller radon. 

På normalradonmark ska nykonstruerade byggnader vara radonskyddade, dvs. med en 

grundkonstruktion som inte ger uppenbara otätheter mot markluft. Till exempel bör 

rörgenomföringar och kulvertintag i byggnadens bottenplatta och eventuella 

källarytterväggar tätas, eller åtgärder vidtas som förhindrar att sprickor uppstår i golv 

och källarytterväggar på grund av sättningar eller andra rörelser. (Ur Radonboken, 

förebyggande åtgärder i nya byggnader, Clavensjö B & Åkerblom G, 2004). 

Fornlämningar och kulturmiljö 

Bohusläs Museum har utfört en arkeologisk utredning under våren 2011. Utredningen 

har visat att inga fornminnen finns inom planområdet eller de kringliggande områden 

som påverkas vid plangenomförandet.  

 

Området ligger i värdefull miljö enligt kulturmiljöprogrammet och utgör en del i ett 

större odlingslandskap. 

Bebyggelseområden 

Ny bebyggelse 

Planområdet är till större delen obebyggt. Den nya bebyggelsen förläggs till en 

bergssluttning norr om den bebyggda fastigheten 1:14. Marken faller mot sydost och 

sydväst med en nivåskillnad på cirka 20 meter mellan planområdets norra och dess 

södra del. Bostadsgruppen omfattar 8 nya villatomter. Mellan 1:14 och bostadsgruppen 

skapas en lek- och friyta för områdets behov. Enligt översiktsplanen ska ny 
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sammanhållen bebyggelse på landet ha rymliga tomter, men i kustzonen skall storleken 

på tomtyta begränsas så att inte onödigt mycket mark privatiseras och görs otillgänglig 

för det rörliga friluftslivet. Delar av marken som föreslås för nybyggnation har nyligen 

avverkats. En viss utvidgning av avverkad mark kan bli aktuell för att ge utrymme åt 

föreslagen bebyggelse. Det är viktigt att tomterna får stöd i terrängen och inte blir 

siluettbildande Tomterna har minskats något i storlek i förhållande till programmet, för 

att ge större plats för en inramande trädridå. För 1:14 har lagts in utökad mark mot norr 

enligt redan upprättat köpeavtal.  

 

Det är angeläget att hustypen på respektive tomt anpassas till terrängförutsättningarna. 

De flesta tomterna är starkt sluttande och där bör sluttningshus uppföras. 

Planbestämmelserna medger uppförande av enplanshus med inredd vind och hus med 

suterrängvåning (utan inredd vind) där nivåförhållandena är lämpliga. I planen anges 

dels byggnadshöjd och dels totalhöjd. Enligt Plan- och byggförordningen gäller att 

byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om 

byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från 

den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Bestämmelsen om totalhöjd i meter över nollplanet syftar till att byggnader inte ska bli 

för höga med hänsyn till silhuettverkan och till grannars utblickar. 

 

Med hänsyn till landskapsbilden och den värdefulla miljön ska byggnader ges sådan 

form och färg att de underordnar sig landskapet. Ljusa och reflekterande takmaterial får 

inte användas. 
 

 
Fotomontage med föreslagen bebyggelse 

Service 

Högås förskola ligger ca fyra km norrut vid Högås. Bokenäs skola ligger ca en mil 

västerut och här finns grundskola årskurs F-6 och förskola. Det har också 

Herrestadskolan som ligger drygt en mil österut.  
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Vid tillfartsvägens anslutning till huvudvägen finns en kommunal badplats på 

fastigheten Högås-Kärr 1:1. Sydväst om badplatsen finns bryggor för småbåtar. En 

utbyggnad av båtplatser pågår av fastighetsägaren till Högås-Kärr 1:1. Behovet av 

båtplatser för tillkommande bebyggelse kan tillgodoses.  

 

Detalj- och dagligvaruhandel finns närmast vid Rotviksbro cirka 3 km från området och 

i övrigt vid Henån och Torps köpcentrum. 

Tillgänglighet för rörelsehindrade m fl 

Området är mycket kuperat, vilket begränsar tillgängligheten för rörelsehindrade 

utomhus. Inom varje tomt ska det ordnas en god förbindelse mellan bilplats och 

husentré. 

Naturmiljö, lek och rekreation 

I planområdets närhet finns det mycket stora, allemansrättsligt tillgängliga 

naturområden. Den nya bebyggelsen placeras vid sidan av den skogsväg som utgör en 

naturlig promenadstig i grönkorridoren utmed åsen. På andra sidan bebyggelsegruppen 

bildar landskapet en barriär i form av en brant sluttande terräng mot slätten. Inom 

planområdet skapas en friyta för lek och utevistelse. Läget för denna är i södra delen av 

planområdet. Närlek för mindre barn sker i regel på den egna villatomten.  

 

Infrastruktur 

Kollektivtrafik 

Västtrafik trafikerar sträckan Uddevalla-Orust-Stenungsund-Göteborg med Orust 

Express. Närmsta hållplats ligger vid Hälle torg, norr om Nötesundsbron. Turtäthet är 

cirka en gång per timme under vardagar dagtid. På kvällar/nätter och helger är 

turtätheten glesare.  

 

Skolskjuts trafikerar allmänna vägen 790. 

Vägar och biltrafik 

Från Uddevalla eller Orust leder väg 160 till Sundsandvik där avfart västerut leder till 

planområdet som nås från väg 790. Den löper längs fjorden och ansluter till väg 801 

mot färjeläget vid Bokenäset via väg 791. Väg 790 har funktionell vägklass 4 och är 

hastighetsbegränsad till 70 km/timmen med lokalt lägre hastigheter i höjd med 

planområdet. Väg 160 är primärled för farligt gods. Trafikverket är väghållare för 

samtliga allmänna vägar medan småvägar i området är enskilda. Den nuvarande utfarten 

mot väg 790 har dåliga siktförhållanden. I anslutning till planarbetet föreslås en ny 

utfart mot väg 790 norr om befintlig. Den ska uppnå god standard enligt Trafikverket, 

vilket innebär att siktsträckan bör uppgå till minst 170 meter åt vardera hållet mätt 5 

meter in på anslutningsvägen. Utfarten samordnas med stamfastighetens utfart. Tillstånd 

enligt 39§ väglagen har erhållits. Se nedanstående översikt. 
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Översikt med planområdet och anslutningen mot allmän väg 

Väg inom planområdet och parkering 

Vägen som leder fram till tomterna kommer att utformas med en enkel standard, 

anpassad till befintliga vägar som är grusvägar. Vägen kommer att projekteras slutligt 

efter planens antagande. Maximal lutning är 9 %. Vägområdet får en bredd av 9 meter. 

Det är relativt brett tilltaget för att få plats med dike och vissa slänter. I några fall 

fortsätter dock slänterna in på tomterna. Skötsel av området mellan väg och tomt kan 

överlämnas från gemensamhetsanläggning till respektive fastighetsägare. 

Utmed vägen förläggs en gemensam parkeringsplats. Där finns också en gemensam yta 

på för sopkärl. Parkering för planområdets behov sker på de enskilda tomterna. Antalet 

p-platser dimensioneras efter kommunens parkeringsnorm. 
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I detaljplaneprogrammet redovisades en parkeringsplats i anslutning till badet. Den 

ligger utanför planområdet och kommer inte hanteras i detta planarbete. 

Gång- och cykelvägar 

Separata gång- och cykelvägar saknas. Gång- och cykeltrafik sker på lokalvägen inom 

planområdet och på småvägarna utanför planområdet. Vägen från planområdet till väg 

790 bör kunna anses som en säker väg för skolbarn. Vid anslutningen mot väg 790 

förutsätts att skolbussen stannar. En gångväg utmed den allmänna vägen och en 

gångpassage över den diskuteras som en möjlighet i planprogrammet. Detta kommer 

inte att genomföras i samband med detaljplanen.  

 

 
Bef skogsbilväg och gångväg väster om planområdet 

Teknisk försörjning 

Hydrogeologi och vattenförsörjning 

En hydrogeologisk utredning och bedömning av vattentillgång för nybyggnad av åtta 

bostadshus på fastigheten Högås-Kärr 1:1, har utförts av COWI AB, 2010-11-11. 

Utgående från genomförd utredning dras slutsatsen att det planerade uttaget bedöms 

vara uthålligt m a p salthalt på både kort och lång sikt.  

  

Utredningen visar att det föreligger låg risk för saltvatteninträngning för aktuellt 

brunnsområde. Detta innebär att även om tre nya brunnar anläggs i föreslaget område 

förväntas det att vatten med långsiktigt bibehållen kvalitet avseende klorid kan tas från 

området. Lokalt och tidvis kan dock något förhöjda salthalter uppkomma, speciellt 

under perioder med liten grundvattenbildning och stora uttag. Det rekommenderas 

kontinuerlig provtagning av kloridhalt under borrning enligt SGU:s riktlinjer (SGU 

2008).  
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Vattenbalansen indikerar att grundvattenbildningen överstiger förväntat uttagsbehov. 

Beräkningen är utförd med konservativa antaganden avseende grundvattenbildningens 

storlek.  

 

Utredningen föreslår att fastighetsägaren till Högås-Kärr 1:1 tillåts borra inom 

planområdet för att försörja de planerade åtta fastigheterna. Detta under förutsättning att 

dessa rekommendationer följs:  

• Att borrdjupet begränsas för att minimera risk för saltvatteninträngning.  

• Att brunnarna placeras med minst 30 m avstånd sinsemellan. 

• Att vattennivån i kringliggande brunnar mäts samtidigt som de nya brunnarnas 

kapacitet testas. Kontroll av vattennivån utförs även i Högås-Kärr 1:15 och 1:6.  

• Att kloridhalten i brunnarna mäts under borrning.  

• Att fastigheterna förses med vattensnål teknik och restriktioner rörande 

vattenförbrukning införs.  

 

Föreslås att borrningarna utförs med ett borrhål per tomt enligt ovanstående. 

 

I detaljplanen har intagits en bestämmelse om att vattensnål teknik så som snålspolande 

munstycken och toaletter ska användas och att borrning ska ske enligt ovanstående 

rekommendationer. 

Dagvatten 

Ett principförslag för vatten- och avloppsförsörjningen för, har utförts av COWI AB 

(förhandskopia 2011-04) 

Uddevalla kommun har antagit riktlinjer för dagvattenhanteringen. Enligt dessa skall 

vid nyexploatering eftersträvas att använda lokalt omhändertagande (LOD) på 

tomtmark. Avrinningen från gator skall utformas så att flödet fördröjs och att 

föroreningar i dagvattnet så långt som möjligt avskiljs.  

Under nuvarande förhållanden sker en naturlig fördröjning av dagvattnet i det marklager 

som finns ovanpå berget. Någon naturlig utsläppspunkt som tål en större 

belastningsökning från området saknas varför det är viktigt att dagvattenavrinningen 

från tak och hårdgjorda ytor fördröjs. För att minimera ökningen av den momentana 

avrinningen från området föreslås att varje fastighet anordnar utjämningsanordningar 

med infiltrationsmöjligheter för dagvatten inom tomtmark. Infiltrationsmöjligheterna 

bedöms som relativt små, då grundläggning i stor utsträckning kommer att ske direkt på 

berg. För tomter där det finns möjlighet för viss lokal infiltration bör byggnadernas 

stuprör förses med utkastare till ränndalar med min 5 % lutning ut från byggnaden till 

intilliggande grönytor, planteringar eller underjordiska makadammagasin. Ränndalarna 

bör helst vara täta för att undvika återinfiltration till husgrunddränering. 

Fördröjningsmagasin kan utgöras av exempelvis makadammbäddar eller 

dagvattenkassetter. I största möjliga mån bör också ledningsgravar inom tomtmark 

utnyttjas för att skapa ett trögare dagvattenflöde ut från tomten. 

Fördröjningsmagasinen har beräknats för ett regn med 2 års återkomsttid. I publikation 

P90, Svenskt Vatten, tabell 4.5, anges återkomsttiden 2 år för ej instängt område inom 

citybebyggelse. För ej instängt område utom citybebyggelse (som det är frågan om här), 
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anges återkomsttiden till 1 år. Med ej instängt område avses ett område varifrån 

dagvattnet ytledes kan avledas med självfall. 

I detaljplanen har intagits en bestämmelse om att utjämningsanordningar för dagvatten 

ska skapas inom varje tomt. 

Spillvatten 

En hydrogeologisk utredning med anledning av ansökan för avloppsanläggning, har 

utförts av COWI AB, 2011-12-16. Komplettering utförd 2012-08-24. 

Spillvattnet från området kommer att renas i en gemensam reningsanläggning som 

förläggs i den sydvästra delen av planområdet. För att bedöma om infiltration eller 

markbädd är möjlig har en besiktning på plats med jordprovtagning utförts. Därvid 

framkom att genomsläppligheten inte är tillräcklig för infiltration men att markbädd kan 

anläggas. Ett förslag till dimensionering och utförande av rening och markbädd har 

utarbetats.  

 
 

Kulvertering Detaljkarta över aktuellt område. Diket redovisas med blått tunt streck 

och föreslagen sträcka för kulvertering redovisas med grönt tjockt streck. 

 

 

Skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att befintliga vattentäkter på fastigheterna 

Högås-Kärr 1:2 och 1:8 inte förorenas av avloppsvattnet. Baserat på grundvattnets 

beräknande strömningshastighet (0,86 m/dygn) vid aktuellt område krävs ett avstånd på 

86 m från vattentäkten för att uppfylla erforderlig uppehållstid. För att uppnå detta 

föreslås att diket lokalt kulverteras på en sträcka av cirka 70 m vid dikets passage 

uppströms och förbi fastigheten Högås-Kärr 1:8 (ovanstående figur). De aktuella 

dricksvattentäkterna har inventerats och vattenprovtagning har utförts. Kulvertering ska 

ingå i gemensamhetsanläggning enligt genomförandebeskrivning. För kulvertering 

krävs en anmälan om vattenverksamhet. Tillstånd kan behöva sökas för kulverten enligt 

miljöbalkens 11 kapitel.  
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Värme 

Den föreslagna bebyggelsegruppen har ett gynnsamt läge med avseende på solinfall. 

Bebyggelsen bör utföras energieffektivt och med hållbar energiförsörjning. Val av 

uppvärmningssystem är svårt att styra genom detaljplanebestämmelser. Anslutning till 

stadens fjärrvärmenät är inte aktuellt. Möjligheterna att utforma respektive hus som 

lågenergihus är ett intressant alternativ för att minska energiförbrukningen. Även 

möjligheterna att använda solenergi, eller andra alternativa sätt för uppvärmning och 

tappvarmvattenproduktion bör beaktas vid bygglovgivningen.  

El 

Vid planområdet finns en 10kV-ledning som kommer att ledas om i markledning. I 

samband med en omläggning behöver en transformatorstation anläggas. En tomt för 

stationen har lagts in. Vattenfall är huvudman för ledningen. 

Avfall 

För sophämtningen svarar det kommunägda bolaget Uddevalla Energi. Kommunens 

ordinarie system för avfallshantering gäller. Vid villatomter hämtas i regel avfall vid 

tomtgränsen. Om en gemensam plats för avfall bedöms nödvändig finns en yta avsatt 

utmed vägen. Återvinningsstation finns i Rotviksbro ca fem km norr om planområdet. 

Störningar 

På den närbelägna gården Båröd 1:1 bedrivs djurhållning och har idag en högmjölkande 

verksamhet med över 100 djurenheter. Mjölkkor, rekryteringsdjur, tjurar samt några 

hästar (med djurenhet menas att 1 DE = 1 mjölkko eller 3 övriga nöt över 6 mån, eller 6 

övriga nöt under 6 mån eller 1 häst). Luktstörning från stall kan anses liten mot det 

tänkta planområdet. Någon luktutredning från stallbyggnader på brukningsenheten kan 

inte anses nödvändig. Däremot kan det bli problem i första hand för brukaren när en del 

av spridningsarealen ligger närmare plangräns än 200 m. Skall brukaren sprida gödsel 

närmare plangräns än 200 m har han anmälningsplikt till Miljö och Stadsbyggnad. 

Anmälan skall göras före spridning och en kostnad utgår enligt kommunal taxa. Efter en 

mindre justering av detaljplanegränsen är det cirka 120 meter från denna till närmsta 

åker på Båröd 1:1, och det är ca 500 meter fram till brukningscentrum. Av befintlig 

åkermark på Båröd 1:1 ligger endast ca 0,7 hektar närmare planområdets gräns än 200 

meter. Tomtområdet avskiljs mot åkermarken av ett skogsparti. Med tanke på att det är 

en så liten del av jordbruksmarken som berörs och terrängens utseende är risken för 

konflikter liten.  

Högås-Kärr 1:1 har öppna marker kring planområdet. Det finns inga planer på 

djurhållning av någon nämnvärd omfattning på dessa marker. Det bedöms inte uppstå 

några olägenheter för bostadsbebyggelsen om enstaka djur skulle beta på ängarna 

nedanför planområdet.  

Några störningar beträffande trafikbuller, luftkvalitet, skyddsavstånd förväntas inte i 

området. 
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Förändringar efter utställning 

Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om en ytterligare dricksvattenbrunn 

som finns i avloppsvattnets påverkansområde. Den aktuella dricksvattentäkten har 

inventerats och vattenprovtagning har utförts. Dimensionering av dagvatten har 

förtydligats. Justeringar i texten om Kollektivtrafik och Tillgänglighet samt smärre 

redaktionella förändringar i övrigt. 
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