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Vy över programområdet 
och Svälte kiles strand- 
ängar 



Programmets syfte och huvuddrag 
 
Allmänt om planprocess och program för detaljplan 
 
Planprocessen består i detta fall av fyra steg: program, samråd detaljplan, utställ-
ning av detaljplan samt antagande av detaljplan. Stegen i planprocessen beslutas 
av Miljö och stadsbyggnadsnämnden, i vissa fall sker antagandet av planen av 
Kommunfullmäktige. Efter antagandet vinner planen laga kraft om den inte över-
klagas. Ett program till detaljplan är första steget i planprocessen och upprättas för 
att redovisa de utgångspunkter och mål som ska vara ledande vid det kommande 
detaljplanearbetet. Ett annat syfte med programmet är att ge dem som är berörda 
möjlighet till insyn och att kunna påverka planeringen genom att tillföra syn-
punkter och kunskaper till kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede innan 
man låst fast idéerna (så kallat samråd).  I programmet belyser man övergripande 
och samordnande frågor och lyfter fram företeelser som behöver studeras närmare 
i detaljplaneskedet, vilket medför att ytan av programområdet kan skilja sig något 
mot vad som senare blir föremål för upprättande av detaljplan. De delar av pro-
gramområdet som efter programsamrådet visat sig lämpliga att gå vidare med, kan 
i den fortsatta planprocessen delas upp i en eller flera detaljplaner som kan 
genomföras var och en för sig utan inbördes tidsordning. 
 
 
Planprogrammet 
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 Programområdet 
(blå punkt) ligger 15 
km väster om 
centrala Uddevalla 
tätort och 8 km från 
Torp köpcentrum 

Rotviksbro med omnejd har med sitt strategiska läge väster om Uddevalla stad, i 
korsningen mellan vägarna 161 mot Lysekil och väg 160 mot Orust, en tillväxt-
potential både när det gäller verksamheter, social service och bostäder. Många nya 
bostäder har på senare tid tillkommit i närområdet och fler efterfrågas, vilket på 
sikt ökar behovet av social service och platser för bostadsbebyggelse. Kommu-
nens äldreboende Åldersro, som är beläget strax norr om Torp köpcentrum, har 
länge varit i behov av nya moderna lokaler samt en ny lokalisering då området 
kommer att tas i anspråk för framtida exploatering för handelsändamål. Social-
nämnden har den 26 juni 2008 beslutat med stöd av Socialtjänstens utredning och 



medborgardialog att undersöka förutsättningarna för att bygga ett nytt äldreboende 
sydväst om Rotviksbro handelsområde som omfattar 40 bostäder samt med möj-
lighet att i framtiden bygga till ytterligare 10 st.  
 
Detta planprogram syftar till att studera förutsättningarna för etablering av en för-
skola, ett äldreboende samt bostäder i området sydväst om Rotviksbro handelsom-
råde. 
 
 
Programområdet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programområdet 
 inringat. Höjdkurvor 

5 m ekvidistans.  
 
 

 
Programområdet avgränsas med utgångspunkt i naturliga landskapsformationer 
såsom Rotviksbäcken i norr, skogbevuxna bergshöjder i söder, fastighetsgränser 
samt väg 160 åt öster. Åt väster har området begränsats vid gränsen för strand-
skyddsbestämmelser. Avgränsningen ska ses som ungefärlig då även områden 
utanför programområdet kan bli berörda. Området som omfattas av programmet är 
ca 10 ha stort och består till huvudsaklig del av åkermark, samt en bostadsfastig-
het och en obebyggd fastighet med tomtmark för bostadsändamål. Ingående 
fastigheter är Högås-Torp 1:3, Högås-Torp 1:4, Högås-Torp 1:6, Högås-Torp 1:7, 
Åsen 1:27, Rotvik 1:12. All mark inom programområdet är privatägd. 
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Förenlighet med miljöbalken 
 
Uddevalla kommun anser det vara av ett väsentligt samhällsintresse att kunna er-
bjuda social service i form av äldreboende och förskola samt bostäder på lands-
bygden väster om Uddevalla och att detta samhällsintresse får anses motivera att 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Programområdet bedöms med sitt 
strategiska läge, tillgång på goda allmänna kommunikationer samt närliggande 
kommersiell service och planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
särskilt lämpat för ändamålet, vilket kommer att medföra en från allmän synpunkt 
god hushållning av marken. Exploateringen bedöms inte skada några natur- eller 
kulturvärden och strider därför inte mot riksintresset ”Kustzonen” i 4 kap Miljö-
balken (MB) Några miljökvalitetsnormer förväntas inte överskridas. Programmet 
bedöms därför vara förenligt med miljöbalkens (MB) grundläggande 
hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kapitlet samt bestämmelserna om 
miljökvalitetsnormer i 5 kap MB. 
  
 
Tidigare ställningstaganden 
 
Översiktsplanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4

 
 
 
 
 

Kartan visar riksintressena 
naturvård och kustzon samt 
områden för strandskydd och 
Natura 2000. 

 
 
Riksintressen 
 
Programområdet ingår i ”kustzon av riksintresse” enligt 4 kap MB. Kustområdet 
och skärgården i Bohuslän där Rotviksbroområdet ingår, hyser så stora natur- och 
kulturvärden att det i sin helhet betraktas som ett nationallandskap av riksintresse 
där exploatering får ske endast om det inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden. Riksintresset hindrar dock inte utveckling av befintliga tätorter eller 
av det lokala näringslivet. Utanför programområdet öster om väg 160 finns riks-
intresse natur.  
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Kommunen anger i sin översiktsplan 2002 för Uddevalla kommun att ny bebyg-
gelse kan etableras i anslutning till befintlig bebyggelse kring Rotviksbro handels-
område utan att inverka negativt på riksintresset, om det sker med aktsamhet vid 
placering, formgivning och färgsättning och med hänsyn till natur- och kulturvär-
dena på platsen. 
 
Vid vägkorsningen i Rotviksbro finns sedan tidigare ett handelscentrum etablerat 
med byggnader för handel, bensinstation, bilhandel, restaurang m.m., vilket ge-
nom en pågående planprocess kan komma att utökas med fler byggnader åt väster. 
Den bebyggelse som föreslås i detta program kommer att läggas sydväst om han-
delsområdet och således komplettera den befintliga och kommande bebyggelsen. 
Generellt sett är karaktären på den befintliga bebyggelsen i området mycket blan-
dad med i huvudsak nyare affärsbyggnader och bostadshus med skiftande arki-
tektoniska uttryck samt äldre trähusbebyggelse från tidigt 1900-tal (gamla lant-
handeln i Rotviksbro). Ny bebyggelse bedöms kunna etableras utan att påtagligt 
skada några kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller riksintressen. 
 
 
Natura 2000 
 
Öster om programområdet och väg 161 finns Natura 2000-området Havstensfjor-
den − Svälte kile som är avsatt för sina marina värden med stöd av EU: s art- och 
habitatdirektiv. Etableringar som görs i eller i närheten av Natura 2000-områden 
måste enligt 7 kap 28 a § MB ha tillstånd av Länsstyrelsen om verksamheterna 
eller åtgärderna på ett betydande sätt kan komma att påverka utpekade arter eller 
livsmiljöer i Natura 2000-området. Om tillståndsplikt föreligger ska även en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Natura 2000-området Svälte kile ingår i 
bildandet av naturreservatet Havstensfjorden som är under framtagande av Läns-
styrelsen. Ingen del av programområdet berör direkt det kommande naturreser-
vatet. 
 
Bebyggelsen i programområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp. Målsättningen är att dagvattnet ska hanteras på ett sätt så att negativ på-
verkan undviks i Rotviksbäcken och Natura 2000-området Svälte kile. Hur detta 
ska uppnås får utredas närmare i detaljplaneskedet. Se vidare under rubriken Tek-
nisk försörjning. 
 
Någon betydande påverkan på Natura 2000-området bedöms inte komma att upp-
stå varför nybyggnationen inte bedöms kräva något tillstånd enligt miljöbalken. 
 
Strandskydd 
 
Strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap MB gäller för en sträcka utmed Rotviks-
bäcken i programområdets norra del. Syftet med strandskyddet är att trygga förut-
sättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. Några byggnader planeras inte inom strand-
skyddat område. I detaljplaneskedet får utredas närmare om markanvändningen 
medför att strandskyddet behöver ses över. 



Allmänna intressen 
 
Rotviksbäcken i programområdets norra del rinner ut i Svälte 
kile. Bäcken är havsöringförande och betydelsefull för 
öringreproduktionen. Programområdet ingår i Uddevalla 
kommuns kulturmiljövårdsprogram för värdefulla bebyggelse-
miljöer som berörs närmare under rubriken Kulturmiljö och 
fornlämningar. 
 
Utanför programområdet öster om väg 160 finns ett värdefullt 
odlingslandskap med strandängar, betesmarker och sumpskog 
där flera allmänna intressen och riksintressen sammanfaller. 
Svälte kiles grunda bottnar är att betrakta som ekologiskt 
känsliga områden med betydelse för fiskreproduktion och som 
fredningsområde för lax.  
 
Den föreslagna bebyggelsen i programområdet bedöms inte 
påverka några allmänna intressen på något negativt sätt. 
 Rotviksbäcken  
Detaljplaner 
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Skrafferat område visar 
detaljplan under 
framtagande som innebär en 
utvidgning av Rotviksbro 
handelsområde. 

Programområdet är inte detaljplanelagt. I norr gränsar området till detaljplanen 
HÖ 102 (1485-P91/19) som omfattar Rotviksbro handelsområde. Denna detalj-
plan är föremål för omarbetning och en utvidgning av handelsområdet planeras åt 
väster utmed väg 161 samt åt sydost. Nya verksamheter med sällanköpsvaror 
(t.ex. trädgård, fritid), lågprishandel, servering etc. planeras som komplement till 
den dagligvaruhandel och bensinstation m.m. som redan finns i området.   
 
Kommunala beslut i övrigt 
 
Socialnämnden beslutade den 25 juni 2008, § 101, att anhålla hos Miljö och stads-
byggnadsnämnden om att starta planering för ett nytt äldreboende i Rotviksbro. 
Miljö och Stadsbyggnadsnämnden gav den 18 september § 284, Miljö och Stads-



byggnad i uppdrag att upprätta program till detaljplan samt att sända programmet 
på samråd (detta program). 
 
 
 
Nulägesbeskrivning och områdets förutsätt-
ningar samt förändringar 
 
Mark, topografi, vegetation 
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Gammal havsbotten har 
genom landhöjningen 
skapat förutsättningar för 
ett varierat 
odlingslandskap med 
dalgångar omgivna av 
skogbeväxta bergshöjder. 

 
Programområdet ligger i en flack dalgång och omges av höga skogbevuxna berg 
som i söder och sydväst varierar mellan 50 och 80 m.ö.h. I norr reser sig Huse-
kullen 96 m.ö.h. Mot öster öppnar sig dalgången mot Svälte kiles grunda havsvik. 
Rotviksbäcken bildar gräns mot handelsområdet i norr. Programområdet består till 
huvudsaklig del av jordbruksmark med vallodling och bete. Utmed Rotviksbäcken 
i höjd med handelsområdet växer en fuktgynnad markflora med bitvis stora be-
stånd av strutbräken samt en blandning av olika lövträd som domineras av al, ask 
och alm med inslag av björk och ek. I programområdet finns stenmurar och öppna 
diken som omfattas av bestämmelserna om biotopskydd enligt 7 kap 5 § MB. 
Dessa har även om området detaljplaneläggs stort värde ur kulturhistorisk och 
biologisk aspekt och bör om möjligt bevaras. I detaljplaneskedet ska biotopskyd-
dade objekt inventeras och en beskrivning göras över hur de påverkas av exploa-
teringen och vid behov införa skyddsbestämmelser i detaljplanen för att säker-
ställa bevarandet. Om ett biotopskyddat objekt måste tas bort eller skadas ska dis-
pens sökas hos Länsstyrelsen som prövar om särskilda skäl är uppfyllda för att 
medge dispens. 



Kulturmiljö och fornlämningar 
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Streckmarkerade områden 
hänvisar till avsnitt i 
kulturmiljövårdsprogrammet. 

 
 
Rotviksbro finns omnämnt i Uddevalla kommuns kulturmiljövårdsprogram. 
Nordväst om programområdet och Rotviksbäcken finns ett vägminne, tillika 
fornlämning (RAÄ Högås 110:1) i form av en kallmurad vägbank från 1870-talet. 
Där vägminnet passerar Rotviksbäcken och ansluter till befintlig lokalväg i pro-
gramområdet finns en vacker stenbro. Invid Rotviksbro gamla lanthandel finns 
ytterligare broar varav den västra givit orten dess namn och därför är kulturhisto-
riskt intressant även om bron numer består av en cementtrumma. Sett i ett större 
sammanhang ingår Rotviksbro i ett landskap av dalgångar med jordbruksmark där 
jordbruksdriften är betydelsefull för bygdens identitet.   
 
Jordbruksmarken i programområdet brukades enligt storskifteskartan 1776 över 
inägomarken för skatte båtsmanshemmanet Torp, som slåtteräng och hade namnet 
Storängen. Under början av 1800-talet uppodlades den till åker vilket framgår av 
laga skifteskartan från 1837. Redan på 1700-talet var vägkorsningen vid Rotviks-
bro gamla lanthandel en knutpunkt där vägar från olika väderstreck möttes. Till 
viss del används dessa vägar fortfarande som lokalvägar i programområdet. Sten-
murar finns i gränsen mellan åker och bergshöjder. I sydväst fungerar stenmuren 
som stödmur för en stig/traktorväg som inte är i bruk. Inga uppgifter finns om 
fornlämningar inom programområdet. 
 
Den bebyggelse som föreslås i programområdet bedöms inte påverka vägminnet 
eller stenbron vid dess södra ände på något negativt sätt då dessa även i fortsätt-
ningen kan betraktas och upplevas omgivet av jordbruksmark. I detaljplaneskedet 
bör det utredas närmare hur resterna av de gamla vägstrukturerna och stenmurarna 
kan infogas i planeringen av området så att de kulturhistoriska värdena kvarstår. 
Ur kulturhistoriskt perspektiv skulle det vara positivt om det gamla namnet ”Stor-
ängen” får ge namn åt t.ex. kvarter, gata eller anläggning för att ge en koppling till 
platsens historia, vilket dock är en fråga som inte kan regleras i detaljplan. 
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Laga skifteskarta över gården 
Torp 1837. Kulturhistoriskt intressanta vägar 

och stenmurar i programområdet. 
Programområdet markerat med lila 
linje. 

 
 
Bebyggelse 
 
Befintlig bebyggelse 
 
Programområdet är i dag i huvudsak obebyggt med undantag av bostadshus samt 
uthus på fastigheten Högås-Torp 1:6.  I Rotviksbro handelsområde norr om plan-
området finns flera byggnader som inrymmer livsmedelsaffär, lager, restaurang 
och bilhandel. Fler butikslokaler planeras. Nordost om programområdet ligger 
Rotviksbro gamla lanthandel som tidigare inrymde livsmedelsaffär, telefonväxel 
m.m. Karaktären och utförandet av den befintliga bebyggelsen i och utanför pro-
gramområdet varierar och består mestadels av nyare byggnader med stor variation 
i arkitektoniskt uttryck. Den gamla lanthandeln med tillhörande lagerbyggnad är 
dock av äldre datum. Hushöjderna varierar mellan 1 - 2 våningar och såväl sadel-
tak som valmat tak förekommer. 
 
Då det är stor variation i det befintliga byggnadsbeståndet bedöms ny bebyggelse 
kunna etableras utan att skada några kulturhistoriska värden på platsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotan, Rotviksbro handelsområde Gamla lanthandeln 



 
Programförslag 
 
Illustrationer som visar förslag på hur programområdet skulle kunna disponeras 
för bebyggelse återfinns i slutet av programhandlingen. I programområdets nord-
östra del föreslås att mark reserveras för framtida möjlighet att bygga en förskola i 
en våning om ca 4 - 6 avdelningar med tillhörande lekytor. 
 
Sydväst om förskolan föreslås ett äldreboende med 40-50 bostäder i 1 - 2 vå-
ningar. Alternativ 1 illustrerar en möjlig utformning av 40 bostäder i 1 våning 
med förhöjd entré i 2 våningar samt kringbyggd trädgård och omgivande natur-
park. Alternativ 2 visar en 2-våningsbyggnad med 40 bostäder med framtida möj-
lighet att bygga till 10 bostäder samt trädgård och naturpark i väst-sydväst läge.  
 
Väster om äldreboendet föreslås ett område med ca 17 – 20 villor varav en del av 
tomtmarken som alternativ skulle kunna bebyggas med några stycken grupphus 
med seniorbostäder. Storleken på villatomter ska omfatta minst 1000 m2. Hur stor 
byggrätt som ska ges får utredas närmare i detaljplaneskedet. Plats föreslås också 
reserveras för en närvärmecentral väster om väg 160. 
 
Geotekniska förhållanden 
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 Prognoskartan för markradonrisk 

visar områden med låg respektive 
normal risk i programområdet. 

 
 
 
 

Kartan visar ytlig jordart samt var geotekniska 
undersökningar gjorts. Orange färg utvisar 
områden med finsand, gult postglacial lera, 
ljusblått sandig morän, rött urberg. 

 
 
Enligt den översiktliga prognoskartan för markradonrisk i Uddevalla kommun 
utgör programområdet lågriskområde där finkorniga sedimentära jordarter finns 
samt normalriskområde där leran överlagrats av mer genomsläpplig jordart. 
Byggnader ska utformas så att radon i inomhusluft inte överstiger gällande gräns-
värde av joniserande strålning (nuvarande gränsvärde 200 Bq/m3 årsmedelvärde). 
 
Två översiktliga geotekniska utredningar Rotviksbro – Högås-Torp 1:3, 1:4, aktnr. 
6410-04 (genomförd 1997), samt Högås-Torp 1:6, aktnr. 6410-01 (genomförd 
1991), har utförts i programområdet. Syftet var att klarlägga de geotekniska för-
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hållandena och förutsättningarna för grundläggning av en skolbyggnad respektive 
en villa. Ytterligare en geoteknisk undersökning har 2007 utförts i handelsområdet 
norr om programområdet omfattande del av Rotvik 1:12, Rotvik 1:9 samt Högås-
Torp 1:8. Utredningarna bedöms i huvudsak vara tillämpliga även för andra delar i 
programområdet varför en av dem nr 6410-04 återges kortfattat nedan. För detal-
jerad information hänvisas till ovanstående utredningar.  
 
Geoteknisk utredning nr 6410-04 
Jordmäktigheten varierade mellan ca 27-35 m. Sonderingsstopp har uppnåtts i fast 
jordlager utan att bergsvar erhållits. Jordlagrens mäktighet utgörs i ordning från 
markytan räknat av: 
 
vegetationslager (0,2-0,3 m) 
fast ytskikt av silt och finsand med växtdelar (0,5-1 m) bedöms mycket tjälfar-
ligt och starkt flytbenäget. 
siltig gyttja (2 m, förekomst endast i borrhål närmast bäcken) bedöms som sätt-
ningsbenägen.   
lera (25-35 m), (i borrhål nära bäcken något gyttjig i ovandel). Leran bedöms ut-
ifrån uppmätta skjuvhållfastheter och vattenkvoter som belastningskänslig där 
långtidssättningar beräknas uppkomma.  
Friktionsjord under leran har inte undersökts men bedöms som fast lagrad. 
 
Av utredningen framgår att grundvattennivåer inte är uppmätta men omgivande 
berg och fastmarkspartier bedöms kunna medföra att artesiskt vattentryck kan 
finnas i friktionsjorden under leran. Svag marklutning ca 1 %, gör att stabiliteten 
bedöms som tillfredsställande men kan vara dålig i slänten mot bäcken. Grund-
läggning med stödpålar rekommenderas. Uppfyllnader bör begränsas p.g.a. mar-
kens sättningsbenägenhet och utföras med lättviktsfyllning vid huskroppar. För att 
minska marksättningarna bör dagvattnet infiltreras i det ytliga silt och finsands-
lagret där så är möjligt. Gatunivåer bör anpassas till befintliga marknivåer för att 
undvika uppfyllnader som kan ge sättningsskador. VA-ledningar bör läggas rela-
tivt ytligt och eventuellt förses med tätskärmar för att minska den dränerande ver-
kan. 
 
Vattenstånd 
 
Marken i programområdet lutar svagt ca 1-2 %, från väster och sydväst ner mot 
öster och nordost. Marknivån varierar mellan ca + 1,6 m i nordost och + 8,0 
m.ö.h. i sydväst. För att möta eventuella framtida klimatförändringar med höjd 
havsnivå och översvämningsrisk ska byggnader i programområdet läggas på en 
säker marknivå vilket enligt Uddevalla kommuns policy är en lägsta nivå på + 2,5 
m FG (färdigt golv). Vid föreslagen plats för närvärmecentral kommer byggna-
dens utformning att anpassas så att säker nivå uppnås. 
 



Det fortsatta planarbetet 
 
Enligt de geotekniska undersökningar som genomförts i och intill programområ-
det görs bedömningen att marken kan bebyggas under förutsättning att hänsyn tas 
till områdets specifika förutsättning med sättningsproblematik. I detaljplaneskedet 
ska en ny detaljerad geoteknisk undersökning utföras. Markens sättningsbenägen-
het, grundvattennivåer, grundläggningssätt m.m. kommer då att utredas närmare. 
Släntstabiliteten bedöms preliminärt som tillfredsställande dels p.g.a. markens 
svaga lutning, dels på att ett område söder ut från bäcken ska hållas fritt från be-
byggelse p.g.a. sämre markförhållanden samt erosionsrisk och säkerställas i 
detaljplanen genom planbestämmelse om byggnadsförbud.  
 
 
Service och kollektivtrafik 
 
Området ligger ca 15 km från centrala Uddevalla och ca 8 km från Torp köpcent-
rum. I direkt anslutning till programområdet ligger Rotviksbro handelsområde 
med livsmedelsaffär, restaurang, bilhandel och bensinstation. Planläggning pågår 
för att utöka butiksytan. På Torp köpcentrum finns ett stort utbud av kommersiell 
service samt tillgång till dagligvaruhandel och apotek. 
 
Vårdcentral och bibliotek finns i Norgårdens centrum i Källdal ca 9 km från pro-
gramområdet, liksom grundskola F-9 samt förskola. Herrestadskolan som ligger 
strax norr om Norgården har årskurserna F-6. Närmsta kommunala förskola finns 
i Högås ca 2 km söder ut. I Bokenäs (drygt 9 km) finns grundskola F-6 samt för-
skola. Fritidshem finns på skolorna i Bokenäs, Herrestad och Norgården. 
 
Kollektivtrafiken är väl utbyggd med busslinjer. Linjen Uddevalla-Lysekil trafi-
keras med ca 19 turer i vardera riktningen vardagar, ca 11 turer lördag och 9 turer 
söndag. Uddevalla-Henån trafikeras med 17 turer i vardera riktningen vardagar 
och ca 5 turer lördagar och söndagar. Busshållplats med väntkur finns öster om 
cirkulationsplatsen vid väg 161 samt en busshållplats utan väntkur vid väg 160.  
 
Tillgänglighet för rörelsehindrade bedöms som god då området har små nivåskill-
nader. I detaljplaneskedet bör utredas närmare om förbättringar behöver göras 
avseende busshållplatserna läge och utformning. 
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Befintliga busshållplatser 
samt gång- och cykelvägar  
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Friytor 
 
Omgivningarna präglas av en lantlig atmosfär med åkrar, strandängar och skog-
beväxta höjder med möjlighet att använda naturmarken för rekreation. För den 
växt- och fågelintresserade finns goda möjligheter till friluftsliv med gångavstånd 
till Svälte kiles strandängar, alsumpskog och fågeltorn. Möjlighet till bad finns 
inom promenad/cykelavstånd och till Lanesunds badplats är det ca 4 km. Lekmöj-
ligheter för barn finns i omgivande naturmark samt får tillgodoses på respektive 
tomtmark.  
 
 
Vattenområden 
 
Programområdet tillhör ett avrinningsområde som avvattnas mot Natura 2000- 
området Svälte kile. Arbete pågår med att bilda Havstensfjordens naturreservat 
där Svälte kile kommer att ingå. Rotviksbäcken i programområdets norra del har 
sitt utlopp i Svälte kile. Ett dike som kallas ”Torpbäcken” rinner genom program-
området och under väg 160 mellan fastigheterna Högås-Torp 1:7 och 1:8 vidare ut 
i Svälte kile. 
 
 
Gator och trafik 
 
Gator och vägar 
 
En ny infart till programområdet från väg 160 föreslås över fastigheten Högås-
Torp 1:7. I detaljplaneskedet får utredas närmare i dialog med Vägverket hur 
denna infart bör utformas ur trafiksäkerhetssynpunkt. Hastighetsgränsen förbi 
infarten kan eventuellt behöva sänkas. Befintligt vägnät i området föreslås utnytt-
jas som lokalgata varvid en förbättring behöver göras av vägens standard. Nytt 
villaområde kan anslutas med lokalgata mot befintlig väg söder om Rotviks-
bäcken. 
 
 
Gång- och cykelvägar 
 
Från Busshållplatsen vid väg 161 (Uddevalla-Lysekil) finns gångbana på norra 
sidan av vägen och gång/cykelbana på den södra delen som båda sträcker sig fram 
till cirkulationsplatsen. Väg 160 saknar gång och cykelbana. Inga övergångs-
ställen finns över väg 161 eller 160. Där gång/cykelbanan ansluter till väg 160 
finns en mittrefug som underlättar för fotgängare att passera vägen. 
 
I detaljplaneskedet får utredas närmare i dialog med Vägverket behov av nya 
gång/cykelvägar utmed väg 160 samt 161 och hur passager över vägarna kan ut-
formas. Även behov av gångbanor och cykelvägar i övrigt inom programområdet 
studeras närmare i detaljplaneskedet. 
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Parkering 
 
En större parkeringsyta med ca 50 p-platser, gemensam för äldreboendet och för-
skolan, föreslås öster om äldreboendet. Gemensam parkering för grupphus före-
slås. För villatomter bör parkering ordnas på egen tomt. 
 
 
Störningar 
 
Djurhållning m.m. 
 
Allergener som avsöndras från pälsdjur i saliv, hud, avföring och urin, kan fram-
kalla överkänslighetsreaktioner hos allergiska personer. Hästallergener är starkt 
allergiframkallande medan nötboskap inte anses vara det i någon högre grad. En 
stallbyggnad med en mindre hästverksamhet med sluten gödselstad finns drygt 
600 m nordost om programområdet, men kan inom en snar framtid komma att 
utökas till att bli en medelstor hästanläggning (ca tjugotalet hästar). Jordbruks-
marken nordost om cirkulationsplatsen (ca 200 m från programområdet) samt 
mellan väg 161 och Lanesundsvägen, används för vallodling samt efterbete med 
häst. Svälte kiles strandängar ca 100 m från planerad bebyggelse, betas av nöt-
boskap liksom mark i och utanför programområdets västra del i anslutning till 
Rotviksbäcken och vägminnet. I detaljplanesammanhang har ett avstånd på minst 
200 m mellan stall och bostäder tillämpats inom kommunen för en medelstor 
hästanläggning, medan närhet till beteshagar har bedömts utifrån vad som är 
lämpligt på den aktuella platsen. En översyn av skyddsavståndet till hästverksam-
het inom kommunen pågår. Generellt förbud mot gödselspridning råder 200 m 
från område som omfattas av detaljplan. För att få sprida gödsel närmare måste 
anmälan göras till kommunen.  
 
Programområdet och dess omgivningar karaktäriseras av ett öppet jordbruksland-
skap med mycket lite vegetation, förutom sumpskogen som delvis ligger mellan 
programområdet och hästgården. Några vegetationsskärmar som hindrar allergen-
spridningen finns inte. Den förhärskande vindriktningen är dock vanligtvis vind 
från väst eller sydväst vilket gör att eventuella hästallergener förs med vinden bort 
från programområdet. Då gödselbehållaren är sluten minskar också risken för 
allergenspridning. Närhet till stall och betesmark bedöms därför inte utgöra några 
hälsorisker för den nya bebyggelsen. 
 
 
Miljökvalitetsnormer 
 
Enligt 5 kap MB skall gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och 
planläggning. Den föreslagna utbyggnaden bedöms inte innebära att gällande 
normvärden överskrids. 
 
 



Buller 
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Vägbuller ekvivalent nivå inom 
programområdet. 

Vägbuller maximal nivå. 

Genom Rotviksbro passerar vägarna 160 mot Henån och 161 mot Lysekil, vilka 
båda är starkt trafikerade. Väg 161 har enligt Vägverkets trafikflödesmätning en 
årsmedeldygnstrafik på 6470 (år 2005) på sträckan Rotviksbro-Lysekil. Väg 160 
trafikeras av 4880 fordonsrörelser per årsmedeldygn (år 2005). Rotviksbro han-
delsområde bidrar med buller från trafik till och från handelsområdet samt last-
bilstransporter för leverans av varor till butikerna. Den kommunomfattande 
bullerkartläggningen från 2007 av de allmänna vägarna, visar att den planerade 
bebyggelsen i programområdet inte kommer att belastas med vägbuller översti-
gande de riktvärden som anges i Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i plane-
ringen. Där rekommenderas för ny bostadsbebyggelse att ljudnivån utomhus vid 
fasad och uteplats inte överstiger 55 dBA ekvivalent nivå samt att ljudnivån 
understiger 70 dBA maximal nivå vid uteplats. Med ekvivalent nivå menas ett 
medelvärde av buller under en tidsperiod, oftast ett dygn. Med maximal nivå me-
nas det högsta uppnådda ljudvärdet under en given tidsperiod. 
 
När handelsområdet byggs ut förväntas trafikströmningarna öka. Samtidigt kom-
mer de nya handelsbyggnaderna att ligga som en avskärmning mellan program-
området och väg 161 med intilliggande parkeringsplatser, vilket kommer att redu-
cera vägbullret markant. Varuleveranserna till butikerna kommer att öka jämfört 
med idag och en ny inlastningsgata planeras strax norr om programområdes-
gränsen.  
 
Programområdet kommer också att genererar trafik. Nytillkommande bebyggelse 
samt befintliga bostadshus ger uppskattningsvis ca 400-500 st fordonsrörelser per 
dygn. Biltrafiken kan dock bli lägre om kollektivtrafiken utnyttjas. Av trafiken in 
till programområdet utgör några transporter i veckan lastbilstrafik i form av varu-
transporter, sophämtning m.m. Ca 65-70 % av fordonsrörelserna uppskattas avse 
förskoleverksamheten och äldreboendet och berör därför inte övriga bostadshus. 
Vid en preliminär samlad bedömning av bullersituationen torde inte några rikt-
värden för buller överskridas i programområdet. I detaljplaneskedet bör frågan 
studeras ytterligare. 
 



 16

 
Farligt gods  
 
Väg nr 161 från Uddevalla till cirkulationsplatsen i Rotviksbro samt väg nr 160 
från cirkulationsplatsen mot Stenungsund är utpekat av Länsstyrelsen som trans-
portled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands läns riskpolicy för 
markanvändning intill transportleder för farligt gods ska riskhanteringsprocessen 
beaktas i detaljplaner inom 150 m från trafikled för farligt gods. 
 
En riskanalys gjordes 2007-01-16 i samband med arbetet för att upprätta detalj-
plan för utvidgning av Rotviksbro handelsområde. Av denna framgår att det i hu-
vudsak är petroleumprodukter såsom bensin och diesel som transporteras på vä-
gen med ca tre transporter per dag. Trafikflödet uppgick totalt till 4880 fordon i 
genomsnitt per dygn år 2005 varav 300 utgjorde lastbilstransporter. Fordonshas-
tigheten är begränsad till 50 km/h i cirkulationsplatsen. Även om denna riskanalys 
är gjord med utgångspunkt i nyetablering av enklare affärsbyggnader får den ändå 
anses ha viss tillämpbarhet när det gäller säkerhetsavstånd till planerad bebyg-
gelse i programområdet.  
 
I riskanalysen finns en sammanställning över rekommenderade skyddsavstånd för 
olika typer av bebyggelse och anläggningar. Skyddsavståndet räknas från vägkant. 
 
 
Skyddsavstånd Väg för farligt gods 
0-30 m Område fritt från bebyggelse 
30-50 m Bostäder, mindre verksamheter och samlingslokaler (max 50 

personer) samt parkering, högsta byggnadshöjd 4 våningar 
50-60 m Bostäder, mindre verksamheter och samlingslokaler (max 50 

personer) samt parkering, högsta byggnadshöjd 8 våningar 
60-100 m Större samlingslokaler och samlingsplatser typ idrottsarenor 
> 100 m Ingen särskild hänsyn behöver tas 
 
 
 
Skyddsavstånd Bensinled 
0-20 m Område fritt från bebyggelse 
20-60 m Bostäder, mindre verksamheter och mindre samlingslokaler 

(max 50 personer) samt parkering 
60-100 m Bostäder, verksamheter, samlings- och fritidslokaler och sam-

lingsplatser typ idrottsarena samt parkering. 
>100 m Ingen särskild hänsyn behöver tas 
 
 
 
Skyddsavstånd Bensinstationsområde 
> 18 m Från byggnad till mätarpump 
> 25 m Från lossningsplats av tankfordon
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Slutsatsen av riskanalysen var att nytillkommande handelsbyggnader kunde place-
ras 50 m från väg 160 och då verksamheten endast omfattade mindre samlings-
lokaler behövde inga säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 
 
Förutsättningar för programområdet 
 
Nybyggnadsförbud enligt 47 § väglagen råder 30 m från vägområdet för väg 160. 
En bensinstation finns nordost om programområdet på fastigheten Rotvik 1:9 intill 
livsmedelsbutiken Rotan, ca 130 m från planerat förskoleområde. Ytterligare en 
bensinstation finns norr om väg 161 ca 120 m från programområdet. 
 
I programmet för detaljplan föreslås ett äldreboende med maximalt 50 bostäder ca 
110 m från vägkant vid väg 160 samt en förskola med 4-6 avdelningar motsva-
rande ca 80-120 barn ca 70-80 m från vägkant vid väg 160. Förskolans huskropp 
skyddar delvis lekytan i förhållande till väg 160. Parkeringsplatser till äldreboen-
det och förskolan föreslås ligga ca 70 m från väg 160. Ytterligare bostäder grupp-
hus/villor föreslås ca 150-400 m från väg 160. Möjlighet att uppföra en närvärme-
central på fastigheten Högås-Torp 1:7 som ligger omedelbart väster om väg 160 
planeras. Rekommendationerna om 30 m bebyggelsefritt område ur skydds-
avståndsaspekt från väg 160 ska då beaktas. 
 
Avståndet mellan planerad bebyggelse och väg 160 samt närliggande bensinsta-
tioner bedöms med stöd av rekommenderade skyddszoner i riskanalysen som till-
räckliga ur säkerhetssynpunkt.  
 
 
Solbelysning 
 
Sommartid har programområdet god solbelysning hela dagen. Några av de före-
slagna villatomterna i programområdets sydvästra del får dock en skuggning av 
den sena kvällssolen. 
 
Under senhöst och vinter när solen står lågt har förskoletomten god solbelysning 
under förmiddag och eftermiddag medan äldreboendet har solbelysning fram till 
ca kl. 14.00, vilket även gäller för övervägande del av föreslagna villatomter med 
undantag av de tomter som ligger i väst-sydvästra delen av programområdet som 
endast får förmiddagssol.  
 
 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
 
En överföringsledning för kommunalt vatten och avlopp avses byggas ut till Rot-
viksbro och ett kommunalt verksamhetsområde för VA kommer att bildas. Före-
slagen ny bebyggelse inom programområdet ansluts till kommunalt vatten och 
avlopp. Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska i första hand omhändertas på 
tomtmark och infiltreras i det ytliga sandskiktet och torrskorpeleran där så är möj-
ligt. I andra hand bör det omhändertas i fördröjningsmagasin där en viss sedi-
mentering kan ske för att sedan ledas vidare till Rotviksbäcken eller Torpbäcken. 
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Recipient blir slutligen Svälte kile. Dagvatten från större parkeringsytor bör om-
händertas i fördröjningsmagasin med möjlighet till rening från oljespill. Målsätt-
ningen är att bäckarna och Natura 2000-området Svälte kile inte ska påverkas 
negativt. Dagvattenhanteringen ska utredas närmare i detaljplaneskedet.  
 
 
Uppvärmning 
 
Ingen fjärrvärme finns i eller i närheten av programområdet. Av miljöskäl (växt-
huseffekten) bör inte fossila bränslen användas för uppvärmning av byggnader. 
Likaså bör uppvärmning med elpannor och direktverkande el begränsas av samma 
orsak då Sverige under vintertid importerar el producerad med fossila bränslen. 
 
För uppvärmning av bebyggelsen i programområdet finns flera möjliga alternativ. 
En närvärmecentral med eldning av biobränsle kan förse både äldreboende, för-
skola och villor med värme. Om närvärmecentralen har en tillförd installerad ef-
fekt överstigande 500 kW är verksamheten anmälningspliktig till kommunen. Ett 
annat alternativ är jordvärme respektive bergvärme som utvinner energi ur mar-
ken. Vattenburen luftvärme som utvinner energi ur utomhusluften är också möjlig 
för uppvärmning av enskilda byggnader. Systemen går att kombinera med sol-
fångare på tak för uppvärmning av varmvatten sommartid samt värmeväxlare som 
återvinner värme ur inomhusluften. Biobränsle är en förnyelsebar energikälla och 
ekonomiskt konkurrenskraftig men kräver en panncentral med förvaringsutrymme 
för biobränslet samt regelbunden tillsyn. Luftvärme, jordvärme och bergvärme 
kräver tillskott av el under den kalla perioden av året. 
 
I illustrationsplanen för programområdet ges exempel på en plats väster om väg 
160 som med sin närhet till vägen underlättar vid transport och lossning av bio-
bränsle och som därför kan vara lämplig för placering av en närvärmecentral om 
detta alternativ skulle väljas som uppvärmningsmöjlighet.  
 
 
El, tele 
 
Inom programområdet finns elkablar, luftburen ledning samt telekablar som kan 
komma att påverkas av exploateringen. Behov och placering av transformatorsta-
tioner får utredas närmare i detaljplaneskedet. 
 
 
Avfall 
 
Kommunen ansvarar för sophämtning. I kommunen sker källsortering av avfall. 
Närmaste återvinningsstation för förpackningsinsamling finns i Rotviksbro och 
för grovsopor på Havskurentippen i norra delen av Uddevalla tätort. 
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Administrativa frågor 
 
I samband med genomförandet av detaljplanerna kommer nya fastigheter att av-
styckas. 
 
Enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark (gator, park och naturmark) samt 
dagvattenhantering föreslås inom programområdet. Allmän platsmark och dag-
vattenhantering föreslås skötas gemensamt i form av bildande av gemensamhets-
anläggningar. 
 
Vatten och avlopp ansluts till kommunal VA-ledning och ett verksamhetsområde 
bör bildas. 
 
Behov av miljöbedömning 
 
Inledning 
 
Kommunen ska enligt 5 kap 18 § PBL (Plan och bygglagen) samt 6 kap 11 § MB 
(Miljöbalken) bedöma om en detaljplan som upprättas kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan när planen genomförs, s.k. behovsbedömning. Bedömningen 
ska göras tidigt i planprocessen, vilket ofta innebär att frågan behandlas i pro-
grammet till detaljplan. Vid bedömningen ska kommunen ge Länsstyrelse och 
andra kommuner och myndigheter som berörs av planen tillfälle att yttra sig. Om 
bedömningen visar att betydande miljöpåverkan föreligger ska en miljöbedöm-
ning göras och ett dokument i form av en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Av 4 § 2 st. Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska 
detaljplaner antas medföra en betydande miljöpåverkan endast om man vid pröv-
ning enligt kriterierna i bilaga 4 till förordningen finner att så är fallet. Enligt 12 § 
Plan- och byggförordningen (1987:383) ska en detaljplan som medger att plan-
området tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som avses i 5 kap 18 § 3 st. 
PBL (bl.a. projekt för sammanhållen bebyggelse) även prövas mot kriterierna i 
bilaga 2 till Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Etableringar som görs i eller i närheten av Natura 2000-områden måste enligt 7 
kap 28 a § MB ha tillstånd av Länsstyrelsen om verksamheterna eller åtgärderna 
på ett betydande sätt kan komma att påverka utpekade arter eller livsmiljöer i Na-
tura 2000-området. Om tillståndsplikt föreligger ska en miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas (6 kap 1 § MB). 
 
 
Förslag till behovsbedömning 
 
Vid en samlad bedömning som gjorts utifrån kriterierna i bilaga 2 och 4 Förord-
ningen om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms någon betydande miljöpåver-
kan inte uppstå. Någon miljöbedömning behöver därför inte göras med stöd av 5 
kap 18 § PBL. Nytillkommande bebyggelse i programområdet bedöms inte riskera 
att påverka Natura 2000-området Svälte kile på något betydande sätt. Tillstånds-
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plikt enligt 7 kap 28a § MB bedöms därmed inte föreligga och någon miljökonse-
kvensbeskrivning enligt 6 kap 1 § MB behöver inte upprättas. 
 
 
Motivering till behovsbedömningen 
 
Programområdet består i huvudsak av jordbruksmark och har förutom Rotviks-
bäcken som är lekvatten för havsöring, inga andra naturvärden som utpekats som 
särskilt skyddsvärda. Kända fornlämningar saknas inom programområdet och 
rester av gamla vägdragningar och stenmurar kommer att bibehållas. Inga miljö-
kvalitetsnormer kommer att överskridas. Öster om programområdet och väg 160 
finns Natura 2000-området Svälte kile som är riksintresse för natur, skyddat enligt 
EU:s art- och habitatdirektiv, blivande naturreservat och därmed ett känsligt och 
sårbart område. 
 
När programområdet bebyggs förändras markanvändningen från jordbruksmark 
till tomtmark för bostäder och förskola vilket kan skapa mer variation i miljön och 
ge bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Hårdgjorda ytor, tak, gator och 
parkeringsplatser genererar dagvatten som kommer att omhändertas med i första 
hand infiltration och i andra hand fördröjning samt med möjlighet till rening be-
träffande vatten från större parkeringsytor. Dagvattenhanteringen ska utformas så 
att Rotviksbäcken, Torpbäcken och Svälte kile inte påverkas negativt av tillkom-
mande dagvatten. Den nya bebyggelsen ansluts till kommunalt vatten och avlopp 
och belastar därmed inte miljön i området. Programområdet bedöms inte utsättas 
för buller överstigande gränsvärdena för ny bebyggelse i Boverkets allmänna råd 
2008:1. Avstånd mellan ny bebyggelse och transportled för farligt gods bedöms 
som tillräckligt ur risksynpunkt. Drift från närvärmecentral eller närhet till djur-
hållning bedöms inte leda till några hälsorisker. Marken i programområdet be-
döms ha godtagbar stabilitet.  
 
Kommande detaljplaner förväntas inte skapa några miljöproblem av betydelse 
eller påverka andra planer på negativt sätt. Istället bidrar de positivt till genom-
förandet av EU-gemenskapens miljölagstiftning bl.a. vattendirektivet, då utbygg-
naden av kommunal vatten och avloppsförsörjning till Rotviksbro möjliggörs till 
handelsområdet och befintliga bostäder. Biltrafiken i området förväntas öka vid 
planens genomförande men goda möjligheter till kollektivtrafik kompenserar till 
viss del. Genom att föreslå att mark avsätts i kommande detaljplan för en bio-
bränsleeldad närvärmecentral, ges möjlighet att välja en förnyelsebar energikälla 
för uppvärmning av bebyggelsen. 
 
Fortsatt arbete 
 
Efter programsamrådet sammanställs inkomna synpunkter och kommenteras i en 
samrådsredogörelse som kommer att ligga till grund för Miljö och stadsbyggnads-
nämndens beslut om hur planarbetet ska fortsätta. Om nämnden beslutar att gå 
vidare med planprocessen, kommer i nästa skede detaljplanehandlingar att upp-
rättas som sedan blir föremål för nytt samråd för att inhämta synpunkter. Program-
området kommer sannolikt att delas upp i en eller flera detaljplaner som kan 
genomföras parallellt eller separat utan inbördes tidsordning. 
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Programarbetets bedrivande 
 
Programmet har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad med Marianne Magnusson 
som handläggare. Illustrationer över äldreboende och förskola har gjorts av Con-
tekton Arkitekter Fyrstad AB. 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Hans Johansson  Marianne Magnusson 
Planchef   Planarkitekt 


