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Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, ritad på en 
grundkarta i skala 1:1000. 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
[x ] Program till detaljplan 
[x ] Programsamrådsredogörelse 
[x ] Planbeskrivning med illustrationer (denna handling) 
[x ] Genomförandebeskrivning 
[x ] Samrådsredogörelse 
[x ] Plankarta med bestämmelser 
[x ] Utlåtande efter utställning  
[x ] Fastighetsförteckning 
 
Dessutom finns följande handlingar (ej upprättade av Uddevalla 
kommun): 
[x ] Stabilitetsbesiktning utförd av BERGAB, Berggeolo-

giska Undersökningar AB, 2005-02-28 samt förtyd-
ligande 2005-06-20.  

[x ] Geoteknisk utredning utförd av Bohusgeo AB; PM 2 
2005-07-05 och Rapport 3  2005-07-04. 

 
 
SAMMANFATTNING OCH PLANENS SYFTE      
Den detaljplan som idag gäller för området medger endast byggnation 
för allmänt ändamål såsom skola. Detta innebär att tillbyggnader och 
nybyggnader för bostadsändamål inte är möjligt förrän denna detalj-
plan vunnit laga kraft. 
Detaljplanen ska möjliggöra sju nya villatomter i områdets norra del. 
Tomterna nås av en ny lokalgata som ska ansluta till Samnerödsvägen 
i öster och avslutas med en vändplan i väster. 
Områdets södra del består av sex bebyggda villatomter vilka ges 
samma byggrätter som de nya villorna. De bebyggda tomterna ges 
också möjlighet till nya fastighetsbildningar så att tomterna blir ända-
målsenliga. 
 
 
AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
Området berörs inte av något riksintresse. Miljöbalkens bestämmelser för 
hushållning med mark - och vattenområden enligt kapitel 3, åsidosätts 
inte av denna detaljplan. 
 
 
PLANDATA 
Läge, areal, markägoförhållanden 
Planområdet ligger i Kampetegen, på höjden söder om Östrabogymnasi-
et. Området begränsas i sydväst av bergshöjden nordost om Kämpega-
tan, i väster och nordväst av bergsbranten ovanför gång – och cykelvä-
gen vid Östrabogymnatiet och i öster av Samnerödsvägen. Området nås 
med bil från Kämpegatan via Samnerödsvägen. 
 
Planområdets areal är cirka 1,5 hektar.   



Uddevalla kommun äger den mark som är avsedd för nyexploatering 
samt större delen av övrig mark inom planområdet. Fastigheterna Biku-
pan 15, 26 och 27 är i privat ägo. 
 

 
    Planområdet 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Kommunens översiktsplan från 2002 anger huvuddragen för hur kom-
munen ska använda sina mark - och vattenområden. Med översiktsplanen 
som grund har flera fördjupade översiktsplaner och delrapporter upprät-
tats.  
 
Den fördjupade översiktsplanen för ”Staden Uddevalla” sammanfattar 
kommunens vilja för användning av mark och vatten runt Byfjorden. Till 
planen hör fem delrapporter med olika inriktningar. De rapporter som be-
rör det aktuella planområdet är främst ”Trädgårdsstaden” och till viss del 
”Stadsnatur och Parker”.  ”Staden Uddevalla” och de övriga delrappor-
terna antogs av kommunfullmäktige den 8 oktober 1996. 
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Delrapporten ”Trädgårdsstaden” beskriver kvaliteter och möjliga föränd-
ringar inom de äldre villaområdena, de s.k. trädgårdsstäderna. Rekom-
mendationerna i ”Trädgårdsstaden” är att tillåta traditionell villabebyg-
gelse med en – eller tvåbostadshus i en eller två våningar, samt tillhöran-
de uthus, garage o.d. Tomterna bör inte bebyggas till mer än ca en fem-
tedel så att trädgårdskaraktären i området inte förvanskas. 
 
I delrapporten ”Stadsnatur och Parker” beskrivs och redovisas förslag till 
åtgärder för stadens parker och grönområden. Den föreslagna nybebyg-
gelsen påverkar inte de grönområden som har betydelse för stadens växt 
- och djurliv. 
 
Detaljplaner  
Detaljplan 213 antagen 1969 gäller idag för merparten av planområdet. 
Planen anger allmänt ändamål vilket endast förekommer i äldre detalj-
planer och avser verksamheter som har ett offentligt organ som hu-
vudman (stat, landsting, kommun, statskyrka). Detta innebär att det 
inom planområdet inte finns några byggrätter för privata bostäder.  
 
Detaljplan 262 antagen 1979 innefattar en remsa i planområdets östra 
del längs med Samnerödsvägen. Detta område är också planlagt för 
allmänt ändamål.  
 
I nordöst angränsar planområdet till detaljplan 1058 antagen 1995 och 
som anger skola som markanvändning. 
 
Genomförandetiden för samtliga berörda detaljplaner har upphört att 
gälla. 
 
Tomtindelningar  
Inom planområdet finns inga tomtindelningar. 
 
Program till detaljplan  
Program till detaljplanen upprättades den 24 augusti 2004.  Programmet 
har varit utsänt på samråd och innehåller tre planskisser för ny bebyggel-
se. De olika förslagen skiljer sig åt i fråga om exploateringsgrad. 
Alternativ 1: Området delas in i sju stycketomter. Förslaget anknyter till 
traditionen av trädgårdsstad med hänsyn till tomtstorlek och bebyggelse. 
Alternativ 2: Området delas in i fem tomter som bebyggs med arkitektri-
tade typhus. Utsikten, ljusförhållanden och det exceptionella läget tas till 
vara. 
Alternativ 3 A, 3 B: Området bebyggs med radhus vilket ger den största 
exploateringsmöjligheten med 13 - 16 bostäder. 
Programmet innebär även att befintlig detaljplan ändras så att bebyggda 
tomter ges byggrätter.  
 
Kommunala beslut 
Den 22 april 2004 beslutade Miljö och Stadsbyggnadsnämnden att 
programsamråd ska ske. Efter programsamrådet beslutade Miljö och 
Stadsbyggnadsnämnden den 18 november 2004 att detaljplan ska upp-



rättas för villatomter enligt programmets alternativ 1, d.v.s. villatom-
ter med anknytning till trädgårdsstaden. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
Mark, topografi och vegetation 
Planområdet är delvis kuperat och sluttar söderut. Vid områdets nord-
västliga och västliga avgränsning sluttar berget starkt ner mot gång – 
och cykelvägen vid Östrabogymnasiet. 
Det norra planområdet har tidigare varit bebyggt med små villor. Dessa 
är sedan länge rivna för att ge plats åt den skolutbyggnad som numera 
inte är aktuell. Rester från den gamla bebyggelsen finns kvar.  Husgrun-
der, murar och trädgårdsväxter förekommer. Likaså finns den tidigare 
tillfartsvägen till den gamla bebyggelsen kvar. De gamla tomterna är 
idag igenväxta med både större träd och en hel del sly.  
 

   
                   Blodbok vid Samnerödsvägen            Rester av gamla trädgårdar  

 
Södra delen av området innehåller sex villatomter varav en nås från 
Samnerödsvägen och de övriga fem från Höjdgatan. Området är relativt 
lågt exploaterat med uppvuxna trädgårdar och angränsande naturmark.  
 
Enstaka större ädellövträd förekommer i planområdet. Vid kanten av 
Samnerödsvägen står en ståtlig Blodbok som ges ett visst skydd i detalj-
planen. Marken där trädet står blir så kallad punktprickad mark, vilket 
innebär att marken inte får bebyggas. Detta för att trädet inte ska behöva 
fällas för att ge plats åt bebyggelse. 
 
Geotekniska förhållanden 
Det norra området består av fast berg och det södra området består 
delvis av fyllnadsmassor. Området har genomgått en geoteknisk un-
dersökning. Alla bergsbranter som berörs eller gränsar till planområ-
det har genomgått en bergteknisk undersökning. Se vidare geoteknisk 
undersökning utförd av Bohusgeo AB och stabilitetsbesiktning utförd 
av BERGAB, Berggeologiska Undersökningar AB. I 
planbestämmelserna införs att anvisningar i geotekniskt PM ska följas.  
 
Radon 
Mätning av markradon har utförts av Bohusgeo AB. Radonhalten i de 
fyra mätpunkterna är relativt hög och marken klassas därför som högra-
donmark. I planbestämmelserna införs bestämmelsen att byggnader ska 
utföras i radonsäkert utförande.  
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Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom eller intill planområdet.  
 
Bebyggelse 
Ny bebyggelse 
Denna illustration redovisar ett av flera möjliga sätt att bebygga området.  
 

 
Illustrationen visar också hur fastighetsgränser kan justeras och hur er-
sättningsbyggnader, tillbyggnader och garage kan placeras. 
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Det norra planområdet kommer att delas i en nordlig och en sydlig del 
med en lokalgata i mitten. Gatan har sin infart från Samnerödsvägen i ös-
ter och avslutas i väster med en vändplan. Den nordliga delen får delas i 
högst fyra fastigheter och den sydliga i högst tre fastigheter. Fastigheterna 
får inte göras mindre än 700 kvm. 
Vardera fastighet får bebyggas med ett enbostadshus samt tillhörande ut-
hus och garage. Den sammanlagda byggnadsytan, d.v.s. den yta som 
byggnaderna tillsammans upptar på marken, får uppgå till högst 200 kvm 
eller högst 25% av fastighetens yta. För att erhålla en bebyggelse som 
anknyter till den trädgårdsstad som finns i området är det viktigt att husen 
inte blir allt för stora. Plats måste finnas för trädgårdar och husen får inte 
bli allt för höga bl.a. för att undvika stora skuggverkningar på granntom-
terna. En högsta byggnadshöjd för bostadshusen anges till 5,5 meter. 
Byggnadshöjden mäts från en genomsnittlig marknivå invid huset, utmed 
fasaden, till den skärningspunkt som berör takets ovandel med 45 grader, 
förklarande skiss finns på plankartan. Den föreslagna byggnadshöjden 
medger hus i ett och ett halvt plan med förhöjda väggliv. Även vissa hus-
typer med mansardtak och suterränghus tillåts. Eftersom ett suterränghus 
har två fulla våningar i sin ena halva begränsas takvinkeln till 27 grader 
så att denna hustyp inte bli alltför hög till taknock. Övriga hustyper har 
valfri takvinkel. Bostadshus får inte placeras närmre fastighetsgräns än 4 
meter.  
Uthus och garage bör hållas låga och får placeras 1 meter från fastighets-
gräns. Garage och carportar ska dock ha ett minsta avstånd på 6 meter 
framför porten så att plats finns för en biluppställning på den egna fastig-
heten. Byggnadshöjden för uthus är satt till 3,0 meter och högsta takvin-
keln 27 grader. Detta för att uthusen inte ska bli alltför dominerande och 
ge onödig skuggverkan på granntomten. 
 
 Befintlig bebyggelse 
Den befintliga bebyggelsen i planområdets södra del består av sex villor 
av varierande storlek och utformning samt tillhörande uthus. Tre av bo-
stadshusen är uppförda som små enkelstugor vilka byggts om på olika 
sätt. Av dessa är husen på Bikupan 10 och Stadskärnan 1:88 så lite för-
ändrade att deras ursprung tydligt framgår. Huset på Bikupan 27 är om - 
och tillbyggt till en modern villa.  
 
                   

   
Bikupan 10                                         Stadskärnan 1:88 
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Två hus är uppförda som mindre dubbelhus, Bikupan 14 och 15, vilka 
inte förändrats nämnvärt under åren. 
Huset på Bikupan 26 är uppfört som ett tvåbostadshus i två fulla våningar 
och har genom åren förändrats till en modern villa. 
 

   
Bikupan 15                                         Bikupan 14 

 

  
Bikupan 26                                          Bikupan 27 
 
Befintliga bostadstomter 
Fastigheterna Bikupan 10, 14 och Stadskärnan 1:88 ägs av Uddevalla 
kommun. Övriga tre bostadsfastigheter är i privat ägo. Restfastigheterna 
mellan och utanför de bebyggda fastigheterna ägs också av Uddevalla 
kommun. Bikupan 27 är den enda fastigheten som har en ändamålsenlig 
tomt vad avser storlek och läge, övriga fastigheter bör regleras på olika 
sätt, se mer om detta i genomförandebeskrivningen. 
 
Detaljplanens innebörd för befintlig bebyggelse 
All befintlig bebyggelse ligger idag inom den detaljplan som anger skola 
som ändamål. Detta innebär att det inte finns några möjligheter att göra 
tillbyggnader eller nybyggnader för bostadsändamål inom området. Den-
na detaljplan innebär att alla bebyggda bostadsfastigheter ges samma 
byggrätter som det norra planområdet.  
Fastigheterna Bikupan 15 och 26 är bebyggda till ca 35% och denna de-
taljplan medger en byggnation på högst 25%.  
Bikupan 15 ges en möjlighet att utöka sin fastighet så att den följer de-
taljplanen och får en tillbyggnadsmöjlighet. Även om mark inte regleras 
till fastigheten ges befintliga förhållanden byggrätt. 
Bikupan 26 ges möjlighet att utöka sin fastighet så att befintlig byggna-
tion inte överstiger 25% av fastighetsytan. Fastigheten är redan bebyggd 
med en större byggnadsyta än 200 kvm (ca 220 kvm) men ges en till-
byggnadsmöjlighet på ytterligare 20 kvm under förutsättning att fastighe-
ten utökas så att byggnationen inte upptar mer än 25% av fastigheten. 
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Byggnadens tvåvåningsdel är högre än vad detaljplanen medger. Även 
om mark inte regleras till fastigheten ges befintliga förhållanden byggrätt.  
Övriga bostadsfastigheter följer planbestämmelserna i fråga om bygg-
nadsyta och byggnadshöjd men inte alltid i fråga om avstånd till gräns. 
Befintliga förhållanden ges byggrätt och tillbyggnadsmöjligheter kommer 
att finnas på fastigheterna. 
 
Service 
Planområdet är beläget knappt 1 km från Uddevalla centrum där kom-
mersiell och social service finns att tillgå.  
 
Tillgänglighet för rörelsehindrade  
Området är relativt kuperat, vilket begränsar tillgängligheten för rörel-
sehindrade. Inom respektive tomt finns det dock goda möjligheter att 
ordna en godtagbar förbindelse mellan bilplats och bostadsentré. 
 
Lek och rekreation, naturmiljö 
Större grönområden finns inom gångavstånd, några 100 meter till 1 km, 
vid Halla – Stenbacken, Regementsparken och gång – och cykelstråket 
runt Östrabogymnasiet. 
Berget som avskiljer planområdet i sydväst är relativt brant och svårtill-
gängligt men bidrar till att ge området en bit natur.  
Vid Höjdgatans slut finns en avriven bostadstomt där utrymme finns för 
lek. I detaljplanen anges detta område som ”Natur”. 
 
Gator och trafik 
Planområdet nås från Kämpegatan i söder, via Samnerödsvägen som är 
planområdets avgränsning i öster. Samnerödsvägen matar trafik till 23 
villatomter och till en mindre del av Östrabogymnasiet, främst varu-
transporter och ett fåtal personalparkeringsplatser. 
Den trafikökning som ett tillskott av 7 villatomter medför har en be-
gränsad inverkan på omgivningen. Parkering ska ske på egen tomt-
mark. 
 
Den nya lokalgatan ska endast mata trafik till de nya bostadstomterna. 
Gatan avslutas med en vändplan så att både personbilar, postbilar och 
sopbilar kan vända. Någon rundkörning via Höjdgatan kommer inte att 
ordnas eftersom höjdskillnaden mellan den nya lokalgatan och Höjdga-
tan är för stor, ca 2 meter, och Höjdgatan är alltför smal för att tåla en 
trafikökning. 
 
Teknisk försörjning 
Uppvärmning 
Ett vattenburet uppvärmningssystem bör användas eftersom det möj-
liggör en miljövänlig uppvärmning med t.ex. värmepump, fjärrvärme 
eller biobränsle.  
Underlaget för anslutning till fjärrvärmenätet ökar i och med den före-
slagna bebyggelsen. Fjärrvärmenätet är inte utbyggt i området men om 
tillräckligt många fastighetsägare är intresserade av en anslutning 
kommer det att bli möjligt för Uddevalla Energi att bygga ut nätet.  
Även en större del av befintliga hus bör kunna anslutas.  
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Borrning för bergvärme kräver en anmälan till Miljö och Stadsbygg-
nadsnämnden.  
 
El 
Elnätet kan behöva förstärkas vilket kan ske genom en förstärkning av 
befintliga transformatorstationer i grannskapet. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunen anlägger ledningar för vatten, avlopp och dagvatten i sam-
band med att den nya lokalgatan anläggs. Eftersom vattentrycket är be-
gränsat i området måste högsta höjd för placering av tappställen regleras. 
Detta sker genom att en högsta tillåtna golvhöjd på + 37 meter införs i 
planbestämmelserna. Något problem för val av hustyper eller disponering 
av tomterna befaras inte eftersom medelmarknivån inom det aktuella om-
rådet ligger på ca + 31 meter. Enstaka toppar inom området ligger på  
ca + 34 meter.  
 
Dagvatten 
Dagvatten, regnvatten som rinner från hustak och trädgårdar, kommer att 
omhändertas i kommunens dagvattenledningar.  
 
Renhållning 
Kommunen ansvarar för hämtning av hushållsavfall. 
 
Miljökonsekvenser 
Det föreslagna utnyttjandet av planområdet medger en sådan använd-
ning av marken och byggnaderna att någon betydande påverkan på 
miljön eller hälsan inte befaras. Hushållningen med naturresurserna 
bedöms också vara god och det finns ingen anledning att upprätta en 
särskild miljökonsekvensbeskrivning. De olika aspekter som ändå 
måste belysas vid en ny exploatering redovisas under nedanstående ru-
briker. 
 
Buller och avgaser 
Biltrafik i direkt anslutning till området är, och bedöms förbli, av ringa 
omfattning vilket innebär att de riktvärden för vägtrafikbuller som 
finns inte kommer att överskridas. 
 
Naturmiljön 
Det förslagna exploateringsområdet har tidigare varit bebyggt med bo-
stadshus och rester finns från husgrunder och trädgårdar. Området har 
varit obebyggt en längre tid och används av närboende som strövom-
råde. En exploatering innebär givetvis en förändring och ett ingrepp i 
området. Platsen innehåller inga sådana särskilda naturvärden att en 
exploatering av det skälet ska undvikas. Inte helt oviktigt i samman-
hanget är även det faktum att området enligt nu gällande detaljplan får 
bebyggas för allmänt ändamål t.ex. med skolbyggnader. 
 
Kulturmiljön 
De föreslagna planbestämmelserna medger en måttlig exploatering av 
området vilket följer intentionerna i kommunens fördjupade översikts-
plan ”Trädgårdsstaden”.   
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Befintlig bebyggelse som genomgått så små förändringar genom åren att 
de kan betraktas som värdefulla för kulturmiljön är bostadshusen på fas-
tigheterna Bikupan 10,14, 15 och Stadskärnan 1:88. Inget särskilt beva-
randekrav eller något rivningsförbud föreslås i detaljplanen. Husen är 
mycket små och ges tillbyggnadsmöjligheter så att ett modernt boende 
kan erhållas. Plan – och bygglagens bestämmelser i kapitel 3 om att änd-
ringar av hus ska utföras varsamt och att dess kulturhistoriska värden ska 
tillvaratas får anses som tillräckliga för att eventuella förvanskningar ska 
undvikas. 
 
Hushållning med naturresurser 
Den föreslagna exploateringen innebär en god hushållning med natur-
resurserna. Detaljplanen är ett bra exempel på hur ett befintligt bo-
stadsområde i centralt läge kan förtätas. Närhet till teknisk service så-
som vatten, avlopp, fjärrvärme och gatunät samt möjligheten att till 
fots eller buss ta sig till en mångfald av serviceinrättningar i centrala 
staden bidrar till en god hushållning med naturresurserna. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet, 
d.v.s. vägar och naturmark. Kommunen är också huvudman för vatten 
- och avloppsledningar i gatan. 
 
Planens genomförandetid är tio år, se genomförandebeskrivningen. 
Slutdatum skrivs på plankartan. 
 
För planområdet ska gälla normalkrav enligt Plan – och bygglagen av-
seende bygglovplikten. Skälet är bl.a. att grannars intressen måste be-
vakas i tätbebyggda villaområden.  
 
 
HANDLÄGGNING 
Detaljplanen har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad med Elisabet 
Fjellman som handläggare. Plankartan har ritats av karttekniker Britt-
Marie Käll och GIS-tekniker Simone Augustsson.  
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
Sören Larsson                                               Elisabet Fjellman 
planchef                                                         planarkitekt 
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