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DEL AV SALTKÄLLAN SÄTERI 1:2 
BOSTÄDER PÅ ÅSEN  
MUNKEDALS KOMMUN 

 

PLANBESKRIVNING 

Samrådshandling 2014-01-31 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse om mellan 65 och 145 bostäder på 
Åsens höjdrygg, delvis i brant terräng. Bostadshusen lokaliseras och utformas med stor hänsyn till 
landskapskapet med sin natur- och kulturvärden. Tillfart till området sker från väg 832 (gamla E6) 
via en befintlig mindre väg, den s.k. Kungsvägen, vars standard uppgraderas. Syftet är också att 
förstärka skydd/hänsyn för natur- och kulturmiljöer inom planområdet – fornlämningar, lövskog, 
groddjursfauna, äldre vägsträckning och stenmur. Planbestämmelser syftar också till att möjliggöra 
omhändertagande av dagvatten från området och att bibehålla geotekniskt stabila förhållanden. 
 
Detaljplanen är i ett samrådsskede, vilket innebär att synpunkter från myndigheter och berörda ska 
kunna påverka planens utformning. Det betyder att exploateringen inte är studerad i detalj utan kan 
anpassas efter att ytterligare kunskap tillförs under samrådet. Därför redovisar planen principlös-
ningar för olika system, vilka kan komma att preciseras eller förändras i kommande skeden. Ett 
gestaltningsprogram ska också upprättas i nästa skede. 

INNEHÅLL 

Planhandlingar: 

▪ Plankarta med bestämmelser  
▪ Planbeskrivning (denna handling) 
▪ Genomförandebeskrivning 
▪ Illustrationskarta 
▪ Fastighetsförteckning 

Övriga handlingar: 

▪ Grundkarta 
▪ Förteckning över samrådskrets 
▪ Behovsbedömning 
▪ Bullerutredning väg- och tågtrafik, ÅF, 2011-10-17* 
▪ PM Geoteknik, Ramböll, 2011-10-26* 
▪ Naturvärdesinventering, Calluna, maj 2011* 
▪ Groddjursinventering vid Åsen, Calluna, 2012-05-31* 
▪ Arkeologisk utredning; rapport 2011:28, Boshusläns museum * 
▪ Dagvatten- och VA-utredning, Melica 2014-01-24 * 
*Finns tillgängliga på kommunens hemsida www.munkeldal.se 

Förslag till 
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Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör planbeskrivning, illustrat-
ionskarta och genomförandebeskrivning. Efter samråd och utställning tillkommer samrådsredogö-
relse respektive utställningsutlåtande över inkomna synpunkter.  
 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förut-
sättningar och syften planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara väg-
ledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att 
den inte har någon egen rättsverkan. 
 
Planen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (1987:10). 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget ca fem kilometer söder om Munkedal, uppe på Åsens höjdrygg öster om 
Saltkällefjorden. Planområdet är omgivet av natur- och jordbruksmark. Väg E6 och 832 (gamla 
väg E6) går väster om planområdet. Planområdet omfattar ca 14 ha av fastigheten Saltkällans sä-
teri 1:2 och är privatägd. 

Saltkällan 

Saltkällefjorden 

Saltkälle-
motet 

E6 

Marknadsplatsen 

Mot Munkedal, 
gamla E6 

Åsen 

Hensbacka 

bärodling 

Mot Valbo–Ryr 

Smedberget 

Örekils- 
älven 

Rödberget 

Översiktskarta. Planområdet i rött. 
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Översiktsplan 

Kommunfullmäktige antog 2010-06-30 en ny kommunövergripande översiktsplan ”Framtidsplan 
ÖP10 Munkedal”. Planområdet är betecknat som framtida bostadsbebyggelse. I översiktsplanen 
betonar kommunen vikten av att medge bebyggelse på landsbygden, med fokus på bland annat 
Saltkällanområdet.  
 
Parallellt med att den föregående översiktsplanen antagen 2001, gjordes en fördjupning av över-
siktsplanen (FÖP) för delen Munkedal–Tungenäset. FÖP:en antogs 2001-11-28. Denna fördjup-
ning omfattar bland annat Saltkällan och Hensbacka och anger utgångspunkter för utvecklingen i 
området. FÖP:en anger att Åsen ska reserveras för bostäder och att detaljplan krävs.  

Detaljplan 

Det finns inga gällande detaljplaner för planområdet. 

Program för planområdet 

Ett program för Hensbacka – Saltkällan har arbetats fram under 2009. En samrådsredogörelse har 
upprättats för delen Saltkällans Säteri 2:1, daterad 2009-11-09. Enligt programmet föreslås områ-
det bebyggas med bostäder. 

Bostadsförsörjning 

Kommunen har antagit: ”Bostadspolitik i Munkedals kommun 2005–2008”, där aktuellt planom-
råde pekas ut som aktuellt för bostäder. 

Bestämmelser i miljöbalken (MB) 

Områden och anläggningar av riskintresse (3 och 4 kap. MB) 

Bohusbanan och väg E6 som är av riksintresse för kommunikationer går väster om planområdet. 
Riksintresse för naturvården samt riksintresse för friluftslivet angränsar till planområdet och berörs 
till viss del, se karta sidan 4.  
 
Kommunens kustområde vid Gullmarsfjorden omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt miljöbalkens fjärde kapitel – s.k. högexploaterad kust. Denna del av kusten är av riksintresse 
för sina samlade natur- och kulturvärden. Detta innebär vissa restriktioner t.ex. för tillkommande 
av fritidsbebyggelse. Bestämmelserna ska dock inte utgöra hinder för utvecklingen av tätorter eller 
det lokala näringslivet. 

Områdesskydd (7 kap. MB) 

Bruksbäcken norr om Åsen omfattas av strandskydd. Området ligger utanför planområdet. Områ-
det av riksintresse för naturvården är vid planområdet skyddat som naturreservat, se karta sidan 4. 
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Värdeområden och områden av riksin-
tresse. Numreringen gäller särskilt 
genomförd naturvärdesinventering: 
1 Ädellövskog. 2 Grov sälg. 3 Lövskog. 
4 Ängsfragment. 5 Ädellövträd. 6 Grov 
alm. 7 Klippäng 
 Lokaler för groda och salamander 
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Landskapet och platsen 

Planområdet är sedan tidigare oexploaterat. Landskapet i stort kännetecknas av en bruten topografi 
med bergpartier på drygt 70 meter över havet. Planområdet är beläget på en markant höjd som 
avgränsas i söder, väster och nordväst av branta sluttningar eller bergsstup. På toppen finns en 
mindre relativt plan yta, i övrigt sluttar marken i olika grad, se kartan nedan. Området består 
främst av granskog av olika ålder med viss lövskogsinblandning. Delar av området utgör äldre 
betesmark som planterats. En sten mur som löper tvärs planområdet och som tidigare avgränsade 
betesmarken. På några få ställen finns uppstickande berghällar. Bergets högsta punkt är +78 och 
E6 nedanför ligger på ca +35. 
 

Lutningar. Observera att illustrationen inte visar exakta förhållanden. 

 

Naturmiljö 

Bergknallen Åsen består till största delen av en ca 60 år gammal planterad granskog utan utpekade 
förhöjda naturvärden. I kanten och runt planområdet finns ädellövskog. Denna är inte särskilt 
gammal men det finns enstaka, ca 100 år gamla träd av arterna ek, lind, ask, asp och tall. 
 
Från norr till söder på Åsens västra sida går en markant brant. I branten och i anslutning till dess 
krön är marken karg och vegetationen består av ljung, tall, ekkrattskog och andra lägre lövträd. 
Längre mot söder är branten högre och ligger helt exponerad. Nedanför branten finns rasbranter 

<1:20 
1:10–1:20 
1:6–1:10 
1:2–1:6 
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och stenskravel. På den nordöstra, flacka, stenfria sluttningen finns ett fåtal odlingsrösen. Befint-
liga stenmurar och odlingsrösen är biotopskyddade enligt 7 kap 11 § miljöbalken då planområdet 
utgör före detta äldre åkermark. 
 
Vid en naturvärdesinventering på Åsen i maj 2011 noterades sju naturvärdesobjekt, se kartbilden 
på föregående sida, där identifierade värdeområden är numrerade. Det värdefullaste man fann var 
fyra exemplar av den sällsynta norskoxeln Sorbus norvegica, inom område 1. Denna art är ende-
misk för skandinaviska halvön och är rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN). 
 
Ett större (område 1) och två mindre områden (3 och 5) med ädellövskog hittades. Det största om-
rådet är också det mest värdefulla, även om det bara finns en liten mängd gamla träd. Detta område 
är viktigt ur ett landskapsekologiskt perspektiv eftersom det finns fler värdefulla ädellövsmiljöer i 
trakten, bl.a. inom Natura 2000-området Örekilsälven. Området är känsligt för avverkning, främst 
då det gäller vuxna träd. Om området minskar i storlek minskar också områdets roll i de landskap-
sekologiska sambanden i trakten, t.ex. då det gäller spridning av organismer mellan ädellövskogs-
områden.  
 
Bland de mer värdefulla områdena finns ett par klippängar med förekomst av trollsmultron (om-
råde 4), vilket är en sällsynt växt, rödlistad i kategorin Sårbar (VU). Detta område har förutsätt-
ningar för en värdefull insektsfauna. Tre områden med gamla lövträd noterades också: en gammal 
sälg (2), en flerstammig alm (6) samt en trädrad med ek och ask längs en mindre väg (5).  
 
Naturvärdesinventeringen i sin helhet finns som övrig handling till detaljplanen. 
 

Groddjur 

Vid särskild inventering har groddjur påträffats i en bevattningsdamm norr om planområdet, se 
karta sidan 5. I inventeringar för detaljplan för Smedberget söder om Åsen har groddjurslokaler 
också identifierats. Flera arter påträffades norr om Åsen, dock inga rödlistade. På grund av grod-
djurens generella känslighet i dagens landskap ska de visas stor hänsyn. Samtliga svenska grodor 
är fridlysta enligt artskyddsförordningen. En åtgärd som riskerar att påverka groddjuren på ett sätt 
som är förbjudet enligt förordningen kräver dispens (15 § artskyddsförordningen). Åkergroda har 
ett starkare skydd eftersom den är upptagen i habitatdirektivets bilaga 4 (Europarådets direktiv 
92/43EEG), vilket innebär förbud mot att skada djurens fortplantnings- och viloplatser. Öppnavat-
tensamlingar, såsom dammen, skyddas också av generellt biotopskydd (7 kap. 11 § MB) och dis-
pens krävs för åtgärder som kan skada biotopen. 
 
Sluttningar med ädellövskog utgör övervintringsmiljöer för groddjuren. Det kan förutsättas att det 
sker rörelser av groddjur lite kors och tvärs genom landskapet, bl.a. till/från det större ädellövs-
skogsområdet i planområdets västra del. Det är viktigt att föreslagen exploateringen genomförs på 
ett vis som inte påtagligt påverkar groddjurens livsmiljö och som tar hänsyn till grodornas rörel-
sestråk.  
 
Groddjursinventeringen i sin helhet finns som övrig handling till detaljplanen. 

Kulturmiljö 

Historisk sett har Åsen nyttjats för bete och bränsle av omgivande gårdar. Uppe på Åsen finns två 
kända fornlämningar i form av rösen som omfattas av kulturminneslagen. Vid en arkeologisk ut-
redning av planområdet våren 2011 hittades ett flintaavslag. I övrigt påträffades inga indikationer 
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på förhistorisk närvaro. I närheten av rösena har lämningar efter en sentida gruvverksamhet påträf-
fats, bestående av ett långsträckt smalt dagbrott, ca 85 meter långt och 2–4 meter brett. Tidsbe-
stämningen uppskattas till någon gång mellan mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Bohus-
läns museum har pekat ut ett område som omfattar både rösena och dagbrottet som bör skyddas 
och rekommenderas undantas från exploateringen. 
 
Vid västra foten av berget, finns föregångaren till nuvarande väg E6, den gamla Riksvägen, även 
kallad Kungsvägen. Det gamla vägavsnittet är längs ena sidan kantat av stengardister som hållit 
vägräcke tidigare. Där vägen korsar en bäckravin norr om planområdet finns en stenvalvsbro som 
utgör fast fornminne, Foss 324:1. Det är viktigt att en eventuell ny anslutningsväg till Åsen an-
läggs på sådant sätt att lämningarna av den gamla Riksvägen/Kungsvägen i möjligaste mån bibe-
hålls.  
 
Den arkeologiska utredningen finns som övrig handling till detaljplanen. 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning har genomförts under våren 2011. Utredningen bedöms motsvara en de-
taljerad utredning enligt Skredkommissionens anvisningar, rapport 3:95. 
 
Jordlagren är generellt tunna med framstickande fastmark/bergpartier inom hela området, men 
särskilt framträdande i områden med kraftigare lutning. Överst i jordprofilen återfinns mulljord 
med en tjocklek av 0,2–0,3 m förutom i sydöst, där det ytligt återfinns ett tunt lager sand och grus. 
Jorden närmast under ytskiktet består huvudsakligen av siltig torrskorpelera med mellan ca 1,5 och 
5 m tjocklek. I några av punkterna, dels i norr och dels i östra delen av platån, har ett 0,5–1,5 m 
lager lera påträffats under torrskorpan. Leran har generellt inslag av grus sand och silt. Under leran 
följer ett tunnare friktionsjordlager, sannolikt morän, som vilar på berg. 
 
I samband med kraftiga regn eller perioder med ihållande nederbörd kan en grundvattenyta sanno-
likt observeras i jorden inom delar av området med planare mark och mer låglänta delar. Inga för-
utsättningar för artesiska tryck bedöms föreligga. 
 
Den geotekniska utredningen ”PM Geoteknik” finns som övrig handling till detaljplanen. 

Markradon 

Området bedöms som normalriskområde för radon. Inga detaljerade studier har utförts. Byggnader 
inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion eller motsvarande 
åtgärder så att högsta tillåtna radonhalt inte överskrids i byggnaden.  

Risk för skred och ras 

Delar av området utgörs av branta bergpartier. Inom dessa områden bör bergets stabilitet och risk 
för blocknedfall kontrolleras. Detta gäller även för eventuella bergskärningar inom området. En 
bergsteknisk utredning kommer att genomföras i utställningsskedet för att utreda eventuella risker. 

Service 

Skolor, fritidshem och barnomsorg finns i Munkedals centrum ca 5 km från planområdet. I 
Munkedal finns också barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och kommersiell service 
som post, bank, apotek, matvarubutik m.m. 
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Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

Närmaste bussförbindelse finns vid hållplats ”Saltkällans allé”, vid väg 836 (gamla E6). Hållplat-
sen trafikeras av buss 830 och 850 (Uddevalla–Munkedal). Resan till Munkedals centrum tar ca 5 
minuter. Från Munkedals centrum finns både tåg- och bussförbindelser till Uddevalla och Göte-
borg. Restid till Uddevalla är 15 minuter och till Göteborg 1 timma och 40 minuter. Avståndet till 
busshållplatsen från planområdets ungefärliga mittpunkt är drygt 1000 meter. Med de stora ni-
våskillnader som föreligger, ca 50 meter, är det jämförligt med ett avstånd av ytterligare 500 me-
ter, motsvarande totalt 1500 flack mark.  
 
Vid väg E6s avfart 98, Saltkällemotet, finns en pendelparkering. 
 
Enligt ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025, Remissversion 2013-06-14” 
kommer norra Bohusbanan (Uddevalla–Strömstad) att omfattas av underhållsåtgärder vilket be-
döms ge en något förbättrad robusthet. Trafikeringen på Södra och Norra Bohusbanan kan behållas 
men inte utökas. 
 

Biltrafik 

Väster om Åsen löper såväl nya väg E6, ”gamla E6”(väg 832) som den gamla ”Kungsvägen”. 
Vägen öster om Åsen är också statlig (väg 812) och leder till Valbo–Ryr i Dalsland. Förutom 
väg E6 har ingen av vägarna trafikmängder över 1000 fordon/dygn. 

Störningar 

Buller 

Området ligger utsatt för buller från vägtrafik (E6 och väg 832) och tågtrafik (Bohusbanan). På 
landsbygden tillämpas normalt riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärdet 
för dygnsekvivalent ljudnivå är 55 dBA. För maximal ljudnivå (vid uteplats) är riktvärdet 70 dBA. 
Bullerberäkningar för en framtida trafiksituation visar att det är vägtrafiken (E6) som ger upphov 
till den högsta ekvivalenta ljudnivån. Som indata har Trafikverkets prognoser för 2020 använts på 
E6 samt 2009 års trafikmängd för väg 832 (bullerbidraget från denna väg ger ett försumbart bidrag 
till den ekvivalenta ljudnivån, en framtida uppräknad trafikmängd skulle inte påverka beräknings-
resultatet). Som indata för tågtrafik har Trafikverkets uppgifter för en framtida tågtrafik använts.  
 
På följande sidor finns ljudutbredningskartor för maximalnivåer (tågtrafik) och dygnsekvivalenta 
nivåer (tåg+vägtrafik). De senare visar beräkningar för 2 respektive 4 meter ovan mark, motsva-
rande 1 respektive 2 våningar. Nya bostäder kan med hänsyn till nu gällande riktvärden placeras 
där den ekvivalenta ljudnivån är < 55 dBA. Maximalnivåer för uteplats får inte överstiga 70 dBA 
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Bullerutbredning från väg + tågtrafik, framtida situation enligt prognoser. Dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter ovan 

mark. Illustration ÅF. Plangräns i rött. 

Bullerutbredning från väg + tågtrafik, framtida situation enligt prognoser. Dygnsekvivalent ljudnivå 4 meter ovan 

mark. Illustration ÅF. Plangräns i rött. 
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Bullerutbredning från tågtrafik (godståg), framtida situation enligt prognoser. Maximal ljudnivå 2 meter ovan mark. 

Illustration ÅF. Plangräns i rött. 

 

Vibrationer 

Vibrationer från framför allt tunga godståg kan generellt sett fortplanta sig där det finns lerlager 
och därmed påverka boendemiljön. I och med att Åsen består av berg föreligger ingen risk för att 
störande vibrationer fortplantar sig till framtida bebyggelse. 

Farligt gods 

Farligt gods-transporter sker på E6 och till viss del på Bohusbanan. Gamla E6 utgör reservväg för 
farligt gods. Planområdet har ett gynnsamt läge ur risksynpunkt, eftersom det ligger högre än 
transportlänkarna. 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD 

Detaljplanen innebär en möjlighet att uppföra ny bostadsbebyggelse på Åsens höjdrygg i form av 
friliggande villor, radhus, parhus eller mindre flerbostadshus. Detaljplanens olika byggrätter ger 
möjlighet att uppföra mellan ca 65 bostäder till ca 115 bostäder, beroende på tomtstorlek och bo-
stadstyp. Om delar av området utnyttjas för mindre flerbostadshus kan antalet bostäder uppgå till 
ca 145. Områden som anvisas för bostadsändamål har avvägts mot områdets topografiska, geogra-
fiska och landskapliga förutsättningar med dess natur- och kulturvärden samt omgivningspåverkan 
så som trafikbuller.  
 
Natur- och kulturområden som pekats ut som värdefulla i genomförda inventeringar och områden 
som ur geoteknisk synpunkt bedömts som olämpliga att bebygga har planlagts som NATUR.  
 
Tillfart till området sker från väg 832 (gamla E6) via den så kallade Kungsvägen som uppgraderas. 
Därifrån leds gång-, cykel och fordonstrafik uppför en relativt brant matargata med lutning ca 1:10 
(10 %), som övergår i en lokalgata i slinga på toppen. Matargatans branta sträckning är dock gynn-
sam, där gatan har möjlighet att följa naturliga marknivåer i stor utsträckning, utan större schakter 
eller fyllningar. 
 
Bostadshus, tomtmark, gator och annan allmän plats ska lokaliseras och utformas med stor hänsyn 
till landskapets topografi, natur-, kultur- och skönhetsvärden. Flera planbestämmelser med som 
syftar till detta finns. Exploateringens gestaltning och anpassning till landskapliga förutsättningar 
avses också styras genom ett gestaltningsprogram. Programmet upprättas mellan detaljplanens 
samråd och utställning och knyts till exploatören genom exploateringsavtal.  

Landskap 

Åsens höga läge utnyttjas för att skapa attraktiva boendemiljöer med utsikt både åt väster, över 
Saltkällefjorden, och åt öster, över odlingslandskapet ned mot Hensbacka herrgård. Växtligheten 
på berget domineras av planterad gran i olika ålder, men här och var är den uppblandad med löv-
träd. Vid en exploatering är det troligt att det mesta av granskogen tas ned. För att skapa goda bo-
endemiljöer och för att skapa karaktär kan lövträd sparas. Åsen kommer att omvandlas om bebyg-
gelsen exponeras åt olika riktningar, se vidare under konsekvenser. 

Bebyggelse, generellt 

Bebyggelsen föreslås i mindre bostadsgrupper som ansluter till den matargata/lokalgata som leder 
upp på Åsen. Detaljplanen möjliggör att inom varje delområde utforma tomter och tillfart på kvar-
tersmark. Tillfartens läge är inte reglerad genom bestämmelser utan kan anpassas till olika typer av 
bebyggelse. Det ger en flexibilitet vid utformning av bebyggelsen. Illustrationskartan på nästa vi-
sar en möjlig lösning av varje delområde, men eftersom planen är flexibel, kan andra typer av ut-
formningar vara möjliga.  
 
Syftet med bebyggelsen är att skapa ett bostadsområde med varierad karaktär och utförande. För 
att uppnå det har markens utnyttjandegrad inom varje delområde (byggrätt) reglerats olika. Områ-
dets landskap och topografi har hjälpt till att avgränsa delområden. Delområdena kallas för Utsik-
ten, Bergskanten, Skogsbrynet, Gläntan, Toppen och Platån och framgår av planen på nästa sida. 
Platsens förutsättningar i form av orörd natur, vatten, utsikt, branter, platåer har bidragit till avväg-
ning vad gäller lämplig exploatering och tomtstorlekar inom respektive område.  
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Mark och vegetation 

I detaljplanen regleras mark och vegetation till att tomtmark ska ges en naturlig avslutning mot 
angränsande naturområde avseende mark och vegetation. Det innebär att vid utformning av tomter 
ska det eftersträvas att spara befintliga träd och ersätta i möjligaste mån. 
 

Utformning, placering och utförande 

Generellt ska bebyggelsen uppföras enligt vad som framgår av PBL 3 kap. 1–2 §, vilket innebär att 
byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller land-
skapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska ha en yttre form och 
färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhets-
verkan.  
 
Huvudbyggnaden vid friliggande hus ska placeras minst 4,0 meter från tomtgräns mot gatumark 
eller granntomt. Vid uppförande av brandavskiljande vägg får avståndet mellan huvudbyggnader 
vara minst 1,0 meter. Det innebär att om en exploatör/fastighetsägare önskar bygga närmare tomt-
gräns än 4,0 m kommer krav att ställas på brandavskiljande vägg, även om intilliggande tomt inte 
är bebyggd ännu. 
 
Komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 meter från tomtgräns eller sammanbyggas över tomt-
gräns. Garage skall placeras minst 6,0 meter från infartens gräns mot gatumark. Komplement-
byggnad får uppföras till en högsta byggnadshöjd 3,0 m.  
 
Angivet våningsantal som gäller inom respektive byggrätt är inklusive souterrängplan. Souter-
rängplan är en frivillig lösning om inget annat anges inom respektive byggrätt. 
 
Till bostaden får altan, terrass och balkong uppföras. Utformningen av dessa ska harmoniera med 
landskapet och inte dominera över huvudbyggnaden. Dessa byggnadskonstruktioner ska prövas i 
bygglov och bedömas utifrån dess gestaltning och anpassning till omgivningen. På plankarten re-
gleras detta med en utformningsbestämmelse och genom utökad lovplikt.  
 
Byggnader som uppförs på markanvändningen E teknisk anläggning får uppföras till en högsta 
byggnadshöjd 3,0 m.  
 

Byggteknik och geoteknik 

Inom hela planområdet gäller att bostadshus ska uppföras radonskyddande. De geotekniska förut-
sättningarna varierar inom detaljplanens område. Därför finns särskilda geotekniska bestämmelser 
för vissa delområden, se rubriken Bebyggelseområden. Om specifika bestämmelser saknas gäller 
en maxbelastning på marken 30 kPa jämfört med ursprunglig markyta, vilket motsvarar ca 1,6 m 
fyllning exkl. byggnad. Marknivån får sänkas maximalt 1,0 m (schakt) i kombination med maxi-
mal fyllning. Permanent schakt/fyllningsslänt utförs som brantast lutning 1:2. Grundläggning ska 
utföras med kantförstyvad platta på mark, plintar eller sulor. Bestämmelsen gäller såvida inte 
kompletterande geoteknisk utredning visar annat. Ytterligare geotekniska hänsyn vid byggande av 
hus och anläggningar beskrivs under ”Geoteknik och grundvatten”. 
 

Störningsskydd 

Byggnader ska uppföras så att riktvärden för ljudnivåer inte överskrids. Varje bostad ska ha till-
gång till en uteplats där riktvärden för ljudnivåer inte överskrids. Illustrationen visar att det går att 
utforma en bebyggelse där god ljudnivå uppnås för samtliga bostäder.  
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Bebyggelseområden 

Skogsbrynet 

På Åsens norra sluttning ligger Skogsbrynet. Skogsbrynet utgör två områden om sammanlagt 
14 500 m² som omges av naturmark. Området är relativt flackt och den östra delen kan få god kon-
takt med dalgången i öster. Bostäderna angörs från en gemensam kvartersgata där mark ska reser-
veras för besöksparkering och magasin för dagvatten. Tillfart till områdena regleras med utfarts-
förbud för att förbjuda infart i de brantaste partierna.  
 
Bostäder får uppföras i två våningar med en största byggnadsarea om 160 m². Utöver huvudbygg-
nad får komplementbyggnad uppföras till sammanlagt 30 m². Tomtstorleken får variera mellan 
800–1 100 m². Syftet är att möjliggöra för mindre bebyggelse, ca 13–17 bostäder, som varsamt 
passas in på tomter som är något generösare i relation till andra delar av planområdet.  
 
I sydost begränsas byggrätten med ett u-område som ska nyttjas för markläggning av befintlig luft-
ledning. I väster är också byggrätten begränsad, här p.g.a. bullerskäl.  
 
En sektion genom bebyggelsen redovisas på illustrationskartan som ligger separat. 
 

Gläntan 

Gläntan är ett område på Åsens nordost-sluttning. Området är ca 4 200 m² utgör det minsta områ-
det i detaljplanen.  
 
Bostäder får uppföras i två våningar med en största byggnadsarea om 150 m2. Utöver huvudbygg-
nad får komplementbyggnad uppföras till sammanlagt 30 m2. Tomtstorleken får variera mellan 
190–400 m2. Området är litet och relativt trångt med en liten platå mellan brantare sluttningar. 
Syftet är att i detaljplanen reglera så att marken utnyttjas effektivt i detta läge. Planbestämmelserna 
styr bebyggelsen så att radhus eller parhus med små tomter möjliggörs.  
 
Illustrationen visar radhus med garagelänga med en öppen yta framför. Den gemensamma ytan ger 
möjlighet till goda solförhållanden. Här kan gemensamt magasin för dagvatten och besöksparke-
ring förläggas. 
 
Mellan husen och föreslagen gata upp på Åsen finns en stengärdesgård som kan utnyttjas som ka-
raktärsgivande avgränsning. Muren omfattas av biotopskydd. 
 

Toppen 

Toppen utgör det högst belägna området. Området är totalt ca 18 100 m² och delas av matargatan i 
en östlig och västlig del. Området är relativt plant, med vissa sluttande partier i öster. Bostäderna 
angörs från en gemensam kvartersgata där mark ska reserveras för besöksparkering och magasin 
för dagvatten. 
 
Bostäder får uppföras i två våningar, där souterrängplan räknas som våning. Största byggnadsarea 
160 m². Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnad uppföras till sammanlagt 30 m². Tomtstor-
leken får variera mellan 450–950 m². Syftet är att möjliggöra för en något tätare struktur med bo-
städer på förhållandevis små till medelstora tomter.  
 
För områdets norra del, på östra sidan om matargatan, ska huvudbyggnad uppföras med souter-
rängplan för att anpassas till rådande terrängförhållanden.  
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På västra sidan matargatan ansluter området till ett fornlämningsområde i väster. Föreslagen bygg-
rätt bedöms inte påverka fornlämningsområdet. 
 

Utsikten  

Området är ca 8 900 m² och ligger i sydvästra delen av området. Marken relativt flack innan den 
övergår i en brant mot väster. Platsen ger förutsättningar för en bebyggelse om ca 11–16 tomter 
med utsikt över fjordlandskapet i väster. På Utsikten är målsättningen att reglera bebyggelse på ett 
sätt som gör att den inte blir för dominerande med tanke på exponeringen mot väster.  
 
Bostäder får uppföras i två våningar med en högsta nockhöjd 9,0 m och med en största byggnads-
area om 200 m². Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnad uppföras till sammanlagt 30 m². 
Tomtstorleken får variera mellan 550–800 m². Syftet är att möjliggöra för en tätare struktur med 
bostäder på förhållandevis små tomter. Här får man beakta att huvudbyggnader som uppförs när-
mare tomtgräns än 4,0 m ska ha brandavskiljande vägg. 
 
Byggrätten har begränsats med prickmark på de delar av fastigheten som beräknas få ljudnivåer 
över 55 dBA (framtida situation med ökad trafik). Uteplatser som förläggs på västra sidan bebyg-
gelsen hamnar nära riktvärdena för buller. Områdets bredd och byggrätternas storlek medger dock 
att bullerskyddad uteplats kan ordnas på andra sidor om tillkommande byggnader. 
 
Med tanke på bebyggelsens avstånd till väg E6 och Bohusbanan, där farligt gods transporteras, ska 
luftintag till bostaden ske från sida som vetter från väg E6 och Bohusbanan. 
 
För att säkerställa en passage genom kvarteret har marken reglerats med x1–x2. Planbestämmelsen 
innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Passagen kan anpassas till exploate-
ringen, syftet med passagen är att underlätta för människor att röra sig i området och möjliggöra 
för olika sätt att förflytta sig till den gångstig och utsiktsplatsen som föreslås nordväst om Utsik-
ten.  
 
En sektion genom bebyggelsen redovisas på illustrationskartan som ligger separat och ett fotomon-
tage som visar bebyggelsen sedd från väster (Marknadsplatsen, Saltkällan) finns på nästa sida. 
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Platån 

Platån är flack i väster och norr, men sluttar mer i sydost. Området är ca 14 500 m² och omges av 
en lokalgatans slinga. 
 
Bostäder får uppföras i tre våningar, där souterrängplan räknas som våning. Största byggnadsarea 
vid uppförande av friliggande hus parhus eller radhus är 200 m². Tomtstorleken får variera mellan 
800–1 100 m², det innebär ca 13–18 tomter. Om mindre flerbostadshus uppförs på större fastighet-
er får 25 % av ytan bebyggas med en största byggnadsyta av 350 m². Utöver huvudbyggnad får 
komplementbyggnad uppföras till sammanlagt 30 m2. Syftet är att möjliggöra en blandning av 
friliggande hus, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. Möjligheten till tre våningar gör att 
bebyggelsen kan kika upp över bebyggelsen i området Utkiken. 
 
På den sydöstra delen av Platån ska huvudbyggnad uppföras med souterrängplan. I den delen be-
gränsar de geotekniska förutsättningarna bebyggelsens utförande. Maxbelastningen är 10 kPa jäm-
fört med ursprunglig markyta. Det motsvarar ca 0,5 m fyllning exklusive byggnad. När souter-
rängplan byggs avlastas marken från jordmassor som gagnar situationen i och med husets till-
kommande belastning. Befintliga marknivåer i övrigt på tomtmark får sänkas med maximalt 0,5 m 
(schakt) i kombination med maximal fyllning. Permanent schakt/fyllningsslänt får utföras med 
brantast lutning 1:2. Grundläggning ska utföras med plintar eller sulor. Om terrängen tillåter får 
även kantförstyvad platta på mark användas. Bestämmelserna gäller såvida kompletterande geo-
teknisk utredning visar annat. I samband med detaljprojektering kan ytterligare geotekniska under-
sökningar vara nödvändiga att genomföra för att ge erforderligt underlag för t.ex. ledningsschakter.  
 
För att säkerställa en passage genom kvarteret har marken reglerats med x1–x2. Planbestämmelsen 
innebär att marken ska vara tillgänglig för allmängångtrafik. Passagen kan anpassas till exploate-
ringen, syftet med passagen är att underlätta för människor att röra sig i området och möjliggöra 
för olika sätt att förflytta sig genom delområdet.  
 
En sektion genom bebyggelsen redovisas på illustrationskartan som ligger separat. 
 

Bergskanten 

Bergskanten ligger längst ut på Åsens östsluttning (öster om lokalgatan) och utgör ett av de områ-
den som är brantast. Området är ca 8 300 m² och marknivån varierar mellan +56–66. Nivåskillna-
den ger särskilda krav på typ av bebyggelse. Området delas av en gångpassage som leder ner i 
ravinen.  
 
Bostäder får uppföras i upp till tre våningar. Största byggnadsarea vid uppförande av friliggande 
hus, parhus eller radhus är 145 m². Om mindre flerbostadshus uppförs får 20 % av ytan bebyggas 
med en största byggnadsyta av 350 m². Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnad uppföras 
till sammanlagt 30 m². Tomtstorleken styrs inte i planen vilket ger en flexibilitet som möjliggör för 
olika bostadstyper. Syftet är byggrätten ska kunna användas för exempelvis ett konceptboende som 
utgör något annat än traditionell bebyggelse. Till exempel har bostadshus i tre våningar förbundna 
med trädäck studerats, se alternativa sektioner på illustrationskartan.  
 
De geotekniska förutsättningarna begränsar bebyggelsens utförande. Maxbelastningen är 10 kPa 
jämfört med ursprunglig markyta. Det motsvarar ca 0,5 m fyllning exklusive byggnad. Befintliga 
marknivåer får sänkas med maximalt 0,5 m (schakt) i kombination med maximal fyllning. Perma-
nent schakt/fyllningsslänt får utföras med brantast lutning 1:2. Grundläggning ska utföras med 
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plintar eller sulor. Om terrängen tillåter får även kantförstyvad platta på mark användas. Bestäm-
melserna gäller såvida kompletterande geoteknisk utredning visar annat. I samband med detaljpro-
jektering kan ytterligare geotekniska undersökningar vara nödvändiga att genomföra för att ge 
erforderligt underlag för t.ex. ledningsschakter.  
 
Två sektioner genom bebyggelsen som visar olika sätt att bebygga området redovisas på illustra-
tionskartan som ligger separat. 

Geoteknik och grundvatten 

Under markens ytskikt finns torrskorpelera och under den lera. Leran har generellt inslag av grus 
sand och silt. Under leran följer ett tunnare friktionsjordlager, sannolikt morän, som vilar på berg. 
Om vatten förs ned i underliggande friktionsjordar kan stabilitetsproblem uppstå. Åtgärder i mar-
ken exempelvis för avledning och magasinering av dagvatten (se ”Teknisk försörjning”) kan även-
tyra stabiliteten. För att undvika detta ska detaljplanering och detaljprojektering av dagvattensy-
stemet ske tillsammans med geotekniker, vilket står som en upplysning på plankartan. Ett generellt 
krav för både kvartersmark och för allmän plats är också att diken i skärningar och underjordiska 
dagvattenmagasin ska utföras täta för att förhindra att vatten infiltrerar i friktionsjorden. Ytterli-
gare en generell planbestämmelse reglerar att permanenta skärningar ska skyddas mot erosion.  
 
Jorden i området är tjälfarlig vilket ska beaktas vid dimensionering. Schakt kommer att utföras i 
material som när den är vattenmättnad och utsätts för störningar är flytbenägen. Flytjordsproblem 
uppstår bl.a. vid regn, snösmältning och schakt under grundvattenytan. Detta ställer krav på ar-
betsordning och förfarande vid schaktarbetena. Tillfälliga skärningsslänter ska skyddas mot eros-
ion med t ex presenningar eller makadamfyllning. Vid utformning av dagvattensystemet (se under 
”Teknisk försörjning”) måsta särskild hänsyn tas till de aktuella geotekniska förhållandena. De-
taljprojektering av områdets dagvattensystem måste ske tillsammans med geotekniker.  
 
Geoteknisk kontroll ska utföras under byggskedet vid schakt- och fyllningsarbeten för bedömning 
av behov och placering av erosionsskydd samt att redovisade jordlagerförhållanden överensstäm-
mer med faktiska förhållanden.  
 
För grundkonstruktioner ska, om inte geoteknisk utredning visar annat, geoteknisk klass 2 tilläm-
pas. Föreskrifterna ovan framgår av Upplysningar på plankartan. 

Natur- och kulturmiljö  

De skyddsvärda natur- och kulturmiljöer som lokaliserades vid naturvärdesinventeringen undantas 
i huvudsak från exploatering och planläggs och skyddas som NATUR. Naturbestämmelsen kombi-
neras med: 
 lövskog – ädellövskog ska bibehållas (för ädellövskogsområde i nordväst)  
 n1 – markhöjden får inte ändras (generellt för naturmark)  
 n2 – befintlig stenmur ska bevaras (för en mur som löper tvärs planområdet) samt 
 n3 – ekar med en stamdiameter över 5 decimeter får inte fällas (för ädellövskogsområde i öst). 

 
Muren och skyddsvärd lövskog påverkas delvis av gata, se konsekvenser.  
 
Fornlämningarna Foss 242:1 och 242:2 undantas från bebyggelse tillsammans med de lämningar 
efter gruvverksamheten som upptäcktes i samband med den arkeologiska undersökningen som 
utfördes 2011. Större delen av utpekat skyddsområde för fornlämningar skyddas mot exploatering 
genom planbestämmelserna NATUR och forn.  
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Ett mindre intrång i fornlämningsområde 
har bedömts som acceptabelt för att kunna 
utveckla bostadsgruppen som kallas för 
Gläntan. Området som tas i anspråk är 
ca 400 m², se konsekvenser. 
 
Kungsvägen föreslås breddas för att di-
mensioneras som infart till området. 
Breddningen ska ske mot öster in i skogs-
slänten. På motsvarande sida av vägen mot 
åkern finns idag en stensatt karaktärsgi-
vande vägslänt, stengardister som tidigare 
hållit vägräcke samt ett bryn mot odlings-
marken med en äldre skyddsvärd sälg. 
Denna miljö ska vidmakthållas genom 
bestämmelsen q – Karaktärsgivande vägslänt; bryn, stengardister, stenskodd slänt, längs Kungs-
vägen mot åkermark ska vidmakthållas. Sälg med en stamdiameter över 5 dm får inte fällas. 
Breddningen medför att träd behöver tas ned inom 2–3 meter in i den skyddsvärda lövskogen öster 
om vägen, se konsekvenser. 

Lek och rekreation 

Ett område har pekats ut som lämpligt för lekplats. Området utgör ca 1 500 m2 och möjliggör en 
naturlekplats i ett centralt läge i området.  
 
För att säkerställa gångvägar i området planläggs två passager genom bostadsgrupperna Platån och 
Utsikten. Passagen för allmänheten säkerställs med x1–x2 vilket innebär att läget inte är låst utan 
fastställs vid projektering. Syftet med passagerna är att skapa ett gångvägnät med alternativa gena 
stråk för att ta sig från bostäderna och ut i naturområdena och tvärs genom bebyggelsen. 
 
Utsiktsplatsen är en målpunkt som fastställs i planen genom egenskapsbestämelen Utsiktsplats ska 
iordningställas. Utsiktsplatsen är viktig för området och kan även utgöra en attraktion för besökare 
utifrån området. Det kan utformas för att erbjuda en storartad utsikt mot fjordlandskapet i väster, 
och också dra blickarna till sig från väg E6 och omgivningen i övrigt. Utformningen bör ingå i 
kommande gestaltningsprogram. 
 
För att minska risken för fallolyckor när människor vistas vid bergskanten i väster, ska ett fall-
skydd finnas mot branten – stängsel, räcke eller motsvarande. Stängselbestämmelsen motsvarar en 
sträcka om ca 550 meter. Räckts exakta läge bestäms vid projektering.  

Gator och trafik 

Detaljplanen föreslår en fast huvudstruktur för trafiken med beteckningen LOKALGATA Inom 
kvartersmark är det möjligt att anlägga mindre bostadsgator. LOKALGATAN har en del med en 
matande funktion, ”matargata” från anslutningen till väg 832 upp till Åsens topp vid lekplatsen 
och utsiktsplatsen. Där övergår gatan i en slinga som blir övrig ”lokalgata” tillsammans med gatan 
åt nordost. Matargatan avses ha en något högre standard än lokalgatorna i övrigt, bl.a. med gång-
bana, se illustration på nästa sida. Gatustandard, belysning etc. regleras i exploateringsavtal, se 
genomförandebeskrivningen. Generellt ska matargatan samt lokalgatorna samt alla gång- och cy-

NATUR

forn 

400 kvm som påver-
kas av exploateringen 

Ny bebyggelse 

Skyddsområdesgräns för 
fornlämningsområde 
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kelvägar förses med belysning för att ge en trygg miljö för gående. Ett lämpligt avstånd mellan 
belysningsstolpar är 15–25 m. 
 
Bostadsgators läge och standard i övrigt inom kvartersmark är inte låsta i detaljplanen utan planen 
möjliggör en flexibilitet vid projektering av varje kvarter.  
 
Matargatans läge har studerats för att ge minsta möjliga släntpåverkan på angränsande naturområ-
den. Områden som får påverkas av vägslänter har begränsats i detaljplanen genom planbestämmel-
sen slänt som innebär att markhöjden får ändras för vägslänter.  

Utefter en del av matargatan ska en grodpassage anläggas under vägen för att bibehålla möjlighet-
erna för groddjuren att ostört och säkert röra sig mellan dammarna och områdena för övervintring. 
Området där passagen ska anläggas utgör en sträcka om ca 180 meter och regleras som tunnel på 
plankartan. Gatan berör till en mindre del lövskog, se konsekvenser. 
 
Kungsvägen, som byggs om till infartsgata, har kulturvärden, se avsnittet Natur- och kulturmiljö. 
 
Parkering sker på kvartersmark med plats för två bilar per bostad. Besöksparkering för utsiktsplat-
sen sker på intilliggande lokalgata. Besöksparkering för bostäder bör finnas med ca 0,2 platser per 
bostad, vilket ger ett behov av ca13 till 29 platser inom hela området. Plats ska iordningsställas på 
kvartersgator och kan medges på lokalgator. 

Service 

Inga ytor för skola/omsorg eller annan service planeras inom planområdet. Gällande barnomsorg 
bedöms befintlig kapacitet räcka till för det ökade behov som genereras av bostadsutbyggnaden på 
Åsen.  

Tillgänglighet 

Åsen har en mindre del på toppen som är relativt plan, med lutningar under 1:20, vilket räknas som 
tillgängligt för funktionshindrade. Denna plana del utgör endast ca en fjärdedel av Åsens yta, öv-
riga delar sluttar i olika grad, se karta sidan 6. Alla bostäder är möjliga att utforma enligt tillgäng-
lighetskraven. Däremot kommer gång- och cykelbanor inom området ha branta lutningar.  

Principsektioner för olika gatutyper. 
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Teknisk försörjning  

Dagvatten  

Dagvattenhanteringen är en viktig fråga för exploateringen på Åsen. På grund av de geotekniska 
förutsättningarna och områdets läge uppe på en höjd måste omhändertagandet av dagvatten i hu-
vudsak ske i gemensamma system där den geotekniska problematiken beaktas. 
 
En särskild dagvattenutredning har gjorts för detaljplanen. Den visar att eftersom Åsen är en hög 
höjd med en del kalt berg, sker naturlig avrinning snabbt – åt norr mot en bäck, i öster mot öppen 
mark och ett vägdike, samt åt väster utför den branta bergssidan. Att bebygga och hårdgöra vissa 
ytor höjer hastigheten på avrinningen, men inte lika mycket som på andra ställen. Avverkning av 
skog är också en faktor som kommer att öka avrinningen från området och sammantaget gör ut-
redningen bedömningen att dagvattenflödena behöver dämpas/fördröjas innan de når recipient – 
både för rening och för att undvika erosion och andra skador. 
 
Dagvattenutredningen presenterar lösningar på hur fördröjningen av dagvatten kan ske från olika 
delar av området. Ett 10-års blockregn med varaktigheten 2 timmar har varit dimensionerande. 
Utredningen visar att dagvattensystemet måste dimensioneras för en fördröjning om 20 liter dag-
vatten/m² hårdgjord yta. Vid exploatering av området måste exploatör visa att dagvatten kan om-
händertas i den omfattning som dagvattenutredningen visar. 
 
Dagvatten samlas på hårdgjorda ytor såsom hustak, biluppfarter på tomtmark och gator i området. 
Huvuddelen av dagvattnet föreslås ledas norr ut medan några områden i söder leds åt öster. För att 
rena och flödesutjämna dagvattnet föreslås ett system med ledningar och dagvattenmagasin under 
gatumark. De underjordiska magasinen föreslås bestå av makadam där håligheterna mellan block-
en lagrar vattnet. Sju magasin föreslås – med olika volym beroende på vilka områden de servar, se 
karta på nästa sida.  
 
Efter magasinen leds vattnet i norr till en dagvattendamm där ytterligare fördröjning och rening 
sker. Här kan partiklar sedimentera. Dammen kan utformas som ett tillskott för groddjur m.m. och 
blir då en kompensationsåtgärd för att dagens situation förändras.  
 
I öster leds dagvatten, efter fördröjning i underjordiska magasin, ner i en ravin mot väg 812. Här 
ska ravinen erosionsskyddas enligt planbestämmelse. Erosionsskyddet kan med fördel utföras till-
sammans med den gångväg/trappor som också anläggs i ravinen, så att en helhetslösning erhålls 
där vattnet kan vara en tillgång i vattentrappa eller liknande. Gångvägen samt dagvattenlösningen 
ska utföras utan att skyddsvärda ekar fälls i brynet mot väg 812. Mot detta finns planbestämmelse, 
se natur- och kulturmiljö. Efter ravinen leds vattnet till dike längs väg 812. Eftersom en del av den 
naturliga avrinningen från Åsen i framtiden leds norr ut kommer flödena som leds åt öster att 
minska. Fördröjningsmagasinen jämnar ut flödena från dessa delar och några negativa konsekven-
ser för områdena i öster eller väg 812 bedöms inte uppstå. Ett par hundra meter nedströms i dikes-
systemet finns några dammar på östra sidan om väg 832 (gamla väg E6).  
 
För några områden där bebyggelsen ligger lägre än intilliggande gata kan det vara svårt att leda 
takvattnet till dagvattensystemet (streckade områden på kartan). Efter fördröjning släpper dessa 
hus lämpligen sitt takdagvatten till omgivande naturmark. Även övriga hus kan tillåtas släppa sitt 
takdagvatten till omgivande natur. Enligt planbestämmelse ska det då fördröjas med 20 liter per 
avvattnad kvadratmeter takyta. Det kan ske med gröna tak (räknas som en fördröjning av 20 liter 
per m²), vegetationsytor, diken, dagvattenmagasin – öppna eller fyllda med sten, grus eller maka-
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dam – eller med dagvattenkassetter. Det är en bra åtgärd att släppa takvatten mot branten i väster – 
där finns skyddsvärd lövskog som behöver vatten och takvatten är generellt rent. 

Föreslaget system för dagvattenhantering genom delområden med uppsamlingsytor, dagvattenmagasin och ledning-

ar. Från streckade områden leds inte takvatten till dagvattensystemet, utan släpps till naturmark efter fördröjning. 

Från övriga områden leds vatten från gator, uppställningsplatser för bilar och takvatten till systemet. 
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De geotekniska förutsättningarna måste beaktas när underjordiska dagvattenmagasin anordnas – 
både större magasin och mindre, för enskilda hus. Genom schakter riskerar vatten att infiltrera i 
friktionsjordar under lerlager. Om så sker äventyras stabiliteten. Samma risk finns när diken grävs 
i skärningar. Därför finns generella planbestämmelser om att diken i skärningar och underjordiska 
dagvattenmagasin ska utföras täta för att förhindra att vatten infiltrerar. Tätning kan exempelvis 
ske med lera eller gummidukar. Lägen för underjordiska dagvattenmagasin framgår på illustrat-
ionskartan – lägen som vid en översiktlig bedömning är lämpliga ur geoteknisk synpunkt. Detalj-
projektering av områdets dagvattensystem ska ske tillsammans med geotekniker, vilket står som en 
upplysning på plankartan.  
 
Dagvattenutredningen anger ett förslag till omhändertagande av dagvatten, placering av dagvat-
tenmagasin etc. Den beskriver också hur systemet påverkas beroende på ledningsdimensioner och 
om bebyggelsen har tak med vegetation eller inte. Slutgiltig utformning avgörs i projekterings-
skede och prövas i bygglov. Det viktiga är att dimensioneringen av systemet görs så att dagvatten 
omhändertas i den omfattning som dagvattenutredningen anger, dvs för maximalt omhänderta-
gande för aktuell bebyggelse och aktuella hårdgjorda ytor. Om en exploatör väljer att bygga ut ett 
helt delområde i en etapp med hus med gröna tak, kan magasineringsvolymerna minskas i enlighet 
med dagvattenutredningen. Faktorer som kan innebära att dagvattenmagasinens läge och storlek i 
övrigt justeras är förekomsten av berg och jordarnas beskaffenhet etc. 
 
Dagvattenhanteringen kommer att bli en gemensam fråga för fastigheterna på Åsen. Lösningar 
både på kvartersmark, inom NATUR och på LOKALGATA kan bli aktuella. En eller flera gemen-
samhetsanläggningar för dagvattenfrågan behöver upprättas som driftas av samfällighetsförening, 
se genomförandebeskrivningen. Inom vissa kvarter finns för ändamålet ett g – Marken ska vara 
tillgänglig för gemensamhetsanläggning för gata inklusive besöksparkering och/eller dagvatten-
hantering. Inom naturmark finns bestämmelserna damm – dagvattendamm får anläggas samt dag-
vatten – Markyta ska möjliggöra avledning av dagvatten. Där dagvatten leds ned i befintliga 
bäckar/raviner ska erosionsskydd ordnas för att förhindra vidare erosion.  
 
Samma principer för dagvattenmagasin föreslås under gata oavsett om gatan ligger som allmän 
plats, eller som en kvartersgata på kvartersmark, som i de två nordligaste områdena. Dagvatten-
magasin förses med breddavlopp och konsekvenserna för omgivande bebyggelse i händelse av 
kraftiga regn är små. För övriga miljökonsekvenser, se avsnitt Konsekvenser. 
 
Dagvattenutredningen finns som övrig handling till detaljplanen. 
 

Vatten och avlopp 

Dagvattenutredningen tar också upp vatten och avlopp. Området ska anslutas till kommunalt led-
ningsnät för vatten och avlopp. Kommunens ledningsnät för färskvatten har här ett för litet tryck 
varför en tryckstegringsstation behöver anläggas. Denna placeras lämpligen vid anslutningspunkt 
på västra sidan vägport under Bohusbanan (mot Saltkällan) väster om planområdet, där fler tek-
niska anläggningar finns. Färskvattenledningarna upp till bostäderna ska förses med återkom-
mande brandposter för Räddningstjänstens behov. Tryckstegringen är beroende av el och är sårbar 
för strömavbrott. Lösningen är dock godkänd av Räddningstjänsten. Om en säkrare tillgång till 
färskvatten önskas kan en reservoar anläggas på Åsens topp. Plats för sådan kan ordnas inom E-
område. 
 
För avlopp finns förbindelsepunkt vid väg 836 (gamla E6). För delar av bebyggelsen på Åsen 
krävs tryckledning för avlopp. 
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Dagvattenutredningen som också beskriver vatten och avlopp finns som övrig handling till detalj-
planen. 
 

Värme 

De nya husen föreslås förses med miljöanpassat uppvärmningssystem som exempelvis bergvärme, 
jordvärme eller solfångare. Uppvärmning med direktverkande el är inte tillåtet. 
 

El och tele, bredband 

Ledningsnät för el, tele och fiber finns utbyggt med förbindelsepunkter vid väg 863. Den 40 kV 
luftledning som korsar Åsen i nordost kan markförläggas i samband med exploatering. U-område 
för ledningen finns på kvartersmark i öster. Därifrån kan ledningen läggas i gatumark. Nedlägg-
ningen berör lövskogsbryn, se konsekvenser. 
 

Avfall 

Närmaste återvinningsstation finns i Munkedals centrum och grovavfall lämnas på Hästeskedmos-
sens avfallsanläggning. 
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KONSEKVENSER 

Behovsbedömning 

I arbetet med varje detaljplan ska kommunen ta ställning till om en miljöbedömning av detaljpla-
nen behövs eller inte. Ställningstagandet ska samrådas med länsstyrelsen. Om kommunen finner 
att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan behövs en miljöbedöm-
ningsprocess med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL) och 
6 kap. 11 § miljöbalken och anser inte att planen kan antas medföra en betydande påverkan på 
miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. En 
miljöbedömning med MKB kommer därför inte genomföras. Planens miljöpåverkan, och åtgärder 
för att förebygga och mildra den, hanteras i detaljplaneprocessen och redovisas i de dokument som 
planen omfattar. Ställningstagandet om icke betydande miljöpåverkan grundar sig på en bedöm-
ning enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905).  

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål som ska utgöra utgångspunkt för samhällets 
miljöarbete. Tabellen på nästa sida redovisar kort planens möjligheter att bidra till måluppfyllel-
sen, med hänvisningar till textstycken på följande sidor. 
 
Miljömål Påverkas hur Beskrivs under

Begränsad 
klimatpåverkan 

Boende riskerar att bli bilberoende p.g.a. områdets läge och 
topografi. 

Hushållning med 
mark, vatten och 
andra resurser 

Frisk luft 

Bara naturlig  
försurning 

Ingen övergödning Dagvatten från området har Saltkällefjorden som recipient via 
två bäckar – norr och söder om planområdet. Planen möjliggör 
och trycker på behovet av rening och flödesdämpning. Flera 
möjliga lösningar finns i tillhörande dagvattenutredning för att 
endast släppa ett renat vatten till recipienter. Dagvattendamm 
kan också utformas som en biotop för groddjur och sala-
mandrar m.m. 

Vattenmiljö 

Levande sjöar och vat-
tendrag 

Grundvatten av  
god kvalitet 

Hav i balans samt le-
vande kust och skärgård 

Myllrande våtmarker 

Giftfri miljö 

Levande skogar Produktionsskogen på Åsen (gran) avverkas. För attraktiva 
boendemiljöer kan lövträd planteras på gemensamma ytor, 
naturmark och tomtmark, vilket kan öka den biologiska mång-
falden. Befintlig ädellövskog får skyddsbestämmelse planen, 
liksom identifierade natur-/kulturmiljöobjekt. 

Naturmiljö 

Ett rikt odlingslandskap Omgivande odlingslandskap nyttjas för bär- och fruktodling, 
fårbete och annat småskaligt jordbruk. Möjligheterna är stora 
till lokalproducerade livsmedel för detta bostadsområde och 
andra närliggande, vilket kan stötta ett fortsatt småskaligt jord-
bruk till gagn för biologisk mångfald. Odlingslandskapet är 
skyddat som naturreservat m.m. och undviks nästan helt 

– 
 
 
 
 

forts. >>> 
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Miljömål Påverkas hur Beskrivs under

God bebyggd miljö Planerad bebyggelse innebär hus i otraditionella lägen. Utveckl-
ingen har varit sådan under efterkrigstid med fritidsbebyggelse 
som klättrar på Saltkällefjordens sluttningar. Intilliggande 
bergsknalle är planlagd för bostäder. Kring Saltkällefjorden 
kommer inte den traditionella bohusländska traditionen att 
odlas. Husplacering och bestämmelser för en säker boende-
miljö med begränsat buller är inarbetat i planen 

Landskapspåverkan 

Ett rikt växt- och djurliv Se Levande sjöar och Levande skogar – 

Skyddande ozonskikt Inte direkt aktuella miljömål – 

Säker strålmiljö 

Storslagen fjällmiljö 

 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Tillskottet av bostäder föreslås se på tidigare oexploaterad mark. Bebyggelsen är förenlig med 
översiktsplanen och går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurserna. Planen är en del av översiktsplanens (inklusive fördjupning) mål om att utöka 
bebyggelsen i Saltkällan-området. Orten Saltkällan kan utökas genom ny detaljplan. Smedberget 
söder om planområdet likaså. Planarbete för verksamheter kring Saltkällemotet bedrivs. Att aktivi-
teten i området koncentreras bidrar till en hushållning med marken sett i ett stort perspektiv – där 
god infrastruktur finns utbyggd kan Munkedals tätort utvecklas. Det finns dock en risk att boende i 
området blir bilberoende med tanke på topografin och avstånd mellan planerad bebyggelse och 
Munkedals centrum, kommunikationer och arbetsplatser. 
 

Områden av riksintresse 

Berörda områden av riksintresse bedöms inte påtagligt skadas. Vad gäller friluftsliv bedöms ex-
ploateringen kunna vara ett tillskott när ”Kungsvägen” blir mer framkomlig för cykeltrafik och 
genom utsiktsplatsen som föreslås på Åsens krön. 
 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 3 § miljöbalken 
(MB) iakttas vid planering och planläggning. En miljökvalitetsnorm ska ange de förorenings- eller 
störningsnivåer som människor eller miljön kan belastas med utan fara för betydande eller påtaglig 
olägenhet. Miljökvalitetsnormer finns idag definierade för buller, luft och vattenkvalitet. Planens 
genomförande bedöms inte ge upphov till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.  
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Områden med särskilt utpekade 
värden tillsammans med föresla-
gen bebyggelse och plangräns. 
 

Lokaler för groda och salamander 
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Landskapspåverkan 

Den föreslagna bebyggelsen på Åsen är otraditionell för Bohuslän. I väster, längs Saltkällefjorden, 
finns dock fritidshusbebyggelse från efterkrigstid som klättrar upp på bergssidorna. Delar av den 
nya bebyggelsen kommer att bli väl synlig, främst från väster, vilket gäller de byggnader som pla-
ceras på Åsens kant mot E6 (område Utsikten), se fotomontage på sidan 17. Bebyggelsen på Åsen 
regleras i höjd för att bakomvarande hus också ska kunna få utsikt åt väster. Det begränsar den 
visuella påverkan från väster. Den andra raden bebyggelse kommer inte att bli synlig från väg E6 
eller Saltkällans samhälle. Exponeringen beror också på hur mycket vegetation som tas ned på 
Åsen. Till största delen är vegetationen i väster/nordväst skyddad genom NATUR och lövskog och 
kommer inte att avverkas. Stor vikt ska läggas vid utformning av bostäderna, särskilt på Utsikten. 
Utsiktsplatsen (allmän plats) kan gestaltas väl för att bli ett blickfång och locka människor till plat-
sen. Bebyggelsens exponering från nordväst illustraras av bild på sidan 30. 
 
Bebyggelsen på Åsen kommer även att exponeras åt öster när skog fälls på Åsen för att möjliggöra 
bebyggelsen. Landskapsrummen nordväst om Hensbacka kommer att förändras kraftigt. Här finns 
några få bostäder/hemman i traditionella lägen i övergången mellan odlingsbar mark och skogs-
klädda höjder. Förändringen av landskapet är planerad genom kommunens översiktsplan, fördjup-
ning av översiktsplanen för aktuellt område, planprogram för Saltkällan och Hensbacka, samt den 
antagna detaljplanen för Smedberget. I både Smedbergsplanen och detaljplanen ligger bebyggelsen 
i otraditionella lägen, och stora delar av befintlig vegetation uppe på de båda bergen kommer att 
avverkas. Detaljplanen utelämnar randzonen mot odlingslandskapet där lövskogen finns, vilken 
kan stå kvar. Hantering av träd och annan vegetation som bör återplanteras efter att granskogen 
fällts bör hanteras i kommande gestaltningsprogram för Åsen. Bebyggelsens exponering från öster 
illustreras av bild på sidan 31. 

Landskapsrummet öster om planområdet kommer att förändras kraftigt av föreslagen bebyggelse i denna plan och i 
intilliggande antagen plan. Detta är en planerad förändring i kommunens översiktsplan. Vinkeln markerar var fotot på 
sidan 31 är taget. 
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Visuell exponering av bebyggelsen på Åsen sedd från nordväst, från E6 vid Rödberget
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Visuell exponering av bebyggelsen på Åsen sedd från öster, från vägen mot Valbo-Ryr. 
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Vattenmiljö 

Förslaget innebär utbyggnad av hårdgjorda ytor – gator, biluppfarter på tomtmark, hustak m.m. – 
vilket ställer krav på dagvattenhantering. Dagvatten från området har Saltkällefjorden som recipi-
ent via två bäckar – norr och söder om planområdet. Planen möjliggör och trycker på behovet av 
rening och flödesdämpning av dagvattnet. Flera möjliga lösningar finns i tillhörande dagvattenut-
redning för att endast släppa ett renat vatten till recipienter – vegetationsytor, gröna tak på bygg-
nader, underjordiska makadammagasin och dagvattendam. Riskerna för negativ påverkan på reci-
pienten bedöms vara små. En dagvattendamm kan också utformas som en biotop för groddjur och 
salamandrar m.m. och på så sätt vara en kompensationsåtgärd för byggande väg i området och kan 
komma att öka den bilogiska mångfalden. 
 

Naturmiljö 

Detaljplanen innebär exploatering av ett skogsområde som till största del består av produktions-
skog i olika ålder – övervägande gran, men också inblandning av lövskog. I kanterna finns värde-
full lövskog. Barrskogen på Åsen kommer att avverkas. Lövinblandning avses sparas, men skyd-
das inte av bestämmelse. Vissa delar av skogen kommer att avverkas och tas i anspråk för bebyg-
gelse. Planen har utformats för att minimera dessa ingrepp.  
 
Landskapet kring Saltkällefjorden är ekologiskt intressant på många sätt. Åsens omgivande natur-
och kulturlandskap omfattas av såväl naturreservat som riksintresseområden för naturmiljö och 
friluftsliv. På själva Åsen finns flera förekomster avområden med höga naturvärden, främst knutna 
till ädellövskogsmiljöer. Planläggningen av området har helt undvikit områden med höga natur-
värden för bebyggelseområdena. Däremot hamnar gatorna som leder upp till Åsen i lägen där de 
berör värdefulla områden. 
 
Som entré och matargata används den gamla ”Kungsvägen”. Den har en karaktäristiskt utseende 
med stengardister m.m. som skyddas av särskild planbestämmelse, se foto nedan. Här finns också 
ett bryn mot omgivande åkermark, bl.a. med en grov sälg som också fått särskilt skydd. Vägen 
behöver breddas för att bli en bra infartsgata – en breddning som då måste ske åt öster. Där finns 

Kungsvägen, med stengardister och skogsbryn till höger, behöver bräddas åt vänster i bild (öster). 
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skyddsvärd lövskog (klass 2 av 3). En breddning om ca 3 m innebär att lövskog behöver fällas. 
Denna flacka del av skogen med främst yngre träd, utgör inte de högsta värdena i området. För 
gångväg mellan matargatan och väg 832 sker ett mindre ingrepp i brynzonen. 
 
Där matargatan börjar klättra uppför Åsen berörs ytterligare en del av lövskogen. Terrängförhål-
landena innebär att det är svårt att undvika ingrepp vid dragning av gatan.  
 
Mellan det aktuella lövskogsområdet och den damm som finns norr om planområdet, bedöms gro-
dor passera från de ställen där de övervintrar (bergsskrevor etc. vid lövskogen) och dammen där de 
leker. För att undvika trafikdöd av grodor ska gatan på denna sträcka anläggas med grodpassage. 
 
Framför bebyggelsen längst i väster (Utkiken) kan träd på naturmark komma att gallras. Denna 
ingår också i det område som utpekats som känsligt ur naturmiljösynpunkt för ädellövskogen. Här 
återfinns dock inte de kärnvärden som naturmiljöinventeringen beskriver för området. 
 
I öster planläggs del av marken för gångväg i ett mindre område utpekat som värdefullt för natur-
miljön eftersom där växer flera grova ekar. Gångvägen måste anpassas till vegetationen i detta 
område där ekar över 5 dm stamdiameter fått skydd genom en särskild planbestämmelse. 
 
Nedläggning av 40 kV-ledning i öster berör lövskogsbryn några meter brett, utanför planområdet 
(lövskog klass 3 av 3, lägst klass). Konsekvenserna bedöms små. Möjligen kan träd behöva tas ned 
för nedgrävningen, men i den gata som lämnas vid befintlig ledning har lövskogen möjlighet att 
åter etablera sig. 
 
Som kompensation för de mindre ingrepp som förväntas ske i områden med höga naturvärden, kan 
ädellövträd planteras på allmänna grönytor inom planområdet. Plantering bör då koncentreras till 
arterna ek, lönn och lind tillsammans med blommande buskar och hassel. Eftersom befintlig pro-
duktionsskog (gran) på Åsen inte är önskvärd i en framtida boendemiljö finns en stor potential att 
plantera lövträd i dess ställe och att spara den lövinblandning som finns i granskogen idag. Kom-
pensationsåtgärderna kan regleras genom gestaltningsprogram.  
 
Om kompensationsåtgärder genomförs bedöms endast små negativa effekter på naturmiljön upp-
komma. De områden av riksintresse som berörs bedöms inte påverkas påtagligt. Naturreservatet 
berörs i sin yttre avgränsning för matargatan och gång- och cykelväg. För detta krävs dispens som 
söks hos länsstyrelsen. 
 

Kulturmiljö 

Kulturmiljövärden har utretts och exploateringen anpassats. Föreslagen exploatering gör anspråk 
på ca 400 m² av föreslaget skyddsområde kring tre fornlämningar. Övrigt skyddsområde, 
ca 10 000 m², säkerställs i planen genom skyddsbestämmelse. 
 
Kungsvägens utformning har bedömts hysa kulturmiljövärden genom sin karaktärsgivande ut-
formning med äldre räcke på stengardister och stensatt slänt mot åkern. Värdet har säkerställts i 
planen genom bestämmelse.  
 
Befintlig stenmur inom naturområde kommer till stor del att kunna bevaras genom skyddsbestäm-
melse i planen. En sträcka om ca 75 meter kommer att påverkas av ny lokalgata med slänter samt 
kvartersmark.  
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Hälsa och säkerhet 

Utredning av buller och farligt gods har gjorts och bebyggelsen regleras enligt rekommendationer 
med bestämmelser för byggrätters läge, att bullerriktvärden hålls samt en ventilationsbestämmelse 
om att friskluftsintag för de västligaste byggrätterna inte får placeras mot väg och järnväg. Närm-
aste bebyggelse ligger 100 m från Bohusbanan och 130 m från väg E6 där farligt gods transporte-
ras. På grund av det relativt stora avståndet i sida, samt stor höjdskillnad (50 meter) bedöms ris-
kerna vid en olycka med farligt gods vara små. 

Sociala konsekvenser 

Planbestämmelserna medger en variation av bebyggelse på Åsen. Beroende på genomförande ges 
därmed en möjlighet till blandning av människor, generationer och sammansättningar. Utbyggna-
den kan dock attrahera speciella målgrupper, vilket verkar i motsatt riktning. Närheten till Norge 
gör också att det finns en risk/möjlighet att boendegrupper kommer att nyttja boendet endast vissa 
delar av året. Bebyggelsen är också landskapligt skiljt från omgivningen genom att den så tydligt 
är knuten till en höjd. Därför är det viktigt att det finns allmän plats som rymmer lek och utsikts-
plats, som kan locka människor som bor utanför området och att det finns gång- och cykelvägar 
som genomkorsar området och förbinder det med intilliggande områden, såsom Smedberget och 
Saltkällan. 
 
Trygga miljöer för de boende i området är viktigt för såväl äldre som yngre. Belysning längs gator 
och gångvägar bidrar till att området upplevs säkrare kvällstid. Gatustandard, belysning m.m. ingår 
i kommande gestaltningsprogram och kommer att knytas till exploatör genom exploateringsavtal. 

Ekonomiska konsekvenser  

Exploateringen bär kostnaderna för det här projektet, vilket regleras i exploateringsavtal, se ge-
nomförandebeskrivningen. Inga övriga åtgärder som innebär kostander för samhället/kommunen i 
övrigt bedöms tillkomma. 

EFTERFÖLJANDE TILLSTÅND 

Fornlämningar med tillhörande skyddsområde är skyddade enligt kulturminneslagen, tillstånd för 
ingrepp söks hos länsstyrelsen. Söks innan detaljplanens antagande. 
 
Befintliga stenmurar och odlingsrösen är biotopskyddade enligt 7 kap 11 § miljöbalken då plan-
området utgör före detta äldre, igenvuxen åkermark. Tillstånd för ingrepp söks hos länsstyrelsen. 
Dispens söks efter planens antagande när åtgärder som kan kräva dispens kan preciseras. 
 
Bevattningsdammen norr om planområdet omfattas också av biotopskyddet. Det kan också komma 
att gälla den dagvattendamm som anläggs inom planområdet. För åtgärder som kan skada sådana 
biotoper söks dispens hos länsstyrelsen. Dispens söks efter planens antagande när åtgärder som 
kan kräva dispens kan preciseras. 
 
En planerad åtgärd som riskerar att påverka groddjuren på ett sätt som är förbjudet enligt 6 § art-
skyddsförordningen kräver dispens enligt 15 § artskyddsförordningen. Dispens söks efter planens 
antagande när åtgärder som kan kräva dispens kan preciseras. 
 
Dispens från bestämmelserna för naturreservatet för gator samt för gång- och cykelvägar söks hos 
länsstyrelsen. Söks innan detaljplanens antagande. 
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GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden utgår tio år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Radar arkitektur & planering AB har i samarbete med Munkedals kommun tagit fram erforderliga 
handlingar. Kommunal handläggare är planarkitekt Ronny Larsson vid Tillväxt- och kulturenheten 
på Munkedals kommun.  
 
 
 
 
 
........................................................   .......................................................  
Ronny Larsson Tobias Noborn 
Fysisk planerare  Planeringsarkitekt FPR/MSA 
Tillväxt- och kulturenheten  Radar arkitektur & planering AB 
Munkedals kommun 


