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Detaljplan för 
Saltkällan 1:3 och del av Saltkällans Säteri 1:2 
Saltkällan, Munkedals kommun 
Nya bostäder, restaurang och bensinstation 
 

Samrådshandling juni 2015 
Normalt planförfarande (PBL 2010:900) 
 

PLANBESKRIVNING 
 
1. INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att med beaktande av de allmänna intressen som i olika grad berör 
området skapa förutsättningar för en attraktiv och lämpligt utformad bebyggelse med bostäder samt 
i anslutning till Saltkällans trafikplats planlägga mark för verksamheter med anknytning till turism och 
vägtrafikservice. Att åstadkomma bostadsbebyggelse som kan attrahera nya invånare till kommunen 
är en angelägen kommunal ambition. Syftet med planen är även att säkerställa skyddet för högre 
natur-, kultur- och friluftslivsvärden i de delar som berörs.  

Området ligger norr om befintligt bostadsbebyggelse i Saltkällan i den inre delen av Saltkällefjorden, i 
anslutning till Munkedals södra påfart till E6 och intill befintlig gång- och cykelväg in till tätortens 
centrum. Historiskt tillhörde området Saltkällans Säteri, vars huvudbyggnader låg där rastplatsen idag 
är belägen. Strax utanför området finns två befintliga registrerade fornlämningar inom naturmark. 
Planområdet innehåller i övrigt naturvärden i form av ett biotopklassat skogsparti (nyckelbiotop), 
allé, stenmurar, bäck, med mera samt friluftslivsvärden, främst i form av promenadvägen Maltes stig.  

Planförslaget motsvarar en bebyggelse med ca 45 villa-/parhustomter och 2 st radhus med ca 17 
radhusbostäder. Planen innehåller bulleravskärmning och i anslutning till Saltkällebäcken geotekniska 
åtgärder. I verksamhetsområdet nära trafikplatsen föreslås en vägrestaurang, en automatstation för 
drivmedel och möjlighet att uppföra en snabbmatsrestaurang. 

PLANHANDLINGAR 
Samrådshandlingarna består av: 

• plankarta med bestämmelser 
• illustrationskarta 
• planbeskrivning 
• grundkarta 
• fastighetsförteckning 
• terrängsnitt – illustration 
• geoteknisk utredning 
• översiktlig naturinventering 
• behovsbedömning 
• trafikbullerkartor (2 st) 

PLANDATA 

Planområdets läge och areal 
Planområdet ligger i norra delen av Saltkällan ca 3 km söder om Munkedals centrum. Området 
avgränsas i norr av väg E6 och trafikplats Saltkällan, i öster av Saltkällebäcken, i söder och delvis i 

 

Planområdet
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öster av en mindre lokalväg och i väster av ett större skogsbevuxet höjdparti. Områdets areal är ca 
11,9 ha. 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN, KAPITEL 3, 4 och 5 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser enligt 3:e och 4:e kapitlen i miljöbalken. 

Riksintressen 
Riksintressen som berörs inom planområdet är intressena för naturvård och friluftsliv enligt 
miljöbalken 3 kap 6 § samt hushållningsbestämmelserna för den så kallade högexploaterade kusten, 
enligt miljöbalken 4 kap 1 § och 4 §.  

Det närliggande vattenområdet i Saltkällefjorden berörs av Natura 2000 (art- och habitatdirektivet) 
enligt miljöbalken 4 kap 8 § samt riksintresse för yrkesfisket enligt miljöbalken 3 kap 5 §. Plan-
området ligger också i närhet av riksintressen enligt miljöbalken 3 kap 8 § för kommunikation: väg E6 
och järnvägen Lysekilsbanan/Bohusbanan.  

 
Översikt riksintresseområden, hushållningsbestämmelserna är ej markerade men gäller hela planområdet 

Miljökvalitetsnormer MKN 
Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap finns för utomhusluft (halter avseende kvävedi-
oxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- 
och musselvatten samt för yt-/grundvatten (kustvatten, sjöar och vattendrag). Normerna anger den 
lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluften överskrids inte idag, tillkommande trafikpåverkan är ringa. 
Spillvatten tas omhand i det kommunala ledningsnätet. Tillkommande dagvatten (på grund av 
hårdgjorda ytor) avses infiltreras/fördröjas minst i omfattning lika nuläget. Miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalken 5 kap bedöms inte överskridas till följd av planens innehåll.  

 

Riksintresse 
för friluftslivet 

Riksintresse för yrkesfiske och Natura 2000

Riksintresse för 
naturvården 

planområdet

Riksintressen för 
kommunikation 
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
I översiktsplanen Framtidsplan Öp10 föreslås att den befintliga detaljplanen för camping vid det f d 
säteriet i Saltkällan ska kunna ersättas med detaljplan för bostäder. Den nu förslagna användningen 
för trafikservice i norra delen är däremot inte specifikt utpekad i översiktsplanen. 

Ett övergripande politiskt mål för Munkedals kommun är enligt översiktsplanen att verka för en ökad 
inflyttning till kommunen, bland annat genom att erbjuda attraktiva boenden i strategiska lägen 
avseende befintlig infrastruktur och pendlingsförhållanden. 

Ny bostadsbebyggelse bör eftersträva en småskalig varierad boendemiljö där naturen bevaras i sina 
värdefullaste delar, eftersträva lättillgänglighet, grönytor m m i närområdet för lek och rekreation.  

Utformning av ny eller ändring av befintlig bebyggelse utmed E6, eller inom starkt blickfång från E6, 
ska ske med särskild hänsyn till placering och utformning, ta hänsyn till den sammanhängande bilden 
av Munkedal som den uppfattas från E6 samt beakta grönstrukturer och säkerställa god mark-
anpassning till omgivande nivåer.  

Översiktsplanens rekommendationer avseende riksintressena 
Berörda riksintressen bedöms i översiktsplanen inte komma till påtaglig skada, dock anger översikts-
planen en zon närmast Gullmarn som ett område av särskild betydelse för naturvården, friluftslivet 
och turismen. Påverkan på dessa värden bör därför förtydligas i detaljplanen. 

Det geografiska riksintresset enligt miljöbalken 4 kap, som är ett generellt skydd för de unika dragen 
för Bohusläns kustzon, värnas bland annat genom att översiktsplanen anger några begränsade 
utredningsområden på det angränsande Tungenäset inom vilka kompletterande bostadsbebyggelse 
kan studeras. Det ger indirekt en begränsning för tillkommande bebyggelse i andra delar av 
Tungenäset utanför dessa utredningsområden. Det aktuella planområdet ligger inte på Tungenäset, 
även om det ligger nära, dock är det angivet i översiktsplanen för bostadsändamål på liknande sätt 
som tänkta förtätningar inom utredningsområdena på Tungenäset. Översiktsplanens resonemang om 
att områden som inte föreslås för bebyggelse ska värnas tydligare avseende natur- och 
kulturmiljövärdena och i huvudsak undantas från exploatering för bl a bostäder, bör i viss mån kunna 
vara tillämpbart även för området runt Saltkällans inre vik. 

I översiktsplanen anges riktlinjer för hur ny bostadsbebyggelse generellt ska eftersträva en småskalig, 
varierad boendemiljö där naturen bevaras i sina värdefullaste delar och om möjligt utgör ett rikt 
inslag i områdets karaktär, samt att den ska utformas med hänsyn till landskapsbilden, med särskild 
omsorg vid placering på höjder. I efterföljande planprogram och detaljplaner behöver det enligt 
Öp 10 visas hur en komplettering kan komma till som tar sin utgångspunkt i de natur- och 
kulturvärden som finns i den byggda miljön och i landskapet. För Saltkällans säteri anges specifikt att 
hänsyn ska tas till ett ädellövsparti (nyckelbiotop) inom området. 

Riksintressena behandlas vidare under 5. KONSEKVENSER VID GENOMFÖRANDE. Förslag enligt denna 
detaljplan bedöms vara i överensstämmelse med gällande översiktsplan. 

Detaljplaner 
För planområdet finns en gällande detaljplan för campingändamål med servicebyggnader m m. 
Plangränsen för den nya planen är utökad i området vid Saltkällebäcken i öster. En del av den 
ursprungliga detaljplanen är upphävd i norra delen i samband med utbyggnaden av E6. Den nya 
planen tar i anspråk en del av det upphävda området, huvudsakligen för de föreslagna 
verksamheterna. 

Planprogram 
Planen har inte föregåtts av något program. Detta inte har bedömts nödvändigt då planens ändamål i 
huvudsak är i överensstämmelse med översiktsplanen. 
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Kommunala beslut i övrigt 
KS beslut om Ramavtal 2013-03-13 § 31. 

Förordnanden 

Naturreservat 
Planområdet ligger inom Gullmarns naturvårdsförordnande (naturreservat). 

Strandskydd 
Planområdet berörs i huvudsak inte idag av strandskydd då det är upphävt inom nuvarande 
detaljplanegräns. Områden med strandskydd ligger delvis direkt angränsande utanför planområdet. I 
samband med den nya detaljplanen kommer strandskyddet att omprövas inom 300 m från 
strandkanten. Då området även ligger inom naturreservatsförordnande är det enligt miljöbalken 7 
kap 18 § 2 länsstyrelsen och inte kommunen som prövar ett upphävande av strandskyddet i de 
aktuella delarna,. 

Generellt biotopskydd 
Planområdet berörs av generellt biotopskydd för trädallé, stenmur och diken i jordbrukslandskap 
samt åkerholme. 

Nyckelbiotop 
Det centrala skogspartiet är utpekat som nyckelbiotop. 

Förordnandena behandlas vidare under 5. KONSEKVENSER VID GENOMFÖRANDE 

Bedömning av miljöpåverkan 
När detaljplan eller program för detaljplan upprättas, ska kommunen ta ställning till om den 
bedömer att en miljöbedömning enligt MKB-förordningen (SFS 2005:356) måste göras eller inte. 
Detta ställningstagande ska motiveras. 

Behovsbedömning för planområdet har utförts av Henric Ernstson Konsult, Behovsbedömning 
tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3, 2014-10-06.  

Bedömningen är sammanfattningsvis att området kan bebyggas utan att värdefulla livsmiljöer för 
växter och djur försvinner vare sig lokalt eller regionalt om anpassning av byggnationen sker. Planen 
bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. 

Inom området finns åkerholme, öppna diken och stenmurar inom jordbruksmark som omfattas av 
allmänt biotopskydd (Miljöbalken 7 kap 11§ ). 

Miljömål 
De nationella och lokala miljökvalitetsmålen behandlas vidare under 5. KONSEKVENSER VID 
GENOMFÖRANDE 
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 

Flygfoto med vissa befintliga förutsättningar 
 

Landskap och natur 
Planområdet består till största delen av åkermark och skogsmark. I nordväst höjer sig landskapet mot 
en flack åker med en centralt belägen åkerholme. Marknivån varierar från +2 m vid planområdets 
södra gräns till drygt +30 m i fastmarken vid västra gränsen. Mellan åkerlandskapet och vägarna i 
norr finns en 2-3 meter hög jordvall. I nordost avgränsas planområdet av ett mindre bergsparti med 
tät vegetation och i öster av Saltkällebäcken och hagmark runt denna. Delar av planområdet berörs 
här av ett naturskyddsområde med skyddsvärd ädellövsvegetation. De öppna ytorna avgränsas, 
framförallt i väst och i nordost, av branter med tät trädvegetation, vilket bildar ett tydligt avgränsat 
landskapsrum som sluttar mot söder. De låglänta södra delarna av planområdet utgörs av ett större 
öppet fält, som i söder gränsar till strandängarna mot Saltkällefjorden, avskurna av en grusväg som 
leder till Gamla Saltkällan och en båthamn. Fältet är för närvarande delvis uppodlat medan vissa 
delar består av ängsmark eller ligger i träda. Inom skogspartierna finns ett antal inmätta värdefulla 
träd enligt tidigare inventering, dessa är markerade med grön färg på illustrationskartan.  

Vissa stenmurar och terrasseringar från tiden för Saltkällans säteri kvarstår, främst direkt söder om 
bergspartiet och kring vägen mot Gamla Saltkällan. Murarna utmed grusvägen är i stora delar i gott 
skick medan övriga murar är i mer varierat skick. Kring murarna finns i de södra delarna en tydlig 

Rastplats 

Plangräns 

E6:an 

Saltkällevägen 
med kommunal 
VA-ledning 

Järnvägen 

Väg till  
Munkedals centrum 

Väg och gångväg mot 
Gamla Saltkällan och 
båthamn 

Trafikplats Saltkällan

Gamla E6 
med avskild 
gång- och 
cykelväg 

Bullerskärm 

Bullervall 

Saltkälle-
bäcken 

Gång- och cykelväg
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alléformation som övergår till utglesad eller enkelsidig allé i de norra delarna. Utmed vägen och allén 
har en kraftig busk- och slyvegetation vuxit upp. 

Den övre platån från väster med åkerholmen och den 
biotopklassade centrala kullen i fonden 

Det öppna fältet i söder med den täta 
trädvegetationen på höjden i väster. 

 

Hagen från söder med del av Saltkällebäcken Hagen från norr med del av Saltkällebäcken 
 

Det öppna fältet söderifrån Strandängen ner mot havet söder om 
grusvägen/Maltes stig 

 

I samband med detaljplanearbetet har en översiktlig naturinventering utförts av Henric Ernstson 
konsult, Översiktlig naturinventering, Saltkällans säteri 1:3, 2014-06-24. Sammanfattande beskrivning 
av planområdet enligt inventeringen:  

- Planområdet domineras av åkermark samt en stor ädellövsvegetation som till största delen 
är en nyckelbiotop. I östra delen av området finns en gammal hagmark med en meandrande 
bäck med höga naturvärden.  

- Höga naturvärden är främst knutet till strukturerna inom lövskogen och betesmarken med 
grova gamla lövträd. Övriga strukturer som ur naturvårdssynpunkt är intressanta är 
stenmurar och en solbelyst torrare åkerholme. 

- Markvegetationen i området är delvis påverkad från ett aktivt åkerbruk genom kväve och 
hyser inte några indikatorer på höga naturvärden i sig.  
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- I norr består planområdet av flack öppen gräsbevuxen ängsmark som i öster övergår i 
sankmark med tidvis synligt ytvatten. I söder reser sig en brant kulle med relativt tätbevuxen 
blandskog. 

- Stenmuren längs vägen i sydöst och det öppna diket längst i söder samt åkerholmen skyddas 
av generellt biotopskydd. 

Planförslag 
De naturliga avgränsningarna som vegetationen utgör i landskapet kommer i huvudsak att kvarstå i 
planförslaget. Åkerholmen finns också kvar som en trädlund mellan villatomter och ett av radhusen. 
Bullervallen i norr flyttas och föreslås ingå i bulleravskärmningen för bostadsområdet som en 
gräsbeväxt vall i ett nytt läge, i kombination med plank/glasskärm och plantering. 

I samband med exploateringen föreslås viss avverkning att ske i den sydvästra delen av planområdet 
för att åstadkomma en utglesning och ljusare miljö i skogsområdet närmast bostadstomterna. Detta 
skogsparti har utpekats som naturvärdesklass 3. 

Inom del av skogspartiet vid den centrala kullen, i huvudsak utanför biotopavgränsningen i söder och 
sydöst, kommer avverkning att ske för exploateringen av radhus och villatomter. Vegetationen här 
består huvudsakligen av sly och annan ungvegetation och är inte naturvärdesklassad.  

Inom den utpekat skyddsvärda delen av skogsmarken (nyckelbiotopen) söder om rastplatsen föreslås 
viss gallring/röjning för att bland annat skapa en begränsad men öppen siktlinje mot vattnet i 
Saltkällefjorden. Naturvärdesmässigt bedöms området i naturinventeringen ha ett högt bevarande-
värde och ingen avverkning rekommenderas. Hur en försiktig gallring möjligen kan ske får visas i en 
mer detaljerad inventering och dokumentation för det specifika område som önskas utglesas något. 
En sådan kompletterande inventering bör kunna ske under sensommaren/hösten 2015, med syfte att 
bedöma möjligheterna för hur en varsam gallring kan ske utan att naturvärdet försämras påtagligt. 
Skyddsvärda träd enligt tidigare inventeringar är markerade på grundkartan och ska skyddas från 
avverkning. Planbestämmelsen skog införs på plankartan med innebörden att skogspartiet ska 
bibehållas (naturvärdesobjektet). Marklov krävs för att fälla träd större än 0,15 m i diameter vid 
brösthöjd (1,3 m) över marken inom nyckelbiotopen och inom övriga områden med utpekade större 
skyddsvärda träd, detta säkerställs med administrativ bestämmelse a2. 
 

 
 

Illustration av nyckelbiotopen (gul linje, oklar gräns i norra och östra delen) och pil som indikerar önskat siktstråk 
genom denna. Skogsparti (blå linje) i väster som föreslås glesas ut. Alléns ungefärliga utsträckning (röd linje). 
 

Avverkning, ej klassat
Viss avverkning, 

klass 3 

Större inmätta 
värdefulla träd 

sparas 
Eventuell glesning för 

siktsstråk, nyckelbiotop

Erosionsåtgärder 
vid bäck

Befintlig dubbelsidig allé 
och stenmur sparas 

Åkerholme 
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Röjning och gallring av buskar och sly bör ske längs vägen mot Gamla Saltkällan så att träd och 
stenmurar framträder och samtidigt förbättrar sikten för svängande trafik från/till bostadsgatorna. 

En skötselplan kan vid behov tas fram inför granskningsskedet för naturområden som ska skötas i en 
framtida gemensamhetsanläggning, inklusive nyckelbiotopen, dock inte för hagmarker öster om 
grusvägen utan bara de delar där som berör geotekniska åtgärder.  

I bostadsbebyggelsen på fältet i söder föreslås en parkliknande miljö med gräsytor och trädrader 
längs gångvägar som delar upp bebyggelsen i villakvarter. I övrigt kommer grönmiljön generellt att 
bestå av typisk vegetation för villatomter, exempelvis buskage i tomtgränser, och gräsytor. I 
grönmiljöerna och i anslutning till bostäderna föreslås två områden med odlingslotter för de boende, 
ett i norr, ett i söder. 

Längst i söder föreslås ett ängsområde för lek och rekreation. I anslutning till det befintliga sanka 
området i sydväst föreslås en utvidgad grund damm som fördröjningsmagasin för planområdets 
överskjutande dagvatten. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. På den centrala kullen, utanför planområdet, 
finns två kända fornlämningar. 

Kulturmiljö 
Planområdet berörs inte av kommunens kulturmiljöprogram. I området finns en del kvarliggande 
äldre stenmurar, ett arv från det tidigare jordbrukslandskapet/säteriet. Dessa utgör ett kulturellt 
minne från bland annat den tidigare säteriepoken och föreslås så långt det är möjligt sparas och på 
ett naturligt sätt ingå i den nya boendemiljön. 

Äldre stenmurar och träd utmed delar av vägen mot 
Gamla Saltkällan (bild söderut). 

Sommartid växer sly, buskar och högt gräs ställvis tätt 
och döljer stenmuren vid vägen (bild norrut). 
 

Vid anslutningar av nya bostadsgator till befintlig grusväg skapas varsamt öppningar i murarna En 
längre obruten stenmur längs ett befintligt dike centralt i området föreslås ingå i parkmiljön mellan 
bostadshusen. 

Stenmurar och diken i åkerlandskap som är biotopskyddade enligt miljöbalken är utpekade i den 
översiktliga naturinventeringen. Dispens krävs för de åtgärder (öppning för väg) som planförslaget 
innebär. 

Nedan visas en äldre kartbild över tidigare bebyggelse och markplanering i området med kommentar 
(ur arkeologisk utredning inför anläggandet av rastplatsen, Bohusläns museum 2004:14). 
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Mark och geoteknik 
I området har omfattande undersökningar utförts 1984 av Bohusgeo i samband med framtagande av 
den för området gällande planen för fritidsboende/camping. Kompletterande geotekniska undersök-
ningar har utförts i samband med föreliggande detaljplan av Norconsult AB under våren/sommaren 
2014. Resultaten redovisas i Geoteknisk undersökning för detaljplan, 2015-06-10. 

Planområdet består till stor del av lermark som sammanfaller med åkermarksområden och till mindre 
del av fastmark i skogsmarksområden. I delar förekommer kala berghällar där berget går i dagen. 

Leran bedöms vara normal- till svagt överkonsoliderad. Normalkonsoliderad lera innebär att 
ytterligare markbelastningar kan leda till relativt stora konsolideringssättningar under lång tid. Leran 
bedöms därför vara sättningskänslig, särskilt inom den södra lermarken. 

Två sektioner, A och B, genom två riskområden inom lermarken, visar förutsättningarna avseende 
släntstabilitet i respektive område, se kartbilden nedan. Bäckravinen i öster (sektion A) visar på bitvis 
kraftig erosion i bäckslänten och inte tillfredsställande stabilitet. För att säkerställa stabiliteten visas i 
sektion A omfattningen av stödfyllning i bäckslänten och inom ett litet område väster om befintlig 
grusväg en begränsning av maxbelastning på mark till 5 kPa, se nedan. 

Sektion B visar markförhållanden genom den sluttande åkermarken i västra delen av planområdet, 
med marklutningar på upp till 1:5. Här utpekas ett lite större område där markbelastningen inte får 
överskrida 10 kPa (1 ton/m²). I detta område planeras tomter för villabebyggelse. Vid större laster 
erfordras stödpålning till fast botten eller kompensationsgrundläggning. 

Lermarksområden i övrigt bedöms enligt utredningen kunna belastas maximalt med 15 kPa.  

Dessa begränsningar införs som bestämmelser på plankartan. 
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Föreslagna åtgärder vid Saltkällebäcken i öster och 
område med begränsad markbelastning 

Bedömd fastmarksgräns och område med begränsad 
markbelastning i den centrala slänten 

 

Stödfyllning 
Stödfyllning föreslås för att stabilisera slänt mot bäcken. I planskedet har en avvägning utförts i 
sektion A där stödfyllningen visas. Utbredningen av stödfyllningen är baserad på en tidigare 
utredning där stabiliteten ansågs tillfredsställande söder om beskriven stödfyllning. För att kunna 
specificera stödfyllningen mer med fler plushöjder och exaktare utbredning krävs fler avvägda 
sektioner, detta bedöms dock inte vara nödvändigt i detaljplaneskedet.  

Stödfyllningen ska i första hand utföras med sprängsten, för bland annat erosionssäkring, med 
släntlutning på 1:2. Uppströms sektion A sluttar slänten brant mot bäcken. Större släntlutning än 1:2 
krävs här. Gabioner kan då vara lösningen.  

Erosionsskydd 
För att förhindra fortsatt erosion som på sikt skulle kunna innebära utökad stabilitetsrisk ska delar av 
bäcken även utanför stödfyllningen erosionssäkras, dels omedelbart söder om stödfyllningen, dels en 
liten sträcka längst i söder av planområdet. Då de förändrade strandbrinkarna på västra sidan av 
bäcken i någon mån kan påverka flödeshastigheter på östra sidan ska även delar av östra strand-
brinken erosionssäkras. Dessa åtgärder anges på plankartan. 

Slänten ner mot Saltkällebäcken utgörs av 
skog/hagmark. Bakomliggande väg leder till 
Saltkällan och långt bort i fonden skymtar väg E6. 

Del av område där det krävs stödfyllning och 
erosionssäkring i bäckravinen 
 

 

Fastmarksgränser (blå) 

Område med max 
10 kPa tillåten 
markbelastning 

Stödfyllning och erosionssäkring i bäckravinen

Område med max 
5 kPa tillåten 
markbelastning 
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Grundläggning 
Belastningsrestriktioner på 5kPa, 10kPa och 15 kPa införs i olika delar inom planområdet och gäller 
lermarksområdet. Restriktionerna beskrivs närmare i den geotekniska utredningen och visas på 
plankartan. 

Byggnader inom lermarken kan grundläggas med platta på mark, kompensation med lättfyllning eller 
med stödpålar beroende på rådande förhållanden. Lätta småhus kan möjligen grundläggas med 
platta på mark om geotekniska förhållanden är gynnsamma, homogena lerlager mm. Lätta småhus 
med ojämna belastningar, exempelvis på lutande markyta, kan byggas med kompensationsgrund-
läggning. Byggnader med större laster kan grundläggas med stödpålar till fast botten. 

Markuppfyllnader inom lermarken ska helst undvikas med hänsyn till risken för konsoliderings-
sättningar. Eftersom leran bedöms vara sättningskänslig, skall grundvattensänkning i samband med 
nyexploateringen i möjligaste mån undvikas. Utan föregående geoteknisk utredning får inte marken 
fyllas upp mer än 0,5 meter. 

Bostäderna ska utföras källarlösa. Det har inte utförts någon specifik utredning för de nya bostads-
tomterna. Byggnader inom fastmarken kan grundläggas med platta på mark. 

Geotekniska beräkningar ska utföras i samband med bygglovgivning för respektive tomt.  

Bebyggelseområden 
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse förutom en mindre transformatorbyggnad i 
närheten av tillfartsvägen mot rastplatsen i norr. Närmaste tätbebyggelse finns idag i Saltkällan, ca 
600 m söderut. Bebyggelsen består där huvudsakligen av villor i 1-2 våningar. 

Ny bebyggelse, bostäder 
De nya bostäderna föreslås uppföras med en variation av friliggande villor, parhus och suterränghus, 
beroende på tomtens förutsättningar, samt två radhus. Bebyggelsen följer med sin höjd och 
utformning terrängen; låga hus vid flack terräng respektive högre bebyggelse i de mer lutande 
partierna. Karaktären blir en bebyggelse som höjdmässigt växer med brantare terräng och med stöd i 
den täta vegetation som naturmarken utgör.  

På det svagt sluttande fältet i söder föreslås bostadstomter med friliggande villor eller parhus i 1 - 1½ 
våning med inredningsbar vind respektive 2 våningar utan inredningsbar vind, och med tomtstorlekar 
på ca 450-1 000 m². I nordost möjliggörs ett radhus. Husen längst i söder uppförs som relativt små 
bostäder i 1 våning utan inredningsbar vind.  

I slänten mot den norra platån föreslås tomter för friliggande villor med suterrängvåning. Tomterna 
vänder sig mot söder med relativt stora inbördes höjdskillnader, och därmed goda förutsättningar för 
utblickar. Tomterna är här något större, dock finns här en större belastningsrestriktion för marken än 
för övriga tomter, se Mark och geoteknik ovan. 

På den norra platån möjliggörs ett radhus och några villatomter. 

Generellt möjliggörs genom husens begränsningar i höjd och tomternas inbördes höjdskillnad för de 
flesta tomter utblickar mot söder. Tomtmark ska ansluta väl mot omgivande tomter och marknivåer. 

För att minimera risken för översvämning till följd av höga vattenstånd anges på plankartan 
bestämmelse om lägsta golvnivå för bostäder till +3,5 möh längst i söder. 

På varje villatomt får uppföras högst 1 huvudbyggnad med maximal byggnadsarea (BYA) som en 
varierande andel av tomtarean enligt %-angivelse på plankartan, dock störst 170 m². Högsta 
nockhöjd varierar enligt angivelse på plankartan. Fristående huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 m 
från delad tomtgräns enligt planbestämmelse, respektive minst 2 m från gräns mot allmän plats. 
Sammanbyggnad av huvudbyggnader över tomtgräns, t ex parhus, medges således. 

Gäststugor med användning B1, Stugor för korttidsboende, friliggande, medges inom ett mindre 
tomtområde centralt i bostadsområdet med största byggnadsarea per enhet begränsad till 25 m². 
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Dessa stugor förvaltas av den framtida samfällighetsföreningen i en gemensamhetsanläggning. 
Stugorna får inte styckas av. 

Bebyggelsens utformning bör vara av traditionella material och kulörer. Fasader lämpligen av trä med 
omsorg om detaljutformning och karaktär. Tak med takpannor eller slätplåt, vegetationstak kan 
också vara motiverat. Fasadkulörer kan variera mellan bostadskvarter/bostadstyp i en skala från ljusa 
gråvita toner till mättade jordfärger och falurött. Max taklutning föreslås till 38°, dock begränsas 
vinkeln för vissa husutföranden även av bestämmelse om högsta nockhöjd.  

Radhusen utformas i liknande material och kulörer som småhusbebyggelsen. Husen placeras så att 
de relativt stora volymerna får skogsvegetationen som en stödjande bakgrund. Högsta nockhöjd 
anges som höjd över nollplanet, största sammanlagda BYA anges, samt största byggnadsarea per 
boendeenhet till 100 m². Vind får inte inredas. För radhusen anges även högsta höjd i meter över 
nollplanet för färdigt golv. Detta avser övervåningen som för att bullerberäkningar ska gälla inte får 
placeras högre än angiven nivå på plankartan. 

Särskilda planbestämmelser om bebyggelsens utformning bedöms inte vara nödvändig. Detta leder 
troligen till en blandad bebyggelse, vilket överensstämmer med karaktären på övrig bebyggelse runt 
Saltkälleviken. 

Ny bebyggelse, komplementbyggnader bostäder 
På varje tomt får uppföras 1 komplementbyggnad (garage/carport) med maximalt 5 % eller störst 
50 m2 byggnadsarea (BYA) och med högsta byggnadshöjd 3,0 m.  

Komplementbyggnader medges även för radhus, högst 2 st till sammanlagd största byggnadsarea 9 
m², samt därutöver en inglasad uteplats om högst 16 m².  

Fristående komplementbyggnad placeras minst 1 m från granntomt men kan också byggas ihop över 
tomtgräns. 

Ny bebyggelse, övrigt 
Bebyggelse föreslås i norra delen av planområdet med användning för G, Fordonsservice, vilket 
omfattar service för fordon, förare och passagerare. Fordonsuppställning, reparation samt försäljning 
av drivmedel och tillbehör ingår i användningen fordonsservice. Drivmedel tillåts endast i det västra 
området. Till förare- och passagerarservice hör toaletter, kiosker, vägrestauranger och motell. I en 
fordonsserviceanläggning får normalt som kompletterande verksamhet även saluföras produkter 
som verktyg och vissa dagligvaror. I ändamålet ingår inte tillverkning och ren försäljning av fordon. 
Separata försäljningsföretag med annat än fordonsprodukter och där tillhörande tjänster bör inte 
läggas på fordonsserviceområden, till exempel livsmedelsbutiker. G1 avser övriga ändamål inom G 
utom försäljning av drivmedel. 

Enligt det skisserade förslaget planeras en automatstation för drivmedel med intilliggande snabb-
matsrestaurang i det västra området (G) och i det östra området (G1) en fiskrestaurang eller liknande. 
Dessa nås antingen direkt från trafikplatsen eller för det västra området som alternativ eller 
komplement från vägen in mot tätortens centrum. 

Byggnaderna för restaurang och bensinstation ligger avskilda från bostadsbebyggelsen genom 
bullervall/bullerplank. Utformning av dem blir i första hand en bygglovsfråga då entreprenörer som 
ska bedriva verksamhet ofta har specifika designkoncept. Dock bör en utformning som medger ett 
visst släktskap med området som helhet eftersträvas och som ger en god arkitektonisk utformning 
avseende formspråk, material, kulör, markbehandling, nivåanpassning och grönska, med hänsyn till 
det visuellt tydliga läget vid E6 och rastplatsen. 

Bulleravskärmning 
Bulleravskärmning behöver utföras för att åstadkomma god boendekvalitet även i de yttre östra och 
norra delarna av området, avseende påverkan från trafikbuller. Omfattning framgår av 
planbestämmelse på plankartan och under Störningar, hälsa och säkerhet/Trafikbuller nedan. 
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Utformningen bör ha lokal anknytning och i möjligaste mån inordnas naturligt i miljön. Hur det ska 
kunna ske kan behöva förtydligas i det fortsatta planarbetet. Utformningen kan komma att styras 
dels med planbestämmelser, dels i exploateringsavtalet, i lämpliga delar. Placeringen av plank 
innebär ett delvis nytt inslag i landskapsbilden som kräver omsorg om utförandet. I viss mån kommer 
avskärmningen i öster att döljas av befintlig vegetation och i nedre delen av befintlig mur utmed 
grusvägen. De högsta delarna utförs som del av garage så att den uppfattas som en husfasad, 
förslagsvis med magasinskaraktär som anknyter till områdets lokala jordbrukshistoria. Delar kan 
utformas med glasfasad och påminna om växthus. Klätterväxter kan vara en del av utformningen. Se 
illustration nedan. Till planen bifogas även en A3-ritning med principillustrationen i större skala 
(Terrängsnitt – illustration). 

 
Tillgänglighet 
Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till personer med funktions-
hinder. Inom tomt skall god tillgänglighet uppnås mellan biluppställningsplats och entré. De 
topografiska förutsättningarna ger vissa begränsningar i tillgängligheten mellan de olika delarna inom 
planområdet. Godtagbara marklutningar inom tomt mellan bilplats och bostadsentré bedöms dock 
kunna åstadkommas. Tillgängligheten inom tomt och bostad bevakas i bygglovskedet. 

Lutning på vägar bör inte överstiga 1:12. En kortare sträcka på lokalgatan till bostäderna i branten 
har en något kraftigare lutning (ca 1:9) medan lokalgatan i söder har en flackare lutning.  

Sol/skugga 
En solmodellstudie har utförts, se nedan (från ett tidigare skede, planskissen delvis ändrad sedan 
dess). I modellen har det sydvästra skogspartiet avverkats närmast tomterna. Genom en sådan, eller 
åtminstone en viss avverkning, förlängs den solbelysta tiden på dygnet något för de västligaste 
tomterna i området, för vilka kvällssolen försvinner tidigast. Dessa tomter har generellt byggrätten 
förlagd i östra kanten av tomten. Den västra delen av planområdet har i solstudien sol till ca kl 16-18 
sommartid och ca kl 12-14 vintertid, medan morgon-/förmiddagssolen är mycket god för dessa 
tomter. Övriga tomter har generellt goda solförhållanden, även om de östligaste tomterna även har 
skuggpåverkan från allén eller det centrala skogpartiet under förmiddagstimmarna.  

Solstudie 21 dec, kl 12 Solstudie 21 juni, kl 15
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Friytor 

Lek och rekreation 
Inom områdets södra del föreslås en områdesgemensam öppen äng med plats för lek och bollspel. 
En mindre mer skyddad lekplats för yngre barn föreslås också strax norr om gästparkeringen. 
Lekytorna är väl solbelysta. 

Närheten till omgivande naturmark via flera stigar till och från bostadsområdet ger god tillgång till 
rekreation i såväl natur som kustnära promenadstråk. 

Gångleden ”Maltes stig” finns bitvis inom planområdet och utgör ett frilufts- och motionsspår tillika 
kulturstråk med koppling till Saltkällans Säteri som tidigare fanns i området. Stråket erbjuder fina 
naturupplevelser, bland annat förbi Gamla Saltkällan med naturbadplats och upp längs Örekilsälven. 
Plats för promenadvägen säkerställs i de delar av planområdet som berörs. I norra delen ges den 
enligt förslaget en delvis ny sträckning kortaste väg framför det planerade trafikserviceområdet 
genom ett delvis planterat grönstråk/parkstråk, utmed trafikplatsen. 

Service 
Kommersiell och offentlig service finns i Munkedals tätort på cykelavstånd, ca 3 km från plan-
området. Vissa varor kan komma att tillhandahållas i den restaurang och bensinstation som föreslås i 
denna plan. 

Gatunät och trafik 

Vägar och gator 
Området nås från väg E6 vid trafikmotet Saltkällan och från väg 787 mellan Munkedals tätort och 
samhället Saltkällan. Vid trafikmotet finns en cirkulationsplats som även leder till trafikverkets 
rastplats intill planområdet.  

Direkt från cirkulationsplatsen, via samma avfart som rastplatsen, nås de två trafikserviceområdena 
(G, G1), dock medges inte infart närmare än 50 m från cirkulationsplatsen. Det västra trafikservice-
området nås även via en föreslagen tillfart från väg 787 väster om cirkulationsplatsen. 

Bostadsområdet har tillfart både från norr via väg 787 och från öster via den enskilda grusvägen mot 
Gamla Saltkällan. Grusvägen leder till Gamla Saltkällan med naturbad och en mindre båthamn. I 
övrigt finns i norra delen av planområdet, norr om befintlig bullervall, en enskild grusväg. Denna 
ersätts med gångväg (som en del av Maltes stig) enligt planförslaget. 

Den norra tillfarten till bostadsområdet bedöms bli huvudtillfart. Den ökade biltrafiken från 
bostadsområdet kan översiktligt beskrivas med ca 6-8 resor/hushåll och dygn, vilket resulterar i ca 
300-400 bilpassager/dygn som kommer att belasta de två tillfarterna, med bedömd dominans för 
den norra. Tung trafik inom planområdet kommer i huvudsak att utgöras av enstaka transporter till 
restauranger och bostadsområde. Det västra verksamhetsområdet kan även generera viss tung trafik 
till drivmedelsstation eller annan trafikservice. Tillfart/utfart för sådan trafik kan fördelas på de två 
in-/utfartsmöjligheterna eller vid behov regleras till endera av dem. På nuvarande grusväg till Gamla 
Saltkällan förekommer säsongsvis mer trafik till och från båthamnen. Samtliga lokalgator i 
bostadsområdet avslutas med vändplats för sopbil, vissa av dessa med T-vändning.  

Tills vidare har kommunen bedömt att tillkommande trafik blir relativt liten samt att nuvarande 
belastning är relativt låg. Bland annat med ledning av utförd trafikvolymsberäkning (2014) för den 
närliggande trafikplatsen Foss. Där konstateras att: ”Trafikökningen i och med utbyggnaden av Gårvik 
och närliggande detaljplaner kommer att vara liten. Det kommer inte att påverka Gårviksvägen, 
Fossvägen eller Fossmotet nämnvärt. Fossmotet skulle klara en mycket större ökning än den 
förväntade och det finns inget som tyder på att kapacitetsproblem skulle uppkomma.” För 
Saltkällemotet är troligen trafiken större än på Fossmotet under morgon- och eftermiddagstrafiken, 
men marginalerna för Fossmotets beräkningar ter sig mycket gynnsamma och någon större skillnad 
förväntas inte för Saltkällemotet. En trafikvolymsberäkning är dock påkallad från trafikverket i 
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samband med annan detaljplanläggning i området runt Saltkällemotet. Avsikten är att tillkommande 
trafik som kan förväntas som en följd av denna detaljplan ska ingå i den utredningen. Med ledning av 
slutsatserna i den får en fördjupad bedömning göras av trafiksituationen avseende påverkan på 
funktionen för vägar 787, E6 och rastplatsen. 

 
Karta befintligt vägnät för bil och cykel i området norr om Saltkällan (Trafikverkets kartportal) 
 
Trafiksiffror för E6 finns från 2011 för delen söder om Saltkällemotet. Dessa visar att 19 470 (+/-12%) 
fordon per årsmedeldygn passerar på den delen av motorvägen, varav 3 360 (+/-9%) tung trafik. 
Trafiksiffror för väg 787 är från en mätning 2009 och därför inte helt tillförlitliga (motorvägen hade 
nyligen tagits i bruk), dessa anger dock för trafik söder om cirkulationsplatsen 1000 (+/-16%) 
fordon/åmd varav tung trafik 45 (+/-37%) och norr om cirkulationsplatsen 2 300 (+/-0%) fordon/åmd 
varav 120 (+/-0) tung trafik.  

I ett inledande skede av planarbetet skedde muntligt ett tidigt samråd med trafikverket, som då 
meddelade vissa preliminära synpunkter, dels på korsningen vid cirkulationsplatsen/rastplatsinfarten 
och hur en lämplig utformning skulle kunna åstadkommas, dels på tillfartsväg för bostadsområdet 
och lämpligheten av en sydlig koppling till Saltkällans marknadsplats och övrig bebyggelse i 
Saltkälleviken sydost om planområdet. Dessa synpunkter har delvis kunnat inarbetas i planförslaget. 

Väg 787 

Väg 787 

Enskild grusväg till 
Gamla Saltkällan 

Saltkällan 

Rastplats 

Väg E6 
Järnvägen 

GC-väg 
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Istället för en ny sydlig tillfart från väg 787 till området söderifrån föreslås dock en tillfart för området 
norrifrån, från väg 787 norr om cirkulationsplatsen och att den nuvarande södra tillfarten behålls. 
Därmed kopplas bostadsområdet både norrut mot Munkedals tätortscentrum och kortaste väg till 
E6, och sekundärt söderut mot övrig bebyggelse i området. Detta bedöms ha likartade 
förutsättningar att på sikt bidra till ett framväxande lokalt service- och enklare handelsutbud, med 
utnyttjande av befintlig infrastruktur inklusive befintliga gång-/cykelvägar. Verksamhetsområdet kan 
vara en del i en sådan struktur och bidra till en lokalt stärkt besöksnäring och närmare serviceutbud 
för boende. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelbana finns idag utmed Saltkällevägens östra sida. Denna ansluter vid vägkorsningen 
mot Gamla Saltkällan/planområdet till en gc-tunnel under E6:an och vidare in i Munkedals samhälle. 
Gång-/cykelförbindelse till gc-tunneln finns även förbi rastplatsen i norra delen av planområdet. Se 
karta ovan. 

Gatubelysning 
Gatubelysning utförs i erforderlig omfattning för nya gator. 

Kollektivtrafik 
Närmaste bussförbindelse finns vid hållplats ”Saltkällans allé”, vid väg 836, öster om E6, och nås via 
gc-tunnel under motorvägen. Hållplatsen trafikeras av buss 830 och 850 (Uddevalla–Munkedal). 
Resan till Munkedals centrum tar ca 5 minuter. Från Munkedals centrum finns tåg- och buss-
förbindelser både norrut mot Strömstad och söderut till Uddevalla och Göteborg.  

Parkering 
Bostadstomterna ska planeras så att de medger parkering inom tomtmark för 2 bilar per 
bostadsenhet i villa respektive 1 bil per bostadsenhet i flerfamiljshus. Bestämmelse införs på 
plankartan för villatomter och P-yta anges som kvartersmark kopplad till radhusen, på vilken 
carport/garage och gästparkering ska finnas. Garagebyggnaderna för radhusen bör placeras så att de 
utgör del av bulleravskärmningen.  

Övrig parkering finns som markparkering inom allmän plats i södra området för kompletterande 
gästparkering. 

Parkering för trafikerviceområden ska ordnas i erforderlig omfattning, minsta p-tal angivet på 
plankartan kan vid behov införas i den fortsatta planeringen. 

Störningar, hälsa och säkerhet 

Riskbedömning 
En översiktlig bedömning av risk- och störningseffekter visar följande huvudsakliga risk-/störnings-
områden:  

- farligt gods – närheten av delar av exploateringsområdet till primärled för transporter med 
farligt gods, 

- farlig verksamhet – närhet mellan föreslagen drivmedelsstation och områden där människor 
vistas och bor, 

- trafikbuller – närhet till väg motorväg, 
- geoteknisk instabilitet – vid Saltkällebäcken 
- stigande vatten – närhet till hav 

En bedömning har även gjorts beträffande risk för  

- radon och  
- berg-/blockras, samt 
- risk för störning från djurhållning med får 
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Närhet till farligt gods-led 
Väg E6 och Bohusbanan är primära transportvägar för farligt gods. Länsväg 162 (gamla E6, belägen 
nordost om nya E6) är sekundär transportväg för farligt gods. En rekommenderad parkeringsplats för 
farligt gods finns i Håby. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en riskpolicy för farligt gods 
(Länsstyrelsen 2006). Byggnader får som en grundregel inte placeras närmare vägen än 50 meter. Vid 
placering av byggnad och framtagande av detaljplaner närmare än 150 m ska riskbedömning göras. 

Närmaste avstånd där E6 passerar planerad bostadsbebyggelse inom planområdet är ca 150 m. Se 
karta nedan. 

Risken för avåkningar är generellt mindre på insidan av en vägkurva, som i det här fallet. Den nya 
detaljplanen innebär ingen väsentlig förändring av markanvändningen inom zonen 150 m från E6. 
Avseende risker förknippade med farligt gods bedöms i denna detaljplan sammantaget godtagbar 
riskreduktion kunna uppnås genom att rekommenderade skyddsavstånd upprätthålls.  

Figur avstånd till farligt gods-led Figur avstånd tillbensinstation 
 

Närhet till farlig verksamhet 
En automatstation för drivmedel föreslås inom planområdet vid den norra infarten. Den föreslagna 
lokaliseringen har sin utgångspunkt i att området ligger i ett exponerat läge i anslutning till en 
trafikplats utmed motorväg. Lämpligheten när det gäller lokaliseringen i närheten av områden där 
människor vistas och föreslås bo, har från kommunens sida initialt bedömts genom en analys utifrån 
normerande risk- och skyddsavstånd. 

Enligt Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer (Handbok, Räddningsverket, 
maj 2008) är det minsta skyddsavstånd som krävs från lossningsplats för tankbil till omgivande 
kontors- och bostadsbebyggelse 25 m (se karta ovan). Detta är det största skyddsavstånd från 
funktioner inom en bensinstation som anges, övriga angivna skyddsavstånd är kortare.  

Enligt riktlinjer i Bättre plats för arbete (Boverket) rekommenderas ett skyddsavstånd på 100 meter 
mellan bensinstation och bostäder (se karta ovan). Avståndet är större än Räddningsverkets 
rekommendationer eftersom även andra faktorer än direkta olyckseffekter ingår i boverkets 
bedömning, bland annat buller, lukt, avgaser, strålkastarljus. Dessa effekter kan som regel ha 
påverkan på ett större område än direkta olyckseffekter. 

Påverkan på planområdet av buller och avgaser är relativt liten i förhållande till påverkan från övrig 
trafik (se Trafikbuller nedan). Risken för påverkan av lukt och strålkastarljus från bensinstationen 
reduceras av den bulleravskärmning som planeras. I kombination med det höga och öppna läget 
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uppstår därför en avskärmande och för avgaser utspridande effekt. Avståndet till det föreslagna 
området för drivmedelsstation bedöms sammantaget vara godtagbart.  

För den nya stationen kan lämplig utformning och placering av framförallt lossningsplatsen i 
förhållande till dels bostäder/skyddsvall, dels restaurang, utredas mer i detalj i samband med 
bygglovprövningen. 

Trafikbuller 
Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse: 

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Trafikverket genomförde 2011 en trafikräkning på E6 söder om Saltkällemotet. Trafikmängder som 
passerade Saltkällemotet uppgick då till ca 20 000 fordon per årsmedeldygn (ÅMD) varav ca 3 500 var 
tung trafik. Saltkällevägen hade 2009 trafikmängder på tillsammans ca 1200 (ÅMD) varav ca 90 var 
tung trafik (siffrorna är angivna som mätvärdet plus angiven övre marginal). Tågtrafiken har 
beräknats utifrån 10 passager av persontåg per årsmedeldygn. Hänsyn till topografiska variationer 
med delvis högre belägen väg E6 har tagits, liksom till den öppna dalsänkan på östra sidan av 
planområdet. Befintlig glasskärm utmed E6 öster om planområdet är medtagen i beräkningarna.  
 

 
Figur bullervärden utan åtgärder (med befintlig bullervall i norr) (vägtrafik 150 % + tågtrafik 150 %) 

Trafikverket
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Bullerutbredningskartor för trafik på E6 och intilliggande mindre vägar samt tågtrafik har med dessa 
förutsättningar tagits fram av Akustikverkstan parallellt med planarbetet och använts som underlag 
för begränsningar och förslag på bullerskydd för bostadsområdet, utdrag visas ovan. Ekvivalens-
bullerkartorna i sin helhet biläggs detaljplanen, en för marknivå, ”14-64-B21” (benämnd FG, första 
golv), en motsvarande plan 2, ”14-64-B20” (benämnd AG, andra golv). I bullerkartorna har en 
framtida ökning av trafiken (inkl tåg) med 50 % inräknats.  

Det är angeläget att påverkan av buller minimeras för att åstadkomma ett hälsosamt boende. De 
centrala delarna är relativt väl avskärmade från trafikbuller genom läget bakom den centrala kullen. 
För att åstadkomma godtagbara till goda bullervärden i de yttre östra och norra delarna av 
planområdet, förutsätts att området kompletteras med ytterligare bulleravskärmning för att värden 
på större delen av tomterna och vid fasad ska bli lägre än 55 dBA även för dessa hus. För att även 
klara godtagbara värden för bostädernas övervåning i vissa av dessa delar krävs en högre 
avskärmning än vad som skulle behövas för enbart enplansbostäder.  

Sådan avskärmning föreslås utföras som plank, delvis i kombination med vall/garage eller 
genomsiktlig glasskärm, utformning se Bebyggelseområden/Bulleravskärmning ovan. Avskärmningen 
ska uppföras inom mark med användning SKYDD enligt plankartan, dvs skyddsområden runt 
bostäderna i dessa väderstreck. Höjden varierar mellan 2 och 5 meter, anges på plankartan med 
pillinjer som motsvarar minsta utbredning för avsedd effekt.  

 
Figur föreslagna avskärmningar, bullernivåer på kartan avser 4,5 m över mark, se kartbilaga 14-64-B20. 
 
Utförandet säkerställs genom exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen. Exploatören 
äger avsedd mark. De högre delarna av avskärmningen avser hörnet mot nordost, vilket utförs med 
ett garage i vinkel med en nockhöjd på 5 m och lägre byggnadshöjd. Söder om detta ansluter (med 
tät anslutning) ett 3,2 m högt plank. Längre söderut övergår det till 2 m högt.  

Trafikverket
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I norr finns en befintlig bullervall. Denna kan enligt utredningskartorna vid behov ersättas av en 
annan bullerskärm längre från trafiken. Avskärmningen i den här delen behöver totalt vara 3,2 m och 
utgörs även här enligt förslaget av plank och delvis garagevägg. Här kan även befintlig vall (efter 
flyttning) användas som del av avskärmningen i den nedre delen. Söder om restaurangen utförs 
avskärmningen med glas. Utformingen beskrivs ytterligare under Bebyggelseområden ovan. 

En alternativ placering av bullerskärm invid väg E6 skulle enligt en modellberäkning utförd av 
Akustikverkstan ge en sänkning av ekvivalensbullret för de östligaste tomterna med ca 5 dBA, dock 
krävs delvis högre skärmar vilket gör detta alternativ svårt att genomföra så nära vägen. 

Byggrätter hamnar efter ovan utförda åtgärder i princip utanför 55 dBA-gränsen för ekvivalensbuller 
och med fasadvärden under denna ljudnivå. Fasadvärden underskrider 50 dBA för stora delar av 
bostadsområdet (även utan bulleråtgärder). Maxbuller påverkar de yttre östra delarna av 
bostadsområdet med bullernivåer på 60-65 dBA (räknat utan avskärmning) och ligger på relativt stort 
avstånd till beräknad gräns för 70 dBA, som är riktvärde för maxbuller vid uteplats. 
 

 
Figur ekvivalensbuller 1,5 m över marknivå, med buller-
avskärmning. Gul yta avser högre bullernivåer än 55 
dBA. Grå linje avser gräns för 50dBA. För beräknade 
fasadvärden se kartbilaga 14-64-B21.  

Figur maxbuller 70 dbA (lila yta) 

 

Geoteknisk instabilitet – riskbedömning och åtgärder 
Frågan beskrivs under Mark och geoteknik ovan, inklusive föreslagna åtgärder. 

Stigande vatten 
Höjda vattennivåer och ökad risk för översvämningar är riskscenarier för framtiden som samhälls-
planeringen har att ta hänsyn till, för att undvika risk för hälsa och säkerhet eller att värden och 
egendom till stora kostnader ska förstöras. Planområdet ligger nära de innersta delarna av Saltkälle-
fjorden, de lägsta delar ligger på ca +2 m över medelhavsnivå (nollplanet, RH2000).  

I kommunens översiktsplan (Öp10) anges att lägsta nivå för överkant bottenplatta för nya byggnader 
ska vara 2,5 meter över normalvattennivån (RH70), vilket i höjdsystem RH2000 motsvarar 2,63 meter 
över normalvattennivån.  

Enligt länsstyrelsens handbok Stigande vatten anges värdet + 2,3 (RH2000) som framtida beräknat 
högvatten för Smögen, som med ett tillägg på ca 0,2-0,3, på grund av större vinduppstuvning inne i 
Gullmarsfjorden, antas motsvara förhållandena för Munkedal, det vill säga + 2,5–2,6 (RH2000). 
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Beräknat högvatten enligt dagens klimat i Munkedal är med motsvarande antagande och korrektion 
+ 1,8–1,9 (RH2000). 

Nivåerna för de riskbedömningszoner som anges i handboken bedöms med ledning av länsstyrelsens 
aktuella faktablad för kusten, med 0,2 m korrigering jämfört med Smögenvärdet (RH2000), vara: 

+ 3,5: säkerhetsmarginal 2 – grön linjen i kartan nedan 
+ 3,0: säkerhetsmarginal 1 – orange linje i kartan nedan  
+ 2,5: framtida beräknat högvatten – röd linje i kartan nedan  

Ovan säkerhetsmarginal 2 (grön zon, den högsta säkerhetsnivån) är all typ av samhällsbyggnad möjlig 
utifrån riskerna med framtida höga havsvattennivåer. Beroende på funktion och betydelse/värde kan 
viss typ av bebyggelse och användning accepteras även på lägre nivåer. För helårsboende är 
tomtmark ovan säkerhetsmarginal 1 acceptabel. 

Inom planområdet berörs den nedersta raden med tomter av riskbedömningen, se karta nedan.  
Tomtmarkens byggrätt är i huvudsak placerad högre än +3,0 m (orange linje) och högre än +3,5 m 
(grön linje) i angöringszonen mot gata. Ingen golvnivå för bostadsbebyggelse medges under +3,5 m 
över nollplanet, detta anges med bestämmelse på plankartan. Nedre del av tomt ligger över gräns för 
framtida beräknat högvatten (röd linje). En liten del av en tomt ligger lägre än denna nivå, vid behov 
kan marken höjas lokalt, ca 0,5 m. 

Tillfartsvägar och gator ligger inom grön zon. 

VA-pumpstation ska utformas så att den kan vidmakthålla sin funktion vid havsnivåer minst upp till 
+ 2,5. VA-pumpstationens brunnskant kan vid behov rimligt enkelt höjas i en framtid, t ex i samband 
med byte av pump, vilket beräknas ske med ca 50 års intervall.  

Dagvattendamm anläggs med vallkant på + 2,5. Om dammen skulle översvämmas tillfälligt av högt 
havsvattenstånd kommer fördröjningen av dagvatten att tillfälligt komma ur funktion. Efter att havet 
dragit sig tillbaka, vilket brukar ske inom ett par dygn, återställs dammens funktion naturligt.  

 
Figur stigande-vatten-zoner 
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Närhet till djurhållning med får 
I östra delen av planområdet finns en ängs-/hagmark som tidvis betas av får. Hagens areal innebär 
att ca 25-30 får beräknas kunna finnas samtidigt (räknat på 6 tackor med lamm/ha enligt jord-
bruksverkets rekommendationer). Hagmarken ligger öster om planerad ny bebyggelse mellan grus-
vägen och Saltkällevägen, i stora delar lägre placerat än bostadsområdet. Planerade bullerskärmar i 
kombination med trädallé/vegetation utmed grusvägen har en avskärmande effekt. Förhärskande 
vindriktningar är västliga och sydliga, det vill normalt i riktning bort från bostäderna. Får utmärker sig 
normalt inte med störande egenskaper men ett visst avstånd bör ändå finnas, ca 25 m enligt riktlinjer 
som länsstyrelsen för Blekinge län tillämpar (som anpassat Skåne läns riktlinjer till sin mer kuperade 
topografi). Hagmarken används endast periodvis för bete. De närmaste tomterna ligger 15 m från 
hagen, dock till stora delar med den extra avskärmningen emellan för trafikbuller enligt ovan. 

Radon 
Inom de delar av planområdet som avses bebyggas bedöms jordlagren vara så täta att risk för 
markradon inte föreligger. Likväl införs bestämmelse på plankartan om radonskyddande utförande 
av bostäder då detta är en relativt enkel och lämplig åtgärd oavsett eventuell radonförekomst. 

Bergras och skred 
Berg finns endast i naturmark inom planområdet, förutom en mindre del vid åkerholmen i norr. 
Berget bedöms vara fast, utan större sprickbildning. För naturområdena runtom bostäderna bedöms 
enligt grundkartans höjdkurvor inga branta partier som kan påverka planområdet finnas, berg-
/blockutredning har därför inte utförts. 

Teknisk försörjning 
 

 
Principskiss över VA och dagvatten 

Befintliga diken som behålls

Bef diken 
som flyttas 

Avskärande diken på tomtmark 

Pumpstation 

Ny damm föreslås i 
låglänt område 

Princip VA-
ledningar 

Åkerholme med 
berg i dagen 

Anslutning av VA 
till bef ledningari 
Saltkällevägen 
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Vatten och avlopp 
Den planerade bebyggelsen ska anslutas till befintliga ledningar för vatten och avlopp. Kommunala 
ledningar finns i Saltkällevägen. 

Principiellt dras förslagsvis en huvudledning för dricksvatten och avlopp, delvis också dagvatten-
ledning, i ett stråk genom området från norr till en lågpunkt för en pumpstation i söder. Lämpliga 
lägen för sekundärledningar ansluts till denna enligt illustration ovan. Planområdets VA ansluts 
därefter till befintliga kommunala ledningar för vatten och avlopp i Saltkällevägen via långborrad 
ledning under Saltkällebäcken. Verksamhetsområdena i norr ansluts alternativt norr om Kullen i 
Saltkällevägen.  

En VA-utredning planeras i det fortsatta planarbetet för att klargöra VA-anslutningar och placering av 
pumpstation. U-områden för allmänna underjordiska ledningar på kvartersmark får i det fortsatta 
arbetet vid behov anges på plankartan inom områden för bostadsändamål, företrädesvis utmed 
tomtgränser. I första hand bör ledningar ligga inom allmän platsmark. 

Dagvatten 
Idag finns öppna diken för omhändertagande av dagvatten från de omkringliggande höjderna. Dikena 
ligger huvudsakligen i kanten av åkermarken. Bedömningen är att dessa i stort sett kan behållas i 
samma lägen, med vissa justeringar för tillkommande tomter. Stundtals (vid kraftig nederbörd) blir 
ytvatten idag stående i ett flackt parti strax nordost om åkerholmen. I det låglänta området i sydväst 
har ett sankt markområde bildats då flera av områdets diken mynnar/rinner förbi här. Här föreslås 
att sänkan kan utökas till en damm som kan fungera som fördröjningsmagasin vid stora nederbörds-
mängder och bidra till viss rening av dagvattnet, innan det når Saltkällefjorden 

Dagvatten ska i huvudsak infiltreras lokalt, överskott leds via utjämningsmagasinet/ fördröjnings-
dammen till Saltkällefjorden liksom idag. Fördröjningsmagasin/en ska utformas för att tillfälligt kunna 
magasinera dimensionerande regn. En dagvattenutredning planeras i det fortsatta planarbetet för att 
klargöra utformning av dagvattensystem och fördröjningsmagasin/damm. 

Underjordiska ledningar på kvartersmark ska vara tillgängliga, vilket behöver anges med u-område på 
plankartan, detta kommer att ske i det fortsatta planarbetet. 

Elförsörjning 
En transformatorstation finns i norra delen av planområdet, vid infarten till rastplatsen. Anslutning av 
den planerade bebyggelsen utreds. Förslag på plats för ny transformatorstation, om sådan krävs, 
anges centralt i området (se plankartan). Lägen för ledningar utreds i det fortsatta planarbetet. 
Underjordiska ledningar på kvartersmark ska vara tillgängliga, vilket behöver anges med u-område på 
plankartan, detta kommer att ske i det fortsatta planarbetet. 

Tele och bredband 
Den planerade bebyggelsen ska utföras med anslutning till tele och bredband. Lägen för ledningar 
utreds i det fortsatta planarbetet. 

Underjordiska ledningar på kvartersmark ska vara tillgängliga, vilket behöver anges med u-område på 
plankartan, detta kommer att ske i det fortsatta planarbetet. 

Uppvärmning 
Fjärrvärme finns inte utbyggt i området. Uppvärmning ska i möjligaste mån utföras med lokalt 
miljövänligt producerad värme.  

Sophantering 
Kommunens upphandlade entreprenör ansvarar för sophämtningen. Hushållssopor hämtas vid 
tomtgräns för villatomter och i centralt sophus vid parkeringen för respektive flerbostadshus. De 
planerade verksamheterna ansvarar för sin egen sophämtning.  

Munkedals kommun ansvarar för återvinningsgård som finns vid Östanvindsvägen i Munkedals 
tätort. Miljöstation, Hästeskeds avfallsanläggning, finns på vägen mot Hedekas.  
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5. KONSEKVENSER VID GENOMFÖRANDE 
 

Riksintresse för naturvård 
Planområdet berörs av riksintresse för naturvård, (NRO 14065 Gullmarsfjorden). Gullmarn och 
tillrinnande vattendrag är av stort intresse som reproduktions- och uppväxtområde för åtskilliga 
värdefulla fiskarter. I området finns också grunda vikar och värdefulla ålgräsängar som är viktiga 
uppväxtplatser för fisk och skaldjur. 

Det mångskiftande och brutna strandlandskapet (branta bergssidor, klipphällar, strandängar m m) 
har genom sin variationsrikedom och sina särpräglade miljöer betydande egenvärden i form av 
intressanta landskapstyper med värdefull flora och fauna vilka utgör stor tillgång för friluftslivet. 
Gränsen för riksintresseområdet sammanfaller i stort sett med gränsen för Gullmarns naturreservat. 

Konsekvenser av planen 
Planen föreslår ny bebyggelse endast i delar som används för åker- och i viss mån 
skogsbruk. Befintliga strandängar påverkas inte av exploateringen. Sammantaget 
bedöms inte någon påtaglig skada för områdets naturvärden uppkomma som en följd av 
planförslaget. 

Riksintresse för friluftslivet 
Hela planområdet omfattas av detta riksintresse (FO2, Gullmarsfjorden). Området är särskilt viktigt 
för det rörliga friluftslivet i form av bad, båtliv, fiske och fotvandring i naturmark. 

Konsekvenser av planen 
Möjligheterna att röra sig i naturmarken påverkas i huvudsak inte av exploateringen. 
Påtaglig skada för områdets friluftslivsvärden bedöms inte uppkomma som en följd av 
planförslaget. 

Riksintresse för yrkesfisket 
Planområdet berörs av riksintresse för yrkesfiske, bland annat avseende reproduktionsplatser för 
fisk. 

Konsekvenser av planen 
Åtgärder i Saltkällebäcken, som är utpekad som reproduktionsplats för lax och öring, 
bedöms inte orsaka negativ påverkan utan snarare kunna gynnas något av de 
erosionsskyddande åtgärder som är en förutsättning för del av exploateringsområdet. 
Risk för påtaglig skada på riksintresset bedöms inte föreligga. 

Hushållningsbestämmelser 
Planområdet berörs i enlighet med 4 kap 1 § och 4 § MB i sin helhet av detta riksintresse. Det innebär 
bland annat att exploateringsföretag får ske under villkor att de inte påtagligt skadar områdets 
samlade natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Konsekvenser av planen 
Områdets samlade natur- och kulturmiljövärden kommer att påverkas av den förtätning 
som en exploatering motsvarande planförslaget innebär, men inte på ett sätt som 
påtagligt skadar riksintresset, med hänvisning till att översiktsplanen undantar stora 
markarealer från bebyggelseplaner. Planförslaget bedöms dessutom utgöra en 
utveckling av den befintliga tätorten och det lokala näringslivet. Därmed bedöms inte 
riksintresset innebära hinder för detaljplanen. Ytterligare detaljplaner i anslutning till 
den södra delen av tätorten pågår och det finns befintlig bebyggelse längre söderut i 
Saltkälleviken.  
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Natura 2000 
Natura 2000 är EU:s nätverk för skydd av naturområden (Miljöbalken 4:8) Områdets vatten omfattas 
av ”Art- och habitatdirektivet” med syfte att de naturtyper och arter som finns i området ska bevaras 
långsiktigt. Gullmarsfjordens fastlandsstränder ingår principiellt inte i Natura 2000-området (dock 
med undantag för vissa vegetationsklädda havsklippor m m) men även åtgärder utanför området 
som har en direkt eller indirekt påverkan på Natura 2000-området kan vara tillståndspliktiga.  

Konsekvenser av planen 
Dagvatten ska fördröjas inom planområdet. Erosionsmaterial från Saltkällebäcken 
bedöms i någon mån minska. Kommunens bedömning är att en betydande påverkan på 
Natura2000-miljön inte kommer att ske som en följd av planförslaget. 

Naturreservat 
Hela Gullmarns vattenområde inklusive vissa strandområden skyddas som naturreservat genom 
bestämmelser i Miljöbalken. Ursprungligen skyddades Gullmarn genom ett naturvårdsförordnande i 
den tidigare naturresurslagen, som genom övergångsbestämmelser i miljöbalken numera gäller som 
naturreservat.  

Landområden inom naturreservatet 
Enligt föreskrifterna är det inom landområdet bland annat förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 
uppföra helt ny byggnad (med vissa undantag), utföra schaktning, fyllning eller tippning (med vissa 
undantag), avverka träd av ek, bok, alm, lind, ask eller lönn med minst 15 cm stamdiameter i 
brösthöjd i slutna bestånd om 0,5 ha eller mer (förbudet gäller ej skogsvårdande röjningar och ej 
heller sådan avverkning som sker efter skogsvårdsstyrelsens anvisning), plantera eller så barrträd på 
tidigare ej barrskogsbevuxen mark (förbudet gäller ej inom tomtområde för bebyggelse), anordna 
upplag, anlägga eller utvidga campingplats, anlägga parkeringsplats för mer än 25 bilar (samt 
ytterligare restriktioner av mindre betydelse för planförslaget). 

Bestämmelserna har enligt kommentarerna till desamma utformats så, att de ska vara möjliga att 
tillståndspröva för att bland annat inte nämnvärt inskränka pågående markanvändning, det vill säga 
länsstyrelsen kan efter prövning i vissa fall medge undantag från bestämmelserna. De ska dock så 
långt möjligt ha en styrande funktion. Särskilt restriktiv bör man vara avseende ny bostadsbe-
byggelse.  

Konsekvenser av planen 
Den nya bebyggelse som föreslås är för bostadsändamål. 

Bebyggelseexploatering enligt planförslaget kräver tillstånd från länsstyrelsen. Sådan till-
ståndsansökan och prövning avses ske parallellt med detaljplanen. 

Strandskydd 
Den föreslagna nya bebyggelsen ingår inte i gällande strandskyddsområde. Del av Saltkällebäcken 
som föreslås erosionsskyddas ligger dock inom nuvarande strandskyddsområde. I samband med den 
nya detaljplanen kommer strandskyddet att behöva omprövas inom den södra halva av planområdet 
som ligger närmare än 300 m från strandkanten enligt grundkartan. Strandskyddet avses bli upphävt i 
de delar som anges på plankartan när den nya detaljplanen vinner laga kraft. Strandskyddet föreslås 
bli upphävt inom kvartersmark, gatumark och viss park-/skyddszonsmark samt inom område för 
odlingslotter. Inom områden för åtgärder i Saltkällebäcken bör istället strandskyddsfrågan hanteras 
genom dispensförfarande samordnat med övrig tillståndsprövning.  

Åtgärder som föreslås i detaljplanen bedöms inte påtagligt försämra allmänhetens tillträde till 
strandzonen då det nuvarande strandskyddsområdet följer naturliga avgränsningar som grusvägen/
åkerbrukskanten utgör. En lagakraftvunnen plan kommer att innebära att strandskyddet utökas 
något jämfört med nuläget, söder om föreslagen kvartersmark. 

Kommunen har bedömt att särskilt skäl föreligger för att upphäva strandskyddet enligt miljöbalken 
7 kap 18c § för de angivna delarna. Dels genom att befintlig väg skär av området från zonen närmast 
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stranden och därmed skapar en naturlig avgränsning (med begränsad barriäreffekt), dels genom att 
delar av området redan är ianspråktaget för annat ändamål, dvs camping i gällande detaljplan, för 
vilken strandskyddet idag är upphävt (planen är inte genomförd). Ett tredje särskilt skäl är att 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området.  

I strandskyddsvägledningen ((Handbok 2009:4 utgåva 1) anges att: En prövning ska göras om 
åtgärden måste ske inom strandskyddsområdet. Om åtgärden kan placeras utanför detta område ska 
den placeringen väljas. Åtgärder som kan komma ifråga är till exempel sådana som tillgodoser 
kommunens behov av tätortsutveckling. För att det ska vara ett angeläget allmänt intresse bör den 
planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. Det kan alltså inte gälla enskilda 
bostadshus utom detaljplan. En förutsättning är att en annan placering är omöjlig eller i varje fall 
orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset.  

Fri passage längs stranden kan säkerställas i enlighet med bestämmelse i miljöbalken 7 kap 18f §, inte 
minst genom den redan anlagda vägen och den intilliggande gångvägen Maltes stig, som ger mycket 
god tillgänglighet till strandområdet för gående. Därutöver kommer genomkorsande gångstråk att 
möjliggöras genom bostadsområdet för att enklare nå omkringliggande naturmarker. Den närmaste 
tomten ligger 150 m från strandkanten. 

Växt- och djurliv är ur strandskyddssynpunkt mest värdefullt i zonen mellan befintlig väg och fjorden 
eftersom planområdets exploaterade delar utgörs av brukad åkermark. Strandskyddsintresset 
avseende växt-/djurliv kan därför sägas vara störst nedanför vägen och bevaras där intakt utan 
fragmentisering eller barriärskapande effekter. De biotopskyddade stenmurarna, dikena och 
alléträden lämnas i stort sett orörda och med ett avstånd på mer än 5 meter till närmaste tomt. Ett 
genomförande av detaljplanen skulle också innebära att viktiga erosionssäkrande åtgärder vidtas i 
Saltkällebäcken, till förmån för växt- och djurliv i bäcken och för Gullmarns vattenkvalitet genom 
något minskat utflöde av erosionssediment. Det våta område som finns i sydvästra hörnet av 
planområdet kommer att kvarstå som våtmark/fördröjningsmagasin. 

Kommunen bedömer sammanfattningsvis att planen inte kommer att försämra möjligheterna att 
röra sig i strandområdet, att befintlig väg utgör en naturlig barriär för både växt-/djurlivet och för 
friluftslivet och att en bebyggelse med bostäder på platsen är ett intresse som sammantaget väger 
tyngre än strandskyddsintresset i de berörda delarna. 

Trafik 
Vägtrafikbuller förekommer primärt från E6. De gränsvärden som riksdagen fastställt klaras enligt 
utförda beräkningar för största delen av planområdet med nuvarande förhållanden och för de yttre 
tomterna under förutsättning att bullerskydd uppförs. Utförandet av bullerskydden ska säkerställas i 
exploateringsavtal med kommunen. 

Väg- och gatunätet bedöms vara lämpligt utformat för att klara den ökade belastningen. Detta ska 
dock säkerställas genom en trafikvolymsutredning för Saltkällemotet samordnat med övriga 
pågående detaljplaner i området. 

Utbyggnad av området enligt detaljplanen innebär en viss men ringa omgivningspåverkan genom 
ökat trafikarbete på vägarna till både Gamla och Nya Saltkällan.  

Geoteknik 
Med de restriktioner och åtgärder som föreskrivs i den geotekniska utredningen och som åtföljs av 
planbestämmelser bedöms områdets stabilitet och förutsättningar för grundläggning vara tillräckligt 
utredda i planskedet. Utförandet av geotekniska åtgärder villkoras med särskild planbestämmelse 
(nordöstra delen) respektive i säkerställs i exploateringsavtal med kommunen (södra delen). 

Naturmiljö 
Högre naturvärden utpekade i naturinventeringen skyddas genom särskilda planbestämmelser och 
bedöms inte påverkas påtagligt av planen. Dock sker påverkan på skogsmark klass 3 (sydvästra 
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planområdet – viss avverkning), vissa stenmurar (vägöppningar), diken (kulvertering/omläggning) 
och på åkerholmen (kommer inte att vara friliggande på en öppen åkermark som idag). Påverkan sker 
även lokalt i och kring Saltkällebäcken i samband med erosionssäkring. 

Förenlighet med nationella och lokala miljömål  
Av de 16 nationella miljömålen är 15 utpekade för kommunen i översiktsplanen Öp10. Av dessa 
bedöms följande ha störst betydelse för planen:  

Begränsad klimatpåverkan  
+ Utbyggnaden stärker underlaget för befintlig kollektivtrafik. 
– Kan inte utnyttja fjärrvärme 

Giftfri miljö 
+ Marken är inte tidigare bebyggd och har brukats för odling, vilket indikerar att befintlig mark är 

giftfri. 
+ Med god byggnads- och anläggningsteknik kan miljön behållas giftfri. 
+ Lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Hav i balans och en levande kust och skärgård 
+ Kommunalt VA 
+ Lokalt omhändertagande av dagvatten. 
– Viss påverkan på natur-/kulturvärden 
– Viss påverkan på friluftslivsvärden 
+  Ej byggnation inom 100 m från strandkanten 

Ingen övergödning 
+/– Åkerbruket upphör, även om mindre områden med odlingslotter medges 
+ Lokalt omhändertagande av dagvatten. 

God bebyggd miljö 
+ Planen föreslår en bebyggelsestruktur som kompletterar befintlig struktur, utnyttjar befintlig 

infrastruktur och ger en blandning av bostäder, dvs bidrar till en socialt och ekonomiskt hållbar 
bebyggelsestruktur. 

+ Bebyggelse i anslutning till tätorten med god gång- och cykelförbindelse. 
– Närheten till motorvägens buller föranleder stor hänsyn avseende bostadsbebyggelsens 

placering och utformning. 
+/– Bulleravskärmning i form av plank innebär ett delvis nytt inslag i landskapsbilden som kräver 

stor omsorg om utförandet. 
+ En öppen och attraktiv naturnära boendemiljö skapas med goda vardagsmiljövärden. 
+ Genom planens anpassning av tomterna till de naturliga förutsättningarna bibehålls natur- och 

kulturvärden i sina viktigaste delar och bebyggelsen kan inordna sig i landskapsrummet. 
– Ökad andel bebyggd mark, dvs. minskad jordbruksmark och något minskade trädbestånd. 

Frisk luft 
– Viss tillkommande trafik ger lokalt ökade utsläpp 



Detaljplan för  SAMRÅDSHANDLING  
Saltkällan 1:3, Munkedals kommun  SEPTEMBER 2014 
Nya bostäder, restaurang och bensinstation  30(33) 
   
 
6. GENOMFÖRANDE 
 
En planbeskrivning skall redovisa genomförandefrågor avseende de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt. Planbeskrivningen ska också redovisa vilka konsekvenser dessa 
genomförandeåtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. Planbeskrivningen har ingen 
rättsverkan utan skall fungera som vägledning för att uppnå detaljplanens syfte. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår av plankarta och planbestämmelser.  

Organisatoriska genomförandefrågor 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande. Antagande av detaljplanen 
sker i kommunfullmäktige. 

Tidplan 
• 3:e kv 2015 – samråd genomförs 
• 3:e-4:e kv 2015 – samrådsredogörelse och bearbetning av planen sker 
• 4:e kv 2015-1:a kv 2016 – granskning genomförs, följt av ett granskningsutlåtande. 
• 1:a-2:a kv 2016 – antagande beräknas kunna ske 
• 3 veckor efter antagandedatum vinner en detaljplan normalt laga kraft. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem (5) år räknat från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Inom planområdet finns allmänna platser och anläggningar benämnda HUVUDLED, LOKALGATA, P-
PLATS, PARK, NATUR1, SKYDD, gång, lek, boll, skog, dagvattenmagasin (n1). 

Inom planområdet finns även allmän platsmark benämnd NATUR2. Denna avses inte ingå i den 
gemensamma förvaltningen utan förvaltas även efter planens antagande av markägaren. 

Detaljplanen har både enskilt och kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kvartersmark och 
allmänna platser utom HUVUDLED ägs och förvaltas av fastighetsägarna enskilt respektive av 
fastighetsägarna gemensamt genom gemensamhetsanläggning.  

Detaljplanen kommer att innehålla ett antal gemensamhetsanläggningar. Då en samfällighets-
förening kan bildas för flera gemensamhetsanläggningar bör en samfällighetsförening bildas för 
samtliga gemensamhetsanläggningar inom planen. Härmed skapas en förvaltningsorganisation där 
samtliga fastighetsägare och intressenter deltar.  

Vissa gemensamhetsanläggningar, som grusvägen i sydöstra delen och gångvägen ”Maltes stig”, 
kommer även att beröra/inbegripa sakägare utanför planområdet, se tabell nedan.  

Detaljplanen kan komma att genomföras etappvis. Samfällighetsföreningens förvaltningsuppdrag 
kommer att utvidgas i den takt som exploateringen genomförs. 

Exploatören är ansvarig för utbyggnaden av detaljplanen. Kommunen ansvarar för att 
förbindelsepunkt för kommunalt vatten och avlopp anvisas. Det är Exploatörens ansvar att ansluta 
området till det kommunala va-nätet samt el, tele/fiber. Det är även exploatörens ansvar att 
nödvändiga dispenser/tillstånd erhålls samt att åtgärder som krävs för områdets geotekniska 
stabilitet utförs, inklusive stödfyllning och erosionsskydd, samt att bulleravskärmningar utförs. 

Genomförande- och driftsansvar för planområdets anläggningar redovisas preliminärt i följande 
tabell: 
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Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvar  

Allmänna platser 
HUVUDLED Exploatör/Trafikverket Trafikverket 
LOKALGATA Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Lokalgata som leder  
    till båtklubben Exploatör Fastighetsäg./Samf.förening/Båtklubb 
PARK Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
NATUR1 Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
NATUR2 – Fastighetsägare 
SKYDD Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
P-PLATS Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Gångväg Maltes stig Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Trädfällning och stubb-/rot- 
    fräsning i samband  
    med exploatering Exploatör – 
Åtgärder vid stenmurar  Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Stödfyllning Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Erosionsskydd inom NATUR1 Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Gatubelysning Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Dagvattenanläggningar Exploatör/Munkedal vatten Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Tomrör för bredband Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
Vatten- och avloppsledn. Exploatör/Munkedal vatten Munkedal vatten 
El Fortum Distribution AB Fortum Distribution AB 
Tele Skanova Skanova 
 

Kvartersmark 
B, B1, G1, G  Fastighetsägare Fastighetsägare 
E1  (trafo) Fortum Distribution AB  Fortum Distribution AB 
E2  (pumpstation) Exploatör/ Munkedal vatten Munkedal vatten 
(E2  (tryckstegringsstation)) (Exploatör/ Munkedal vatten) (Munkedal vatten)     (vid behov) 
L1  (odlingslotter) Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
P/garage  Exploatör Fastighetsägare/Samfällighetsförening 
 

Med exploatör avses nuvarande markägare eller av denne utsedd exploatör. 

Fortum Distribution AB och Skanova har anläggningar/ledningar inom planområdet, för vilka de 
ansvarar. Vattenfall Eldistribution AB har avtalsservitut för kraftledning inom området men inte 
längre några ledningar. 

Lantmäteriet i Vänersborg ansvarar för fastighetsbildningen. 

Genomförandeansvaret inom kvartersmarken, inklusive ledningar till anslutningspunkt för vatten och 
avlopp, ligger hos fastighetsägaren. 
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Avtal 
Exploateringsavtal tecknas mellan Munkedals kommun och Exploatören. Sådant avtal ska finnas 
innan planen kan gå till antagande. 

Avtal med fastighetsägaren till Saltkällans Säteri 1:2 kommer att krävas avseende åtgärder som berör 
den geotekniska stabiliteten. Sådant avtal ska finnas innan planen kan gå till antagande. 

Inom området finns enskilda och statliga vägar. Genomförande som påverkar statliga vägar kommer 
att regleras genom avtal mellan kommunen och trafikverket. 

Fastighetsrättsliga frågor  
Berörda fastigheter är förutom Saltkällan 1:3 även Saltkällans Säteri 1:2, som delvis ligger inom 
planområdet. Inget behov av regleringar mellan dessa fastigheter kan ses i nuläget. Avstyckningar 
kommer att ske av Saltkällan 1:3. 

Gemensamhetsanläggningar kommer att beröra Saltkällan 1:3 och i viss mån Saltkällans Säteri 1:2 
(grusvägen, geoteknikåtgärder). Gemensamhetsanläggning berör även kommunens fastighet Brevik 
1:7 utanför planområdet (grusvägen, geoteknikåtgärder). 

För övrigt finns några olokaliserade rättigheter enligt fastighetsförteckningen samt utanför plan-
området ledningsrätter. Eventuell påverkan utreds i det fortsatta arbetet. 

Exploatören ansöker om fastighetsreglering. 

Fastighetsrättsliga frågor utreds vid behov mer detaljerat i det fortsatta planarbetet.  

Tekniska frågor 
Ny servis kommer att krävas för anslutning till det kommunala va-nätet.  

Anslutning för el och tele samt eventuellt för fiber är nödvändigt.  

El och tele finns tillgängligt i närområdet. Synpunkter på behov av transformatorstation önskas från 
nätägaren i samrådet.  

Nya gatunamn krävs i planområdet.  

Geoteknik 
Geotekniska stabilitetsåtgärder ska utföras innan berörda delar av området exploateras. Geotekniska 
belastningsrestriktioner finns för delar av planområdet. Se Geoteknisk undersökning för detaljplan, 
2015-06-10. Kompletterande undersökningar kan bli aktuella i projekteringsskedet. 

Planområdet kommer att byggas ut etappvis. Inom den del av bebyggelsen i nordöstra delen, som 
berörs av skyddsåtgärderna i bäckenområdets norra del, inklusive berörd del av befintlig grusväg, får 
ej mark-/bygglov beviljas förrän åtgärderna är utförda och godkända av sakkunnig besiktningsman. 
Detta säkerställs med administrativ planbestämmelse a1. För övriga områden gäller angivna 
belastningsrestriktioner. 

Erosionsskyddet i den södra delen av bäcken behöver utföras senast i samband med arbetena för VA-
anläggningen, detta regleras i exploateringsavtalet. 

Bulleravskärmning 
Bulleravskärmning ska utföras för berörda delar, detta regleras i exploateringsavtalet. Se 
Bebyggelseområden/Bulleravskärmning och Störningar, hälsa och säkerhet/Trafikbuller ovan. 

Ekonomiska frågor  
Ett ramavtal är upprättat mellan Munkedals kommun och exploatören. Avtalet reglerar ansvar för 
arbete och kostnader mellan parterna i samband med upprättandet av detaljplanen. Planavgiften är 
beräknad på gällande taxa.  

Vid ansökan om bygglov tas en bygglovavgift ut enligt gällande taxa.  



Detaljplan för  SAMRÅDSHANDLING  
Saltkällan 1:3, Munkedals kommun  SEPTEMBER 2014 
Nya bostäder, restaurang och bensinstation  33(33) 
   
 
Inom kvartersmark anlägger och bekostar exploatören de ledningar som behövs för anslutning till det 
kommunala VA-nätet. Exploatören står även för anläggningsavgiften för området enligt vid tillfället 
gällande fastställd taxa.  

För utbyggnad av VA-nätet står exploatören för kostnaden. 

För utbyggnad dagvatten står exploatören för kostnaden. 

För åtgärder på statliga vägar som belastas kommunen ska exploatören stå för kostnaden. 

Utbyggnad av övrig allmän platsmark och kvartersmark i planen finansieras av exploatören, 
kostnadsfördelning sker utifrån nytta genom en lantmäteriförrättning.  

Exploatören svarar för förrättningskostnader vid fastighetsreglering. 

HANDLÄGGNING 
Planen har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB genom Mattias Öhlin och Per-Yngve 
Johansson i samarbete med Munkedals kommun. Medverkande tjänstemän från Munkedals 
kommun har varit Ronny Larsson. För exploatören har Mikael Zethelius på Kvadraten arkitekter i 
Göteborg utarbetat de förslagsskisser som legat som grund för planarbetet. 

 

Vänersborg, juni 2015 

 

Mattias Öhlin  

Arkitekt 
Contekton Arkitekter Fyrstad AB 


