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Sammanfattning 
Detta examensarbete tillkom genom en förfrågan från ett fastighetsföretag inom bygg och 
förvaltning. Företaget Bygg AB Johannes och sons önskemål var att författarna skulle 
utreda och analysera förutsättningar för en av företagets fastigheter. Utredningen och 
analysen gjordes med fokus på översiktsplaneringen i kommunen, fastighetsmarknaden i 
landet och på orten samt området kring och av den aktuella fastigheten.   

Utredningen av översiktsplanen redovisar en sammanställning av kommunens 
ställningstagande till allmänna intressen, användning av mark och vatten samt miljöskydd, 
hälsa och säkerhet.  

Utredningen av fastighetsmarknaden redovisas i en fastighetsmarknadsanalys som 
innehåller omvärldsanalys, ortsanalys och områdesanalys. Omvärldsanalysen behandlar 
bland annat det politiska klimatet och de samhällsekonomiska faktorer som påverkar 
fastighetsmarknaden. Ortsanalysen beskriver den aktuella orten, sysselsättningen, inkomst- 
och lönsamhetsutveckling samt bostads- och fastighetsmarknaden på orten. 
Områdesanalysen beskriver bland annat infrastruktur, befintlig och redan planerad 
bebyggelse i området kring den aktuella fastigheten.  

Utredningen av den aktuella fastigheten redovisas i en fastighetsanalys som innehåller de 
förutsättningar som finns för fastigheten såsom riksintressen, tidigare ställningstaganden, 
geotekniska förhållanden och fastighetsrättsliga frågor samt en beskrivning av mark, 
topografi och vegetation.  

Som ett resultat av utredningen och analysen ges ett förslag till framtida markanvändning 
med fokus på exploatering av friliggande bostäder med äganderätt. Förslaget innehåller 
planbeskrivning, genomförandebeskrivning, planskiss samt kalkyler. Slutligen kommenteras 
utredningens resultat och rekommendationer till fortsatt arbete ges till företaget.  
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Summary  
This dissertation was created upon request from a real estate company specialising in 
construction and management. The company, Bygg AB Johannes & Sons, asked for an 
investigation and analysis of the conditions of one of the company’s real eastate properties. 
In analysing this particular property the dissertation took into consideration the long term 
plans of the municipality as well as the real estate market both nationally, regionally, and 
locally .  

The research into the long term municipal plans presents a summary of the municipality’s 
position on; general public interest, use of land and water, status of environmental 
protection, general health and security.   

The research into the real estate market is presented as a report including sections on the 
national and regional markets as well as a local area analysis.  

− The national analysis comments on the current political climate and the social and 
economic factors that influence the real estate market.  

− The regional analysis describes the current municipality including; employment 
figures, earnings and profitability development, and the status of the regional real 
estate market.  

− The local area analysis outlines, among other things, existing and planned  
infrastructure in the area around the property in question.   

The research into the property is summarized in an analysis that includes; options available 
for the property, national interest, previous deliberations, geo-technical circumstances, legal 
rights, and a description of land, topography and vegetation.  

Based on the research done, the dissertation outlines a proposal for the future use of the 
property which focuses on an development of separate dwellings with specific property 
rights. The proposal also contains an overall project plan including drawings and 
calculations. Finally recommendations of suitable next steps are provided to Bygg AB 
Johannes & Sons.  
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Förord 
Som en del av utbildningen om 120 poäng (180 ECTS) vid Högskolan Väst ingår att 
avlägga ett examensarbete om 10 poäng.  

Mattias Öberg studerar till lantmäteriingenjör och har utökat sina studier med kurser inom 
fastighetsmäklarprogrammet. Marcus Cyrillus studerar på Fastighetsmäklarprogrammet 
med inriktning mot fastighetsutveckling. Programmen har stora gemensamma områden, 
såsom fastighetsutveckling, fastighetsvärdering, fastighetsjuridik och lantmäteriteknik. 
Under studietiden möttes våra intressen för dessa områden. Ambitionsnivå har varit en 
förutsättning för alla dialoger, reflektioner och idéer som har uppkommit under 
studietiden. Tidigare samarbete har gett goda resultat varför det föll sig naturligt att 
tillsammans skriva ett examensarbete som behandlar våra gemensamma intressen. 
Examensarbetet har gett oss fördjupad kunskap inom gemensamma ämnesområden. 

När företaget frågade vi ville utföra ett uppdrag åt dem blev vi intresserade då vi visste att 
företagets verksamhet låg inom vårt intresseområde. Inledande samtal påbörjades och 
uppdraget presenterades i detalj. Vi bedömde att uppdraget skulle tillföra oss fördjupad 
kunskap inom våra intresseområden varför vi accepterade erbjudandet.  

 

Under skapandet av detta examensarbete har vi varit i kontakt med följande personer, 
företag och organisationer som gett oss information som vi har haft nytta av.  

Christer Nilsson, Bygg AB Johannes & son 

Sigvard Nilsson, Bygg AB Johannes & son 

Peter Brynte, Examinator, Högskolan Väst 

Mats Windmark, Planarkitekt, Uddevalla kommun 

Susanna Håkansson, VA-ingenjör, Uddevalla kommun 

Johnny Karlsson, Mark- och exploateringsingenjör, Uddevalla kommun 

Marcus Larsson, Exploateringschef, Orust kommun 

Stina Bergqvist, Lantmätare, Lantmäterimyndigheten i Uddevalla kommun 

Lars- Olof Setterby, Lantmätare, Lantmäteriet 

Johan Nitare, Floravård, NBI,  Skogsstyrelsen 

Annelie Isacsson, Avdelningssekreterare, Bohusläns museum 
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1 Inledning 
På förfrågan från ett fastighetsföretag inom bygg och förvaltning tillkom detta 
examensarbete. Företaget Bygg AB Johannes & son huvudsakliga verksamhet är idag 
förvaltning av kommersiella fastigheter. Företaget bedriver sin verksamhet i västra 
Sverige med säte i Uddevalla.  

1.1 Bakgrund 
Bygg AB Johannes & son är delägare i Råssbyns Tomt- & Fastighets AB som äger 
fastigheten Uddevalla Råssbyn 1:19. I början av 1990-talet påbörjades en exploatering 
av fastigheten som aldrig blev genomförd av olika anledningar. Nu har det gått cirka 
15 år och företaget vill ta beslut om fastighetens framtida markanvändning.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att utreda och analysera de förutsättningar som finns för att 
företaget ska kunna fatta beslut om fastighetens framtida markanvändning. Målet med 
utredningen är att den skall ligga till grund för de beslut företaget behöver fatta.  
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2 Förutsättningar 
Förutsättningarna för att genomföra den efterfrågade utredningen anses vara goda. 
Kunskap som har erhållits under studietiden, såsom fastighetsutveckling, 
fastighetsvärdering, fastighetsjuridik, lantmäteriteknik, markexploaterings- och 
plangenomförandeteknik kommer att tillämpas.  Företaget tillför sin kunskap och 
erfarenhet. 

2.1 Detaljbeskrivning och disposition 
För att skapa ett bra beslutsunderlag behövs en utredning och analys göras av följande 
områden: översiktsplaneringen i kommunen, fastighetsmarknaden i landet och på 
orten samt området kring och av den aktuella fastigheten. 

Dipositionen är följande: 

3. Översiktsplanering: Här presenteras vad en översiktsplanering innebär och vad den 
ska innehålla. Kapitlets senare del går in på den översiktsplan som Uddevalla kommun 
under 2002 har antagit och dess mest relevanta innehåll för utredningen, såsom 
kommunens ställningstagande till användning av mark och vatten samt allmänna 
intressen.  

4. Fastighetsmarknadsanalys: Detta kapitel är inriktat på att utreda och analysera de 
viktigaste faktorerna som påverkar fastighetsmarknadens. Detta görs genom 
omvärldsanalys, ortsanalys och områdesanalys.  

5. Fastighetsanalys: Analysen görs för att ge en bild av de förhållande som råder för den 
aktuella fastigheten. Detta görs genom att utreda och analysera faktorer såsom 
markens beskaffenhet, fastighetsrättsliga frågor och tidigare ställningstaganden.  

6. Förslag till framtida markanvändning: I detta kapitel ger författarna förslag till framtida 
markanvändning. Förslagen är ett resultat av de utredningar och analyser som gjorts. 
Förslaget innehåller planbeskrivning, genomförandebeskrivning, planskiss samt 
kalkyler. 

7. Slutsatser: Slutligen görs en analys av utredningens resultat och rekommendationer 
till fortsatt arbete ges till företaget. 

2.2 Avgränsningar 
Författarna kommer att sammanställa den information som anses vara mest relevant 
för utredningen. Författarna gör inte anspråk på att utredningen blir komplett i alla 
delar. Kompletteringar och fördjupningar kan således behöva göras.  
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2.3 Metod 
Författarna kommer att använda sig av de kunskaper och den litteratur som erhållits 
under studietiden samt aktivt följa medias bevakning inom ämnesområdet. Företagets 
kunskaper och erfarenheter förmedlas genom kontakter med handledarna. För att få 
uppgifter och material kommer kontakter etableras hos bland annat Uddevalla 
kommun, Lantmäterimyndigheten, Skogsstyrelsen samt Bohusläns museum. Ett flertal 
platsbesök kommer att ske för att skapa en bild av fastighetens förutsättningar. Som 
ett resultat av utredningen och analysen ges förslag till framtida markanvändning. 
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3 Översiktsplanering  
En översiktsplan skall innehålla en redovisning av de allmänna intressena enligt Plan- 
och bygglagens 2 kapitel och de miljö- och riskfaktorer som skall beaktas vid 
efterföljande beslut om användningen av mark- och vattenområden. Riksintressen 
skall anges särskilt. Planen skall även innehålla kommunens ställningstagande 
beträffande användningen av mark- och vattenområden och den bebyggda miljöns 
utveckling och bevarande samt hur de redovisade riksintressen ska tillgodoses.[1]  

Översiktplanen är inte bindande men skall ge vägledning för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön skall utvecklas och 
bevaras. För att översiktplanen ska kunna ge en bra vägledning måste den vara aktuell, 
korrekt och nyanserat utformad. Ställningstagandena ska vara tydliga och motiverade. 
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och skall minst en gång under varje 
mandatperiod ta ställning till dess aktualitet.[1]  

3.1 Översiktsplan 2002 för Uddevalla kommun 
Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun antog den nu gällande översiktsplanen den 
12 november 2002 och en aktualitetsförklaring är gjord 2005. Kommunens vision är 
att översiktsplanen skall ge förutsättningar för en god livskvalitet för invånarna och en 
på lång sikt hållbar samhällsutveckling ur social, ekonomisk och ekologisk synpunkt. 
För att nå visionen vill kommunen skapa en attraktiv boendemiljö och utveckla en bra 
infrastruktur. Kommunen vill också skapa ett positivt klimat för näringsliv, företag 
och arbetsmarknad samt stärka rollen som ett regionalt centrum.  

Av riksdagens femton övergripande miljökvalitetsmål har Uddevalla kommun pekat ut 
följande sex mål som har särskild stor betydelse för kommunen:  

- God bebyggd miljö 

- Hav i balans samt levande kust och skärgård 

- Grundvatten av god kvalitet 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och vattendrag 

- Begränsad klimatpåverkan 

 

Enligt Agenda21 bör miljö- och utvecklingsarbetet ske på alla nivåer i samhället, från 
internationell till lokal nivå. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom det lokala 
Agenda21-program som finns i Uddevalla kommun. Programmet arbetar bland annat 
med framtida frågor kring bostäder, vattenförsörjning och avloppsrening. [2]  
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3.1.1 Ställningstagande till allmänna intressen 
Kommunen vill i första hand att huvuddelen av ny bebyggelse bör styras till de större 
serviceorterna Uddevalla och Ljungskile. Dock kan ett stort antal bostäder förläggas i 
de attraktiva områdena på landsbygden utan att de allmänna intressena skadas. 
Bebyggelse i kustzonen bör kunna kompletteras med stor hänsyn till bevarandet av 
natur- och kulturvärden och att vatten- och avloppsförsörjning kan lösas. [2] 

3.1.1.1 Bebyggelseutvecklingen 
Kommunens mål och strategi för bebyggelseutveckling är att erbjuda ett attraktivt 
boende. Detta uppnås genom att ge ekonomiskt och socialt fördelaktigt boende med 
valmöjlighet till olika upplåtelseformer. En strävan efter god planberedskap för alla 
samhällsgrupper i lämpligaste läge med hänsyn till bland annat efterfrågan och 
infrastruktur. Kommunen vill långsiktigt använda, bevara, vårda och restaurera de 
natur- och kulturvärden som gör boendet och besökandet i kommunens olika delar 
attraktivt. [2] 

Bebyggelseutvecklingen i kommunen har under senare år varit störst på landsbygden. 
Fler människor har valt att bosätta sig på landsbygden trots att kommunens inriktning 
varit att styra ny bebyggelse till serviceorterna. Fenomenet kallas ”kontraurbanisering” 
och har varit vanligt över hela Sverige under slutet av 1900-talet. [2] 

3.1.1.2 Riksintressen 
Kulturmiljövård: Ny bebyggelse på landsbygden ska placeras i traditionella lägen och 
som komplettering av befintlig bebyggelse, för att på så sätt bevara kulturmiljön. 
Byggnader ska utformas så att de tar hänsyn till angränsande bebyggelse och den 
lokala byggnadstraditionen. För områden av riksintressen kan områdesbestämmelser 
upprättas för att olämplig bebyggelse ska undvikas. Alternativt upprättas 
skyddsbestämmelser i detaljplan. [2] 

Naturvård och friluftsliv: Vid ny bebyggelse skall naturvårdens och friluftslivets intressen 
beaktas efter sina värden och gällande reglering på den aktuella platsen. 
Miljökonsekvensbeskrivning krävs för bebyggelse som kan befaras skada eller på 
annat sätt negativt påverka värdefulla naturmiljöer. [2] 

Kustzon av riksintresse: De områden i kustzonen som i liten utsträckning är bebyggd 
eller har särskilda natur- och kulturvärden bör hållas fria från ytterliggare bebyggelse. 
Ny bebyggelse kan upprättas i kustzonen under förutsättning att kunskap och 
aktsamhet präglar placering och utformning samt att tillgången till vatten och avlopp 
kan lösas. [2]   

Väg av riksintresse: Vägverket har pekat ut E6 som en väg av riksintresse. [2] 

Samtliga riksintressen redovisas sammanställt i Bilaga A. 
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3.1.2 Användning av mark och vatten 
I översiktsplanen redovisar kommunen huvuddragen för den avsedda användningen 
av mark- och vattenområden där kustzonen tilldrar sig mest intresse. Stora delar av 
kustzonen bör inte bebyggas. Kommunen har dock pekat ut lämpliga områden inom 
kustzonen för komplettering av bebyggelse under vissa villkor. Dessa områden kan 
kompletteras med stor hänsyn till bevarandet av natur och kulturvärden och att 
vatten- och avloppsförsörjning kan lösas. [2] 

Kommunen har behov av att genomföra en utredning av båtplatsförsörjningen. Målet 
med utredningen är att kunna föreslå en strategi för att tillgodose allmänhetens behov 
av båtplatser. [2] 

Ställningstagande till användning av mark och vatten redovisas i Bilaga B.  

3.1.3 Miljöskydd, hälsa och säkerhet 
Kommunens vattenområden består av långa kuststräckor och ett system av fjordar. 
Fjordsystemet har begränsad vattenomsättning vilket gör det känsligt för övergödning 
och kemiska gifter. I kustzonen är det stor risk för saltvatteninträngning i 
grundvattnet. Det finns även risk för förhöjd radonhalt för vattentäkter i hela 
kommunen. Äldre enskilda avloppsanläggningar ställer ofta till med problem ur 
hygienisk synpunkt och för miljön. [2] 

Vid ny bebyggelse skall det ägnas särskild uppmärksamhet till vatten- och 
avloppsförsörjningen och kommunen har därför antagit en strategi för vatten- och 
avloppsverksamhet. Kommunens strategi är att ingripa om man konstaterat brister i 
vattenförsörjningen, sanitär olägenhet förorsakad av brister i avloppsreningen eller 
negativ påverkan på miljön. Kommunen skall efter bristernas art och omfattning 
utreda möjliga vatten- och avloppslösningar samt medverka med råd och anvisningar 
vid enskilt anläggande. [2]  

3.1.3.1 Radon 
Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga 
uranhalter. Undantaget är ett tre kilometer brett pegmatitstråk som sträcker sig i 
nordvästlig riktning genom hela kommunen. [2] 

Redovisning av radon presenteras i Bilaga C 

3.1.3.2 Sked 
En inventering och riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens 
bebyggda områden har gjorts i regi av Statens Räddningsverk. I vissa delar av 
kommunen innehåller marken lera som kan vara riskbenägen. Vid ny bebyggelse inom 
område som kan innehålla lera skall det därför klarläggas i enlighet med 
skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar. [2] 
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4 Fastighetsmarknadsanalys  
En fastighetsmarknadsanalys syftar till att utreda och analysera de viktigaste faktorerna 
som påverkar fastighetsmarknaden från nationell till lokal nivå och utgör ett underlag 
för kommande beslut. [3] 

Fastighetsmarknadsanalysen består av tre delar:  

- Omvärldsanalys görs på nationell nivå med fokus på bland annat det 
politiska klimatet, samhällsekonomiska faktorer såsom räntenivåer och 
inflation samt ekonomiska bedömningar.  

- Ortsanalys görs av den aktuella orten och dess geografiska läge. Ortens 
bostads- och fastighetsmarknad, befolkningens sysselsättning och 
inkomster analyseras.  

- Områdesanalys görs av området kring den aktuella fastigheten, såsom 
service och infrastruktur, befintlig och redan planerad bebyggelse. 

4.1 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen ska ge en bild av Sverige som helhet med fokus på faktorer som 
påverkar fastighetsmarknaden. Några av dessa faktorer är konjunktursvängningar, 
befolkningens disponibla inkomst, antalet sysselsatta och räntenivåer. Det politiska 
klimatet i landet samt institutionella faktorer såsom lagar, skatter och avgifter är andra 
faktorer som påverkar fastighetsmarknaden. [3] 

4.1.1 Politiska klimatet 
I valet år 2006 fick Sverige en ny regering med borgerligt styre. En rad förändringar 
har genomförts och fler kommer sannolikt att genomföras.  

Den nya regeringens politik syftar till att stimulera arbetskraftutbudet samtidigt som 
efterfrågan på arbetskraft ökar. Man stimulerar också hushållens konsumtion genom 
skattesänkningar. Regeringen vill göra det mer lönsamt att arbeta för att fler skall 
komma in på arbetsmarknaden. De reformer som görs förväntas ha snabbt genomslag 
tack vare den rådande konjunkturen och den tillkommande arbetskraften har goda 
chanser till sysselsättning. [4] 
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4.1.2 Institutionella faktorer 
I Sverige är förändring av markanvändning reglerad i en mängd olika lagar. Därtill 
måste fastighetsägare och exploatörer följa de beslut som tas av myndigheter i fråga 
om förändringar i markanvändningen. Lagarna motiverar en långsiktigt hållbar och till 
samhället nyttig markanvändning med beaktande av den enskilda människans frihet.  

Lagstiftningar som tillämpas vid förändring av markanvändningen är bland annat:  

- Miljöbalken, SFS 1998:808 

- Plan- och bygglag, SFS 1987:10   

- Anläggningslag, SFS 1973:1149 

- Ledningsrättslag, SFS 1973:1144  

- Expropriationslag, SFS 1972:719 

- Fastighetsbildningslag, SFS 1970:988 

- Lag om kulturminnen, SFS 1988:950 

- Inkomstskattelag, SFS 1999:1229 

- Lag om statlig fastighetsskatt, SFS 1984:1052 

- Lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar, SFS 1970:244 

4.1.2.1 Skatter och Avgifter 
Från och med den 1 januari 2007 gäller nya regler för fastighetsskatten på småhus. 
Underlaget för fastighetsskatten är låst till 2006 års nivå och fastighetskatten på 
markvärdets del av taxeringsvärdet begränsas till högst 2 kr per m2 eller maximalt 5000 
kronor. Regeringens avsikt är att från och med den 1 januari 2008, avskaffa den 
statliga fastighetsskatten på småhus och ersätta den med en kommunal avgift på 4500 
kronor dock högst 1 % av taxeringsvärdet. [5] 
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4.1.3 Samhällsekonomiska faktorer 
De samhällsekonomiska faktorerna som påverkar fastighetsmarknaden kan delas upp i 
två grupper, där den ena påverkar fastighetsmarknaden på kort sikt och den andra på 
längre sikt. Den grupp som på kort sikt påverkar fastighetsmarknaden innehåller 
faktorer som inflation och räntenivåer och den andra gruppen som påverkar på längre 
sikt innehåller faktorer som bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsättning. [3] [6] 

Riksbanken är centralbank och myndighet under riksdagen som ansvarar för 
penningpolitiken och för att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken gör bland 
annat bedömningar om det internationella och det nationella konjunkturläget.  
Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2 % ± 1 procentenhet på ett par års sikt 
mätt med konsumentprisindex (KPI). Riksbanken främsta styrmedel för att påverka 
inflationen är sedan juni 1994, reporäntan. [7] [8] 

BNP och sysselsättning analyseras ur ett historiskt perspektiv för att göra en 
bedömning av landets läge i konjunkturcykeln. Dessa faktorer påverkar den långsiktiga 
efterfrågan på fastighetsmarknaden.    

4.1.3.1 Reporäntan och inflation  
Reporäntan är Riksbankens viktigaste styrränta och är den ränta som bankerna kan 
låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar. Utifrån denna sätter sedan bankerna 
sina räntor som konsumenten kan låna till. [8] [9] 

Riksbankens två andra styrräntor är inlånings- och utlåningsränta. Inlåningsräntan är 
vad en bank får om den placerar pengar hos Riksbanken över natten. Inlåningsräntan 
är alltid 0,75 procentenheter lägre än reporäntan. Utlåningsräntan är vad en bank får 
betala till Riksbanken om den lånar pengar över natten. Utlåningsräntan är alltid 0,75 
procentenheter högre än reporäntan. [8] 

Inflation kan beskrivas genom att den allmänna prisnivån stiger och det vanligaste 
sättet att mäta inflation görs genom konsumentprisindex (KPI). Det finns flera 
orsaker till att inflation uppstår. Om den totala efterfrågan är större än det totala 
utbudet och om kostnader att tillverka varor och tjänster ökar, kan inflation uppstå. 
[3] [6]  
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I diagram 4.1.3.1 framgår reporäntans historiska förändringar från år 1994 fram till 
februari 2007 samt inflationens historiska förändring från år 1990 fram till februari 
2007. [8] [10] 

 

Diagram4.1.3.1 Räntenivå och inflation 
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Reporäntan ligger idag (2007-04-12) på 3,25 % och Riksbanken räknar med att endast 
höja räntan måttligt den närmaste tiden. Skälet till det är att inflationen det närmaste 
halvåret väntas falla något. Därefter väntas priserna i ekonomin stiga och lönerna öka 
i takt med att sysselsättningen ökar. Riksbanken räknar med att behöva höja 
reporäntan andra halvåret 2008 till 4 % för att inte överhetta ekonomi. I början av år 
2009 väntas räntan vara på sin neutrala nivå på 4,25 %. [11] 

Inflationen ligger idag (2007-04-12) på 2 % och är inom Riksbanken mål. Historiskt 
sett är inflationen låg och anses vara på en hälsosam nivå. Med hjälp av Riksbankens 
styrsystem väntas inflationen ligga kring 2 % den närmaste tiden. [11] 
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4.1.3.2 BNP och sysselsättning 
BNP är ett mått på ett lands ekonomiska tillväxt och definieras som summan av ett 
lands förädlingsvärden. Med förädlingsvärde menas ett företags skillnad mellan 
försäljningsintäkter och kostnader. [6] 

Sysselsättningen beskriver ett lands andel arbetande människor i en ålder mellan 16-64 
år och sammanställs i årliga procentuella förändringar. Sysselsättning har direkt 
påverkan på ett lands ekonomiska tillväxt och påverkas av faktorer som politiska 
beslut, innovationstakt och investeringsbeslut. [6] 

I diagram 4.1.3.2 framgår historiskt årliga procentuella förändringar i BNP från år 
1990 till och med år 2006 samt sysselsättningens historiska procentuella förändring 
från år 1990 till och med år 2006. [6] [10] 

 

Diagram 4.1.3.2 BNP och sysselsättning 
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BNP steg med 4,3 % under år 2006 och väntas stiga med 3,6 % under år 2007 och 3,2 
% under år 2008. Tillsammans med regeringens skattesänkningar kommer hushållens 
reala disponibla inkomster öka med 5 % under år 2007. Det är främst ökad 
konsumtion, investeringar och ökad export som leder till den goda konjunkturen. [4] 

Sysselsättningen steg med 2 % under år 2006 och väntas stiga med 2,1 % under år 
2007 och 1,1 % under år 2008. Sysselsättningen stiger till följd av bland annat 
produktionsökning och de jobbstimulanser som introducerats av den nya regeringen. 
[4]  
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4.2 Ortsanalys 
Ortsanalysen ska ge en bild av orten som helhet med fokus på faktorer som påverkar 
fastighetsmarknaden. Några av dessa faktorer är ortens geografiska läge, politiska styre 
och den lokala bostads- och fastighetsmarknaden.  

Uddevalla är beläget på västkusten i Bohuslän. Landskapet präglas av kala berg och 
djupa fjordar som formats av inlandsisens framfart för cirka 12 000 år sedan. Från 
Nordsjön och Atlanten transporterar den Jutska strömmen utanför Danmarks 
västkust in oceaniskt saltvatten till Skagerrak och Kattegatt. Tack vare detta inflöde 
har Bohuslän Sveriges saltaste vatten med en salthalt på 32-34 ‰. [12]  

Bohusläns flora räknas som ett av Sveriges artrikaste. Här finns cirka 1 200 stycken 
arter kärlväxter och dessutom 500-600 stycken arter som är mer eller mindre tillfälligt 
förekommande. De rikaste fågelbiotoperna finns i skärgården där ejder och måsfåglar 
är dominerande inslag. [12] [13] 

4.2.1 Allmänt om Uddevalla 
Uddevalla är känd som en handelsstad där många företag har startats som sedermera 
lagts ned eller flyttats. Varvindustrin har varit en dominerande näring genom tiderna 
där många av invånarna har varit sysselsatta. Uddevallavarvet lades ned under året 
1984 på grund av dålig efterfrågan på fartyg och hård konkurrens från andra länder. 
Försvarsmakten har haft en stark position som arbetsgivare där Bohus regemente har 
sysselsatta många invånare. Regementet lades ned under året 1992 efter beslut om 
besparingar inom Försvarsmakten. Idag har Uddevalla en stark position som 
handelsstad med regionens största handelsplats Torp köpcentrum, med över 6 
miljoner besökare årligen. [13] 

Uddevalla tillsammans med Lysekil, Trollhättan och Vänersborg utgör den så kallade 
Fyrstadsregionen. Avståndet till Göteborg i söder är cirka 8 mil och avståndet till Oslo 
i norr är cirka 22 mil. Kommunen är till yta cirka 642 km2 och har cirka 25 mil 
kuststräcka. [15] 

Tillgängligheten av infrastruktur bedöms vara god med E6, Bohusbanan och Malöga 
flygplats som de viktigaste kommunikationsmöjligheterna.  

Under de senaste åren har en tyngdpunktsförskjutning av staden skett västerut. 
Etableringen av Torp köpcentrum har gjort att handeln har flyttats från centrum 
samtidigt som bosättning runt de attraktiva fjordarna ökat. 
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Efter valet år 2006 är den politiska mandatfördelningen i kommunen följande: 

- Moderaterna   14 

- Folkpartiet   4 

- Kristdemokraterna   4  

- Centerpartiet   3 

- Uddevallapartiet   6 

- Socialdemokraterna  20 

- Vänsterpartiet   3 

- Solidariskt Uddevalla  6 

- Sverigedemokraterna  1 

 

Kommunen har idag cirka 50 000 stycken invånare varav cirka 30 500 stycken bosatta 
i centralorten. Antalet hushåll är cirka 23700 stycken och under de senaste åren har 
det skett en ökning av både hushålls- och invånarantal. Åldersfördelningen i 
kommunen visar att cirka 57 % av invånarna är i arbetsför ålder. [14] 

 

Tabell 4.2.1 Folkmängdsutveckling mellan åren 1996 - 2005 
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4.2.2 Sysselsättning 
Kommunens näringslivssammansättning är fördelad över flera branscher, se diagram 
4.2.2. De dominerande branscherna är vård och omsorg, tillverkningsindustrin samt 
handel och kommunikation. Högskolan Väst har idag ett campus placerat i Uddevalla. 
Det pågår en omorganisering inom Högskolan Väst med målsättning att samla all sin 
verksamhet till campus Trollhättan. [15] 

 

Diagram 4.2.2 Redovisning av andelen sysselsatta inom olika branscher. 

Vård & omsorg
Tillverkningsindustri
Handel & kommunikation
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Offeltlig förvaltning mm
Övrigt

 

4.2.3 Inkomst och lönsamhetsutveckling 
Medelinkomsten för invånarna i arbetsför ålder var för år 2004 cirka 218 000 kronor 
per person. För kvinnor var snittet cirka 190 000 kronor och snittet för män var cirka 
246 000 kronor. Sedan år 2003 har den reala medelinkomsten ökat med cirka 1,9 % 
årligen. Kommunens plats i Sveriges medelinkomststatistik är plats 113 av landets 
totalt 290 kommuner. [16] 

4.2.4 Bostads och fastighetsmarknaden 
På orten fanns år 2005 cirka 10 900 stycken småhus. Från år 1990 har förändringen 
varit marginell men under de senaste åren har utvecklingen ökat. Möjligheterna att 
skaffa sig ett attraktivt boende har varit begränsat och en lösning på detta har varit att 
bosätta sig i äldre fritidshus som man gjort om till permanenthus. Under de senaste 
åren har ett flertal större områden för småhus planlagts och exploaterats samtidigt 
som efterfrågan gradvis stigit. [15]  

Idag bedöms efterfrågan på permanentboende och tomter för nybyggnation i 
attraktiva områden vara stor. I kommunens tomtkö står cirka 300 stycken personer. 
För att möta efterfrågan pågår det ett stort antal planprocesser på flera olika platser i 
kommunen. Totalt planeras det för upp till cirka 1000 stycken tomter. Många av dessa 
ligger i den attraktiva kustzonen.  
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De större aktörerna bland husleverantörerna har på senare tid börjat köpa mark för 
att tillsammans med kommunen planlägga större bostadsområden. Husleverantörerna 
är ofta en stark drivkraft i detaljplanearbetet för att kunna påverka områdets karaktär. 
Målet är ofta att erbjuda sina kunder en totallösning där kunden får ett nyckelfärdigt 
hus. 

Under de senaste 12 månaderna har priset för en småhusfastighet utvecklats med +4 
% på orten. Medelpriset under året 2006 var 1 510 000 kronor och med ett 
kvadratmeterpris på 12 784 kronor. [17] 

4.3 Områdesanalys 
Områdesanalysen skall ge en bild av området kring den aktuella fastigheten, såsom 
service och infrastruktur, befintlig och redan planerad bebyggelse. 

Området kring Råssbyn ligger i den attraktiva kustzonen vid den så kallade ”gamla 
kustvägen” mellan Uddevalla och Ljungskile. Det karaktäriseras av skogsbeklädda 
berg i öster och flacka åkerlandskap sluttande mot fjorden i väster. Närheten till 
vattnet skapar goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation såsom bad, fiske och 
båtliv.   

Karta 4.3 Råssbyns läge i kommunen 

 

Råssbyn 
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4.3.1 Allmänt om Råssbyn 
Råssbyn tillhör Forshälla församling med cirka 2800 stycken mantalsskrivna personer. 
Området saknar handel för dagligvaror och övrig service. Uddevallabron skapar en 
länk över Byfjorden och närhet till Torp Köpcentrum, där fullt serviceutbud erbjuds. 
[18] 

I området finns en blandning av sommarstugor och permanentbostäder. Under senare 
år har intresset för permanentbostäder ökat och medelpriset i församlingen under år 
2006 var 1 431 000 kronor och med ett kvadratmeterpris på 13 620 kronor. [17] 

4.3.2 Infrastruktur 
Infrastrukturen kring Råssbyn bedöms vara god med närmaste påfart till E6 inom 
cirka 800 meter. Avståndet till Uddevalla centrum är cirka 1,2 mil och till Göteborg 
cirka 7 mil. Närmaste större resecentrum ligger vid Torp Köpcentrum cirka 1 mil 
norrut och närmaste järnvägskommunikation nås via Uddevalla eller Ljungskile. På 
Landvetter flygplats cirka 2 mil öster om Göteborg når man ut i världen.  

4.3.3 Befintlig bebyggelse 
Den befintliga bebyggelsen består av glest placerade sommarstugor och 
permanentbostäder i lantlig miljö. Många av husen är av äldre karaktär och är 
sporadiskt placerade i landskapet. Kommunalt vatten och avlopp saknas i området 
och vatten- och avloppsförsörjningen har lösts enskilt eller i mindre 
gemensamhetsanläggningar. 

För att göra permanentboende möjligt, har vissa fastigheter med tidigare 
byggnadsplan detaljplanelagts med främsta syfte att ändra tillåtna byggnadsarea samt 
möjliggöra en hållbar vatten- och avloppslösning. 

 

Bild 4.3.3: 1, 2 Befintlig bebyggelse 
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4.3.4 Ny bebyggelse 
Det finns ett mindre antal avstyckade småhustomter i området som inte är bebyggda. 
Någon ny sammanhållen bebyggelse är inte planerad. 
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5 Fastighetsanalys  
Fastighetsanalysen görs för att ge en bild av de förhållanden som råder för den 
aktuella fastigheten. Detta görs genom att utreda faktorer såsom markens 
beskaffenhet, fastighetsrättsliga frågor och tidigare ställningstaganden. 
Fastighetsanalysen utgör ett underlag för kommande beslut.  

5.1 Fastigheten Uddevalla Råssbyn 1:19 
Fasigheten består av totalt sex delområden, se karta 5.1, som bildar 29,8 ha. 
Fastigheten karakteriseras av lätt kuperad åker- och betesmarker i väster och branta 
skogsbeklädda berg i öster. Genom fastigheten går länsväg 679. [19]  

Karta 5.1 Fastighetskarta över Råssbyn 1:19 m.fl. 

 

5.1.1 Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten ägs av Råssbyns Tomt- och Fastighets AB och är taxerad som en 
obebyggd lantbruksenhet. Taxeringsvärdet fastställdes år 2006 till totalt 563 000 
kronor varav skogsvärdet är 389 000 kronor, jordbruksvärdet 158 000 kronor och 
impediment 16 000 kronor. Fastigheten belastas av två stycken kraftledningsservitut. 
Fastigheten har andelar i två stycken gemensamhetsanläggningar, Uddevalla Råssbyn 
GA: 2 och GA: 4. Samfällighetsutredning är ej verkställd. [19] 
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5.1.2 Fornlämningar 
Enligt tidigare undersökningar av fastigheten finns tre kända gravplatser med RAÄ 
nummer: Forshälla 40:1. [21]  

Bohusläns museum har utfört arkeologisk förundersökning och inom den del av 
Råssbyn 1:19 som undersöktes påträffades inga ytterligare fynd. [20]  

Det finns inga noteringar om fornlämningar i fastighetsregistret. [19] 

5.1.3 Mark, topografi och vegetation 
Fastigheten består av lätt kuperad åker- och betesmark i väster och branta 
skogsbeklädda berg öster. Fastigheten ligger på nivåer från cirka 15 meter till cirka 73 
meter över havet och på de högre nivåerna finns det möjlighet till vidsträckta vyer. 
Två mindre bäckar rinner genom fastigheten och bildar en gemensam bäck som 
rinner mot fjorden i väster.  

Bild 5.1.3: 1, 2 Vyer över lätt kuperad åker- och betesmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5.1.2: 3, 4 Vidsträckt utsikt och vyer över de skogsbeklädda bergen 
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Enligt en inventering av Skogsstyrelsen daterad 1994-09-08 upptäcktes en hassellund 
om 1,9 ha. I detta område upptäcktes även stengärdesgårdar, rikligt med döda träd 
och högstubbar samt rikligt med död ved. Detta område klassas som nyckelbiotop. 
[21] [22] [23]  

I Länsstyrelsens lövskogsinventering med revitionsdatum 2002-12-17 noterades ett 
albestånd i ett område om 3,7 ha. [21] 

5.1.4 Geotekniska förhållanden 
Geotekniska undersökningar är gjorda i området och visar att jordlagret mäktighet 
varierar mellan 5 - 25 meter. Jordlagren inom fastigheten består av ett 2-3 meter fast 
ytskikt av silt och torrskorpelera. Det förekommer lös lera med i regel 10 - 20 meters 
mäktighet. Inom huvuddelen av området bedöms att leran sätter sig om belastningar 
påföres. I den fast lagrade friktionsjorden under leran har sonderingarna som mest 
trängt ner 2 meter. Inom stora delar saknas friktionsjordlagret helt eller har liten 
tjocklek, mindre än 0,5 meter. [24] 

5.1.5 Radon 
Miljö och stadsbyggnad har gjort en radonöversiktskarta som visar var i kommunen 
det finns markområden med hög, normal respektive låg risk för markradon. Risken 
för markradon på fastigheten bedöms inte vara hög enligt kommunens Översiktsplan 
2002. [2] 

Kommunens redovisning av radon redovisas i Bilaga C 

Tidigare radonundersökningar visar att områden inom fastigheten där jordlagren 
utgörs av lera klassas som lågradonmark samt berghällar och moränområdet klassas 
som normalradonmark. [24] 

5.1.6 Tidigare ställningstaganden 
Fastigheten är inte behandlad i kommunens Översiktsplan 2002.  

En mindre del av fastigheten berörs av detaljplan Råssbyn 1:9. Fastigheten berörs av 
planen endast för att viss mark behövdes för att skapa en mer ändamålsenlig 
fastighetsstruktur och en mer säker vägkorsning. Genomförandetiden för detaljplanen 
gick ut den 8 oktober 2002. [19] 
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5.1.7 Riksintressen  
Fastigheten ingår i den kustzon som är av riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kapitel. 
Särskilda hushållningsbestämmelser gäller i kustzon och ny exploatering och andra 
ingrepp i miljön får endast komma till stånd om exploateringen inte påtagligt skadar 
de speciella natur- och kulturvärdena. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen 
skall beaktas särskilt vid förändring av markanvändningen. [2] 

Samtliga riksintressen redovisas sammanställt i Bilaga A. 
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6 Förslag till framtida markanvändning 
För att kunna ge rekommendationer om den framtida markanvändningen krävs att 
man utreder olika alternativ till markanvändning. Förslagen är ett resultat på de 
utredningar och analyser som är gjorda. Det första förslaget är ett så kallat 
nollalternativ vilket innebär oförändrad markanvändning. Det andra förslaget är ett 
alternativ till förändrad markanvändning med fokus på exploatering med ändamål 
friliggande bostäder med äganderätt. Nollalternativet sätts sedan i relation till vad 
alternativ till förändrad markanvändning skulle innebära för företaget.  

6.1 Oförändrad markanvändning 
Råssbyns Tomt- och Fastighets AB köpte fastigheten år 1990. Den pågående 
markanvändningen är idag lantbruksändamål med skogsområden betes- och 
åkermarker. Nedan följer en förenklad kalkyl baserad på intäkter och kostnader som 
företaget haft under innehavstiden. Kalkylen skall ses som en vägledning och 
innehåller de grundläggande posterna. Syftet med kalkylen är att klargöra vad 
fastigheten har genererat för intäkter och kostnad för företaget.  

 

Kalkyl 6.1 Oförändrad markanvändning 

Intäkter:  

Saknas  

  

Kostnader:  

Markförvärv av Uddevalla Råssbyn 1:19 275 000: -
Räntekostnader, åren 1990 till 2007 (6 % av 275 000: -) 280 000: -
Stämpelskatt (3 % av 275 000: -)   10 000: -
Nya pantbrev (1 % av 400 000: -)   40 000: -
Administration, åren 1990 till 2007   70 000: -
Resultat: -675 000: -
 

Kommentarer till kalkyl 6.1:  

Kalkylen visar att kostnaderna är större än intäkterna med den pågående 
markanvändningen. Att behålla markanvändningen oförändrad ger företaget ett 
fortsatt negativt resultat.  
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6.2 Förändrad markanvändning 
Nedan följer ett förslag till förändrad markanvändning. Förslaget fokuseras på en 
exploatering med ändamål friliggande bostäder med äganderätt och är ett resultat av 
de utredningar och analyser som är gjorda. Exploatering inom allmän platsmark 
omfattar anläggning av vägar, parkeringar, natur, lekplatser samt vatten och avlopp. 
Åtgärder inom kvartersmark omfattar skogsavverkning och grov markberedning.  
Förslaget innehåller planbeskrivning, genomförandebeskrivning och planskiss. [25] 
[26] [27] [28] 

Syftet med förslaget till den förändrade markanvändningen är att klargöra de intäkter 
och kostnader som är förknippad med exploateringen och är utformat för att kunna 
ligga till grund för kommande planarbete. [27] 

6.2.1 Planbeskrivning 
En planbeskrivning skall redovisa syftet med planen och dess förutsättningar samt öka 
förståelsen för de följdverkningar planen har. Vidare skall planbeskrivningen redovisa 
de avvägningar som gjorts enligt Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.     

6.2.1.1 Syfte och bakgrund 
Planens syfte är att skapa cirka 100 stycken tomter för bebyggelse av friliggande 
bostäder med äganderätt. Vidare syftar planen till att skapa möjligheter att möta det 
ökade intresset att bosätta sig på landbygden samt att skapa ett socialt och ekonomisk 
fördelaktigt boende. Planen möter kommunfullmäktiges vision om att skapa en 
attraktiv boendemiljö.   

Det påbörjades ett detaljplanearbete som innefattade det nu aktuella planområdet 
redan på 1990-talets början. Detaljplanen verkställdes aldrig på grund av bland annat 
vikande byggmarknad och problematiken kring vatten- och avloppsförsörjningen.  

6.2.1.2 Plandata 
Planområdet ingår i kustzonen vid den så kallade ”gamla kustvägen” mellan Uddevalla 
och Ljungskile.   

Råssbyn Tomt- och Fastighets AB äger större delen av planområdet, Råssbyn 1:19. 
Uddevalla kommun äger ett markstycke i planområdets norra del, Västerby 2:2.  
Fastigheten Västerby 2:1 ägs av Lennart Svensson och Kjell Svensson. Mindre 
fastigheter i planområdet är i enskild ägo.  
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Karta 6.2.1.2 Planområdet 

 

6.2.1.3 Tidigare ställningstaganden 
Planområdet ligger i kustzon av riksintresse där särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt Miljöbalkens 4 kapitel gäller. Bebyggelse i kustzon får komma till stånd om 
bebyggelsen inte påtagligt skadar områdets natur och kulturvärden. E6 är väg av 
riksintressen och ligger i nära anslutning till planområdet.  

Enligt Översiktsplan 2002 för Uddevalla kommun har bland annat följande 
ställningstagande gjorts: 

− Uddevalla kommun ska arbeta aktivt för att skapa områden med 
kustboendets och landbygdens kvalitéer, där frågor kring service, vatten 
och avlopp samt båtplatser kan lösas.  

− Grundkravet på service för bebyggelse finns inskrivet i Plan- och 
bygglagens 2 kapitel och detta krav har Uddevalla kommun ansetts vara 
uppfyllt om det finns förutsättningar till kollektiva färdmedel som 
möjliggör dagliga arbets- och inköpsresor till serviceorter.  

− Ny bebyggelse kan upprättas i kustzonen under förutsättning att kunskap 
och aktsamhet präglar placering och utformning samt att tillgången till 
vatten och avlopp kan lösas på ett godtagbart sätt.   
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6.2.1.4 Förutsättningar och förändringar  

Avvägningar enligt Miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med riksintressena enligt Miljöbalkens 4 kapitel. 
Ny exploatering och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om 
exploateringen inte påtagligt skadar de speciella natur och kulturvärden som finns i 
området. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas särskilt vid 
förändring av markanvändningen. 

Miljöbedömningar 

Om kommunen anser att planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan skall en miljöbedömning av planen göras.  

Mark, topografi och vegetation 

I väster utgörs planområdet av lätt kuperad åker och betesmark och i öster branta 
skogsbeklädda berg. Planområdet ligger på nivåer från cirka 15 meter till cirka 73 
meter över havet. På de högre nivåerna erbjuds vidsträckta vyer som man når via de 
stigar som passerar genom planområdet. En hassellund och ett flertal 
stengärdesgårdar finns i planområdet. Två mindre bäckar rinner genom planområdet 
och bildar en gemensam bäck som rinner mot fjorden i väster. Planområdet består av 
skogs- betes och åkermark med kalt berg, tunt eller osammanhängande jordtäcke.  

Inom kvartersmark kommer förändringar av vegetationen att ske. Inom allmän 
platsmark skall det i största möjliga mån bevaras befintlig vegetation för att skydda de 
natur- och kulturvärden som finns i planområdet. Hassellunden som är klassad som 
nyckelbiotop saknar lagligt skydd.  

Geotekniska förhållanden 

Geotekniska undersökningar är gjorda i delar av området och visar att jordlagret 
mäktighet varierar mellan 5 - 25 meter. Jordlagren inom fastigheten består av ett 2-3 
meter fast ytskikt av silt och torrskorpelera. Det förekommer lös lera med i regel 10 - 
20 meters mäktighet. Inom huvuddelen av området bedöms att leran sätter sig om 
belastningar påföres. I den fast lagrade friktionsjorden under leran har sonderingarna 
som mest trängt ner 2 meter. Inom stora delar saknas friktionsjordlagret helt eller har 
liten tjocklek, mindre än 0,5 meter.  

Kompletterande geotekniska undersökningar kan behöva göras.  
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Radon 

Miljö och stadsbyggnad har låtit göra en radonöversiktskarta som visar var i 
kommunen det finns markområden med hög, normal respektive låg risk för 
markradon. Risken för markradon bedöms inte vara hög enligt kommunens 
Översiktsplan 2002. 

Dåvarande Miljö och hälsokontoret gjorde en översiktlig radonundersökning i 
samband med det tidigare exploateringsförsöket. Undersökningen visar på att 
områden inom fastigheten där jordlagren utgörs av lera klassas som lågradonmark 
samt berghällar och moränområdet klassas normalradonmark.  

Vid nybyggnation krävs inga extraordinära byggkonstruktioner. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns tre kända gravplatser med RAÄ nummer: Forshälla 40:1. 

Bohusläns museum har utfört arkeologisk förundersökning och inom den del av 
Råssbyn 1:19 som undersöktes påträffades inga ytterligare fynd.  

Planen bedöms inte ändra förutsättningarna för fornlämningarna inom planområdet 
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Bebyggelse  

Den befintliga bebyggelsen består av glest placerade sommarstugor och 
permanentbostäder i lantlig miljö. Många av husen är av äldre karaktär och är 
sporadiskt placerade i landskapet. 

Den nya bebyggelsen kommer att bestå av två delområden med sammanhållen 
bebyggelse. Det norra delområdet placeras i sluttningen mot sydväst och det södra 
delområdet placeras på de lätt kuperade åker- och betesmarkerna. 

Skiss 6.2.1.4 Norra och Södra delområdet  
 

 
 

Med en blandad bebyggelse finns det plats för cirka 100 stycken friliggande småhus 
med en tomtstorlek om cirka 1000 m2. Cirka 70 stycken av dessa föreslås byggas på 
det norra delområdets sluttningar i riktning mot sydväst som erbjuder både goda 
ljusförhållanden och vidsträckt utsikt. 

Det södra delområdets föreslås bebyggas med 30 stycken småhus. Ytorna i närhet till 
hassellunden, stengärdesgårdar och bäckar som finns i delområdet bör hållas fria från 
bebyggelse. Planskissen i kapitel 6.2.3 illustrerar hur den föreslagna bebyggelsen kan 
placeras inom planområdet.  

Norra
delområdet 

Södra
delområdet 
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Service och infrastruktur 
Planområdet saknar handel för dagligvaror och övrig service. Uddevallabron skapar 
en länk över Byfjorden och närhet till Torp Köpcentrum, där fullt serviceutbud 
erbjuds. I direkt anslutning till planområdet trafikeras Länsväg 679 av de lokala 
busslinjerna.  

Planområdets närhet till infrastruktur bedöms vara god med närmaste påfart till E6 
inom 800 meter. Avståndet till Uddevalla centrum är cirka 1,2 mil och till Göteborg 
cirka 7 mil. Närmaste större resecentrum ligger vid Torp Köpcentrum cirka 1 mil 
norrut och närmaste järnvägskommunikation nås via Uddevalla eller Ljungskile.   

Naturmiljö, lek och rekreation 

I planområdet finns stora tillgängliga naturområden för lek och rekreation. En lämplig 
lekplats placeras centralt i varje delområde med en yta om cirka 200m2. Områdets 
karaktär och närheten till fjorden skapar goda förutsättningar för ett rörligt friluftsliv 
och god rekreation. 

Vägar och trafik 

Vägarna inom planområdet skall vara av kommunal standard. Det innebär asfalterad 
vägbana med vägbelysning. Vändplatser bör finnas i återvändsgator. Hastigheten bör 
begränsas till 30 km i timmen. Varje fastighet skall i enlighet med P-normen ha 2 
stycken bilplatser och det skall finnas besöksparkering med 0,2 stycken bilplatser per 
fastighet. 

Gång- och cykelväg skall anläggas genom planområdet i nära anslutning parallellt med 
Länsväg 679 och anslutas till den befintliga gång- och cykelvägen vid Lerbomotet.  

Vatten och avlopp  

Planområdet saknar kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Vatten- och 
avloppsnätet ansluts till överföringsledningen mellan Uddevalla och Ljungskile och 
kommunen utökar sitt verksamhetsområde för vatten och avlopp till att gälla i 
planområdet. 

Administrativa frågor 

Planens genomförandetid är tio år och börjar löpa när planen hunnit laga kraft. För 
planområdet ska normalkrav gälla enligt PBL avseende bygglovsplikten. Skälet är att 
grannerättsliga frågor lättast kan bevakas genom bygglovsförfarande. 
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6.2.2 Genomförandebeskrivning 
En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga 
tekniska och ekonomiska åtgärder som krävs för att kunna genomföra planen. 
Genomförandebeskrivningen ska vara tydlig och spegla planens syfte.  

6.2.2.1 Organisatoriska frågor 
Tidplan 

Samråd:  augusti- oktober 2007 

Exploateringsavtalet färdigförhandlat:  november 2007 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om utställning:  november, 2007 

Utställning:  december 2007 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden slutbehandlar planen:  januari 2008 

Kommunstyrelsen:  januari 2008 

Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet:  februari 2008 

Kommunfullmäktige godkänner planen:  februari 2008 

Laga kraft, tidigast  mars 2008 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är tio år och börjar löpa när planen hunnit laga kraft. Efter 
genomförandetidens utgång har kommunen möjlighet att ändra eller upphäva planen 
utan att utge ersättning för outnyttjad byggrätt. 

Ansvarsfördelning  

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.  

Exploatören ansvarar för byggnation av vägar och parkeringar. För drift och underhåll 
ansvarar samfällighetsföreningarna. 

Exploatören ansvarar för byggnation av gång- och cykelväg. För drift och underhåll 
ansvarar Vägverket.  

Exploatören ansvarar för byggnation av vatten- och avloppsnätet inom allmän plats. 
Området skall ingå i det kommunala verksamhetsområdet. 

Exploatören ansvarar för byggnation och iordningställande av natur och lekplatser. 
För skötsel och underhåll ansvarar samfällighetsföreningarna. 
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Genomförandeavtal 

Vid initieringsskedet skall ett föravtal mellan kommunen och exploatören förhandlas 
fram som skall reglera exploatörens, Vägverket och kommunens åtaganden. Ett 
föravtal skall följas av ett exploateringsavtal som reglerar exploatörens, Vägverket och 
kommunen åtaganden under genomförandeskedet. Avtalet bör innehålla när och hur 
åtagande ska ske, till vilken kostnad och vem som skall stå för kostnaden. 

6.2.2.2 Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 

På planskissen i kapitel 6.2.3, anges förslag på lämplig placering av bebyggelsen. Exakt 
utformning av fastighetsindelningen sker i samråd mellan exploatören, Miljö och 
stadsbyggnad och kommunala lantmäterimyndigheten. Befintliga fastigheters 
rättigheter skall beaktas vid förrättningen.  

Gemensamhetsanläggningar 

Nya gemensamhetsanläggningar bildas för de allmänna platser som finns inom 
planområdet såsom vägar, lekplatser, parkeringar och naturområden. Befintliga och 
nya fastigheters andelstal i de nya gemensamhetsanläggningarna skall bestämmas vid 
förrättningen.   

6.2.2.3 Ekonomiska frågor 
Planekonomi  
Planen kan i princip upprättas utan kostnader för kommunen. Planarbetet bekostas av 
exploatören, varför planavgift enligt kommunfullmäktiges taxa inte kommer att tas ut 
till annan del än den som hänger samman med Miljö- och Stadsbyggnads 
administrativa handläggning.  

Vägar 

Kostnaden för byggnation av vägar och parkeringar belastar exploatören och är 
uppskattad till cirka 17 420 000 kronor När vägar och parkeringar är färdigställda 
överlåts dessa till samfällighetsföreningarna som ansvarar för drift och underhåll. 
Kostnader för drift och underhåll tas ut av fastighetsägarna baserad på andelstal. 

Kostnaden för byggnation av gång- och cykelväg belastar exploatören och är 
uppskattad till cirka 1 200 000 kronor. När gång- och cykelvägarna är färdigställda 
överlåts dessa till Vägverket som ansvarar för drift och underhåll.   
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Natur och lekplatser 

Kostnaden för iordningställande av natur och lekplatser belastar exploatören och är 
uppskattad till cirka 400 000 kronor. När natur och lekplatser är färdigställda överlåts 
dessa till samfällighetsföreningarna som ansvarar för skötsel och underhåll. 

Vatten och avlopp 

Kostnaden för byggnation och anslutning av vatten- och avloppsnätet belastar 
exploatören och är uppskattad till cirka 5 000 000 kronor. När nätet är färdigställt 
överlåts detta till kommunen som ansvarar för drift och underhåll. En årlig avgift för 
drift och underhållskostnaderna tas ut av fastighetsägarna enligt kommunfullmäktiges 
taxa.  

Fastighetsbildning 

Kostnaden i samband med fastighetsbildningsåtgärder belastar exploatören och är 
uppskattad till cirka 650 000 kronor.  

6.2.2.4 Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Geotekniska undersökningar är gjorda och kan behöva kompletteras.  

Arkeologisk förundersökning är gjord och kan behöva kompletteras.  

Radonundersökning är gjord. 

Vägar 

Vägarna skall anläggas med kommunal standard. Det innebär asfalterad vägbana med 
vägbelysning. Gång- och cykelväg skall anläggas enligt gällande standard.  

Vatten och avlopp 

Vatten och avloppsnätet skall vara av kommunal standard. 
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6.2.3 Planskiss 
Karta 6.2.3 Planskiss  
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6.2.4 Ekonomisk bedömning 
Grundläggande för ekonomiska bedömningar är, att uppoffringar (kostnader) för en 
åtgärd skall ställas mot de nyttor (intäkter) åtgärden ger upphov till. Kalkylen nedan är 
baserad på de intäkter och kostnader som är förenat med förslaget till förändrad 
markanvändning. Kalkylen bör ses som en vägledning och innehåller de 
grundläggande posterna i en exploatörskalkyl.  

Kalkyl 6.2.4 Förändrad markanvändning 

Intäkter:   
Försäljning (600 000: -/st *100st tomter) 60 000 000: - 
Summa intäkter: 60 000 000: - 
  
Kostnader:  
Markförvärv år 1990 av Uddevalla Råssbyn 1:19 275 000: - 
Räntekostnader, åren 1990 till 2007 (6 % av 275 000: -) 280 000: - 
Stämpelskatt (3 % av 275 000: -) 10 000: - 
Nya pantbrev (1 % av 400 000: -) 40 000: - 
Administration, åren 1990 till 2007 70 000: - 
Förlorad markanvändning Råssbyn 1:19 (7,5: -/m2 * 298 100m2) 2 235 000: - 
Markförvärv av Västerby 2:1 (7,5: -/m2 * 24 700 m2) 185 000: - 
Markförvärv av Västerby 2:2 (7,5: -/m2 * 86 700 m2) 650 000: - 
Grov markberedning (10 000: -/tomt*100st) 1 000 000: - 
Bergsprängning för kvartersmark  - 
Vägbyggnation (6500: -/m * 2680 m) 17 420 000: - 
Gång- och Cykelväg (1500: -/m * 800 m) 1 200 000: - 
Vatten och avlopp (1500: -/m * 3380 m) 5 000 000: - 
Lekplatser (150 000: -* 2 st) 300 000: - 
Naturområden 100 000: - 
Förrättningskostnader 650 000: - 
Försäljningskostnader (100st tomter * 20 000: -/tomt) 2 000 000: - 
Arkeologiska undersökningar 100 000: - 
Geotekniska undersökningar - 
Oförutsett - 
Summa kostnader exkl. projektering och byggledning  31 515 000: - 
Projektering (8 % av 31 815 000: -) 2 521 200: - 
Byggledning (2 % av 31 815 000: -) 630 300: - 
Summa kostnader: 34 666 500: - 
  
Resultat: 25 333 500: - 
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Kommentarer till kalkyl 6.2.4:  

Kalkylen visar att intäkterna är större än kostnaderna vid en förändrad 
markanvändning i enlighet med förslaget i kapitel 6.2, dock bör det tilläggas att 
kostnader för följande poster kan tillkomma:   

− Geotekniska undersökningar  

− Bergsprängning för kvartersmark 

Kalkylen ska jämföras med det resultat som nollalternativet i kapitel 6.1 ger upphov 
till för att kunna bedöma vilket av de båda alternativen som är mest lönsamt. Kalkylen 
är en ekonomisk bedömning och bedömningar är alltid behäftade med viss osäkerhet. 
Därför bör en känslighetsanalys utföras som beskriver hur mycket varje post i 
kalkylen kan förändras utan att totalresultatet blir otillfredsställande.  

 

Nedan ges förklaringar till kalkylens poster:  

Intäkter: 

Enligt planskissen kan cirka 100 stycken tomter få plats i planområdet. Ett 
försäljningspris för en tomt på 1000 m2 bedöms bli minst 600 000 kronor.  

Kostnader:  

Grov markberedning avser röjning, trädfällning och utkörning samt grovplanering av 
marken.  

Vägbyggnationen avser att anlägga det nya lokala vägnätet om cirka 2680 meter med 
kommunal standard inom planområdet. Meterkostnaden om 6500 kronor är 
uppskattad med hänsyn till planområdets karaktär.  

Gång och cykelväg avser att anläggas med en bredd av 1,5 meter och en längd av cirka 
800 meter. Meterkostnaden om 1500 kronor är en schablon.   

Vatten och avlopp avser byggnation av nätet inom allmän plats inklusive den ledning 
som anläggs till den kommunala anslutningspunkten. Vatten och avloppsnätet inom 
allmän plats är beräknad till cirka 2680 meter och ledningen till kommunens 
anslutningspunkt är beräknad till cirka 700 meter. Meterpriset om 1500 kronor är en 
schablon.  

Natur avser gallring, röjning och luckhuggning i naturområden. Posten avser även att 
skapa en kantzon mot de bäckar som finns i planområdet.  

Förrättningskostnader avser avstyckningar samt de kostnader som uppstår i samband 
med förrättning av gemensamhetsanläggningar.  

Arkeologisk undersökning avser förundersökning i det norra delområdet.  
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7 Slutsatser 
Examensarbetets syfte var att utreda och analysera förutsättningar för en av företaget 
Bygg AB Johannes och sons fastigheter och ligga till grund för de beslut företaget 
behöver fatta om den framtida markanvändningen.   

Utredningen visar på att förutsättningarna är mycket goda för en exploatering av 
fastigheten i enlighet med förslaget i kapitel 6.2.  

7.1 Analys av resultat 
Sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Sverige ökar samtidigt som den nya 
regeringens politik stimulerar arbetskraftutbudet och hushållens konsumtion. 
Riksbankens räntenivåer är låga sett ur ett historiskt perspektiv. Detta skapar 
gynnsamma förhållanden för fastighetsmarknaden. 

Uddevalla är en expansiv ort, strategiskt belägen på västkusten. Efterfrågan på ett 
attraktivt boende är mycket stor. Råssbyns attraktiva läge med närhet till fjorden och 
vackra natur- och kulturmiljöer skapar gynnsamma förhållanden för exploatering av 
bostäder. Närheten till service och infrastruktur samt kommunal vatten- och 
avloppsanslutning gör området mycket lämpligt för exploatering. 

En förändrad markanvändning i enlighet med förslaget i kapitel 6.2 skulle enligt kalkyl 
6.2 ge upphov till ett positivt ekonomiskt resultat. Uddevalla kommun ser positivt på 
förslaget till en exploatering av området.  

Det ekonomiska resultatet för en oförändrad markanvändning som redovisas i kalkyl 
6.1 är negativt. Markanvändningen är mindre bra ur en företagsekonomisk synpunkt 
men en anledning till användningen är om företaget bedömer att värdestegringen är 
högre än de kostnader som marken ger upphov till.  

7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Författarna rekommenderar företaget att förändra markanvändningen på fastigheten i 
enlighet med förslaget som ges i kapitel 6.2. För att underlätta detaljplanearbetet 
rekommenderar författarna företaget att anlita en lokal arkitektbyrå.  
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B. Användning av mark och vatten 
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