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Bakgrund 
Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten på översiktlig och 

detaljerad nivå. Översiktsplanen (ÖP) är ett paraply för kommunens planarbete: fördjupade 

översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Alla kommuner ska enligt 

Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 

 

Översiktsplanen visar hur kommunen bör utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Den grundar sig på befintlig bebyggelse och andra värden i kommunen som vi vill utveckla och 

förädla. Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen är 

ett omfattande och levande dokument som utvecklas och förfinas för att spegla aktuella förhållanden. 

Översiktsplanen är helt digital och interaktiv.  

 

Aktualiteten i Uddevalla kommuns gällande översiktsplan ÖP2010 har prövats, med slutsatsen att 

kommunen behöver en ny översiktsplan som möter förändrade planeringsförutsättningar och utgör ett 

bättre stöd för långsiktig planering för hela kommunens organisation. ÖP2010 gäller dock fram till 

dess att en ny översiktsplan antas av kommunfullmäktige.  



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

4 

 

Samrådsprocessen 
Samrådet för ny översiktsplan pågick under perioden 3 maj- 15 augusti 2021. Samrådsunderlaget 

remitterades till nämnder och bolag, statliga myndigheter samt organisationer och intresseföreningar. 

Samrådsförslaget var utställt på samtliga bibliotek och i Kontaktcenter. Samrådshandlingarna har varit 

tillgängliga på Uddevalla kommuns hemsida. Projektledaren för översiktsplanen blev även under 

samrådstiden inbjuden att föreläsa om planen på vissa digitala möten.  

Samrådsversionen av översiktsplanen återfinns på följande länk. 

 

Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är berörda av 

översiktsplanen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Det har kommit in totalt 47 

yttranden enligt nedan: 
Statliga myndigheter 11 

Kommunala nämnder och bolag 6 

Grannkommuner och regioner 7 

Politiska partier 2 

Föreningar, organisationer och företag 12 

Allmänheten 9 

Totalt 47 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Samrådet har visat att majoriteten av remissinstanserna ställer sig bakom förslagets övergripande 

innehåll. Många synpunkter har dock framförts som föranleder tillägg/ändringar i olika delar. 

Vindbruk är en fråga som kommenterats av både statliga myndigheter och allmänheten. Även 

generella övergripande frågor om kartan förekommer. 

Det finns också en del kommentarer kring genomförandet av översiktsplanen och där har Uddevalla en 

genomförandeplan som antas varje mandatperiod. 

Översiktsplanens möjligheter och begränsningar 
Översiktsplanen ska ge vägledning för hur Uddevalla ska utvecklas fram mot 2050, vilket innebär att 

för detaljerade ämnen inte kan få rum i översiktsplanen. Vissa delar som planen föreslår kräver 

dessutom att de utreds vidare i ett senare planeringsskede och hanteras därför i detaljplanearbete osv.  

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och synpunkter 
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika omfattning. Listan 

nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts.  

 

• Riktningarna har utgjort ett underlag för ÖP arbetet men utgör inte utgångspunkt för 

översiktsplanens uppbyggnad, riktningarna synliggörs därför inte i planen.  

• De nationella målen har vävts in på ett tydligare sätt. 

• Vindbruksfrågan har diskuterats med olika myndigheter. 

• Vissa förändringar har gjorts i ställningstaganden. 

• Verksamhetsområdena har setts över och förändrats, även utredningsområdena för ny 

sammanhängande bebyggelse har setts över. 

• Texten om MKN vatten har förtydligats och utvecklats.  

• Grönstrukturen och kartlagret Natur och friluftsliv har setts över i stort och vandringsleder har 

lagts till i kartan. Även texten har reviderats något. 

• Utvecklingsinriktningen har fått ett uppdaterat utseende. 

• Kartan har uppdaterats med nytt utseende och nya funktioner. 

• Kapitlet ”Värden och hänsyn” har bytt namn till ”Förhållanden av väsentlig betydelse”, 

jordbruksmarken har flyttats till detta kapitel. 

https://karta.uddevalla.se/opsamrad
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Inkomna yttranden 
Samrådet för Uddevalla kommuns översiktsplan resulterade i 47 yttranden som bemöts i denna 

samrådsredogörelse. Översiktsplanen är reviderad utifrån synpunkterna. Samtliga yttranden finns 

återgivna i sin helhet och kommenteras i tabellen nedan. 

 

Avsändare ÖP projektets svar 

STATLIGA MYNDIGHETER  

Länsstyrelsen  

Synpunkter Kommentar 

Samlad bedömning 

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny 

översiktsplan. Principen att samla ny bebyggelse i befintliga orter är 

en bra utgångspunkt för en fortsatt god markanvändning. 

Översiktsplanen kan med de synpunkter och råd som Länsstyrelsen 

lämnar i detta yttrande ge god vägledning för beslut om hur mark och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras.  

 

Uddevalla kommun har tagit fram en översiktsplan som spänner över 

många frågor, det är positivt att flera förvaltningar deltar och ser 

översiktsplanen som sitt gemensamma dokument. Länsstyrelsen 

granskar översiktsplanen som plan för mark- och vattenanvändning 

enligt PBL.  

 

Det är oklart vad planens syfte är utöver lagstiftningen, vad 

kommunen vill uppnå vad gäller exempelvis tillväxt. Kommunen har 

tagit fram tematiska ställningstaganden som är ambitiösa och väl 

beskrivna. Länsstyrelsen anser dock att kommunen dels kan arbeta 

mer med att beskriva nuläget inom de olika frågorna, dels 

genomgående arbeta vidare med att koppla ställningstagandena mot 

mer konkreta avvägningar i utvecklingsplanerna för bebyggelse, både 

i text och på karta. Först då framgår vilken utmaning kommunen har, 

och vad föreslagen utvecklingsinriktning ska bidra till för att uppnå 

redovisade mål.  

 

Kommunen bör specificera typ av markanvändning i de olika 

utvecklingsområdena och vilka överväganden som kan behövas i 

fortsatt planering. 

 

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen enligt 3 kap MB i 

stort tillgodoses. Påverkan på riksintresse för kommunikationer 

Uddevalla hamn kan ännu inte bedömas, och en löpande dialog 

kommer att krävas under flyttprocessen. Kommunen behöver visa att 

påtaglig skada inte uppstår på riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen 

ser en risk att riksintresset enligt 4 kap. MB för kustens samlade 

natur- och kulturvärden påtagligt skadas om inte utbyggnad i 

kustområdet regleras i exempelvis en strategi. 

 

Översiktsplanen behöver förtydligas och kompletteras för att uppfylla 

lagens krav gällande miljökvalitetsnormer för vatten och fisk- och 

musselvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har en stadig 

befolkningstillväxt sedan 

15 år tillbaka, vilket utgör 

en utgångspunkt för dess 

framtida tillväxt. 

Nuläget inom olika 

tematiska områden framgår 

i kommunens handlings-

planer och strategier inom 

respektive område. 

 

 

Ses över 

 

 

Dialog om hamnens 

verksamhet förs 

kontinuerligt med berörda 

aktörer 

Kommunens 

Samhällsbyggnadsstrategi 

behandlar frågan om 

riksintresse för kusten  

 

Åtgärdas  
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Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden 

och som angår angränsande kommuner i stort samordnas på ett 

lämpligt sätt. Kommunen bör dock undersöka om det finns 

kopplingar i den gröna infrastrukturen som sträcker sig över 

kommungräns. Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen 

inte utesluta att det som föreslås i planen medför sådana problem 

avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 

översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge 

Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller 

framförallt risken för översvämning och risken för olyckor med 

transport av farligt gods. Översiktsplanen behöver kompletteras 

gällande geoteknik, skyfall, klimatrelaterade risker i den byggda 

miljön, farliga verksamheter och förorenade områden. 

 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 

kap. 10 § PBL  

Riksintressen  

Som stöd i arbetet med att beskriva påverkan på riksintressen, 

konsekvenser och anpassningsåtgärder, rekommenderar 

Länsstyrelsen att kommunen använder sig av Länsstyrelsens 

publikation Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering1. 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)  

Försvarsmakten avstår från att yttra sig.  

Naturvård (3 kap. 6 § MB) 

I texten saknas ett område, Sund NRO-14-081 som finns med i 

kartfunktionen. Riksintresset ligger till största del öster om E6, men 

bör redovisas. 

Friluftsliv (3 kap. 6§ MB) 

Översiktsplanen tillgodoser riksintressen för friluftslivet då inga 

planer på ny markanvändning berör områdena. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)  

Översiktsplanen tillgodoser riksintressen för kulturmiljövården då 

inga planer på ny markanvändning berör områdena. 

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 

Översiktsplanens ställningstaganden bedöms inte påverka riksintresse 

för kommunikationer. Planförslagets utredningsområden för 

exploatering är samtidigt grovt redovisade, det är viktigt att 

exploateringen utformas så att den inte riskerar att ge påtaglig skada 

på berörda riksintressen. 

Flygplatser 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för 

Landvetter, Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Av dessa är 

Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse vilket bör 

redovisas. 

Uddevalla hamn 

En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, och i takt med 

flytten avser kommunen att bygga om det nuvarande hamnområdet 

till bostäder, handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat 

och lämnat stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som 

Trafikverket fastställde sommaren 2020. Först när flytten är 

genomförd kan en ny precisering genomföras.  

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2018/riksintressen.html 

https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2018/riksintressen.html
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Risk för påtaglig skada på riksintresse Uddevalla hamn kan ännu inte 

bedömas. Det är bra att kommunen redovisat en övergripande tidplan 

för flytten, en tät dialog kommer att krävas mellan berörda parter för 

att säkerställa att funktionen för hamnverksamheten inte begränsas av 

flytten eller kommande exploatering. 

 

Teleanläggningar 

Riksintresse för kommunikation omfattar också bland annat 

teleanläggningar. Riksintressena omfattas av sekretess. Kommunen 

behöver i översiktsplanen säkerställa att riksintressena tillgodoses. 

Post- och telestyrelsen (PTS) är riksintressemyndighet för denna del. 

Se yttrande från PTS. 

 

Energiproduktion, Vindbruk (3 kap. 8 § MB) 

Kommunen anger att det inte finns utrymme för ytterligare vindkraft 

i kommunen och att kommunen inte stöder riksintressena för 

vindbruk i södra delen av kommunen. Länsstyrelsen framförde i 

granskningsyttrande (dnr 401-35856-2015) över vindbruksplanen att 

det skulle kunna vara olämpligt med vindkraft i delar av dessa 

områden, men att det samtidigt inte helt går att utesluta dessa 

områden. Länsstyrelsen vidhåller detta; i och med kraftigt ökad 

efterfrågan på förnyelsebar el behöver alla områden som är utpekade 

av Energimyndigheten noga övervägas.  

 

Att ett utpekat riksintresseanspråk för vindbruk inte används för 

vindkraft innebär inte påtaglig skada på riksintresset. Så länge 

kommunen inte planerar något som kan hindra uppförande av 

vindkraft, bedömer Länsstyrelsen att påtaglig skada inte uppstår. 

Kommunen behöver därför visa att utredningsområdet för 

höghastighetsjärnväg som passerar i utkanten av ett av de södra 

områdena inte orsakar påtaglig skada på möjligheten att uppföra 

vindkraftverk där.  

 

Det händer just nu mycket inom vindkraftsplanering och riksintressen 

för vindbruk. Naturvårdsverket har tillsammans med 

Energimyndigheten tagit fram en nationell strategi för hållbar 

vindkraftsutbyggnad. En pilotstudie har gjorts i bland andra Västra 

Götalands län utifrån strategin. Det är sannolikt att fler lägen kommer 

att bli aktuella för utbyggnad av vindkraft i framtiden. Samtidigt 

arbetar Energimyndigheten med en utredning på regeringens uppdrag 

av att minska antalet riksintresseanspråk och områdenas samlade 

utbredning. Eventuella upphävanden av områden av riksintressen för 

vindbruk kommer att behöva föregås av omfattande och detaljerad 

översyn.  

 

Mot bakgrund av detta och den snabba teknikutvecklingen 

uppmuntrar Länsstyrelsen kommunen att när så är lämpligt revidera 

vindbruksplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Dragningen av 

höghastighetsjärnväg är 

reviderad och går utanför 

området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Geografiska riksintressen (4 kap. MB)  

Kustområden i kommunen omfattas av riksintresse enligt 4 kap. MB, 

för kustens samlade natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen ser en 

risk att riksintressets värden påtagligt skadas om inte utbyggnad i 

kustområdet, vid stränder och höjder, regleras. Detta då ny 

bebyggelse i högre liggande exponerad terräng kan bli en markant del 

av sikthorisonten och påverka landskapsbilden negativt. 

 

Uddevalla kommun har på senare år planerat många bostäder i 

höjdläge i landskapet. Såväl översiktsplan som gällande FÖP 

fortsätter på denna trend. Kommunens ställningstagande, att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med 

hänsyn till kultur- och naturmiljöer och friluftsliv, bör därför 

utvecklas genom en tydligt vägledande strategi. Kommunen bör 

beskriva hur påtaglig skada på riksintresset kan undvikas genom 

övergripande principer för utformning och placering, utifrån 

riksintressets värdebeskrivning. MKB nämner en landskapsanalys 

som bland annat visar på känslighet och potential, denna bör kunna 

utgöra underlag för fortsatt arbete.  

 

Natura 2000  

Enligt översiktsplanen finns tio Natura 2000-områden. Det finns två 

ytterligare områden, Gullmarsberg SE0520045 och Trone Mosse 

SE0530209, som bör redovisas. Kommunen planerar ingen 

förändring av markanvändningen i de Natura 2000-områden som 

redovisas i planen. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att 

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande sätt 

kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (7 kap 28 a § 

miljöbalken). Observera att även projekt/åtgärder utanför ett sådant 

område kan omfattas av tillståndsplikt.  

 

Miljökvalitetsnormer  
Buller  

MKN för buller gäller inte för Uddevalla kommun, eftersom 

kommunen har färre än 100 000 invånare.  

 

Vatten  

Enligt 3 kap. 4 § PBL ska det framgå i översiktsplanen hur 

kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas. 

Översiktsplanen behöver förtydligas och kompletteras för att uppfylla 

lagens krav:  

 

Uppgifter om kemisk och ekologisk status för respektive 

vattenförekomst saknas i (kart)underlaget. Både aktuell status och 

miljökvalitetsnorm för respektive vattenförekomst ska framgå i text 

och på karta.  

 

Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska 

hanteras. Länsstyrelsen bedömer att det inte är tillräckligt att hänvisa 

till detta, MKN för vatten och beskrivning av planens inverkan på 

vattenförekomsters status behöver utvecklas inom ramen för 

översiktsplanen. Kommunen behöver föra ett resonemang om 

förslagen till ändrad markanvändning innebär svårigheter att nå 

miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna i kommunen. 

Hänsyn ska tas till påverkanskällorna och den kumulativa påverkan 

 

 

 

 

 

Landskapsanalys, 

Frilutsplan med mera ger 

stöd för kommunens 

planering. Hänsyn till de 

geografiska riksintressena 

tas i varje enskilt projekt.  

 

Landskapsanalysen 

återfinns i ÖP under vidare 

läsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

MKN vatten ses över och 

utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivning om MKN vatten 

läggs till på respektive 

utredningsområde för 

ändrad markanvändning 
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på olika vattenförekomster utredas och bedömningar motiveras. I 

planen pekas exempelvis kustnära områden ut för utökad/förtätad 

bebyggelse, vilket kan medföra ökad näringsbelastning och ökad 

avrinning från hårdgjorda ytor till recipient. Hänsyn bör också tas till 

att utbyggnad i strandnära läge kan ge en framtida efterfrågan på 

båtplatser och andra vattenanläggningar. 

 

Det ska framgå av översiktsplanen vilka åtgärder som ska vidtas så 

att miljökvalitetsnormerna kan följas, exempelvis var storskaliga 

dagvattenanläggningar planeras och strategier för dagvattenhantering. 

Kommunen bör också ta fram riktlinjer i översiktsplanen för hur 

MKN för vattenförekomsterna inte ska försämras.  

 

I de fall förslag på ändrad markanvändning berör vattenområde bör 

marinbiologiska undersökningar/naturvärdesinventeringar göras för 

att bedöma påverkan på naturvärden och MKN i vattenområdet. 

Exempelvis beskriver kommunen att centralorten Uddevalla ska växa 

västerut och hamnen flyttas till Sörvik och Fröland. Av underlaget 

framgår inte förutsättningarna i naturmiljön för denna förändring.  

 

Två preliminärt utpekade ytvattenförekomster finns inom kommunen, 

som inte finns med i kartunderlaget2. Det finns också fem preliminärt 

utpekade grundvattenförekomster som inte finns med i underlaget3. 

De preliminära vattenförekomsterna fastställs från december 2021 för 

2022-2027, och bör ingå i översiktsplanens underlag4. 

 

Fisk- och musselvatten  

Kommunen behöver redogöra för de fisk-och musselvatten som finns 

inom översiktsplanen och hur planen medverkar till att MKN för 

dessa vatten följs.  

 

Luft 

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN 

enligt 5 kap. MB följs. 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås i 

översiktsplanen.  

 

Mellankommunala frågor  

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och 

vattenanvändning som berör andra kommuner i stort samordnas på 

lämpligt sätt. I MKB står att Orust kommun lyft vikten av 

vattenstatus i Byfjorden som kan påverkas av Uddevallas 

huvudreningsverk, liksom frågor kring kollektivtrafik med mera. 

Detta och hur kommunerna kommer överens bör kommenteras också 

i översiktsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla hamn ligger 

inom fördjupad 

översiktsplan (FÖP( och 

dess markanvändning 

redovisas där. 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

Ok 

 

 

 

 

 

 

 
Uddevalla kommun har idag 

tillstånd för avloppsreningsverket 

Skansverket och Länsstyrelsen i 

Västra Götaland är 

tillsynsmyndighet. Verksamheten 

är skyldig att kontrollera sin 

recipient som en del av sin 

egenkontroll. Därför är Uddevalla 

Vatten AB med i Bohuskustens 

vattenvårdsförbund som utför 

provtagning och analyserar flera 

provtagningspunkter längs 

 
2 Bäck från Buvattnet och Ivarsbosjön (WA36343244) och Bäck från sjön Grind (WA78297117) 
3 Unda (WA78212126), Hässleröd (WA70266845), Fagerhult (WA60629183), Gullmarsberg (WA97973986), Kyrkebyn 

(WA48812269) 
4 Aktuell status och MKN kan hämtas ur VISS (Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se) 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Kommunen bör undersöka om det finns kopplingar i den gröna 

infrastrukturen som sträcker sig över kommungräns, och ifall det 

behövs samverkan med grannkommun för att bevara och utveckla 

dessa värden. Länsstyrelsen har underlag om grön infrastruktur i 

form av Regional handlingsplan för grön infrastruktur och ett 

webbGIS med bland annat värdetrakter och värdekärnor.5  

 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 

erosion 

Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att 

det som föreslås i planen medför sådana problem avseende 

människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning 

och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen 

anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Föreslagna 

utvecklingsområden kan vara lämpliga, men detaljerade utredningar 

kan komma att krävas i kommande detaljplanering vad gäller risken 

för översvämning samt risken för olyckor med transport av farligt 

gods, då det inte går att göra lämplighetsbedömningen fullt ut på 

denna övergripande nivå.  

 

Generellt behöver kommunen tydligare beskriva vilka riktlinjer som 

ska följas vid planering för de olika risker som identifieras. 

Kommunen bör titta på sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och 

fundera över om det finns något som påverkar innehållet i 

översiktsplanen, till exempel kommunens syn på risker för den 

byggda miljön. 

 

Kommunen har tagit fram flera bra strategiska inriktningar för risker 

kopplat till förändrat klimat. Länsstyrelsen anser dock att kommunen 

kan arbeta vidare med de dimensionerande händelserna och med att 

koppla strategierna till förslagen för markanvändningen. Ett exempel 

är att kommunen skriver att utryckningsvägar för utryckningsfordon 

ska säkerställas, det framgår dock inte hur och utifrån vilken 

dimensionerande händelse (exempelvis maximalt vattendjup, 100-

årsregn eller 200-årsregn) 

Kommunen bör ange hur samhällsviktig verksamhet ska hanteras i 

planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig 

verksamhet generellt ges en högre säkerhetsnivå när det gäller risker 

från farligt gods och översvämning.  

 

 

 

 

 

Bohuskusten, däribland 

Byfjorden. Varje år lämnar 

förbundet ut en hydrografisk 

rapport där statusen för 

vattenförekomsterna är bedömd. 

Kollektivtrafik är en regional 

fråga. 
 

 

Mellankommunala frågor 

utvecklas med text om grön 

infrastruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskerna utreds vidare i 

detaljplan 

 

 

 

 

 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

läggs till. 

 

 

 
 
Text från Länsstyrelsens 

Samrådsunderlag 

”RISKHANTERINGSPLAN 

UDDEVALLA 2022-2027 Enligt 

Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC 

Länsstyrelsen har bedömt att 

riskhanteringsplanens mål och 

åtgärder ska utgå ifrån de 

konsekvenser som kan uppstå vid 

100-årsnivå i havet, 100-årsflöde 

och ett 100-årsregn.  

 

Uddevalla kommuns projekt 

”Kajpromenad med 

översvämningsskydd i 

Uddevalla” har valt en 

skyfallshändelse med 100 års 

återkomsttid. 

 

 
5 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html
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För att kunna bedöma de föreslagna utvecklingsområdena behövs 

generellt ytterligare information i kartan:  

• Hänsynsområde på 150 meter kring transportleder för farligt gods 

(väg, järnväg och farled)  

• översvämningskartering för sjöar och vattendrag, där det finns  

• kartering för värmeöar, om det finns. Kommunen skriver att 

grönytor har en temperaturreglerande funktion som kan begränsa 

lokala värmeöeffekter  

• förtydligade hänvisningar till varifrån kartunderlag är hämtat. Nu 

nämns bara en övergripande hänvisning till exempelvis SGU och 

MSB för respektive huvudlager.  

 

Geoteknik 

I en översiktsplan ska geotekniska förutsättningar översiktligt 

redovisas med avseende på geotekniska riskfaktorer. Riskområden 

bör redovisas, förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen 

över hur dessa områden ska utredas i samband med framtida 

detaljplaner och bygglov. 

 

Kommunen skriver att en inventering och grov riskbedömning av 

markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden 

finns. Det framgår dock inte var den finns eller vad slutsatsen från 

den är. Det framgår inte heller vad kartunderlaget baseras på. 

 

I översiktsplanen finns en karta benämnd ”Skredöversikt 2001”. 

Denna antar Länsstyrelsen är karteringsområden för den översiktliga 

stabilitetskartering i bebyggda områden som Räddningsverket (nu 

MSB) tog fram 2001. Detta behöver förtydligas. Det behöver 

beskrivas i text vad karteringen resulterade i och hur den har följts 

upp. Observera att MSBs kartering är begränsad till då bebyggda 

områden. 

 

Vid prövning av markens lämplighet för avsett planändamål måste 

förväntade effekter på bebyggelse och anläggningar av ett förändrat 

klimat beaktas. Detta kan vara ökade risker för ras, skred och erosion 

i framtiden. Översvämningsförebyggande åtgärder kan också 

medföra geotekniska konsekvenser som måste beaktas. Mer detaljer 

om geotekniska frågor finns i bifogat yttrande från Statens 

geotekniska institut.  

 

 

 

 

 

 

 

Även Göteborgs stad har i sitt 

arbete med skyfallsplanering valt 

ett klimatanpassat 100-års regn. 

 

Uddevalla kommun står fast vid 

sin bedömning att ett 

klimatanpassat 100-årsregn är en 

rimlig dimensionerad händelse 

för denna översiktsplan även för 

samhällsviktig verksamhet.  

 

 

Kartan kompletteras med 

den information som finns 

tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen beskriver 

risker för ras, skred och 

stranderosion under 

”Förhållanden av väsentlig 

betydelse”. Det finns 

utredningar gjorda för vissa 

områden i kommunen som 

även visas i kartan. Vid 

fortsatt planering görs fler 

mer detaljerade 

utredningar. 

 

Kommunen har även 

utredningar i fysisk form 

som inte är inlästa digitalt. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Översvämning  

Kommunen utgår från 200-års återkomsttid när det gäller 

översvämning från hav och höga flöden i vattendrag. Boverket 

rekommenderar dock i sin tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker6 att sammanhållen bebyggelse som 

utgångspunkt ska lokaliseras över beräknad högsta nivå (BHN) för 

hav, eller nivån för beräknat högsta flöde (BHF) i vattendrag. 

Boverket lyfter också att tillgänglighet generellt ska säkerställas med 

tillfartsvägar som klarar översvämning motsvarande den 

grundläggande utgångspunkten. Länsstyrelsens tolkning av detta är 

att även vägar ska planeras på samma nivå som till exempel 

bostäder/ny sammanhållen bebyggelse. 

 

Utifrån Länsstyrelsens handbok Stigande vatten ska bland annat 

bostäder placeras i zon 1, det vill säga ovanför beräknad högsta 

nivå/flöde. Andra nivåer kan accepteras för andra typer av 

markanvändning eller om åtgärder införs. Läs mer i Stigande vatten.  

 

Generellt behöver översiktsplanen tydligare beskriva hur kommunen 

vill förhålla sig till resultaten från översvämningskarteringar. 

Kommunen kan också titta på möjligheterna att knyta ihop åtgärder 

inom planeringen till det arbete som gjorts och som pågår inom 

översvämningsdirektivet.  

 

Översvämningsskyddet i Uddevalla hanteras i FÖP, men bör nämnas 

i den översiktliga översiktsplanen för att förtydliga var i kommunen 

översiktliga översvämningsskydd är aktuella. 

https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan

/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/ 

 

 

Skyfall 

Kommunen skriver att dimensionerande händelse är ett 100-årsregn, 

vilket överensstämmer med Länsstyrelsens generella 

rekommendation. När det gäller samhällsviktig verksamhet 

rekommenderar dock Länsstyrelsen en högre återkomsttid. Se också 

Länsstyrelsens faktablad.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras och åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

Åtgärdas 
 

 

 

 

 

 

 
Text från Länsstyrelsens 

Samrådsunderlag 

”RISKHANTERINGSPLAN 

UDDEVALLA 2022-2027 Enligt 

Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC 

Länsstyrelsen har bedömt att 

riskhanteringsplanens mål och 

åtgärder ska utgå ifrån de 

konsekvenser som kan uppstå vid 

100-årsnivå i havet, 100-årsflöde 

och ett 100-årsregn.  

Uddevalla kommuns projekt 

”Kajpromenad med 

översvämningsskydd i 

Uddevalla” har valt en 

skyfallshändelse med 100 års 

återkomsttid. 

Även Göteborgs stad har i sitt 

arbete med skyfallsplanering valt 

ett klimatanpassat 100-års regn. 

 
6 https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-

tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/ 
7 Fakta 2018-5 Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.pdf (lansstyrelsen.se) 

https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta%202018-5%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6versv%C3%A4mning%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf
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Skyfallskarteringar för delar av kommunen presenteras i kartan. Det 

bör framgå vilket arbete som återstår att göra i fortsatt 

planeringsprocess för att säkerställa att bebyggelse är lämplig inom 

dessa delar. Även för områden där skyfallskartering idag saknas 

behöver det framgå vad som behöver göras i kommande skeden. Där 

kommunen inte har tagit fram eget underlag för skyfall kan 

Länsstyrelsens ytavrinnings- och lågpunktskartering ge vägledning8. 

 

De tematiska ställningstagandena bör kompletteras med översiktliga 

anvisningar för exploatering, till exempel att det är viktigt att ta 

hänsyn till lokala förutsättningar, att vid planering se till att det inte 

skapas instängda områden med mera. Kommunen skriver att 0,2 

meter översvämningsdjup kan accepteras. Detta bör motiveras, även 

om Länsstyrelsen instämmer i att det kan vara en rimlig nivå. När det 

gäller vägar förutsätter detta dock att vägen klarar nivån utifrån 

bärighet, vilket bör framgå. 

 

Kommunens syn på risker för den byggda miljön 

Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin syn på 

klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av 

översvämning, ras, skred och erosion. Av översiktsplanen ska det 

även framgå hur dessa risker kan minska eller upphöra. Kommunen 

nämner detta, men Länsstyrelsen kan inte utläsa något om 

kommunens syn på riskerna. Kommunen behöver redovisa en 

tydligare riskbedömning och strategier för att minska risker kopplade 

till översvämning, ras, skred och erosion. Länsstyrelsen har tagit fram 

ett stöd för detta9. 

 

Under avsnitt 3.4.4 skriver kommunen att skyfallskarteringen utgör 

grund även för bedömningen för skador på den bebyggda miljön 

vilket är positivt. I rapporten anges att det finns tabeller för olika 

avrinningsområden där bedömningen görs. Det vore bra med en länk 

till rapporten och att den övergripande slutsatsen framgår av 

översiktsplanen. 

 

Farliga verksamheter 

Kommunen skriver om miljöfarlig verksamhet, framför allt med 

fokus på förorenade områden. Miljöfarliga verksamheter som finns 

idag bör också framgå på karta. Kommunen behöver tydliggöra om 

det finns anläggningar som klassas som farlig verksamhet utifrån 

LSO eller som Seveso-anläggningar. Det bör vidare framgå av 

översiktsplanen om det finns verksamheter/industrier som kräver 

skyddsavstånd till bebyggelse, tänkt exploatering måste i så fall 

anpassas efter skyddsavstånden. Det behöver också framgå om någon 

särskild hänsyn behöver tas vid nyetablering av 

verksamheter/industrier.  

Uddevalla kommun står fast vid 

sin bedömning att ett 

klimatanpassat 100-årsregn är en 

rimlig dimensionerad händelse 

för denna översiktsplan även för 

samhällsviktig verksamhet.  

 

Justerat 

 

 

 

 

Justerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖP förtydligas gällande 

detta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk till rapporten läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt och kan vara 

olämpligt att peka ut på 

kartan, men texten 

förtydligas. 

 

 

 

 
8 Ytavrinning och Lågpunkter (lansstyrelsen.se) 
9 Riskanalyser i ÖP | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=52d48c49ea8e47328a5e5f75f21b1d13
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/riskanalyser-i-op.html
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Förorenade områden  

Det bör framgå om det finns områden med markföroreningar som 

kommunen planerar att omvandla till bostäder. 

 

Farligt gods 

Kommunen anger avstånd som är lämpliga för olika typer av 

markanvändning. Länsstyrelsen utgår generellt från sin riskpolicy 

Riskhantering i detaljplaneprocessen vid bedömning av risker, vilket 

innebär ett riskhanteringsavstånd på 150 meter. Länsstyrelsen 

rekommenderar också ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter, utöver 

det använder inte Länsstyrelsens några fasta avstånd. Kommunen 

behöver tydligare motivera de fasta avstånd som anges som grund i 

planeringen. I avsnittet hänvisas till räddningstjänstens 

handlingsprogram, men Länsstyrelsen kan inte se att avstånd till 

transportled för farligt gods nämns i denna. 

 

Det är positivt att kommunen nämner att hänsyn även kan behöva tas 

kring vägar som inte är rekommenderade leder. Om kommunen vet 

att det finns vägar som frekvent används som transportväg för farligt 

gods kan kommunen överväga att peka ut vägen som rekommenderad 

för att öka möjligheterna att riskerna hanteras i tillräcklig omfattning. 

Ett exempel är väg 44 till hamnen som, utifrån vad Länsstyrelsen har 

fått indikation på i andra ärenden, används frekvent för farligt gods-

transporter. I samband med att hamnen successivt flyttas är det 

speciellt viktigt att se över transportvägarna till hamnen och om 

kommunen kan göra något för att minska riskerna. I FÖP för 

Uddevalla står att kommunen håller på att ta fram en vägledning vid 

fysisk planering avseende farligt gods. Om den finns framtagen 

behövs hänvisning till denna. 

 

Enligt kommunen ska Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på 

dubbelspårig järnväg. Detta bör nämnas även i samband med 

transporter av farligt gods, och kommunen bör bedöma om det kan få 

någon påverkan på transportmängden.  

 

Utöver transport på väg och järnväg behöver även transporter i 

farleder nämnas och pekas ut i kartan. 

 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga 

allmänna intressen  
Förslag på ändrad markanvändning 

Generellt bör kommunen förtydliga vad det är för markanvändning 

planerad i respektive utredningsområde, om det är 

verksamheter/bostäder eller annat. Kommunen bör också tydligare 

ange vilka utmaningar som finns för varje område och som behöver 

tas hänsyn till i efterföljande skeden. Först då kan Länsstyrelsen ta 

ställning till markanvändningens lämplighet. Här följer några 

iakttagelser som Länsstyrelsen gjort för de olika områdena utöver vad 

som nämns under övriga rubriker i detta yttrande: 

 

 

 

 

 

 

Noteras, utreds mer i 

detaljplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, ses över 
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Ort av lokal betydelse, utredningsområde 

Hogstorp: 

• Området berörs av två vattenskyddsområden, och 

markavvattningsföretag finns i närheten.  

• Området ligger nära väg och järnväg vilket medför att hantering av 

risker och buller kommer att krävas vid exploatering.  

• Delområde Bräcke gränsar till en känd fornlämning (boplats), vilket 

bör hanteras vidare i planläggningen. Dessutom finns behov av en 

arkeologisk utredning inför planläggning.  

• Ett inventerat lövskogsområde finns i nordöstra delen.  

Lane-Ryr kyrkebyn:  

• Jordbruksmark finns inom utredningsområdet.  

• Området omfattas av ett kulturmiljövårdsprogram för Lane Ryrs 

tätort.  

• Här finns by- och kyrkomiljö med smågårdar. Det framgår inte hur 

bebyggelse som planeras i anslutning till den värdefulla kommunala 

kulturmiljön anpassas för att tillgodose och tillvarata befintliga 

värden. Inom det östra delområdet (skolan) finns registeruppgifter om 

ett tidigare känt förhistoriskt gravfält. Delområdet bör inför 

planläggning utredas för fornlämningar.  

• Väster om Bäveån finns en ek som är naturminne, denna får inte 

skadas.  

Lane-Fagerhult:  

• Strandskydd råder runt Bäveån och Kopperödsån.  

 

Landsbygd sammanhängande bebyggelse, utredningsområde 

Bokenäset:  

• En biotopmiljö (bäckmiljö) liksom markavvattningsföretag berörs.  

• Här berörs kulturmiljövårdsprogram, Högås kyrkomiljö och 

jordbruksbebyggelse.  

• Väg 160, rekommenderad farligt gods led, går intill 

utredningsområdet.  

• Riksintresse högexploaterad kust berörs. 

 

Havstensstrand:  

• Havstensstrand från Utby till Sundsandsvik: Närliggande vatten 

omfattas av Natura 2000-område Havstensfjorden-Svälte Kile 

SE0520173 och naturreservatet Havstensfjorden med höga 

naturvärden.  

• Vid Rotviks vatten berörs ett kulturmiljövårdsprogram, Träskullen – 

Grönevik.  

• Väg 161 utgör rekommenderad väg för farligt gods. 

• Havsstensstrand mittersta området berörs av ett 

kulturmiljövårdsprogram Laneberg och riksintresse högexploaterad 

kust.  

• Havsstensstrand Utby berörs av kulturmiljövårdsprogram Utby och 

riksintresse högexploaterad kust.  

 

Fräknestranden:  

• Området berörs av riksintresse högexploaterad kust.  

 

Verksamhet och industri, utredningsområde  

• Här kan uppstå konflikt med utpekad korridor för vägutbyggnad av 

väg 161, utredning för höghastighetsjärnväg, och markreserv för 

dubbelspår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, ses över 

 

 

 

Åtgärdas 
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Nationella och regionala mål, planer och program 

Länsstyrelsen ser att kommunen kan utveckla översiktsplanens 

koppling till de nationella mål som finns i avsnitt 1.3.2. Hur förhåller 

sig exempelvis översiktsplanen till miljömålen, de nationella målen 

för funktionshinderspolitiken, jämställdhet och folkhälsa, gestaltad 

livsmiljö, och på vilket sätt bidrar planen till utveckling gentemot 

målen? Översiktsplanen kan gärna hänvisa till eller sammanfatta den 

genomgång av påverkan på miljömålen som finns i MKB. 

Länsstyrelsen skulle också gärna se hur kommunens egna mål och 

prioriteringar ska förverkligas och följas upp genom översiktsplanen. 

 

Det är positivt att kommunen arbetat aktivt med de globala 

hållbarhetsmålen i en genomtänkt process. Även här kan kopplingar 

göras till själva planförslaget så att det framgår hur målen faktiskt har 

påverkat ställningstagandena. 

 

Två regionala program som översiktsplanen behöver samordnas med 

är Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland10 och Klimat 2030 11 

 

Social hållbarhet 

Översiktsplanen innehåller en bra redogörelse för vad social 

hållbarhet innebär och kopplar detta till både egna mål och planer 

samt till de globala hållbarhetsmålen. För att ytterligare tydliggöra 

översiktsplanens bidrag till social hållbarhet kan kommunen dock 

konkretisera resonemangen: 

 

Det centrala i sammanhanget är att i översiktsplanen som 

markanvändningsplan identifiera hur den fysiska planeringen kan 

bidra till stärkt social hållbarhet. Detta kan handla om att göra en 

nulägesanalys av vilka sociala utmaningar som översiktsplanen bör 

hantera, exempelvis trygghet, fysisk tillgänglighet eller behov av 

sociala mötesplatser. Ett exempel hur detta kan göras är kommunens 

arbetsmetod ”8 och 80-perspektiv” men där Länsstyrelsen saknar 

resultat i förhållande till just Uddevalla kommun. Det framgår inte 

vad som finns i bebyggelseområdenas närhet i form av målpunkter 

som service, skola, friluftsliv med mera och hur dessa nås i vardagen. 

Kommunen bör använda sig av Välfärdsredovisning från 2018 som 

översiktsplanen länkar till, med dess väl underbyggda statistik 

gällande levnadsvillkor för olika grupper.  

 

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att ta fram sociala 

konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA), 

både för översiktsplanen och i detaljplaneskedet. På så sätt kan 

många av de sociala frågor som synliggörs i de tematiska 

ställningstagandena bli konkreta. En social konsekvensanalys nämns 

som del i en landskapsanalys i MKB, det är dock oklart var den finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa mål finns redovisade 

under varje avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

Av planeringsprinciperna 

framgår kommunens 

inriktning för utformning 

av serviceutbud för 

invånarna i de olika 

orterna.  

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 
11 Klimat 2030 | Västra Götaland ställer om 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html
https://klimat2030.se/
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Bostadsförsörjning 

Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen bör ligga till grund för 

kommunens översiktsplanering, så att de kan vara vägledande vid 

tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900). 

Uddevalla kommuns riktlinjer är relativt nyligen antagna (2018), men 

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att revidera sina riktlinjer för 

bostadsförsörjning innan översiktsplanen skickas ut på granskning. 

Länsstyrelsen kan ge råd och stöd i arbetet med att ta fram nya 

riktlinjer för bostadsförsörjning och kommer gärna in tidigt i en 

sådan process. Vidare har Boverket tagit fram en handbok för arbetet 

med riktlinjer12. 

 

Det finns tydliga kopplingar mellan samrådsförslaget och viktiga 

bostadsförsörjningsfrågor i Uddevalla kommun, både i de tematiska 

och i de geografiska ställningstagandena. Det som saknas ur ett 

bostadsförsörjningsperspektiv är hur ställningstaganden kring 

bostadsfrågorna ska genomföras, och hur kommunen säkerställer att 

översiktsplanens mål leder till det önskade resultatet. 

 

Infrastruktur och transporter  

Väg och järnväg  

Föreslagen utveckling har påverkan på transportsystemet, och det är 

viktigt att kommunen synliggör det finansiella ansvaret för eventuella 

åtgärder för ombyggnad och utveckling av infrastruktur och 

kollektivtrafik. Det saknas tydlig koppling mellan hur ny bebyggelse 

och utvecklingsområden ska bidra till ett transporteffektivt samhälle.  

 

Kommunen bör lyfta fram väg 172 och väg 678 samt 

Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan som viktiga 

infrastrukturstråk.  

 

Kommunen föreslår utredningsområden för etablering av 

verksamheter och industri strax intill eller i nära anslutning till 

flertalet viktiga infrastrukturstråk. Även om föreslagna områden är 

grovt utritade och inte ska tolkas exakt, behöver kommunen i detta 

skede bedöma lokaliseringens lämplighet utifrån trafiksäkerhet, 

kapacitet, framkomlighet och hållbarhet. Vid ny exploatering behöver 

avstånd till infrastrukturen beaktas, se Trafikverkets yttrande. 

Fräknestranden pekas ut som ett område där ny samlad bebyggelse 

kan möjliggöras. Framförallt väg 675 längs med Fräknestranden har 

under många år varit föremål för diskussion gällande standard och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Trafikverket och Uddevalla 

kommun har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie som 

resulterade i ett antal mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. 

Det är bra att kommunen utreder möjligheterna till gång- och 

cykelväg, frågan om trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kvarstår 

dock och möjligheten att bygga ut gång- och cykelväg i framförallt 

södra delen vid Ulvesund har visat sig vara en mycket kostsam och 

komplicerad åtgärd.  

 

Kommunen behöver generellt visa hur olika ställningstaganden och 

utpekanden av ”grå infrastruktur” stämmer överens med nationella 

och regionala handlingar för planering av infrastruktur: 

Vi delar länsstyrelsens 

uppfattning att dessa 

hänger ihop. 

Bostadsförsörjningspro-

grammet (BFP) revideras 

en gång per mandatperiod. 

Det är viktigt att BFP och 

ÖP:s inriktning avseende 

bostadsförsörjningsfrågor 

planeras och genomförs. 

Därför har kommunen en 

genomförandeplan för 

bostadsförsörjning. Denna 

plan upprättas årligen och 

är ett underlag för 

kommunen och dess bolags 

verksamhetsplanering och 

budget. 

 

 

I kommunens 

samhällbyggnadsstrategi 

pekas det på prioritering 

utav tätorternas utveckling, 

för att bidra till ett 

transporteffektivt samhälle. 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

Vi är medvetna om 

problematiken och vi 

verkar för en GC-väg längs 

hela väg 675. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, åtgärdas 

 

 

 
12 www.boverket.se 

http://www.boverket.se/
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• Korridorer för utbyggnad av väg 678 och väg 161 har lagts in i 

planförslaget. Dessa är ännu inte fastställda vilket bör framgå. Det 

samma gäller föreslaget markreservat för dubbelspårsutbyggnad på 

Södra Bohusbanan. 

 

• I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida 

höghastighetsjärnväg. Det är bra att kommunen synliggör denna 

avsikt, det är dock viktigt att involvera Trafikverket tidigt. 

Trafikverket har inget uppdrag att arbeta med höghastighetsjärnväg 

längs västkusten och är inte involverade i arbetet. 

 

• Läs om vad som gäller för utbyggnad av cykelväg längs vägar i 

Trafikverkets yttrande. Miljökonsekvensbeskrivningen nämner en 

trafik- och parkeringsstrategi. Om kommunen avser tillämpa den i sin 

fysiska planering är det bra att hänvisa till den i översiktsplanen.  

 

Kommunen kan komplettera med de riktvärden som gäller för 

trafikbuller och vibrationer, se Trafikverkets yttrande.  

 

Uddevalla hamn 

Föreslagen utveckling har påverkan på hamnområdet. Det är viktigt 

att kommunen tar ansvar för konsekvenserna av föreslagen flytt av 

hamnen och därmed förändring av markanvändningen. Det gäller att 

säkerställa genomförandet, att olika sakintressen behandlas, att  

hälsa-, risk-, och säkerhetsfrågor samt miljöförhållanden synliggörs 

och att det finansiella ansvaret för åtgärderna är tydliga. 

 

Utöver underlaget som finns i gällande riksintresseprecisering och 

den åtgärdsvalsstudie som genomfördes år 2016, kommer kommunen 

att behöva ta fram kompletterande och uppdaterade utredningar för 

buller, vibrationer och farligt gods. 

 

Det finns en viljeinriktning att möjliggöra trafikering av större fartyg 

in till hamnen vilket kommer att kräva muddring. Både omfattande 

muddring och uppförande av ny hamn är åtgärder som behöver 

tillståndsprövas i mark- och miljödomstol. En sådan process bör 

påbörjas i tidigt skede. Om MKN i vattenförekomsten Byfjorden 

påverkas av planerade åtgärder bör det också framgå i 

översiktsplanen. 

 

Trafikverket kommer att fortsätta dialogen med Uddevalla hamn om 

eventuellt inspel av brist till den nationella infrastrukturplanen.  

 

Flyg 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för 

Landvetter, Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplatser. Av 

översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga 

byggnader/föremål inom influensområdet ska samrådas med 

respektive flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande områden 

och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av restriktioner 

och/eller rekommendationer. 

 

Följande gäller för civil luftfart och bör nämnas i översiktsplanen: 

alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, 

konstverk, byggnader, vindkraftverk etcetera som är högre än 20 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Läggs till 
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meter över mark eller vattenytan skall remitteras till Luftfartsverket. 

Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig 

objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i 

Karlskrona remitteras. Detta gäller överallt, även inom områden 

speciellt utpekade för vindkraft. Läs mer i bifogat yttrande från 

Luftfartsverket. 

 

Kulturmiljövård 

Samrådsförslaget innehåller många visioner och ambitioner kring 

kulturmiljön. Det finns dock inga tydliga rekommendationer som tar 

detta ett steg längre för hantering och hänsyn i de olika 

utredningsområdena. För att översiktsplanen ska vara ett stöd när 

detaljplaner tas fram behöver denna lucka överbryggas.  

 

Fornlämningar 

Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter kring behov av hänsyn och 

fortsatt hantering av dessa särskilt utpekade kulturmiljöer: 

• Kristevik bör inför planläggning utredas för fornlämningar. 

• Stolteröd, östra delområdet bör inför planläggning utredas för 

fornlämningar. Inom det västra delområdet finns en fornlämning med 

särskilt högt bevarandeintresse och tillhörande stort 

fornlämningsområde (L1970:9746, stenkammargrav), Länsstyrelsen 

rekommenderar att delområdet utesluts från vidare planering.  

• Svälte bör inför planläggning utredas för fornlämningar. 

• Lanesund bör inför planläggning utredas för fornlämningar. Det 

östra delområdet kring fornborgen L1969:2461 bör uteslutas från 

vidare planering, med hänsyn till fornlämningsområdet. 

• Överby innefattar fornlämning L1969:2442. Exploatering är 

tillståndspliktigt enligt KML 2 kap. Det östra delområdet bör inför 

planläggning utredas för fornlämningar. 

• Utby: det framgår inte hur bebyggelse som planeras i anslutning till 

den värdefulla kommunala kulturmiljön anpassas för att tillgodose 

och tillvarata befintliga värden. Ny bebyggelse i högre liggande 

exponerad terräng riskerar att bli en markant del av sikthorisonten 

sett från Utbys historiska bebyggelsekärna. 

 

Utbys norra delområde har fornlämningar inom och i nära anslutning 

till området. Det finns därför ett behov av avgränsning och eventuellt 

borttagande av fornlämningar vid planläggning, vilket är 

tillståndspliktigt. Det mellersta och södra delområdet är dessutom i 

behov av arkeologisk utredning i samband med planläggning, på 

grund av sannolikheten för ytterligare okända fornlämningar inom 

aktuellt höjdparti.  

• Ammenäs tre delområden innehåller många fornlämningar. En 

fortsatt planläggning kommer att kräva arkeologiska insatser, vilket 

är tillståndspliktigt. 

 

Kulturmiljöunderlag 

Översiktsplanen hänvisar inte på något tydligt sätt till befintligt 

kulturmiljöprogram från 2002 och att detta är i behov av revidering 

och digitalisering. Trots att nuvarande kulturmiljöprogram är i behov 

av revidering anser Länsstyrelsen att kommunen, sett till transparens 

och förutsägbarhet, bör använda befintligt underlag i det fortsatta 

arbetet med översiktsplanen. Detta underlag bör trots 

revideringsbehov så länge kunna utgöra vägledning. 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, utreds i detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, utreds i detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Enligt regional handlingsplan för klimatanpassning uppmuntras 

kommunerna dessutom att uppdatera sina kulturmiljöprogram sett till 

analys av hot/risker mot kulturmiljöer/kulturarv. Kommunen kan 

söka bidrag från Länsstyrelsen för revidering av 

kulturmiljöprogrammet. 

 

Översiktsplanen länkar till en Landskapskaraktärsanalys som delvis 

innehåller kulturhistoriska analyser. Länsstyrelsen ser dock inte att 

dessa analyser synliggörs i föreslagen markanvändning.  

 

Gestaltad livsmiljö 

Kommunen har på ett övergripande sätt inkluderat gestaltad livsmiljö 

genom att bland annat lyfta fram kulturvärden och arkitektur i de 

tematiska ställningstagandena och i principer för tätorterna. Detta är 

en mycket bra början och ett viktigt bidrag till att hantera allmänna 

intressen bland annat enligt 2 kap 3§ PBL. 

 

För att ge mer konkret vägledning kan kommunen utveckla 

begreppen som används. Vad menar just Uddevalla kommun att 

arkitektur av hög kvalitet, eller god gestaltning, kännetecknas av? 

Vidare är det viktigt att i översiktsplanen ange riktlinjer för arbete 

med gestaltad livsmiljö i kommande planeringsskeden. Detta knyter 

då an till 3 kap §§2-3 PBL. Ett sätt att göra detta är att ta fram en 

arkitekturstrategi kopplad till översiktsplanen eller som underlag, se 

Vägledning om arkitekturstrategier - Boverket 

 

Länsstyrelsen vill också uppmuntra kommunen att beskriva hur 

översiktsplanen förhåller sig till de arkitekturpolitiska målen.  

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

Aspekter som påverkar 

kvalitet inom arkitektur kan 

definieras:15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 - Nyttjandeperspektiv: Respekt för användarnas behov. Skapande av mer flexibla miljöer inom kommersiella och ickekommersiella 

användningsområden för individer och grupper. Omgivningar som enkelt kan anpassas till temporära nyttjande t.ex. genom tillämpning av 

moduler. 

- Rumsperspektiv: Människor rör sig genom rum även ute i naturen/landskap, därför spelar det roll hur rum definieras. Gestaltning av 

offentliga, privata och halvprivata platser influerar rumsupplevelse. Utformning av arkitekturmiljöer ska ta hänsyn till människors olika 

behov, t.ex. genom att designa särskilda rum där man kan vara för själv eller möta andar personer. Gestaltning har ett starkt inflytande på den 

interaktion mellan det inre och yttre perspektivet – det intima och det offentliga rummet.  

- Design: Byggnadens detaljer har en stark inverkan på stads- och landskapsbilden. Standardiserade lösningar skapar ofta en uppfattning av 

monotoni. Individuell arkitektur ska dock på något sätt vara anpassad till platsen och inte dominera omgivningen om det inte finns ett särskilt 

motiv för det.  

- Helhetsperspektiv: I arkitektur av hög kvalitet ingår också ett holistiskt arbetssätt. Allt byggande sker i kontext som kräver att man ska 

arbeta interdisciplinärt. Det leder till främjande av synergieffekter och att nå en omfattande hållbarhet inom flera ämnen. Att gestalta 

livsmiljö innebär att sätta ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter i ett sammanhang.  

 … 

Slutsatsen kan vara att en ”god gestaltning” skapar ”arkitektoniska kvalitéer”. Arkitektur ska tala för sig själv och man bör kunna läsa av 

objektens värde. Bedömningen ska vara neutralt och fritt från design och stilfrågor. Vad som är kvalitet är vanligtvis inte så enkelt att 

bedöma eftersom det oftast handlar om mjuka värderingar. Följaktligen ska bedömningen göras av någon med expertis inom gestaltningen.  

 

Arkitekturstrategi: Kommunen bör anta en arkitekturpolicy som skulle kunna integreras i översiktsplanen men skulle även vara ett eget 

styrande dokument. Att arbeta mer med till exempel arkitekturtävlingar kan vara ett sätt att ge allmänheten möjlighet att engagera sig i 

diskussionerna kring gestaltningen av Uddevalla Kommun. En arkitekturpolicy behöver ta ställning till sitt historiska sammanhang, sociala 

aspekter, estetik och miljöpåverkan. 

 

Syn på landskapsbilden är särskild viktig eftersom Uddevalla kommun inte enbart har urbana miljöer. Grundhållning ska vara att byggnader 

ska anpassas till terrängen och det kollektiva minnet i vår gemensamma historia och inte tvärtom, ”platta på mark” bör tillämpas bara i 

område som är lämpligt för den typen av bostad. Bebyggelsen ska vara integrerad i landskapsbilden, den kan ta hänsyn till områdets natur 

och historia. Tillkommande byggnader ska inte placeras uppe på en höjd och helst undvika att inta en dominant ställning landskapet.  

 

Kulturmiljön: Byggnadsprocessen verkar i ett historiskt sammanhang. Staden har drygt 500-åriga rötter på platsen och ursprung i framförallt 

handel och sjöfart, näringar som har vattnet som utgångspunkt. Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till såväl sin historiska kontext 

som till förändrade havsnivån. 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/
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Kommunen nämner bland annat områden mellan husen, torg, 

bottenvåningar och fasader. Länsstyrelsen instämmer i att alla 

offentliga rum i staden är viktiga, men att det också i översiktsplanen 

är viktigt att se landskapet i hela kommunen. Principerna för omsorg 

om kulturmiljöer bör gälla även lokalisering med hänsyn till 

landskapsbild, exempelvis lokalisering i höjdlägen.  

 
Naturmiljö och områdesskydd 

Hantering av generellt biotopskydd bör läggas till.  

 

Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, till exempel 

nyckelbiotoper och skyddade skogsområden, finns på Skogsstyrelsen 

- Skogens pärlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya 

områden.  

 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

Det är positivt att kommunen avser vara restriktiv med att ta natur- 

och friluftsområden i anspråk. Det vore bra om översiktsplanen kan 

förtydliga när vägledande plan för grönstruktur och inventering av 

bland annat friluftslivsområden som antyds, ska tas fram.  

 

Kommunen bör analysera vilka ekosystemtjänster som är särskilt 

viktiga att arbeta med i den fysiska planeringen, gärna inklusive 

kulturmiljövärden och biologiskt kulturarv. Kommunen behöver ha 

en övergripande plan för hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan 

skapa robusta och attraktiva bebyggda miljöer, och även i ett större 

landskapsperspektiv ta tillvara och främja livsviktiga 

ekosystemtjänster. En fungerande grön infrastruktur med stark 

biologisk mångfald är grunden för alla långsiktigt hållbara 

ekosystemtjänster. Se Boverkets vägledning om arbete med 

ekosystemtjänster i fysisk planering13 och Länsstyrelsens 

Handlingsplan och webbGIS för grön infrastruktur14.  

 

Ekologisk kompensation  

Det är positivt att kommunen avser kompensera naturvärden som går 

förlorade vid exploatering. Kommunen bör utveckla detta till en 

övergripande plan för ekologisk kompensation i översiktsplanen, då 

det spar tid och resurser i senare skeden. För att 

kompensationsåtgärderna ska bli kostnadseffektiva är det viktigt att 

kommunen har kunskap om vilken typ av åtgärder som behövs, och i 

vilka områden de gör störst nytta. Generellt sett är detta åtgärder som 

bygger på befintlig grön infrastruktur.  

 

Areella näringar  

Principerna för utveckling av ny bebyggelse på landsbygden är bra. 

Enligt kartan är det endast i Lane-Ryr som det finns förslag på 

förändrad markanvändning av jordbruksmark. 

 

Tabellen med definition av väsentliga samhällsintressen och kriterier 

som ska bedömas vid en lokaliseringsutredning är en bra grund för 

utredning av 3 kap 4 § miljöbalken. Om jordbruksmark kommer att 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har nu antagit 

en Friluftsplan som länkas i 

ÖP. Tidsplan för 

framtagande av plan för 

grönstruktur finns inte i 

dagsläget. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen är inte 

ändamålsenlig och tas bort.  

Texten kompletteras med 

hur kommunen arbetar med 

lokaliseringsprövning av 

 
13 Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod - PBL kunskapsbanken - Boverket 
14 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html 

https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html
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tas i anspråk i de områden som nämns i tabellen är det önskvärt att 

utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken också fullföljs i 

översiktsplanen. Det vill säga att lokaliseringsutredning redovisas 

och visar vilka andra områden som studerats, liksom bedömning av 

lokaliseringskriterierna för varje studerat område. Annars kommer 

det att behöva visas vid detaljplanering vilket gör det svårare att hitta 

alternativ lokalisering.  

 

Kommunen behöver också motivera varför verksamhetsmark, 

industri, handel, turistanläggningar och växthus är väsentliga 

samhällsintressen.  

 

I tabellen nämns områden som inte finns i översiktsplanens kartskikt, 

däremot i FÖP för Uddevalla respektive Ljungskile. Översiktsplanens 

karta ger därmed ingen helhetsbild.  

 

 

Energi, material och teknisk försörjning 

Det är bra att kommunen tar med täkter i sin planering. Täkter i drift 

bör redovisas på karta. Täkter tar stora ytor i anspråk utifrån 

brytningen och genom spridning av buller.  

 

Markavvattningsföretag bör läggas till. Bebyggelse bör undvikas 

inom markavvattningsföretag.  

 

Att exploatera vattenområde betraktas som vattenverksamhet och kan 

kräva prövning enligt 11 kap. miljöbalken.  

 

Det behöver framgå vilka reningsverk som finns liksom deras 

kapacitet. Ett referat av vatten- och avloppsförsörjningsplanen 

behöver finnas i översiktsplanen.  

 

Även om kommunen stödjer initiativ till gemensamma lösningar har 

kommunen det övergripande ansvaret för vatten- och 

avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster.  

 

Svenska kraftnäts 400 kV-ledning bör redovisas i översiktsplanen 

och elsystemets roll i stort beskrivas översiktligt. Transmissionsnätet 

för el går att hämta via Geodataportalen. Inga intressekonflikter 

föreligger mellan befintlig 400 kV-ledning och utpekade 

utbyggnadsområden. Läs mer om avstånd och processer att ta hänsyn 

till i yttrande från Svenska kraftnät. 

 

En väl fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda 

förutsättningar för många verksamheter i samhället, liksom social 

delaktighet. Elektronisk kommunikation är ett allmänt intresse och 

ska behandlas vid planläggning. Genom att i översiktsplanen 

inkludera behov av och möjligheter med bredbandsutveckling, lyfts 

bredbandsfrågan till den strategiska planeringsnivån. Översiktsplanen 

nämner övergripande flexibelt arbetsliv och digitalisering; en 

hänvisning kan göras till en mer detaljerad bredbandsstrategi med 

tidsatta aktiviteter. Läs mer om detta, och vad som gäller vid 

uppförande av vindkraftverk, i bifogat yttrande från Post- och 

telestyrelsen. 

 

exploatering på 

jordbruksmark. 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 
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Vi lägger till hänvisning till 

kommunens sida om VA 

planering. 
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Miljökonsekvenser 

Det är oklart vad planens syfte är, och det framgår inte heller i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Det blir då också svårt att jämföra 

olika alternativ och vilket som bäst uppnår planens syfte. De 

alternativ som MKB kort nämner har studerats bör redovisas i urval, 

liksom varför de valts bort. Länsstyrelsen vill påminna om att till 

beslutet om att anta översiktsplanen ska finnas redovisning (så kallad 

särskild handling) av bland annat hur miljöaspekterna har integrerats 

i planen, se 6 kap 16§ MB. Det finns flera slutsatser i MKB som 

kommunen bör använda sig av som ett stöd i att utveckla planen 

vidare inför granskningen. Bland annat lyfts att översiktsplanen bättre 

kan uppnå måluppfyllelse gällande klimatpåverkan, om kommunen 

arbetar vidare med hållbara transporter till externa 

handelsetableringar och tillämpar åtgärder i sin trafik- och 

parkeringsstrategi. Översiktsplanen kan här göra mer konkreta 

ställningstaganden. 

 

Övrigt 

Det behöver klargöras om Uddevalla tätort ingår i översiktsplanen 

eller inte, eller om bara vissa frågor hanteras här och i så fall vilka. 

”Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området 

inte hanterats inom ramen för den kommuntäckande 

översiktsplanen.” Trots detta finns planeringsprinciper för tätorten 

med. Det behöver förtydligas att/om/i vilka delar de fördjupade 

översiktsplanerna fortsätter att gälla. Kommunen har motiverat vilka 

ställningstaganden som finns i planen med bland annat 

”Länsstyrelsens krav på vad som måste ingå för att de ska godkänna 

planen och hur ingående kommunen måste redovisa sina intentioner.” 

Länsstyrelsen vill poängtera att ett mandat att godkänna en 

översiktsplan inte finns. Det vore bättre om det framgår att 

översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan stat och 

kommun som möjliggör kommande utveckling. 

 

 

 

Planen har ett syfte vilket 

framgår i planens inledning 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

Planeringsprinciperna finns 

eftersom centralorten är 

med i 

utvecklingsinriktningen och 

en del av kommunen och 

dess utveckling i stora drag  

 

Ses över 

 

 

 

 

Försvarsmakten  

Synpunkter Kommentar 

Avstår från att yttra sig. Ok 

Statens geotekniska institut  

Synpunkter Kommentar 

Yttrande över samrådshandling  

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län erhållit rubricerad översiktsplan med begäran om 

yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 

skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom 

hantering av radon, ingår således inte.  

 

Uddevalla kommun anger att det finns fördjupade översiktsplaner för 

Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där utveckling för dessa 

områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens 

hela översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. 

De ska arbetas in i planförslaget i ett senare skede. Kommunen har 

också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan. 

 

Underlag:  
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1 översiktsplan 2022 Uddevalla kommun, samråd, utdrag av samtliga 

texter samt interaktiv version.  

 

SGI:s synpunkter  

Allmänt anser SGI att i en översiktsplan ska geotekniska 

förutsättningar översiktligt redovisas med avseende på geotekniska 

riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion och 

översvämning). Grova värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska 

och topografiska kartor. God kännedom om geotekniska 

förutsättningar och eventuella geotekniska riskområden är viktiga 

utgångspunkter vid strategiska val av markanvändning. I en 

översiktsplan bör därför eventuella riskområden tydligt redovisas, 

förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen över hur dessa 

områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller 

bygglov.  

 

 

I kapitlet 3.4.2 Ras, skred, erosion ges en geologisk beskrivning av 

förhållandena inom kommunen, samt ställningstaganden att:  

 

• beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete 

genom att geoteknisk och stabilitetsutredning görs, samt 

genom att krav på detaljerad undersökning bygglov eller 

bygganmälan.  

 

• beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga 

bergformationer.  

 

Kommunen gör även ställningstaganden i kapitel 2 att: 

• bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar 

ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, ras och 

skyfall.  

• VA-försörjningen planeras med hänsyn till 

översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras och 

skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som 

kan påverkas av ett förändrat klimat. 

 

I den digitala interaktiva ÖP finns under rubriken Hälsa, säkerhet och 

risk, kartor med bland annat aktsamhetsområden för skred, 

förutsättning för stranderosion samt Skredöversikt 2001. Den senare 

kartan antar SGI är karteringsområden för den översiktliga 

stabilitetskartering i bebyggda områden som Räddningsverket (MSB) 

tog fram 2001. Detta behöver förtydligas och även beskrivas i text 

vad karteringen resulterade i och hur den har följts upp. Observera att 

MSB:s översiktliga kartering över stabilitetsförhållandena är 

begränsad till vid utredningstillfället bebyggda områden.  

 

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL 

redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön 

till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, 

ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller 

upphöra. ÖP redovisar sådana riskområden, men det saknas en 

beskrivning av riskhantering för den redan byggda miljön. Vi 

rekommenderar att ÖP kompletteras med en sådan redovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen förtydligas 

kring detta. 
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SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska 

utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi 

vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet 

för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, 

anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade 

effekter av ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar 

att för de kommande 100 åren kan ökad nederbörd förväntas leda till 

ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och vattendrag. Detta kan 

öka riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar, vilket bör 

värderas vid bedömning av framtida markanvändning (för såväl 

befintlig som tillkommande bebyggelse). 

Översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader och vallar, 

kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste beaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 
 

Skogsstyrelsen  

Synpunkter Kommentar 

Det saknas en tydlig koppling mellan text och kartor. För att förstå 

kartan behöver de olika kartlagren beskrivas i text, både vad gäller 

ursprung, aktualitet och legalitet samt på vilket sätt kartlagret utgör 

ett underlag i den kommunala planeringen. Kartlagren kan grupperas 

på ett mer logiskt sätt. Kartan ger en ögonblicksbild och ambitionen 

är att den interaktiva kartan hålls uppdaterad men det behöver framgå 

när det gjordes senast. Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, 

t.ex. nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på 

www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls 

kontinuerligt på med nya områden. I övrigt har vi inga synpunkter på 

presenterat förslag.  

Ses över 

Havs- och vattenmyndigheten  

Synpunkter Kommentar 

Vi avstår från yttrande. Det innebär inte att myndigheten tagit 

ställning i sakfrågor eller till handlingarna i ärendet. 

Ok 

Energimyndigheten  

Synpunkter Kommentar 

Energimyndighetens synpunkter I enlighet med översiktsplanens 

tematiska tillägg om vindbruk tar Uddevalla kommun ställning till 

att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för 

närvarande är färdigutbyggd avseende vindkraft.  

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för 

utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stöder riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen, dock ej riksintressena i södra delen av kommunen  

 

Energimyndigheten vill i sammanhanget av vindkraftsplanering 

informera om att Energimyndigheten och Naturvårdsverket 

tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad som presenterades i slutet av januari 2021. 

Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att 

skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft 

sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en utvecklad 

planeringsprocess för vindkraft. Det är viktigt att utbyggnaden av 

vindkraft fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån 

ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra 

markanvändningsintressen. Målet har varit att ta fram ett användbart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
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planeringsunderlag för länsstyrelserna och i förlängningen för 

kommunerna, som stöd till den kommunala planeringen av 

vindkraft.16 

 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att 

länsstyrelsen ska ges en stark roll i strategins genomförande och i 

planeringsprocessen för vindkraft. Förslaget innebär att länsstyrelsen 

ska ges i uppdrag att genomföra regionala analyser och ta fram ett 

regionalt planeringsunderlag som visar potentiella områden för 

vindkraft. En utgångspunkt för arbetet ska vara att undersöka 

förutsättningar för samexistens mellan vindkraft och andra 

intressen.17 

 

Energimyndigheten arbetar för närvarande med en utredning som 

behandlar den andra delen av regeringens uppdrag till 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 

Tillväxtverket och Trafikverket att tillsammans med Boverket som 

samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk 

på områden av riksintresse. Enligt uppdraget ska översynen 

sammantaget leda till en kraftig minskning av såväl antalet anspråk 

på områden av riksintresse som dessa områdens samlade areella 

utbredning. Boverket ska slutredovisa uppdraget till 

Finansdepartementet senast den 15 september 2021.18 

 

Ett av utredningsmålen har varit att se över riksintresseanspråk på 

land från 2008 års utpekande av riksintresse vindbruk som 

myndigheten lät vara med i 2013 års utpekande på grund av 

rättssäkerhetsskäl om projektering fortfarande pågick i dessa anspråk. 

Energimyndigheten har med denna översyn haft för avsikt att 

kontrollera om projektering fortfarande pågår i anspråken från 2008 

och därmed uppfyller kriterierna. I Uddevalla kommun finns fem 

områden av riksintresse för vindbruk, fyra av dessa är anspråk från 

2008 som fick kvarstå 2013 och i dessa riksintresseanspråk pågår inte 

projektering enligt den GIS-analys som utförts i utredningen, se 

bifogad karta. Energimyndighetens generella bedömning är att det 

inte går att upphäva områden av riksintresse för vindbruk endast 

utifrån den GIS-analys som har utförts i utredningen. Resultatet i 

utredningen indikerar endast hur många områden och hur stor yta det 

handlar om enligt avstämning mot Vindbrukskollens information om 

projekteringsområden. Den översiktliga utredning som genomförts 

levererar därmed inte några konkreta förslag på antal områden och 

area som skulle kunna upphävas eftersom en mer omfattande och 

detaljerad utredning krävs för ett sådant beslutsunderlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad – webbportal 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/ 
17 Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, publikation s. 33 

 https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601 

Förslag till uppdrag för länsstyrelserna  

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-

uppdrag.pdf 
18 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse,  

uppdrag-att-se-over-kriterierna-for-och-anspraken-pa-omradena-av-riksintresse.pdf (regeringen.se) 

Regeringsuppdraget del 1, Energimyndighetens text redovisas under kap. 11 i Boverkets rapport, 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/oversyn-kriterier-riksintressen.pdf 

 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-uppdrag.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-uppdrag.pdf
https://www.regeringen.se/4a36af/contentassets/2cba3439fefa4d6d8a26385da920b224/uppdrag-att-se-over-kriterierna-for-och-anspraken-pa-omradena-av-riksintresse.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/oversyn-kriterier-riksintressen.pdf
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En stor översyn av riksintresse vindbruk har sedan tidigare planerats 

att genomföras efter länsstyrelsernas genomförande av den nationella 

strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Det bästa alternativet 

vore dock om länsstyrelserna som en del i det föreslagna uppdraget 

inom den nationella vindstrategin skulle aktualitetspröva riksintresse 

vindbruk, vilket skulle kunna ske i samband med länsstyrelsernas 

arbete att identifiera potentiella områden för vindkraft.  

I länsstyrelsernas aktualitetsprövning bör ingå att undersöka om 

projektering pågår eller inte pågår i riksintresseanspråken. I de fall 

projektering inte pågår i hela eller delar av ett anspråk bör grunden 

för detta undersökas genom t.ex. beslut och domar. I detta 

sammanhang bör det även undersökas hur stor andel bebyggelse som 

finns inom riksintresseanspråken och hur detta påverkar möjligheten 

till att nyttja anspråken. I de fall det finns tydliga ställningstaganden 

och underlag till att storskalig etablering av vindkraft inte bedöms 

vara möjlig inom ett riksintresseanspråk kan detta ligga till grund för 

att hela eller delar av ett anspråk kan komma att upphävas av 

Energimyndigheten. Den aktualitetsprövning som länsstyrelserna 

föreslås göra innebär på så vis en kvalitetssäkring av utpekade 

anspråk samtidigt som arbetet kan leda till en minskning av 

anspråken i enlighet med regeringsuppdragets målsättning.  

 

Energimyndigheten vill poängtera att upphävande av områden av 

riksintresse för vindbruk måste föregås av en omfattande och 

detaljerad översyn följt av Energimyndighetens analys och slutsatser 

av om det är lämpligt göra en kraftig minskning av 

riksintresseanspråken för vindbruk. En kraftig minskning av 

riksintresseanspråken för vindbruk anser Energimyndigheten skulle 

försvåra myndighetens arbete med att leda omställningen till ett 

hållbart energisystem och arbeta för att de energipolitiska målen kan 

nås. Tanken bakom riksintresseverktyget är att staten genom att peka 

ut anspråk skapar ramar och planeringsförutsättningar inom den 

fysiska planeringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Air navigation services   

Synpunkter Kommentar 

LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande 

yttrande: 

 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor 

(skyddsområde på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den 

sista delen av inflygningen) för Landvetter, Säve, Trollhättan och 

Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser 

riksintresse vilket bör redovisas under Riksintressen i planen. 

Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-

påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. 

Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av 

översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga 

byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska 

samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av 

hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i 

form av restriktioner och/eller rekommendationer.  

 

I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för den civila 

luftfarten, endast Försvarsmaktens regler nämns. Vad som gäller 

 

 

 

 

 

 

Läggs till i text och karta 
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avseende civil luftfart bör nämnas i alla översiktsplaner för att 

säkerställa att LFV och Försvarsmakten remitteras i dessa ärenden. 

LFV vill påminna Uddevalla kommun om att följande gäller för civil 

luftfart:  

 

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, 

konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller 

vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på 

svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall 

även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

 

LFV vill att vår elektroniska blankett används i dessa ärenden 

Blanketten finns att ladda ner på: 

https://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys under länken 

märkt ”LFVs blankett för CNS-analys”. Vi behöver endast en korrekt 

ifylld blankett i dessa ärenden, ej en massa underlag från 

mastuppsättare, vindkraftsuppsättare etc. Sådant underlag är inte 

relevant för oss och tar bara tid och resurser att registrera. LFVs 

remisstjänst i dessa ärenden benämns CNS-analys.  

 

Observera att som en konsekvens av ovanstående skall även alla 

vindkraftverk som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta, 

oberoende av position, remitteras till LFV. Detta gäller överallt, även 

inom områden speciellt utpekade för vindkraft.  

 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten 

att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande 

störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 

etableras i hindrets närhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till i texten 

 

 

Post- och telestyrelsen (PTS)  

Synpunkter Kommentar 

PTS har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län ombetts att 

inkomma med synpunkter på översiktsplan för Uddevalla. 

 

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – 

sektorsansvar – inom områdena post och elektronisk kommunikation. 

Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:  

• främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska 

kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation  

• verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken 

för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt 

verka för ökad krishanteringsförmåga  

• verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och 

elektronisk kommunikation under höjd beredskap, och stärka 

samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk 

kommunikation i fred  

 

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för 

Sverige. Det övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara 

bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016 

presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt 

uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla 

hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På 
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längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela 

Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det 

bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där 

människor normalt befinner sig senast år 2023.  

 

En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga 

välfärden. It är en central infrastruktur som ligger till grund för 

många andra områden. En väl fungerande och utbyggd  

it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat 

näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, 

vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och 

kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning 

anser vi även att it-infrastrukturen måste in i 

samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. 

Om inte it-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att 

de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till 

användarna. Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj 

2011, stärker även detta.  

 

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och 

andra ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer 

och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för 

ytterligare information.  

 

I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella 

bredbandsaktörer samt aktuella regionala och lokala 

bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka 

befintliga ledningsägare som blir berörda eller liknande funktion. 

Exempelvis bredbandskoordinatorer bör ha information om 

potentiella ledningsägare gällande elektroniska kommunikationer.  

 

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om 

ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som 

är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via 

https://www.ledningskollen.se/ 

  

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr:  

03-16005) till respektive länsstyrelse lämnat uppgifter om 

teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap  

8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning 

med mark- och vattenområden m.m.  

 

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa 

fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt, 

speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar 

därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag 

och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-

etableringen för respektive område för att minimera 

störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med 

information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. PTS har 

inga ytterligare synpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Svenska kraftnät  

Synpunkter Kommentar 

https://www.ledningskollen.se/
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I Uddevalla kommun har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning 

tillhörande transmissionsnätet för el som passerar nordöst om 

kommunen. Svenska kraftnät har nätkoncession och ledningsrätt för 

kraftledningarna som är av betydelse för rikets elförsörjning. 

Ledningsrätt innebär att åtgärd/verksamhet, inte får vidtas på 

fastighet som belastas av ledningsrätt.  

 

Inga intressekonflikter föreligger mellan befintlig 400 kV-ledning 

och utpekade utbyggnadsområden. Svenska kraftnät har inga planer i 

dagsläget som berör Uddevalla kommun annat än förvaltningen av 

den befintliga transmissionsledningen. 

 

Svenska kraftnät anser att elsystemet roll bör synliggöras i 

översiktsplanen. Svenska kraftnät efterfrågar en inkludering, där det 

svenska elsystemet utgör en grundläggande del av infrastrukturen. 

Svenska kraftnät är den myndighet i Sverige som driver 

transmissionsnätet för el, precis som att Trafikverket är den 

myndighet som planerar för och förvaltar statliga vägar och järnvägar 

i Sverige. Transmissionsnätet (el överföring via 400 och 220 kV-

ledningar) har de högsta spänningsnivåerna som finns i Sverige och 

kan likställas med europavägar, medan region- och lokalnät arbetar 

med regional och lokal eldistribution. Näten har olika funktion, 

spänningsnivåer och olika planeringsförutsättningar. 

Transmissionsnätet jobbar med överföring över långa avstånd inom 

och mellan länder. En av de viktigaste insikterna är att 

transmissionsanläggningar tar minst tio år att planera, söka tillstånd 

för och anlägga, samt att kostnaderna för dessa är stora. Det är därför 

av stor vikt för samtliga parter att man tydligt klargör åtskillnad 

mellan spänningsnivåer eftersom transmissionsnätet för el är av 

nationellt intresse för Sverige. Elsystemet utgör en förutsättning för 

att Sverige ska klara av både internationella och nationella mål såsom 

energiomställning och att minska klimatpåverkan samtidigt som 

samhällets energiförsörjning tryggas. 

 

I och med en förändring i ellagens nomenklatur benämns stamnätet 

för el numera för transmissionsnätet.  

 

Svenska kraftnäts 400 kV-ledning bör redovisas i översiktsplanen. 

Transmissionsnätet för el går att hämta via Geodataportalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningen läggs till i 

kartunderlaget. 
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Sjöfartsverket  

Synpunkter Kommentar 

Sjöfartsverket konstaterar att kommunen belyser riksintressena 

kommunikationer farled och hamn och att kommunen ser dessa 

verksamheter som viktiga komponenter för framtiden.  

Sjöfartsverket konstaterar även att en flytt av hamnverksamheten är 

en förutsättning för att kommunens planer på att expandera västerut 

ska kunna bli verklighet. I denna process ser Sjöfartsverket flera 

risker för riksintresset för hamnen. Sjöfartsverket ser risker i att en så 

omfattande förändring kan få ekonomiska konsekvenser för de 

aktörer som i dag använder sig av Uddevalla hamn vilket kan 

medföra att dessa aktörer kan välja alternativa transportalternativ 

exempelvis lastbilstransporter. Det är en utveckling som inte går i 

linje med regeringens godsstrategi. 

 

 

 

Sjöfartsverket ser att det är av största betydelse att kommunen tidigt 

tydliggör vilken aktör som kommer betala för hamnens flytt västvart. 

Sjöfartsverket kan inte ur underlaget utläsa huruvida Lövåskajen 

tillhörande Exxon Mobile ingår i dessa planer. Sjöfartsverket vill 

särskilt belysa att så länge verksamheten med bland annat bullrande 

fartyg finns kvar är det svårt att kombinera med bostäder på 

Badö/Skeppsholmspiren. Ovanstående gör det även svårt att kunna 

bebygga området söder om Skeppsholmspiren. 

 

Sjöfartsverket ser att det i FÖP för centrala Uddevalla finns bostäder 

på Badö och Skeppsholmspiren. Då hamnverksamhet även i 

framtiden ska bedrivas från Sörvikskajen ser Sjöfartsverket stora 

problem med bostäder, framför allt på Skeppsholmspiren, på grund 

av buller. De typer av farligt gods som idag hanteras på Sörvikskajen 

gör det än svårare med bostäder med tanke på säkerhetszoner 

(explosionsrisker). 

 

Sjöfartsverket vill påpeka att influensområden för exempelvis buller 

måste utgå från hamnområdets yttre gränser och inte från en central 

punkt mitt i området. 

 

Uddevalla kommun borde ta fram ett bullerskyddsområde för 

hamnens verksamhet som medger att bullrande verksamhet 

förekommer och på vilka avstånd byggnation av bostäder kan ske i 

förhållande till det. 

 

Uddevalla hamn har i dag möjlighet att hantera olika typer av gods 

och fartyg med varierande tonnage, vilket ligger helt i linje med 

Regeringens godsstrategi där gods ska flyttas från väg till sjöfart och 

järnväg. Sjöfartsverket förutsätter att kommunen i den framtida 

planen för hamnen skapar samma goda förutsättningar för en varierad 

sjöfart. Skeppsholmspiren hanterar idag bulkfartyg med bland annat 

malm- och kockslaster. Det är ofta stora fartyg som kräver stora kajer 

men även tillgång till magasin och omlastningsmöjlighet till tåg. 

Dessa fartyg låser kajer under längre tid vid lastning/lossning varför 

hamnens övriga kajer måste ha samma kapacitet och antal kajmeter 

som idag för att kunna leverera samma möjligheter. 

Markförhållandena på 

Badö/Bäve medför betydande 

säkerhetsrisker med 

avspärrningar redan nu som 

följd, därav kan 

hamnverksamheten inte 

fortsätta där i ett 10 års 

perspektiv. Endast 

hamnverksamhet på 

Skeppsholmspiren kan 

fortsätta efter år 2030. 

Kommunen planerar för en 

framtida hamnutveckling i 

symbios med stadens fortsatta 

utveckling 

 

Exxon kommer vara kvar 

minst till år 2040 om de själva 

vill enl ök med kommunen, 

där de har ca ett anlöp per 

månad. Bostäder på 

Badö/Bäve är ej planerade 

eller beslutade utan beror på 

såväl sjunkanden mark, 

havsnivåhöjningar som 

markföroreningar. 

 

Skeppsholmspiren kommer att 

ha hamnverksamhet till minst 

år 2035 och därefter får 

verksamheten på Sörvik 

bestämma vad som kan och 

får utvecklas på piren. 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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I Trafikverkets riksintresseprecisering för Uddevalla hamn framgår 

vikten av samspelet mellan hamnen och järnvägen. Betydelsen av 

järnvägsharpan betonas särskilt. 

Trafikverket  

Synpunkter Kommentar 

Ärendet 

Uddevalla kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan. 

Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2050, den är kommunens 

strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i 

ett långsiktigt perspektiv.  

 

Trafikverkets uppdrag 

Trafikverket har som uppdrag att verka för att det transportpolitiska 

målet nås. Målet är att transportförsörjning ska ske 

samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart i hela landet för 

medborgare och näringsliv. Detta uppdrag är Trafikverkets ingång i 

kommunal och regional samhällsplanering. För att nå de nationella 

målen kring hållbara transporter och minskad klimatpåverkan är det 

angeläget att ta hänsyn till bebyggelsestrukturens påverkan på 

transportbehovet och val av transportsätt.  

Synpunkter och upplysningar 

Infrastrukturdelen i samrådets utvecklingsinriktning pekar på att 

huvudvägnätet ska bevaras och utvecklas för att hantera framtidens 

transportsituation. Kommunen har identifierat vägarna E6, 161 och 

44 som de viktigaste stråken inom kommunen och till omvärlden. 

Kommunen vill vara en nod för kollektivtrafik och vill värna och 

utveckla Södra Bohusbanan. Farleder och Uddevalla hamn ska värnas 

och utvecklas. Möjlighet att utreda alternativa transportsystem som 

kan koppla och sträcka kommunen till en större region och omvärld. 

Trafikverket instämmer i att ovanstående nämnda vägar och 

järnvägar utgör kommunens viktigaste stråk men vill även lyfta fram 

väg 172 och väg 678 samt Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan 

som viktiga infrastrukturstråk.  

Utredningsområden för bostadsbebyggelse, verksamheter och 

industri  

Kommunen föreslår utredningsområden för etablering av 

verksamheter och industri strax intill eller i nära anslutning flertalet 

viktiga infrastrukturstråk. Trafikverket noterar att föreslagna områden 

är grovt utritade och ska inte tolkas exakt, likväl behöver kommunen 

redan nu på ett översiktsplaneskede bedöma lokaliseringens 

lämplighet utifrån trafiksäkerhet, kapacitet, framkomlighet och 

hållbarhet. Trafikverket eftersträvar ett minimerande av antalet 

anslutningar till det statliga vägnätet av trafiksäkerhets- och 

framkomlighetsskäl, varför befintliga anslutningar bör nyttjas i 

möjligaste mån. I varje enskild lokalisering behöver utredningar visa 

på hur exploatering kan ske utan att den statliga infrastrukturen 

påverkas negativt.  

Trafikverket är tveksamma till lämpligheten för lokalisering av 

industri och verksamhet mellan väg 678 och Södra Bohusbanan. 

Befintliga plankorsningar kommer sannolikt behöva uppgraderas och 

ny anslutning till väg 678 kommer inte tillåtas.  

Vid ny exploatering behöver ett antal avstånd till infrastukuren 

beaktas. För väg tillåts inga åtgärder inom vägområdet eller 
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Utredningsområdena ses 

över, vad gäller lokalisering 

och gränsdragning. 

Ytterligare utredningar 

behöver göras i detaljplan. 
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säkerhetszon. Kommunen bör utgå från den tillståndspliktiga zonen 

som Länsstyrelsen fattat beslut om längs varje statlig väg, beroende 

på typ av väg är denna 12, 30 eller 50 meter från vägområdet. Inom 

denna ska trafiksäkerheten särskilt beaktas. För järnväg tillåter 

Trafikverket ingen bostadsbebyggelse inom 30 meter från närmsta 

spårmitt, inga åtgärder tillåts inom järnvägsfastigheten och 

elsäkerhetsavståndet ska beaktas.  

 

Det mindre vägnätet utgör en stor del av vägnätet utanför tätorterna. 

Det noteras att ny bebyggelse ska ske med stor restriktivitet på 

landsbygden med anledning av stora natur- och kulturvärden samt 

landskapsbild. Trafikverket vill trycka på att vägnätets standard 

utifrån framförallt trafiksäkerhet ska ligga till grund för bedömning 

om lämpligheten i tillkommande bebyggelse längs med det mindre 

vägnätet. I samrådsförslaget pekas Fräknestranden ut som ett område 

där ny samlad bebyggelse kan möjliggöras. Framförallt väg 675 som 

sträcker sig längs med Fräknestranden har under många år varit 

föremål för diskussion gällande standard och trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. Trafikverket och Uddevalla kommun har 

tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie som resulterade i ett 

antal mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. Frågan om 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kvarstår dock och 

möjligheten till att bygga ut gång- och cykelväg i framförallt södra 

delen vid Ulvesund har visat sig vara en mycket kostsam och 

komplicerad åtgärd. Trafikverket kan tillåta viss förtätning och 

ändring av detaljplaner för fritidshus till helårsboende men ytterligare 

ny bebyggelse längs Fräknestranden som har bäring på väg 675 

söderut anser Trafikverket är mycket olämpligt.  

 

Funktionellt prioriterat vägnät  

Funktionellt prioriterat vägnät är framtaget för att skapa en samsyn 

om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 

tillgänglighet och avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och 

bussar. Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in i 

fyra funktioner (godstransporter, långväga personresor, dagliga 

personresor, kollektivtrafik). På vägnätet ska extra fokus läggas på 

god tillgänglighet utifrån varje funktion. Detta kan med fördel 

belysas i översiktsplanen, i Uddevalla kommun är följande vägnät 

utpekat:  

 

• Väg E6 är utpekad som nationellt viktig väg alla fyra 

funktioner 

• Väg 44 är utpekad som regionalt viktig väg, alla fyra 

funktioner 

• Väg 160 är utpekad som kompletterande regionalt viktig väg 

för godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 161 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 172 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 678 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och långväga personresor 

 

 

 

Noteras 
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Buller och vibrationer 

Vid ny-, om- eller tillbyggnad ansvarar kommunen för att riktvärdena 

enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

inte överskrids. Motsvarande lagstiftning för vibrationer saknas men 

Trafikverket arbetar utifrån riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS vid fler än 

fem tillfällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT), inte ska 

överskridas vid bostäder och vårdlokaler.  

 

Uddevalla hamn 

En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, i takt med flytten 

avser kommunen bygga om det nuvarande hamnområdet till bostäder, 

handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat och lämnat 

stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som Trafikverket 

fastställde sommaren 2020, först när flytten är genomförd kan en ny 

precisering genomföras. Trafikverket tycker det är bra att kommunen 

redovisat en övergripande tidsplan för flytten men vill särskilt trycka 

på att en tät dialog kommer krävas mellan berörda parter för att 

säkerställa att funktionen för hamnverksamheten inte begränsas av 

flytten eller kommande exploatering. Utöver underlaget som finns i 

gällande riksintresseprecisering och den åtgärdsvalsstudien som 

genomfördes år 2016 kommer kommunen behöva ta fram 

kompletterande och uppdatera utredningar för buller, vibrationer och 

farligt gods. Vidare hänvisar Trafikverket till Sjöfartsverket och 

Försvarsmaktens yttrande. 

Trafikverket har blivit informerade om en viljeinriktning om att 

möjliggöra trafikering av större fartyg in till hamnen vilket kommer 

kräva omfattande åtgärder i form av muddring. Trafikverket kommer 

fortsätta dialogen med Uddevalla hamn om eventuellt inspel av brist 

till den nationella infrastrukturplanen.  

 

Riksintressen 

Trafikverket noterar att kommunen anser att översiktsplanens 

ställningstaganden inte påverkar riksintresse för kommunikationer 

negativt. Trafikverket anser att planförslagets utredningsområden för 

exploatering är för grovt redovisade varför risk för negativ påverkan 

på riksintresse inte kan uteslutas. Det samma gäller processen 

gällande flytt av Uddevalla hamn, en tät dialog mellan berörda parter 

krävs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är medvetna om att 

riksintressepreciseringen 

ändras först när hamnen 

flyttat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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Reservat för framtida infrastruktur  

Korridorer för utbyggnad av väg 678 och väg 161 har lagts in i 

planförslaget. Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en vägplan 

för väg 678 och en åtgärdsvalsstudie ska inom kort avslutas för väg 

161. Väg 678 föreslås byggas om i befintlig sträckning men det är 

ännu inte fastställt hur ombyggnation av väg 161 ska utföras. 

Korridorerna som föreslås i planförslaget är därmed inte fastställda, 

exakt utbyggnad beslutas först när vägplaner vunnit laga kraft vilket 

kommunen behöver beakta. Det samma gäller föreslaget 

markreservat för dubbelspårsutbyggnad på Södra Bohusbanan, 

utredning pågår men det finns idag inget fastställt beslut eller 

järnvägsplan för utbyggnaden. 

 

Längs flera statliga allmänna vägar finns cykelleder under utredning 

markerade. Trafikverket ser positivt på kommunens vilja att bygga ut 

cykelvägnätet och knyta ihop orterna inom kommunen. Utbyggnad 

av statlig cykelväg längs med vägnät där Trafikverket är väghållare 

ska prioriteras inom cykelplanen som omfattas av regional 

infrastrukturplan. Västra Götalandsregionen fattar beslut om vilka 

cykelvägar Trafikverket ska bygga vart fjärde år. Kommunen kan 

bygga ut cykelvägar på egen hand men anläggningen ska då placeras 

bortom vägområdet för statlig vägnät och blir därför ingen 

anläggning som Trafikverket bygger eller ansvarar för.  

 

I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida 

höghastighetsjärnväg, Trafikverket har inget uppdrag att arbeta med 

höghastighetsjärnväg längs västkusten och är inte involverade i 

arbetet och kan därmed inte kommentera projektet eller föreslagen 

sträckning. 

 

 

 

Områdena i översiktsplanen 

är endast 

utredningsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG  

Socialnämnden  

Synpunkter Kommentar 

Socialtjänsten ställer sig positiv till förslag om ny översiktsplan 2022. 

Socialtjänsten vill även påtala vikten av att socialtjänstens alla olika 

målgruppers behov ska beaktas i framtida samhälls- och 

bostadsplanering. 

Noteras 

Barn och utbildningsnämnden  

Synpunkter Kommentar 

Barn och utbildningsnämnden har inte några synpunkter på de 

samrådshandlingar som tagits fram rörande ny översiktsplan för 

Uddevalla kommun. 

Noteras 

Kultur och fritidsnämnden  

Synpunkter Kommentar 

Kultur och fritid konstaterar att processen med att ta fram 

ställningstaganden involverat flera olika funktioner och kompetenser 

i kommunen vilket är positivt. 

 

Kultur och fritids ansvarsområden i den fysiska miljön utgörs till stor 

del av naturmiljöer som används och kan användas för friluftsliv, 

samt kulturmiljöer. Kultur och fritids verksamheter syftar till att 

stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och 

kulturell infrastruktur för alla invånare. Kultur och fritid värnar i 

samhällsplaneringen om möjligheten för alla barn och unga att på ett 

säkert och självständigt sätt ta sig från bostaden till fritidsaktivitet 

utan att vara beroende av bil eller skjuts. Detta är även en del i kultur 

och fritids arbete för att stärka folkhälsan, där möjligheten för ett 

fysiskt aktivt liv är en viktig aspekt oavsett om det gäller tillgång till 

idrottsanläggning eller möjlighet att ta sig till och från arbetet utan att 

vara beroende av bil. Kultur och fritid ser därför att en god 

infrastruktur för gång- och cykel samt en tillgänglig och attraktiv 

kollektivtrafik behöver vara centrala delar i samhällsplaneringen. 

Detta kan även kopplas till kultur och fritids nämndsstrategi om att 

arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder, 

funktionsnedsättning eller annan diskrimineringsgrund. Kultur och 

fritid ska dessutom ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. 

 

I föreliggande bilaga finns kultur och fritids synpunkter på 

översiktsplanen. Inledningsvis finns synpunkter på kartverktyget 

(https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/), därefter följer synpunkter 

på kommunala ställningstaganden, utvecklingsinriktning, mark- och 

vattenanvändning, och avslutningsvis övergripande synpunkter. I de 

fall det finns siffror i rubriceringarna, följer dessa de siffror som finns 

i rubrikerna i beslutsunderlaget Översiktsplan 2022, samrådsförslag, 

utdrag av samtliga texter.  

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Översiktsplanekartans användarvänlighet 

Kultur och fritid anser att det utifrån ett demokratiskt perspektiv, 8 

och 80-perspektiv samt ur handläggares perspektiv är viktigt att den 

digitala översiktsplanen har en hög användarvänlighet.  

 

Kultur och fritid anser att kopplingen mellan den grafiska 

informationen i form av kartan och den information som finns i 

texterna behöver förstärkas och förtydligas. Det måste vara möjligt 

för användaren att på ett enkelt sätt gå från kartan till texten, men 

även från texten till kartan. I dagsläget är kartan väldigt svår att tyda 

utan att ta in stora mängder text för att få förståelse. Det kräver också 

tid och förståelse för att urskilja vilka textdelar som är relevanta för 

att förstå och tyda kartan. 

 

I översiktsplanens textdel anges att översiktsplanen ska vara en 

interaktiv och digital ingång till kommunen. För att detta ska gälla för 

alla invånare och användare anser kultur och fritid att det behöver 

tydliggöras på översiktsplanens webbplats vilka delar som är 

tillgänglighetsanpassade. Möjligheterna att leva upp till kraven på 

tillgänglighet och att publicera en tillgänglighetsredogörelse kan 

också utredas.19 

 

Kultur och fritid anser att en aspekt som skulle öka 

användarvänligheten avsevärt är klickbara lager i kartan, d.v.s. att vid 

klick på exempelvis Kyrkebyn (en ort av lokal betydelse) syns text 

om Kyrkebyn med tillhörande ställningstaganden.  

 

Som jämförande exempel kan Halmstad kommun nämnas, som 

använder samma kartverktyg (hajkmap) och där informationstext 

textruta kommer fram direkt vid ett klick. 

 
 

Kultur och fritid anser att förklaring av kartlager och dess begrepp i 

den högra menyn behöver förbättras. Exempelvis definieras 

begreppet grön infrastruktur som ”grönområde och grönstråk”, 

användaren hänvisas sedan till fem olika ställen i textdelen för att 

läsa mer om detta.  

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 https://www.digg.se/digital-tillganglighet/offentlig-aktor 
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Ett annat exempel är kartlagret ”VA-verksamhetsområde” som dels 

är svårt att förstå innebörden av i sig, och i definitionen läggs 

”antaget” till vilket är oklart vad det innebär. Definitioner av dessa 

begrepp direkt i lagerhanteraren eller som textruta vid klick på kartan 

hade ökat förståelsen för begreppen.  

 

 
Bild: skärmklipp från Uddevalla kommuns översiktsplan 

 

Innehåll i plankartan  

Behov av lager för kulturmiljö och arkeologi  

Kultur och fritid anser att fornlämningar och andra arkeologiska 

aspekter behöver finnas som lager i kartan för att den ska kunna 

användas vid samhällsplanering samt visualisera fler av Uddevallas 

kulturmiljöer. 

 

Kultur och fritid anser att lager för byggnadsminnen och lokala 

rivningsförbud skulle vara ett bra sätt att visualisera kulturmiljöer i 

översiktsplanen. 

 

Kommunala ställningstaganden  

2.1.2.1 Kulturarv och kulturmiljö: förslag om tillägg av 

ställningstagande om rivning  

Kultur och fritid lämnade i tjänstemannaremissen en synpunkt om att 

lägga till ett ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska beslut om 

rivning alltid motiveras, och hanteras särskilt.”  

 

I remissredogörelsen besvaras synpunkten med att hänvisa till regler 

för rivningslov samt övriga bestämmelser.  

 

 

 

 

 

 

Kartan ses över och 

bearbetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornminne läggs till kartan 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

39 

 

Kultur och fritid står fast vid att ett ställningstagande om 

rivningsfrågan behövs i översiktsplanen, då det är ett viktigt 

ställningstagande för kulturmiljön och för äldre bebyggelse och 

viktigt ur ett hållbarhets- och resurseffektiviseringsperspektiv. Kultur 

och fritid anser att kommunen bör vara förebild för övriga aktörer i 

samhället genom att renovera och bevara äldre bebyggelse. I äldre 

bebyggelse finns kunskap, själ och identitet och det krävs särskilda 

kunskaper och resurser för att ta hand om dessa. Om äldre bebyggelse 

rivs, kan inte kunskaper i byggnadsteknik, äldre traditioner, livsstilar 

och livsmiljöer föras vidare via utbildningar till kommande 

generationer.  

 

Förslag om nytt ställningstagande: Markberedskap för 

naturmiljöer  

I internremissen efterlyste kultur och fritid ett ställningstagande om 

att verka för god markberedskap för naturmiljöer (ett sådant 

ställningstagande finns för industrimark). Kultur och fritid menar att 

detta ställningstagande behövs för friluftsliv, folkhälsa, 

klimatanpassning och biologisk mångfalds skull.  

 

Kommunledningskontoret svarade att ”ÖP pekar ut mark för framtida 

bebyggelse och verksamheter. All övrig mark som inte är utpekat för 

bebyggelse är markerat för gröna/blåa områden, jordbruk samt 

landsbygd där bebyggelse begränsas och är möjligt att utveckla för 

friluftsliv. Finns även andra processer såsom förprövning, 

friluftsplan, naturvårdsrapport som styr.” 

 

Kultur och fritid menar att ställningstagande för markberedskap för 

naturmiljöer behövs då det förekommer att de prioriteras bort. 

Genom att peka ut områden som viktiga för framtida friluftsliv kan 

översiktsplanen säkra naturområden för framtida generationer och 

skapa långsiktig hållbarhet genom att skydda områden från framtida 

exploatering som skadar tillgången till natur nära bostaden.  

 

Angående de övriga styrande dokumenten som nämns så är 

friluftsplanen ännu inte antagen, naturvårdsrapporten är en 

inventering/förteckning och kan möjligen bidra till att skydda 

rödlistade arter eller liknande. Kultur och fritid menar emellertid att 

god markberedskap för naturmiljöer handlar om ett aktivt, 

framtidsorienterat förhållningssätt för att säkra ett attraktivt friluftsliv 

i framtiden. Förprövningen är inte heller någon garanti för en god 

markberedskap för naturmiljöer då det är en process där olika 

kriterier ställs emot varandra. 

 

2.1.3.4 Föreningsliv och civilsamhälle, förslag om revidering av 

ställningstagande  

Kultur och fritid föreslår att ställningstagande för föreningsliv och 

civilsamhälle revideras enligt nedan:  

I Uddevalla kommun ska…  

… man arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och 

mänskliga rättigheter genom att aktivt bistå med kunskap om hur 

ideella organisationer fungerar 

… man uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar 

sig ideellt samt ekonomiskt stödja engagemang som går i linje med 

 

 

 

Ställningstagandet läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlagret för Natur och 

friluftsliv ses över och 

utvecklas.  

 

 

 

 

Ställningstagandena för 

markberedskap har 

reviderats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 
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Uddevallas visioner, strategier och värdegrund. Särskild beaktning 

tas till allas rätt att deltaga i föreningslivet.  

… en bred ideell sektor stödjas som utgår från och tilltalar invånarnas 

olika behov, intressen och engagemang.  

… utvecklingen av metoder som stärker människors möjligheter att 

påverka samhällets, den kommunala servicens och närmiljöns 

utveckling främjas.  

… tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer, 

kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar främjas för att öka 

invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och 

kreativa sammanhang. Det ger även förutsättningar för möten mellan 

människor och förståelse för olika perspektiv och levnadsvillkor.  

... alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter öka för att 

stärka folkhälsan och minska fysisk, psykisk och social ohälsa.  

… alla barn och unga ha rätt till att delta och utvecklas i 

fritidsaktiviteter.  

… vuxna vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella 

sektorn.  

… ideella organisationer finnas geografiskt utspridda i hela 

kommunen.  

… ideella organisationer erbjudas lokaler för att uppleva och 

organisera social gemenskap, träning, tävling och arrangemang. 

… minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping 

stödjas.  

… förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig ideell 

förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk för att 

stödja ideella organisationer  

 

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa  

Kultur och fritid önskar lägga till följande ställningstagande:  

 

Uddevalla kommun ska…  

… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet  

 

2.1.3.2 Barn och unga  

Kultur och fritid föreslår att ordet ”bör” byts mot ”ska” i det näst sista 

ställningstagandet för barn och unga, enligt nedan:  

… barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den 

fysiska planeringen. I kommunens samhällsplaneringsprocesser ska 

konsekvenserna för barn och unga analyseras.  

Kultur och fritid föreslår även att detta sker i form av 

barnkonsekvensanalyser.  

 

2.2.1. UTVECKLINGSINRIKTNING  

2.2.1.1 UTVECKLINGSINRIKTNING – bebyggelsestruktur, 

strukturbild 

Svårt att hitta text om Fräknestranden och Havstensstrand I avsnittet 

2.2.1.1 bebyggelsestruktur (s. 42) i textdelen behandlas centralort, 

tätort och ort av lokal betydelse. Kultur och fritid anser det 

förvirrande att de så kallade ”bebyggelseområdena” (Havstensstrand 

och Fräknestranden) inte behandlas under denna rubrik, eftersom de i 

kartan finns med under lagret ”bebyggelsestruktur” i 

utvecklingsinriktningen. Kultur och fritid påpekade detta i 

internremissen.  
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Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 
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För att hitta det som skrivs om ”bebyggelseområde” behöver 

användaren gå till mark- och vattenanvändning i 

textnavigeringsdelen, vilket ter sig ologiskt då lagret för 

”bebyggelseområde” är en del av utvecklingsinriktningen i 

lagerhanteraren.  

 

Koppling mellan val av bebyggelseområde, infrastruktur och 

översiktsplanens ambition om hållbart vardagsliv  

Kultur och fritid ställer sig bakom ambitionen som översiktsplanen 

uttrycker i avsnittet 1.3.3 Centrala begrepp. Kultur och fritid anser 

dock att ambitionerna som beskrivs i de centrala begreppen inte 

avspeglas i utvecklingsinriktningen.  

 

Ett exempel på detta är att områdena som är markerade för 

sammanhängande bebyggelse (Fräknestranden och Havstensstrand) 

förvisso är kopplade till grå infrastruktur, men saknar 

kollektivtrafiknoder. Kultur och fritid anser att utvecklingsinriktning 

för kommunikationer i form av förbindelse för cykeltrafik samt 

kollektivtrafik bör läggas till i utvecklingsinriktningen, särskilt för 

Havstensstrand och Fräknestranden. Detta för att gynna 

översiktsplanens ambition om ett hållbart vardagsliv samt barns och 

ungas rörelsefrihet.  

 

I avsnittet 2.2.1.1 bebyggelsestruktur anges att ”denna del av 

utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla 

den kommunala servicen.” Kultur och fritid konstaterar att 

planeringsprinciperna för Fräknestranden och Havstensstrand, som 

utgör betydande delar av bebyggelsestrukturen, inte uttrycker 

någonting om kommunal service.  

 

Kultur och fritid konstaterar att, enligt ställningstagandet för 

bostäder, ska ny bostadsbebyggelse koncentreras till centralort, tätort, 

ort av lokal betydelse samt sammanhängande bebyggelse. Till 

Kyrkebyn och Fagerhult finns inget lager för grå infrastruktur (d.v.s 

transport) kopplat, vilket väcker frågor om översiktsplanens centrala 

utgångspunkt om ett hållbart vardagsliv.  

 

Enligt Boverket är syftet med översiktsplanens utvecklingsinriktning 

att ”lyfta prioriteringar mellan de viktigaste strategiska sambanden 

som påverkar kommunens långsiktiga utveckling”. Kultur och fritid 

anser att lagret utvecklingsinriktning bör kompletteras med 

ambitioner för icke bilburen transport. Exempelvis kan förbindelser 

för cykeltrafik flyttas från lagret mark- och vattenanvändning till 

utvecklingsinriktning.  

 

Kultur och fritid efterfrågade i internremissen ett resonemang om 

gång- och cykelväg längs Uddevallabron. Detta eftersom 

översiktsplanen visar att bostadsbyggande planeras på båda sidor om 

Byfjorden men överfart endast kan ske med bil idag. Synpunkten 

besvarades med att förutsättningarna för detta är mycket små. Kultur 

och fritid konstaterar att behovet av att knyta ihop staden och 

möjliggöra rörelse över kvarstår och fortsätter öka i takt med att fler 

bostäder byggs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras  

 

 

 

 

Avsaknaden av utpekade 

kollektivtrafiknoder 

innebär inget hinder för god 

kollektivtrafik på 

Fräknestranden  

 

 

 

 

 

Text om 

planeringsprinciper för dess 

områden bifogas planen. 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 172 är numera utpekad 

 

 

 

Cykelvägar inryms i 

beskrivningen för den grå 

infrastrukturen. 

 

 

 

 

 

 

Uddevallabron är en statlig 

anläggning och 

förutsättningarna för att 

bygga en GC väg via bron 

är mycket små. 
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Ökat fokus på kulturmiljömässiga värden på Fräknestranden 

och Havsstensstrand  

Kultur och fritid tillstyrker följande planeringsprinciper för 

Fräknestranden:  

På Fräknestranden ska…  

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark. 

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande 

naturmiljöer från öst till väst och denna landskapsbild ska bevaras i 

hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar.  

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området 

och grönområdena ska tillgängliggöras mer.  

… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs 

Fräknestrandens kust  

 

Kultur och fritid anser dock att det saknas planeringsprinciper för hur 

ny bebyggelse ska utformas på Fräknestranden och Havsstensstrand. 

Kultur och fritid anser att sådana planeringsprinciper bör fokusera på 

att bevara kulturmiljön och den karaktär av fritidshusområde som 

finns, exempelvis genom att bevara karaktär av småskalighet genom 

att eftersträva att byggnadsvolymer begränsas. Den inledande texten 

kan även beskriva mer kring platsens identitet, kulturmiljöer och 

bebyggelse.  

 

2.2.1.2 Utvecklingsinriktning – grön infrastruktur  

Kultur och fritid efterfrågar att definitioner av ”grönområde” och 

”grönstråk” läggs till i kartverktyget.  

 

Kultur och fritid efterfrågar en beskrivning på hur det gröna stråket 

från Bredfjället till Fräknestranden ska överbrygga den barriär som 

E6 utgör.  

 

Avsaknad av grön infrastruktur i och omkring Havstensstrand 

Kultur och fritid anser att översiktsplanen bör visa att kommunen 

prioriterar kustlinjens naturvärden för rekreation och friluftsliv på 

land och i vatten. Därför anser kultur och fritid att hela kustlinjen 

samt havet vid Havstensstrand, som är riksintresse för 

högexploaterad kust respektive riksintresse för friluftsliv, i 

utvecklingsinriktningen kartläggs med grön infrastruktur och inte 

bara med utvecklingsinriktningen bebyggelseområde.  

 

Eftersom utvecklingsinriktning ska visa i vilken riktning kommunen 

vill utvecklas, samt lyfta prioriteringar mellan de viktigaste 

strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga 

utveckling, anser kultur och fritid att naturmiljö och friluftsliv bör på 

något sätt avspegla sig i utvecklingsinriktningen för dessa platser, 

utöver bostadsbebyggelse. Kartlagret ”natur och friluftsliv” visar 

dessutom flera grönområden, naturreservat och riksintressen för 

naturvård längs Havstensstrand. 

 

Behov av grönblått stråk (se bilagd illustration)  

Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen beskriver och 

behandlar vattnets betydelse i den gröna respektive blåa 

infrastrukturen.  
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Översiktsplanens ställningstaganden för blå infrastruktur behandlar 

bland annat rekreationsstråk, naturvärden, badstränder och farleder, 

vilket kultur och fritid ser som positivt. I kartverktyget och 

lagerhanteraren till höger definieras dock blå infrastruktur endast som 

”farled”, och lagret är inte placerat längs kustlinjerna.  

 

Kultur och fritid ser att vattenburet friluftsliv längs kustlinjen borde 

markeras i kartan som blå infrastruktur, se bilaga ”Förslag till grönblå 

infrastruktur”. Vidare skulle denna blåa infrastruktur kunna kopplas 

ihop med grön infrastruktur på land för att illustrera det 

ställningstagande för grön infrastruktur om att stärka kopplingen 

mellan grönområden på land och vatten.  

 

 
Bilaga 

 

Kultur och fritid ser att detta är ett viktigt tillägg till 

utvecklingsinriktningen, för att visa att Uddevalla värnar om 

kustmiljöns kulturmiljömässiga, naturmässiga och rekreationella 

värden längs kustlinjerna. Som jämförande exempel kan Halmstad 

kommuns översiktsplan nämnas, där större delen av kuststräckan är 

markerat som ett grönblå stråk där fokus är på att bevara natur och 

rekreationsvärden samt utveckling för turism.  

 

Att arbeta med tillgänglighet och strategiska besökspunkter och 

noder genom att utveckla kollektivtrafik, är en viktig aspekt att tänka 

på i översiktsplanering för friluftsliv enligt Boverket (Friluftsliv - 

PBL kunskapsbanken - Boverket). Kultur och fritid ser att grön och 

grå infrastruktur i plankartan inte ger en samstämmig bild av detta. 

  

2.2.2.2 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 

2.2.2.4 Natur och friluftsliv  

Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen redovisar varifrån 

kartdatan kommer som finns i lagret ”natur och friluftsliv”, samt att 

denna data och lagret förtydligas och specificeras.  

 

Kultur och fritid understryker att det är viktigt att fördjupad 

översiktsplan bryts ner i olika lager och integreras in i 

översiktsplanen. En konsekvens blir annars exempelvis att det ser ut 

som att det inte finns möjlighet till friluftsliv och rekreation i 

tätorterna.  
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Mark och vattenanvändning och planeringsprinciper: 

centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile 

Eftersom fördjupad översiktsplan gäller för Uddevalla och 

Ljungskile, så har dessa områden inte hanterats inom ramen för 

översiktsplanen. Kultur och fritid anser dock att beskrivningar av 

natur- och kulturvärden, arkitektur, kulturmiljöer, besöksmål och 

andra identitetsskapande aspekter ändå borde inkluderas i texterna 

om centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile.  

 

Aspekter och fakta kan förslagsvis hämtas från de fördjupade 

översiktsplanerna, kulturmiljövårdsprogram och Rambölls landskaps- 

och havskaraktärsanalys. På så vis får planeringsprinciperna för 

centralort och tätort tydligare avstamp i platsernas identitet.  

 

2.2.2.3 Areella näringar  

Kriterier för lokaliseringsprövning (tabell på s. 55)  

Geografiska strategiska ställningstaganden\mark- och 

vattenanvändning\areella näringar  

Enligt Miljöbalken ska kommunen, om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan markanvändning, göra en 

lokaliseringsprövning för att se om det finns godtagbar annan 

lokalisering.  

Kultur och fritid anser att kriterierna för lokaliseringsprövning 

(kolumnens mittentabell) för användning av jordbruksmark behöver 

bearbetas textmässigt för att bli tydligare och mer förståelig.  

Kultur och fritid anser även att kulturmiljömässiga aspekter saknas i 

kriterierna för lokaliseringsprövning, detta då jordbruksmark ofta har 

ett kulturmiljövärde.  

 

Miljökonsekvensbedömning av planen (bilaga)  

Det är obligatoriskt att göra en miljökonsekvensbeskrivning vid 

upprättandet av en översiktsplan. Kultur och fritid anser att 

kommunen bör överväga att utöka miljökonsekvensbeskrivningen till 

en hållbarhetsbedömning.  

Detta eftersom kommunen i sitt vägledande ställningstagande för 

utvecklingsinriktningen uttrycker att samhällsplaneringen ska 

genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner. På så 

vis får berörda ta del av en beskrivning av både miljömässiga, 

ekonomiska och sociala konsekvenser av föreslagen mark- och 

vattenanvändning. Vidare är det flera andra kommuner som väljer att 

göra en hållbarhetsbedömning av sin översiktsplan istället för eller 

utöver en miljöbedömning. Vänersborg, Trollhättan, Halmstad, 

Kungsbacka, Växjö och Göteborg är några exempel.  

 

Övergripande synpunkt: Från passivt till aktivt förhållningssätt 

till natur- och kulturvärden  

Kultur och fritid påpekade i internremissen att begreppen ”värna” och 

”med hänsyn till” förekommer ett antal gånger i ställningstagandena, 

och att det är oklart vad dessa ord innebär för samhällsplaneringen i 

praktiken och hur de ska värderas i eventuella målkonflikter. Vaga 

formuleringar kan göra det svårt att veta vad som kommer att räknas 

som ett avsteg från översiktsplanen och inte.  
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Kultur och fritid vill komplettera den synpunkten med att ordval 

såsom ”värna” och ”ta hänsyn till” kan anses förmedla ett passivt 

förhållningssätt till de värden som orden refererar till.  

 

Kultur och fritid konstaterar att ordvalet värna nästan uteslutande 

förekommer i samband med teman som exempelvis kulturmiljöer, 

friluftsliv, rekreation, identitet, karaktär, grönytor och parker, 

vardagsliv och strandskydd. Kultur och fritid efterfrågar att 

kommunen i översiktsplanen förmedlar ett aktivt förhållningssätt till 

natur- och kulturvärden.  

 

Visualisering av kulturell infrastruktur och tillgängliga offentliga 

miljöer i kartan 

Kultur och fritid uppfattar att kommunen valt en digital plattform till 

översiktsplan för att förenkla, förtydliga och visualisera kommunens 

strategiska arbete i översiktsplanen för både tjänstepersoner, politiker 

och invånare.  

 

Kultur och fritid konstaterar att många aspekter såsom kulturell 

infrastruktur, föreningsliv och civilsamhälle, tillgängliga offentliga 

miljöer endast återfinns i textform och inte representeras i kartlagret, 

förmodligen då det inte alltid är konkret mark- och vattenanvändning. 

Andra aspekter såsom exempelvis verksamhet och industri återfinns i 

både karta och texter och får därför ett större utrymme i 

översiktsplanen. 

 

Syftet med översiktsplanen är emellertid att ”fastställa den 

kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala 

organisationen” (s. 7 i textdelen).  

 

Kultur och fritid anser därför att kartdelen av översiktsplanen i högre 

grad bör representera hela den kommunala organisationens arbete och 

inte bara de aspekter som berör samhällsbyggnad och fysiska 

aspekter. Exempelvis kan ställningstaganden och planeringsprinciper 

som fokuserar på exempelvis social hållbarhet, mötesplatser, kulturell 

infrastruktur, kulturmiljöer, folkhälsa, tillgängliga och offentliga 

miljöer bör omsättas i kartlager och visualiseras i kartan. Det bör öka 

chanserna att användare via kartan hittar till de textdelar som 

behandlar dessa värden. Eftersom kultur är en viktig tillväxtfaktor 

kan detta även vara ett sätt marknadsföra Uddevalla för potentiella 

nya invånare.  

 

Kultur och fritid anser att lager för kulturell infrastruktur såsom 

exempelvis Regionteater Väst, Bohusläns museum och Kulturstråket 

ska läggas till i översiktsplanen. Vid klick på dessa på kartan kan 

användaren länkas vidare till kommunala ställningstaganden för 

kulturell infrastruktur. På så vis får kultur en tydligare plats i 

översiktsplanen.  
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På samma sätt kan exempelvis lagret för idrottsanläggningar från 

kommunkartan integreras in i översiktsplanen så att användaren vid 

klick på detta leds till kommunalt ställningstagande för föreningsliv 

och civilsamhälle. Boverkets vägledning anger att större besöksmål 

som är regionala målpunkter kan vara en underkategori till 

utvecklingsinriktningen, kultur och fritid ser att exempelvis 

Rimnersområdet skulle kunna vara ett sådant. 

Tillgängliga offentliga miljöer såsom aktivitetspark, fritidsgårdar och 

bibliotek bör också visualiseras i kartan och kan kopplas till textdelen 

om ställningstagande för barn och unga. 

 

Behov av integrering av lager från kommunkartan 

Kultur och fritid anser att lager från kommunkartan bör ingå i 

översiktsplankartan, exempelvis ”uppleva och göra” samt andra lager 

som visualiserar kommunal service.  

 

Detta eftersom vardagslivsperspektiv är ett centralt begrepp för 

översiktsplanen (s. 16). Där anges att ”Närhet eller god tillgänglighet 

till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och 

fritidsaktiviteter för så många människor som möjligt skapar ökad 

jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som det främjar en 

hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av 

samhällsservice.” Kultur och fritid konstaterar att detta inte syns i 

översiktsplans-kartan idag. En begränsad omvärldsbevakning visar 

att andra kommuner exempelvis lager för kluster av ny offentlig 

service, park, besöksmål och turismutveckling. 

 

Detta skulle även bidra till att i kartan tydliggöra två av kommunens 

centrala utgångspunkter för översiktsplanen; vardagsliv och 8 och 80-

perspektiv.  

 

Kultur och fritid önskar att aktuella lager från kommunkartan 

integreras in i översiktsplanekartan innan granskningsskedet, då det 

annars är svårt för förvaltningen att ta ställning till 

helhetsupplevelsen av översiktsplanen. Kultur och fritid anser att 

lager från kommunkartan som visar eldstad, motionsområden, 

motionsspår, fiskeområde och badplats bör finnas i översiktsplanens 

lager natur och friluftsliv under mark- och vattenanvändning. Detta 

för att illustrera för invånare och handläggare var ytterligare 

möjligheter till friluftsliv finns, och att det dessutom finns mer 

tätortsnära än vad nuvarande lager visar. Boverkets vägledning för 

översiktsplaner anger att markanvändningen friluftsliv kan innehålla 

exempelvis motionsspår och grillplatser20. 

 

Relevanta aspekter från GIS såsom tillgång till friluftsliv, skolors 

upptagningsområden och andra sociala värden från exempelvis 

välfärdsredovisningen såsom aktuell fördelning av upplåtelseformer 

skulle kunna lyftas in i översiktsplanen så att de kan användas som 

grund för den fysiska planeringen såsom uttrycks i ställningstagande 

för social hållbarhet21. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är för detaljerat för 

översiktsplanen. 

Översiktsplanen är låst i 

politiska beslut och kan inte 

uppdateras lika lätt som 

kommunkartan, därför kan 

för detaljerade delar snabbt 

bli daterade i en ÖP. 
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Välfärdsredovisningen och 

annan statistik ligger till 

grund för framtagandet av 

översiktsplanen. 

 

 
20 Boverket (2020) Vägledning om översiktsplanering till och med 31 mars 2020 
21 ”Uddevalla kommun ska fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar.” 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

Synpunkter Kommentar 

Synpunkter från enheten gata- och parkförvaltning: 

Översiktsplanen är i sin helhet väl genomarbetad. Det är bra med 

länkhänvisning till bland annat fördjupade översiktsplaner.  

 

Kartdelen 

Länsväg 172 bör ligga med som ett kommunikationsstråk i kartan för 

översiktsplanen. Dragningen av sträckorna i kartan, där vissa 

markeringar går i samma spår som vägarna i kartan, medan andra är 

raka markeringar som inte följer vägen. Förklaring saknas till varför 

de är dragna på olika sätt. 

 

Textdelen  

Det framgår även att ”Uddevalla kommun ska investera i Uddevalla 

hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva 

lösningar som kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen 

person- och godstrafik” vilket är bra och löser problem med de 

tillfälliga vägombyggnationer som görs för transporter idag. Vi ser att 

en plan för fritidshamnar/småbåtshamnar samt en ny marina behövs 

och lämpliga färdvägar till dessa.  

 

Synpunkter från enheten plan- och exploatering: 

Utvecklingsstrategi  

Översiktsplanen borde på ett tydligare sätt förmedla den vision som 

Uddevalla kommun har för utbyggnadskorridorer och 

utvecklingsriktning utanför tätorten för att kunna arbeta med 

långsiktiga markstrategiarbeten. Denna visionsbild ligger även till 

grund för att kunna arbeta med den långsiktiga markförsörjningen av 

verksamhet- och industrimark, vilken är en bristvara och en uttalad 

strategi från kommunen. Utan en tydlig vision blir långsiktiga 

markköp svåra att motivera.  

Plan- och exploatering vidhåller att en tydlig strategi för utveckling 

av bostadsområden och framför allt industrimark inte har tillämpats i 

nuvarande förslag till Översiktsplan. Intentionerna i 

utvecklingsstrategin överensstämmer heller inte till fullo med 

implementeringen i markanvändningskartan. Tydligare kopplingar 

mellan de olika ställningstaganden för markanvändning kontra 

utvecklingsstrategi behövs för att påvisa kommunens intentioner med 

översiktsplanen. Översiktsplanens förslag på områden för industri- 

och verksamhetsmark bedöms inte på ett tillfredställande sätt 

uppfylla den långsiktiga markförsörjningen samtidigt samt hållbar 

hushållning av mark.  

 

Plan- och exploatering vill understryka under vilka punkter som de 

utpekade områdena behöver övervägas.  

 

Områden bör vara av sådan volym att en investeringskostnad för att 

etablera ny verksamhet genom utbyggnad av infrastruktur är rimlig 

och att olika typer av verksamheter med olika inriktning har 

möjlighet att etableras på platsen. Det är önskvärt att de 

verksamhetsområden som tillskapas är sammanhållna samt närhet till 

service, infrastruktur och arbetskraft. Föreslagna utvecklingsområden 

bör analyseras område för område för att se om det finns en 
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anledning till att områdena inte tidigare exploaterats. Detta behövs 

för att inte ge en bild över hur mycket mark kommunen har att 

utveckla om det senare inte är möjligt.  

 

Fragmenterad placering: Områdena för industriändamål upplevs 

fläckvist utpekade och kan bidra till ”Ad-hoc” planering.  

 

Rådighet och ägandeskap: Verksamhetsmarken är utpekad där 

kommunen inte är markägare och har rådighet.  

 

Placering: Flertalet av platserna är perifera och kräver stora initiala 

investeringar för att kunna exploateras.  

 

Stora investeringar: Flertalet kräver stora investeringar i infrastruktur 

som kommunen inte har rådighet över.  

 

Genomförbarhet: Flertalet av de utpekade platserna har stora 

planeringsutmaningar, bland annat genom väldigt stora 

sprängningsarbeten, skred, rasrisker, höjdskillnader, 

fornlämningsmiljöer samt teknisk försörjning.  

 

Motstridiga intressen: Flertalet av de utpekade områdena är på 

samma plats som även reserveras för statlig infrastruktur. Dessa 

områden kan alltså inte exploateras eftersom reservat finns. Det 

behövs en tydligare beskrivning i hur dessa två markanvändningar 

förhåller sig till varandra.  

 

Närhet: Flertalet av områdena som är utpekade är placerade långt 

ifrån där arbetskraften finns. Det finns en övervägande risk att dessa 

områden inte kommer att bidra till att främja hållbara transportmedel 

samt att öka bilberoendet inom kommunen  

 

Markanvändning  

Plan- och exploatering anser att översiktsplanen inte möjliggör för en 

bedömning och värdering av olika hänsynsområden i 

detaljplaneläggningen eller vid markköp och begränsar områden där 

exploatering kan ske vilket kan få negativa konsekvenser för den 

biologiska mångfalden, ekosystemtjänster, social hållbarhet, 

tillgänglighet och landskapsbild för att nämna några aspekter.  

 

Översiktsplanens markanvändningskarta är väldigt snäv i de områden 

som pekas ut för möjlig bebyggelseutveckling där lager för hänsyn 

ligger överst och är styrande för utvecklingen. De områden som 

pekas ut för bostads- och verkssamhetsmark är små i omfång och i 

vissa fall omöjliga att exploatera för ändamålet, på grund av storlek 

eller topografi.  

 

Vidare välkomnar plan- och exploatering att de områden som pekas 

ut som lämpliga exploateringsområden specificeras och fördjupas 

ytterligare under den fortsatta processen av att framställa 

översiktsplanen. Det är viktigt att inte snäva avgränsningar görs för 

att kunna ta större grepp om utbyggnadsområden och inkludera 

värden som exempelvis rekreation, natur och parkmiljöer vid 

exploateringar.  
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Markanvändningskartan pekar ut befintliga och pågående 

bebyggelseområden som mark som inte ska eller bör exploateras. 

Dessa områdens markanvändning bör ändras för att efterleva redan 

planlagda samt beslutade och uppstartade detaljplanearbeten.  

 

Den verksamhetsmark som finns utpekad i det aktuella förslaget samt 

den mark som sedan tidigare finns utpekad för verksamheter inom de 

fördjupade översiktsplanerna, är inte tillräckligt tilltagen för att kunna 

tillhandahålla den verksamhetsmark som Uddevalla kommun har 

ambition att tillskapa. Måste framgå att detta är av stor betydelse för 

kommunen att få fram/ta fram mer områden för både industri och 

verksamheter. En aktiv markberedskap och tydlig vision om vart 

dessa områden kan komma att utvecklas. Plan- och exploatering 

önskar att översiktsplanen tydligare vågar sätta ner foten och visa att 

kommunen är mån om att industri- och verksamhetsområden är 

viktiga för att Uddevalla ska vara en attraktiv kommun att både 

arbeta i och bo i.  

 

Plan- och exploatering anser att det är positivt att översiktsplanen 

behandlar vilka områden som avses att bebyggas med kommunal 

service. Vidare förtydliga konsekvensen av att kommunal service 

eller allmän service i privat regi är eller kan bli en förutsättning för 

att tillåta kompletterande bebyggelse.  

 

Markanvändningen baseras genomgående efter vilka naturtyper som 

finns att ta hänsyn till, medan parametrar som natur, rekreation, 

fastighetsindelningar, ägandeskap, tillgänglighet m.fl. inte är del i 

beslutsunderlaget för markanvändningen.  

Att vara mer detaljerad i utpekandet av mark- och vattenanvändning 

på översiktsplanenivå har efterlysts av Boverket. Dock kan det i 

detaljplaneskedet uppkomma problem om översiktsplanen på 

mikronivå styrt användningen och den inte helt skulle 

överensstämma med syftet för en detaljplan. Detta skulle kunna leda 

till längre handläggningstider för detaljplaner om man således skulle 

gå emot översiktsplan och behöva göra ett utökat förfarande. 

Förslagsvis kan man antingen sätta en inzoomningsbegränsning i 

kartan för att inte metervis kunna precisera markanvisningen, 

alternativt se över och revidera om det potentiellt går att utöka vissa 

utvecklingsområden, industriområden eller dylikt. 

 

Värden och hänsyn  

Plan- och exploatering är positiv till att hänsyn tas till naturvärden, 

ekosystemtjänster, självförsörjning samt andra värden och aspekter 

som specificeras inom ramen för remissförslaget. Enheten anser 

däremot att vidare underlag behöver tas fram för de ställningstagande 

som görs. Det är svårt att förhålla sig till de ställningstagande för 

hänsyn som föreslås utan inbördes rangordning eller anledning till att 

hänsyn skall tas.  

 

Vidare underlag för hushållning av jordbruksmark bör tas fram för att 

vägleda kring jordbruksmarkens värde för Uddevalla kommun samt 

avvägningar kring dess potential och olika nyttor. De ekonomiska, 

ekologiska och sociala aspekterna av hänsynen och bevarandet bör 

vidare utredas och specificeras. Mark som kan nyttjas för ett lokalt  

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras, kartan är sedan 

tidigare låst vid en viss 

inzoomningsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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självförsörjande (individnivå), utan att bedriva rationellt (storskaligt) 

jordbruk skulle också kunna främjas om bebyggelse skulle kunna 

integreras.  

 

Hänsyn för riksintresse för hamnen önskas i samband med 

översiktsarbetet lyftas vidare. Området för riksintresset sträcker sig in 

i det framtida utvecklingsområdet för utvecklingen av staden 

Västerut, och bör i dialog med vederbörande instans föreslås 

minskas.  

 

Kompletteringar av underlag  

Ställningstagandena i översiktsplanen relaterar i vissa fall till 

utredningar som har utförts. Plan- och exploatering är positiv till de 

utredningar som gjort för bland annat jordbruksmark samt 

skyfallskarteringar. Plan- och exploatering ser gärna att vidare 

underlag utvecklas eller tas fram för att underbygga 

ställningstagandena i översiktsplanen, bland annat bör vidare studier 

genomföras för att säkerställa genomförbarheten av föreslagen 

användning. Dessutom kan tydligare ställningstagande krävas kring 

de utredningsunderlag som har tagits fram för klimatanpassning och 

hanteringen av jordbruksmark  

 

Synpunkter från miljötillsynsenheten samt bygg- och 

miljöprövningsenheten  

Förorening  

1. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg 

avseende förorenade områden i samband med översiktsplanen. Syftet 

med tillägget kan vara att redovisa riktlinjer för hur vi lättare ska 

kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden 

samt när det ska hanteras och på vilket sätt. Se bifogat tematiskt 

tillägg samt bilaga från Göteborg. I det tematiska tillägget bör det tas 

fram åtgärder som ska genomföras inför exploateringar men även på 

en mer strategisk nivå såsom t ex att utreda var nya mellanlager och 

deponier kan placeras, hur arbetet med förorenade områden ske 

genomföras m.m.  

 

2. Om inte utredning av ny deponi samt nya mellanlagringsplatser för 

schaktmassor innefattas i punkten 1 ovan bör det utredas i ett separat 

tillägg.  

 

3. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg 

angående översvämnings- och klimatrelaterade risker med syfte att 

visa på mål och strategier för klimatanpassning med avseende på 

översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov. Detta då stora 

delar av centrala Uddevalla berörs av översvämningar samt är ett 

utpekat riskområde utifrån Översvämningsdirektivet.  

 

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts 

ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det 

Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och Uddevalla som utgör 5 

av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 

Länsstyrelsen har tagit fram förslag på riskhanteringsplaner för 

Uddevalla som varit ute på samråd och där MSB kommer fatta beslut 

om dem i början av 2022.  

 

Detta område ingår i FÖP. 

Trafikverkets 

riksintresseprecisering 

ändras löpande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 
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Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta 

fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra 

översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder av 

översvämningar. I Sverige genomförs Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC genom förordning om översvämningsrisker (SFS 

2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrift om hantering av översvämningsrisker 

(riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). 

Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma 

följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet 

och ekonomisk verksamhet.  

 

Detta skulle kunna läggas till som en aktivitet under avsnitt 2.1.1.5 (s. 

26).  

 

4. Under Nationella och regionala mål (s. 14) så saknar vi regionala 

mål. De mål som finns framtagna inom förorenade områden är: 

 -År 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller 

stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön vara 

åtgärdade.  

 

-År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för 

människors hälsa eller miljön är åtgärdade.  

 

-År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för 

människors hälsa eller miljön är åtgärdade.  

 

-År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt 

av deponering, utan föregående behandling av massorna.  

 

Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö, en av preciseringarna rör förorenade områden: 

”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte 

utgör något hot mot människors hälsa eller miljön”.  

 

5. Under avsnitt 2.1.1.6 stycket om Samhällskrisberedskap (s. 27) 

föreslår vi att Uddevalla kommun ska:  

 

-ta fram en oljeskyddsplan samt ha beredskap för att hantera 

uppkomna olyckor. (Är på gång som ett projekt).  

-ta fram en plan för hur olyckor på land ska hanteras. T ex kemikalie- 

respektive oljeutsläpp inom VSO.  

 

6. Under avsnitt 3.3 Miljökvalitetsnormer (s. 73) samt i den digitala 

kartan framgår inte statusklassningen över våra olika 

vattenförekomster. I kartan anges endast ekologisk god status och 

inga uppgifter avseende kemisk status. Avsnittet bör uppdateras med 

mer information avseende miljökvalitetsnormer samt att kartan bör 

uppdateras och utgå från VISS. Information om åtgärdsprogram för 

Västerhavet m.m. bör framgå samt det som har betydelse för 

planeringen. I det förslag på åtgärdsprogram som det genomfördes 

samråd på våren 2021 fanns t ex en åtgärd som riktar sig till bland 

annat kommunerna avseende att ”Alla centrala myndigheter, 

länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 

åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för 

översiktsplanen 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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för att genomföra sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett 

strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie verksamheten, i syfte 

att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten”. Det bör 

framgå av planen hur MKN bör beaktas i framtida planarbete m.m.  

 

7. Under avsnittet 3.4.1 ”Uddevalla kommun ska…” (s. 74) föreslår 

vi att åtgärderna kompletteras med:  

 

a. Kommunens mål för förorenade områden är: Uddevalla kommun 

ska bidra till att minska spridningen av föroreningar från förorenade 

områden. Förorenade mark- och vattenområden ska identifieras, 

undersökas och vid behov efterbehandlas eller på annat sätt skyddas 

så att spridning av föroreningar inte sker.  

 

b. Kommunen ska ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen 

avseende förorenade områden. (Se pkt 1 ovan).  

 

c. Kommunen ska ta fram en handlingsplan för arbetet med 

förorenade områden som ska vara vägledande för alla förvaltningar 

och bolag.  

 

d. Kommunen ska utreda möjligheterna till mellanlager, 

återanvändning av massor i andra projekt och 

behandlingsanläggningar i kommunen. Detta då det kommer att 

genomföras en stor mängd saneringar i samband med exploatering av 

centrala delarna av Uddevalla samt framtida flytt av hamnen. Dessa 

projekt kommer att generera en stor mängd massor som dels behöver 

mellanlagras inför eventuell återanvändning samt att en stor mängd 

behöver deponeras. Redan nu finns det ett stort behov av mellanlager 

inom kommunen.  

 

e. Senast år 2022 är områden som kan påverkas av översvämning 

eller skred kartlagda.  

 

f. Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om 

bidragsmedel och agera huvudman för utredningar och åtgärder.  

 

g. Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen 

minimera effekter av översvämningar eller skred som berör 

prioriterade förorenade områden.  

 

h. Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där 

kommunen är verksamhetsutövare. (Se mål i avfallsplanen angående 

att det ska finnas åtgärdsplaner framtagna till 2023).  

 

i. Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att öka andelen 

privatfinansierade undersökningar och åtgärder. För prioriterade 

objekt där ansvar saknas ska möjligheterna för bidrag tillvaratas.  

 

j. Vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov 

bör den regionala inventeringen av potentiellt förorenade områden 

användas som ett kunskapsunderlag. Information finns i EBH-stödet, 

Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden samt hos 

Miljötillsynsenheten Uddevalla kommun.  
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k. Vid detaljplaneläggning ska frågan om förorenade områden tas 

med tidigt i planprocessen.  

 

l. I samband med detaljplaneläggningen ska det klargöras om en 

förorening behöver efterbehandlas.  

 

m. Behov av riskreduktion och mätbara åtgärdsmål ska svara mot den 

planerade markanvändningen i detaljplaneringen. Dessa kan utgöras 

av generella eller platsspecifika riktvärden eller motsvarande.  

 

n. Vid prövning av förhandsbesked och bygglov ska det klargöras om 

en förorening behöver efterbehandlas.  

 

Miljöskydd  

Yttrande angående vindbruksplan och riksintressenområden för 

vindbruk  

 

Vindbruksplanen för Uddevalla kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2016 och utgör ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen. Med anledning av detta anser Samhällsbyggnad att 

det kan vara lämpligt att aktualisera vindbruksplanen i arbete med en 

ny översiktsplan.  

 

Kommunens ställningstaganden i vindbruksplanen sammanfattas på 

följande vis:  

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 

stycken)1 är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.  

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen.  

 

Kommunfullmäktigebeslut om avstyrkan av 25 vindkraftverk  

(Denna rubrik med text är tagen ur den aktuella vindbruksplanen)  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-12 att avstyrka 25 

vindkraftverk inom de aktuella riksintressena för vindbruk i södra 

Uddevalla. Beslutet uppfattades ha en bred politisk enighet. Beslutet 

följer det underlag som tagits fram för vinkraftsplaneringen i 

Uddevalla kommun.  

 

Det underlag som relaterats till inför beslutet är:  

- Vindbruksplan 2011  

- Dialogbaserad Landskapsanalys 2012  

- Landskapsanpassad utbyggnad enligt landskapsanalysen 2013  

- Nya riksintressen vindbruk 2013  

- Egna erfarenheter av vindkraft  

 

Beslutet bör ses som att Uddevalla kommun stödjer det underlag som 

tagits fram för planering av vindkraft. Underlaget har legat till grund 

för att avstyrka vindkraftverk inom de aktuella riksintressena. Samma 

underlag användes för att ta fram nu aktuella vindbruksplan. Utifrån 

det underlag som finns och de beslut som hittills fattats finns inget 

som tyder på att kommunen ska stödja riksintressen för vindbruk i 

den södra delen av Uddevalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, för detaljerat för 

ÖP. 
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Riksintresse för vindbruk  

Energimyndigheten beslutade 2013-12-16 om nya riksintressen för 

vindbruk, vilka fortfarande är aktuella och gällande. Skälen till att 

riksintressena uppdaterades 2013 var bristande systematik vid 

föregående revidering 2008. Dåvarande metod och kriterier fick 

kritik och resulterade i många fall i otydliga riksintressen som 

baserats på olika kriterier och undantag. Till exempel använde olika 

län olika årsmedelvind än den som angivits av Energimyndigheten, 

vilket medfört att vissa riksintressen har olika vindförutsättningar. 

Riksintresseområdena från 2013 utsågs därför utifrån enhetliga 

kriterier.  

 

Riksintresseområden för vindbruk i södra Uddevalla uppfyllde inte 

de nya kriterierna Energimyndigheten tagit fram för vindbruk. Till 

stor del med anledning av att de nya kriterierna innebar att avståndet 

mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter, 

vilket tidigare var 400 meter och är det som gäller för områdena i 

Södra Uddevalla.  

 

Energimyndighet gjorde dock undantag från avståndet 800 meter i 

riksintressenområden från 2008 där projektering påbörjats, vilket 

hade skett i Uddevalla. Det finns dock inte längre några pågående 

projekt för vindkraft i södra Uddevalla.  

 

Byggärenden  

Under 2020 och 2021 har tre av riksintresseområdena i södra 

Uddevalla blivit aktuella i ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked, där Samhällsbyggnad har förordat en avstyrkan med 

hänvisning till att avståndet har varit under 400 meter till bostaden. 

Detta har väckt frågor och funderingar hos de sökande.  

 

Samhällsbyggnads sammanfattning  

Samhällsbyggnad anser med den bakgrund som beskrivits att det kan 

vara lämpligt med en aktualisering av vindbruksplan och 

riksintressenområden för vindbruk i södra Uddevalla i samband med 

att översiktsplanen omarbetas. Energimyndigheten har uttryckt att de 

har tankar om en översyn kring de riksintressenområden från 2008 

som undantogs 2013, bland annat i syfte att ta bort de områden som 

är olämpliga att behålla, men de har även uttryckt att arbetet även kan 

utföras av kommunerna i samband med sin översyn av 

översiktsplanen.  

En översyn i frågan skulle således syfta till att vindbruksplan och 

områden där riksintressen för vindbruk finns i Uddevalla speglar 

varandra.  

 
1Kommentar till 22 stycken tillståndsgivna vindkraftverk  

Efter att vindbruksplanen 2016 beslutades har 9 av de 22 stycken 

lämnade tillstånd ej utnyttjats och byggnation av vindkraftverken har 

uteblivit, det innebär även att dessa tillstånd är förverkade. Av de 

förverkade tillstånden utgjordes 2 av bygglov och 7 av tillstånd enligt 

miljöbalken. I Uddevalla finns därför nu 13 uppförda vindkraftverk 

varav 5 innehar bygglov och 8 innehar miljöbalkstillstånd. Inga av de 

uppförda verken finns inom riksintresse för vindbruk. Även några så 

kallade gårdsverk finns uppförda i Uddevalla, vilka dock inte berörs 

av vindbuksplan eller riksintresse.  

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Riksintresseområdena 

beslutas av 

Energimyndigheten och 

kommer uppdateras när en 

eventuell revidering görs 

hos Energimyndigheten. 

 

 

Uddevalla kommun har 

varit i kontakt med 

Energimyndigheten och 

Länsstyrelsen för att 

diskutera frågan inom 

ramen för översiktsplanen. 

Områdena är dock 

fortfarande kvar. 

Formulering i ÖP har setts 

över. 
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Hälsoskydd 

Inga synpunkter.  

 

VA 

Inga synpunkter har inkommit.  

 

Livsmedel  

• Under kap 3.3 miljökvalitetsnormer har det inte nämnts att vi 

övervakar vattenkvalitén, så som vi gör för luften. Sid 73.  

• Kanske tillhör VA-planen. Men man bör lägga till i planen att 

Forshälla vattenverk bör prioriteras i att anslutas till det kommunala 

dricksvattennätet. 

 

Bygg  

Man bör inte använda begreppet godkänd vattenanläggning när man 

ska bedöma om plats som saknar kommunal VA är lämplig att 

bebygga. En godkänd vattenanläggning utifrån livsmedelslagen 

säkerställer inte att mängden vatten är tillräcklig. Det är enbart 

vattenkvalitén som ska uppfylla vissa krav för att få användas som 

livsmedel som avses i livsmedelslagstiftningen.  

 

Länkar:  

 

- Göteborgs tematiska tillägg angående förorenade områden: 

Förorenade områden - fördjupning av översiktsplanen - Göteborgs 

Stad (goteborg.se) 

 

- Göteborgs tematiska tillägg angående översvämningsrisker: 

Översvämningsrisker - tematiskt tillägg till översiktsplanen - 

Göteborgs Stad (goteborg.se) 

 

- Trelleborgs samrådshandling med tematiskt tillägg översvämning, 

ras- och skred: top-2035-samradshandling-trelleborgs-kommun.pdf 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

Anses inte vara av ÖP nivå 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västvatten  

Synpunkter Kommentar 

Kapitel 2.1.1.1 Bostäder, sid 22 

Uddevalla Vatten anser att det i ÖPn bör finnas med ett 

ställningstagande för Uddevalla kommun att utveckling av ny 

sammanhängande bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse 

samt i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande 

bebyggelse skall utredas genom detaljplan. Risken med succesiv  

utbyggnad av enstycksfastigheter är att det uppkommer en skyldighet 

att ordna kommunalt VA enligt LAV 6§, men innebär också 

svårigheter att i helhet planera och dimensionera VA. 

 

 

 

Kapitel 2.1.1.4 Vatten och avlopp, sid 24 

Uddevalla Vatten vill att nedan ställningstagande: 

”I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och 

avloppsförsörjning ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och 

en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav.” 

 

 

 

Detta återfinns under mark- 

och vattenanvändningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/fororenade-omraden
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/fororenade-omraden
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen
https://cms.trelleborg.se/wp-content/uploads/2021/10/top-2035-samradshandling-trelleborgs-kommun.pdf
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Förtydligas med följande ändringar då misstolkning kan ske att alla 

fastigheter ska ha tillgång till VA, men det bör endast vara fastigheter 

som bedömts lämpliga och med behov: 

 

”I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter som har bedömts lämpliga för bebyggelse och med 

behov av vatten- och avloppsförsörjning ha tillgång till ett 

dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller 

gällande krav.” 

 

Kapitel 2.1.1.5 Klimatanpassning, sid 25 

Uddevalla Vatten vill att nedan text: 

”Det gäller att ta hand om det dagvatten som åligger VA-

huvudmannen enligt vedertagen praxis från branschorganisationen 

Svenskt Vatten (regn med 10–30 års återkomsttid, se tabell 2.1 i 

Svenskts Vattens publikation P110, Avledning av dag-,  

drän- och spillvatten) utan att översvämning sker av mark eller av 

anslutna fastigheter.” 

 

Ändras till följande då det som beskrivs i texten är praxis för nya 

dagvattensystem (P110 fastställdes i januari 2016), äldre system har 

dimensionerats efter annan praxis: 

”Det gäller att ta hand om det dagvatten som åligger VA-

huvudmannen eller kommunen enligt var tids gällande praxis utan att 

översvämning sker av mark eller av anslutna fastigheter.” 

 

Kapitel 2.2.2.2 Landsbygd, Skaveröd, sid 54 

I texten står att dialog om att försörja området Skaveröd med 

kommunalt vatten och avlopp pågår. Uddevalla Vattens kommentar 

är att beslut om att försörja området med kommunalt VA är taget i 

VA-utbyggnadsplanen. 

 

Kapitel 2.2.2.7 Vatten, Sjöar och vattendrag, sid 61 

Uddevalla Vatten hänvisar till av kommunfullmäktige beslutad 

vattenförsörjningsplan, med åtgärder i dess kapitel 6 (särskilt 6.3 och 

6.4) som bör arbetas in i översiktsplanen. 

 

”Uddevalla kommun ska…” 

 

Lägg till följande: 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade 

vattenresurserna och förbjuda sådan expansion som kan påverka 

uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

Formulering ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till 
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Kapitel 3.1 Mellankommunala frågor, Vatten och Avlopp, andra 

stycket, sid 64 

Uddevalla Vatten vill att nedan stycke: 

”Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i 

Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger idag både reservvatten och 

permanent vatten till delar av Orust.” 

 

Ändras till följande: 

”Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i 

Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger idag både reservvatten och 

permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till reservvatten 

till Uddevalla kommun.” 

 

Kapitel 3.1 Mellankommunala frågor, Vatten och Avlopp, tredje 

stycket, sid 64 

Uddevalla Vatten vill att nedan mening: 

” Överföring sker om kapacitetsberäkningar visar att det då finns 

utrymme till Sundsandvik när redundansledning över Kristevik m.fl. 

är utbyggd.” 

 

Ändras till följande (ordet ”då” stryks) för bättre mening: 

”Överföring sker om kapacitetsberäkningar visar att det finns 

utrymme till Sundsandvik när redundansledning över Kristevik m.fl. 

är utbyggd”. 

 

Kapitel 3.2.8 Transport och kommunikationer, Västvatten, sid 72 

Texten under denna rubrik är delvis felaktig. Länsstyrelsen har inte 

gett något föreläggande av detta slag och det finns inget krav om att 

leda något dagvatten ut från Bäveån. Det som man har misstagit sig 

på här är att Skansverket ARV skall söka nytt tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet som tillåter att man kan ta emot spillvatten från  

fler hushåll då staden växer (inte heller detta är något föreläggande 

från Länsstyrelsen). När ett avloppsreningsverk skall söka nytt 

tillstånd blir utloppspunkten alltid en fråga som måste utredas vilket 

Uddevalla Vatten nu gör, men det är i dagsläget inte klarlagt om 

utloppspunkten för det renade avloppsvattnet kommer att  

flyttas överhuvudtaget. Möjligheten att syresätta Byfjorden i 

samband med en eventuell förlängning av utloppsledningen utreds 

men det är inte klarlagt om det kommer bli aktuellt. Samråd angående 

det nya tillståndet planeras ske hösten 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över. 
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Kapitel 3.3 Miljökvalitetsnormer, Vatten, sid 73 

Uddevalla Vatten hänvisar till av kommunfullmäktige beslutad 

vattenförsörjningsplan, med åtgärder i dess kapitel 6 (särskilt 6.3 och 

6.4) som bör arbetas in i översiktsplanen. 

 

”Uddevalla kommun ska…” 

 

Lägg till följande: 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade 

vattenresurserna och förbjuda sådan expansion som kan påverka 

uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

Kartan bör, förutom MKN Vatten, också visa 

vattenförsörjningsplanens prioriterade vattenresurser 

(vattenförsörjningsplanens kapitel 6.3, figur 13) 

 

Kapitel 3.4.4 Översvämning och skyfall, tredje stycket, sid 76 

Uddevalla Vatten vill att nedan stycke: 

”När det regnar mer än vad befintliga dagvattensystem har 

dimensionerats för kommer vatten att börja rinna ovan markytan. 

Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar som innebär 

konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel 

medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i 

framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och 

byggnadsstrukturer.” 

 

Ändras till följande för att förtydliga att dagvattensystem inte är 

dimensionerade för att kunna ta emot alla regn: 

 

”Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via 

dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får man räkna med att 

avrinning sker ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka 

översvämningar som innebär konsekvenser för samhället. 

Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, 

elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst stora 

skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer.” 

 

ÖP 2022 Kartlager, Kommunala planeringsunderlag 

Vattenskyddsområden bör väl redovisas i ÖP-kartan? Kanske här? 

 

ÖP 2022 Kartlager, Värden och hänsyn, Miljökvalitetsnormer, 

Vatten 

Kartan bör, förutom MKN Vatten, också visa 

vattenförsörjningsplanens prioriterade vattenresurser 

(vattenförsörjningsplanens kapitel 6.3, figur 13). 

 

I övrigt har Uddevalla Vatten ingen erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

Läggs till 
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Uddevalla Hamnterminal  

Synpunkter Kommentar 

Uddevalla Hamnterminal har en önskan och ett uttalat mål att bidra 

till stadsutvecklingen och kommunens, men även rikets, utveckling 

på ett hållbart och långsiktigt sätt. I detta arbete förhåller vi oss till 

ägardirektiven om att flytta verksamheten men även de riksintressen 

som vi har att ta tillvara på.  

 

Den nationella godsstrategin och de transportpolitiska målen pekar på 

sjöfarten och järnvägen som nycklar för framtidens transporter. 

Uddevalla Hamnterminal har en roll i den framtiden där vi redan nu 

och i flera år har haft en betydande omlastning mellan dessa två 

transportsätt. Det är vårt mål att fortsätta bidra till att nå målen och 

kombinera dessa transportsätt och även vara med i utvecklingen av 

andra transportsätt så som de inre vattenvägarna. 

 

I detta så är det positivt att se att FÖP tar upp hamnens behov av 

rangerbangården och att den finns kvar tills en alternativ lösning 

anordnats. Likaså är det positivt att spårreservatet till Fröland 

omnämns. Båda dessa frågor är av stor vikt för hamnens utveckling 

och för att nå de mål som den nationella godsstrategin satt upp.  

 

Vi ser även positivt på Uddevalla kommuns ställningstagande i FÖP 

att hamnen skall ges förutsättningar att kunna utveckla verksamheten 

västerut och att flytten sker succesivt. Med en betydande förlust av 

kajkilometer via Badö/Bäve och sedermera Skeppsholmspiren så 

kommer Fröland att behöva byggas ut för att bli en fungerande 

ersättning för de i dag redan flera hundratusen tonnen som kommer in 

på de kajerna vi lämnar. Lägg därtill Frölands övriga potential så ser 

man snart att risken annars finns för en flaskhals.  

 

Riksintresset för Uddevalla Hamn preciserades genom Trafikverkets 

rapport; Riksintresseprecisering, Uddevalla Hamn. Den tar upp såväl 

hamnens värde för riket som hamnens begränsningar på framtida 

byggnation i staden genom bl.a. en precisering och förklaring 

angående influensområden.  

 

lnfluensområdena i FÖP är ritade från en central punkt på Sörvik och 

våra andra områden men då vi bullrar i enlighet med vårt tillstånd 

även från ytterkanterna av området så måste höjd tas till att 

influensområdet utgår från våra yttre gränser.  

 

lnfluensområdet från Sörvik sträcker sig in över hela 

Skeppsholmspiren samt delar av Skeppsviken och vissa delar av 

Badö, bland annat i form utav buller och farligt gods. Detta 

omöjliggör bostäder där då det annars skadar riksintresset som 

hamnen på Sörvik utgör. 

Detta är i linje med det beslut som redan tagits av regeringen i frågan 

om bostäder på Skeppsviken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Vad gäller buller skulle vi välkomna att man skapar ett 

bullerskyddsområde där det får bullras likt det runt Glimmingen för 

att tydligt visa riksintressets influensområde. Detta skulle göra det 

lättare både för Uddevalla Hamnterminal och kommunen att man 

som i del 1 av FÖP beskriver tillse att hamnen ges förutsättningar att 

utveckla verksamheten på bl.a Sörvik vilket kommer behövas allt 

medan Badö/Bäve avvecklas. Det skulle även tydliggöra intentionen 

att inte skada riksintressena i området som man även det beskriver i 

FÖP del 1. 

 

Gällande farligt gods så hanterar Uddevalla Hamnterminal idag gods 

i enlighet med det tillstånd vi har. I samarbete med våra kunder så 

hanterar vi godset med mycket större säkerhetsmarginaler än vad 

regelverket kräver. Säkerhetsmarginalerna är tilltagna för att skydda 

Stadens invånare utifrån nuvarande bebyggelse. En förändring av 

bebyggelse är möjlig ur farligt gods-synpunkt, med bibehållen 

säkerhet för kommunens invånare, dock ej enligt den del av FöP som 

visar bebyggelse av bostäder på Skeppsholmspiren och hela Badö.  

 

Uddevalla hamnterminal skulle gärna ta del av och vara med i det 

arbete som kommunen nu tar fram angående fysisk planering 

avseende farligt gods, detta då vi torde vara en av de större och mest 

spridda aktörerna på området i kommunen.  

 

För alla eventuella utbyggnader av Herrestads Gravfält och Mosshed 

samt alla andra områden runt Frölandshamnen så måste man ta med 

sig att hamnens utvecklingsområde är där ute, om hamnen skall 

kunna lämna de inre delarna så kan man inte bygga bostäder tätt inpå 

frölandshamnen då detta skulle kunna påverka möjligheterna för 

utveckling och riksintresset. 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 
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POLITISKA PARTIER  

Liberalerna  

Synpunkter Kommentar 

Sid 3 Saknar kapitel med Industrimark och det är viktigt att få in i vår 

översiktsplan. 

 

Sid 8 Länkarna fungerar men flera av FÖP är väldigt gamla. 

 

Sid 14 Länken Boverkets rapport går till en rapport från 2011, finns 

en ny från 2015. 

 

Texten efter länken, där använder ni vi – ändra till hänvisas 

 

Sid 16 Tag bort vi och skriv Uddevalla på två ställen 

 

Sid 20 Tag bort texten: Analysen sammanställdes i form av en karta 

som du når via denna länk: Ändra till För vidare läsning: 

 

Sid 22 Bostadsförsörjningsprogrammet: 2018-09-12 är gammal (skall 

revideras i höst) 

 

Uddevalla FÖP: 2017-10-11 är gammal och innehåller vision 2040 

(bör revideras) 

 

Ljungskile FÖP: 2007-12-12: Behöver verkligen revideras 

 

Plan Integration: 2020-12-09 NY 

 

Sid 23 Lokalförsörjningsplan 2021-2031: Felaktig länk. Här bör man 

tänka på att det tas fram en ny plan varje år och då kommer detta 

länk/dokument/rubrik bli fel ganska snart. 

 

Markanvisningspolicy 2013: 2013-10-09 När är revideringen klar? 

 

 

 

 

Sid 25 SAKNAR Energi- och Klimatplan. Är ute på remiss enligt 

uppdrag från KF 2019-12-11 

 

Sid 26 Svenskt vatten P110: 2016-01-01 Länkar till del 1, finns det 

fler delar? Det finns en ny från 2019 med del 1 och 2 

 

Sid 27 SAKNAR Krisplan. Kan inte hitta någon i våra system. 

 

Sid 29 Vi hänvisar till en bok från 2002-04-09 och som inte finns 

digitalt 

 

Sid 31 Cykelplanen: är från 2011 men revideras 2013, det framgår 

dåligt vad som är ändrat och är det rätt utgåva som det länkas till. 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götalandsregionen: 

länkas till gammal utgåva, ny finns från 2021-05-18. 

 

Industrimark finns i 

verksamhet och industri 

 

En uppdatering är planerad 

 

Ses över 

 

 

Ok 

 

Ok 

 

 

Ok 

 

BFP revideras en gång per 

mandatperiod 

 

Ses över i arbetat med att 

revidera FÖP:en 

 

Noteras 

 

Ses över 

 

Länka till sida, underlag för 

samhällsplanering 

 
Åtgärdas, 

Markanvisningspolicyn ersätts 

av ”Riktlinjer för 

markanvisning” inför 

antagande av planen. 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

Uppdateras  
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2.1.2.4 Miljö: en av underliggande punkter skall ändras - ... utreda 

behovet av en återvinningscentral i kommunens västra delar. Vi skall 

inte skriva in uppdrag i ÖP, så ordvalet utreda blir fel. 

 

Sid 32 2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat: Här skulle man också 

kunna länka Energi- och klimatplanen. 

 

Vindkraftverk: I texten kan man tro att den togs fram till denna ÖP, 

men den togs fram till 2016. 

 

Sid 33 Text i ÖP: Vindbruksplanen ses över en gång varje 

mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka kommunens 

lokala energiförsörjning på sikt. Kanske bra att ändra denna 

formulering då det inte görs på detta sätt. 

 

Energi på Uddevalla.se: Här tar vi fram en ny Energi- och 

klimatplan. 

 

Sid 35 Vi länkar till välfärdsredovisning 2018, Vem vill läsa om 

gammal statistik och nu när vi tar fram en ny ”Plan välfärd 2030” 

skall den inte med här. 

 

Sid 36 I inledande text under 2.1.3.2 har man skrivit in följande: I 

Uddevalla ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses 

samma rättigheter till liv, hälsa och utveckling. Kan inte hitta denna 

formulering i barnkonventionen och ordet ska bytas ut mot bör. 

 

LUPP redovisningen inte uppdaterade sedan 2016. 

 

Sid 37 ÖK Idé – länken är till en gammal och en ny är snart klar. 

Kolla upp detta. 

 

Sid 38 Friluftsplanen, här är remissrundan klar och den bör 

godkännas senast hösten 2021. 

 

Sid 39/40 Nationell strategi för hållbar tillväxt, finns en ny för 

2021/2030 2020/21:133. 

 

Regional utvecklingsstrategi: Länken fungerar inte men ny utgåva 

finns, byt ut. 

 

Plan Välfärd 2030 är troligen klar hösten 2021. 

 

Sid 41 Följande text måste omformuleras: I Uddevalla ska alla 

erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på 

landsbygden. Och Alla ska ha tillgång till, förmåga att delta och 

kunna använda sig av det digitala samhället. 

 

Sid 62 Inga uppdrag i texten: ...öka den biologiska mångfalden i 

kommunens vatten. 

 

Sid 63 Vad menas med rubriken ”Värden och hänsyn”, saknar 

förklaring 

 

 

Ses över 

 

 

 

Ok 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

Det är två olika typer av 

dokument 

 

 

Barnkonventionen citeras 

inte rakt av utan meningar 

skrivs om. 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

Läggs till 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

Det går i linje med 

regionala och nationella 

strategier 

 

 

Ses över 

 

 

Noteras 
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Sid 64  

Se sid 39, Regional utvecklingsstrategi 

 

Se sid 8 Uddevalla FÖP 

 

Sid 69 Vad betyder FO… (ingen förklaring på sid 20). 

 

 

3.2.5 Saknar hänvisning till Friluftsplanen 

 

Sid 77  

Se sid 8, samma notering gällande Uddevalla och Ljungskile FÖP 

 

• Saknar information om vem som ”äger” ÖP och sköter 

uppdateringar. 

 

• Flera planer som finns med i denna ÖP är felaktiga och inte 

reviderade, vi borde ha tydlig information på varje plan vem som 

”äger” och är ansvarig för revidering. 

 

• Uddevalla betyder för många Uddevalla centrum – revidera där det 

behövs 

 

• Förklara vad tysta områden är 

 

• Barnperspektivet (inget om detta), Medborgare/invånare. Här 

används båda 

 

• Ta bort ordet prioritera 

 

• Större region s. 45, vad menas där 

 

 

 

• Bolagen? Inget om vår koncern eller bolag 

 

 

 

 

Det står för 

friluftslivsområde 

 

Läggs till  

 

 

 

Externt behov av 

information får sökas via 

Kontaktcenter 

 

 

Länkar ses över 

 

 

Åtgärdas 

 

 

Ses över 

 

Ses Över 

 

 

Ses över 

 

Att man når en större 

omvärld, man brukar prata 

om begreppet 

regionförstoring 

Miljöpartiet  

Synpunkter Kommentar 

Miljöpartiet Uddevalla i augusti 2021 

Grunden till detta dokument gjordes under våren 2020, men på grund 

av förändringarna under sommaren 2020 och olika händelser i 

samband med detta lämnades remissvaret inte in då.  

Vi valde då att vänta på samrådet och lämnar därför in vårt remissvar 

nu. Vi har inte kontrollerat Översiktsplanen med avseende på vårt 

ursprungliga svar, vilket kan innebära att det redan i viss mån är 

hanterat.  

/Jarmo Uusitalo 

 

Allmänt  

Vi konstaterar att förslaget till Översiktsplan redan nu är ett väl 

bearbetat och grundligt förslag, vilket gör att våra förslag är mer att 

betrakta som finputsning av materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

64 

 

Kommunikationsteknologi  

Under Introduktion- internremiss, Syfte och Mål i förslag till ÖP står 

följande: 

”Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i vision 

och riktningar fastställa och förmedla kommunens långsiktiga 

intentioner för;  

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta.  

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den 

kommunala organisationen.” 
 

Boverket ÖP modell 1, vilken hänvisas till i förslag till översiktsplan, 

säger följande: ”Översiktsplanen bör redovisa det övergripande 

transportsystemet samt viktiga anläggningar och anslutningar för 

teknisk försörjning och informations och kommunikationsteknologi.” 

Miljöpartiet anser att elektronisk kommunikation saknas i det 

nuvarande förslaget till ÖP. Miljöpartiet vill se att möjligheter för 

elektronisk kommunikation, exempelvis bredband tas med i 

översiktsplanen.  
 

Ekosystemtjänster 

Idag är ekosystemtjänster inordnat under ”God Livsmiljö” i planen. 

Miljöpartiet Uddevalla vill göra det tydligt att ekosystemtjänster är 

väldigt mycket mer än så. Ekosystemtjänster bör genomsyra större 

delar av översiktsplanen eftersom det berör så många delar av 

samhället och hur vi skapar uthålliga och hållbara miljöer. 

Naturvårdsverket sammanfattar ”Ekosystemtjänster är alla produkter 

och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar 

till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering 

och naturupplevelser är några exempel”.  
 

Således bör ekosystemtjänster nyttjas och värnas inom samtliga 

områden i Översiktsplanen; Kommunala ställningstaganden, Mark- 

och vattenanvändning, Värden- och hänsyn. 
 

För att nämna ett litet exempel kunde ekosystemtjänster tas till vara 

som en faktor för att förebygga och motverka delar av 

översvämningar som omnämns under ”Kommunala 

ställningstaganden- Klimatanpassning- Översvämning och ökade 

havsnivåer”. Under ”Tema 1: Vatten i stad och landskap” i följande 

rapport från Naturvårdsverket beskrivs just detta tydligare 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-

91-620-6736-6.pdf?pid=19706 

 

Blå infrastruktur 

Under rubrik kommunala ställningstaganden – blå infrastruktur 

tycker Miljöpartiet att det är tillräckligt att skriva ”Tillgänglighet till 

strandpromenader, badstränder och vatten är viktiga för olika former 

av rörelse och rekreation.” Istället för, som det står i dagsläget: 

”Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vattensporter 

är viktiga för olika former av rörelse och rekreation.”  
 

Förslag till ny ska-sats: Uddevalla kommun ska värna befintliga 

obrutna strandlinjer och vara restriktiva med exploatering i strandnära 

områden (på sätt och vis inbegrips detta i vad som skrivs under 

”Havs-och kustanvändning” men tål att förtydligas under rubriken 

Blå infrastruktur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för en 

översiktsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tematiska 

ställningstagandena är 

vägledande för hela 

kommunens verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 
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Areella näringar 

Under rubriken ”Areella näringar” står följande: ”... skogsbruksmark 

som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada eller försvåra ett 

rationellt skogsbruk.” Miljöpartiet har synpunkter på ordvalet 

”rationellt” då det har olika innebörd för olika parter. Det kan 

innebära monokultur, antal ha, kapacitet att lagra CO2 såväl som en 

skog med rik biodiversitet. Allt beroende på vem man tilltalar och 

vad hen tycker är rationellt. Därutöver tycker vi att skogar över lag 

ska värnas, inklusive de som är av betydelse för skogsnäringen. 

Miljöpartiet Uddevalla föreslår istället följande: ”…skogsbruksmark 

ska så långt som möjligt värnas”.  

 

Markberedskap: Industrier och industrimark 

Alla är överens om att vi i dag har orimligt långa tider för att bygga 

ut elnätet för industrier och andra verksamheter med stort behov av 

el. Regeringen har också tagit initiativ till att ändra lagstiftningen för 

att skynda på handläggningen av ansökningar och därmed även 

utbyggnadstakten. Samtidigt innebär det faktum att nätägare inte kan 

bygga ut nätet ”på spekulation”, dvs baserat på förväntad framtida 

förbrukning en ytterligare fördröjning. 

Även Uddevalla har detta problem och i väntan på att utbyggnaden 

snabbas upp så söker vi andra vägar för att elförsörja industrin. Vi 

konstaterar att i norra Uddevalla och Hogstorp finns 

högspänningsledningar, och det bör undersökas om det skulle vara 

möjligt att skapa industrimark för elkrävande industri i närheten av 

dessa och alltså reservera mark i översiktsplanen för industrimark 

även där. Ledningarna i norra Uddevalla gränsar dock till området för 

den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla, men sakfrågan 

kvarstår.   

I övrigt behöver mer industrimark beredas för att kunna erbjuda 

företag som söker mark färdig industrimark.  

 

Övriga synpunkter från Miljöpartiet: 

I kartan används begreppet limnisk strand. Kan med fördel 

förtydligas att det är sötvattensstrand som avses om fler ska förstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över, frågan om anslutning 

till högspänningsledning 

ses över i nästa steg i 

planeringsprocesserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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GRANNKOMMUNER  

Lilla Edets kommun  

Synpunkter Kommentar 

Lilla Edets kommun saknar beskrivning av utvecklingen av länsväg 

167 i förslaget till översiktsplan. På länsvägen går idag mycket tung 

lastbilstrafik mellan Lilla Edet, södra delen av Uddevalla kommun 

och norra delen av Stenungsunds kommun. Trafiken skapar buller- 

och trafiksäkerhetsproblem i området. Vägsträckan kommer att 

behöva utvecklas. Diskussioner och gemensamt 

trafiksäkerhetshöjande arbete mellan kommunerna och Trafikverket 

kommer att behövas under översiktsplaneperioden.  

 

Lilla Edets kommun är positiv till Uddevallas utvecklingsinriktning 

med huvudinriktning på förtätning av bebyggelse i Uddevalla och 

Ljungskile samt gröna stråk mot gränsen till Lilla Edet.  

Föreslagen översiktsplans markanvändning för natur och friluftsliv i 

den sydöstra delen av Uddevalla kommun stämmer väl överens med 

markanvändning av angränsande område i Lilla Edets kommun. I 

övrigt har kommunen inte några synpunkter på förslag till 

översiktsplan för Uddevalla kommun. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Trollhättans stad  

Synpunkter Kommentar 

Inget att erinra Uddevalla kommuns förslag på ny översiktsplan Noteras 
 

Munkedals kommun  

Synpunkter Kommentar 

Sammanfattning av ärendet  

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 ligger ute på samråd under 

perioden 3 maj – 15 augusti. Munkedals kommun har begärt anstånd 

till den 15de september.  

 

Uddevalla kommuns vision som ”Hjärtat i Bohuslän” bygger på de 

tre värdeorden Liv, Lust och Läge = livskvalitet. Översiktsplan 2022 

utgör en koppling mellan kommunens långsiktiga vision samt den 

politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod.  

 

ÖP 2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv 

översiktsplan bestående av två delar, en kartdel och en textdel. 

Översiktsplan 2022 bygger på Boverkets ÖP-modell och planens 

innehåll har fördelats utefter tre aspekter; Utvecklingsinriktning, 

Mark- och Vattenanvändning samt Värden och hänsyn.  

 

Utvecklingen för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort har lyfts 

ur planen och redovisas i detalj i fördjupade översiktsplaner (FÖP). 

Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela översiktsplan men 

redovisas inte i rådande planförslag utan ska arbetas in i ett senare 

skede. Därtill utgör även kommunens vindbruksplan ett 

planeringsunderlag i form av tematiskt tillägg.  

 

Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi beskriver 

övergripande planeringsprinciper för kommunens olika delar och ger 

vägledning för utvecklingen så väl i tätbebyggda områden så väl som 

på landsbygden. Samhällsbyggnadsstrategin syftar till:  
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1. Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av 

nuvarande samhällsbyggnadsstruktur - Bygg där det redan finns (eller 

är enkelt att komplettera) vägar, vatten och avlopp, värme, 

kollektivtrafik  

2. Att stärka stadens attraktionskraft - Bebygg de obebyggda 

kvarteren, låt staden växa inifrån och ut  

3. Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på 

färre saker för att göra skillnad  

 

Uddevalla kommun prioriterar stadsutveckling i stadens centrala 

delar och västerut i centralorten Uddevalla med motiveringen att ett 

ökat bostadsbyggande i centrum bidrar till omflyttningar vilket i sin 

tur bidrar till en effektivare användning av det befintliga 

bostadsbeståndet. Byggandet av översvämningsskydd är mycket 

kostsamt och förbereder områdena runt Bäveån väster om centrum 

för flera tusen bostäder och annan service.  

 

För landsbygden prioriteras utredningsområden för sammanhängande 

bebyggelse i de tre lokalorterna Hogstorp, Lane-Ryr Kyrkebyn samt 

Lane Fagerhult tillsammans med ett kompletterande 

bebyggelseområde som följer kusten från Ljungskile i söder fram till 

bron över till Orust i norr. Grönstrukturer vävs in i föreslagen 

bebyggelse med större natur- och friluftsområden i norr, sydöst samt i 

väst vilka möter blå infrastruktur och dess högkvalitativa värden 

längs kusten.  

Ett betydande tillskott av industri- samt verksamhetslokaler föreslås i 

anslutning till de större kommunikationsstråken samt sydöst om 

Uddevalla centralort i anslutning till väg 678. För utveckling av 

järnväg redovisas markreserv för utbyggnad av Bohusbanans södra 

sträckning till dubbelspår samt en schematisk sträckning för 

föreslaget utredningsområde av höghastighetsjärnväg mellan Oslo 

och Göteborg.  

 

Bedömning  

Förslagen i ÖP 2022 har potential att påverka utvecklingen av 

kommunen positivt. Munkedals kommun önskar diskutera eventuell 

samverkan kring frågor som rör friluftsliv, infrastrukturutbyggnad, 

VA samt föreslagen dricksvattenledning. Inga förslag som tas upp i 

Översiktsplan 2022 bedöms påverka Munkedals kommun negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Orust kommun  

Synpunkter Kommentar 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är digital och har som mål att vara en interaktiv och 

digital ingång till kommunen. I översiktsplanen redovisas 

kommunens vision och riktningar för utveckling och bevarande, samt 

nationella och kommunala mål och intressen. Arbetet med 

översiktsplanen har föregåtts av en medborgardialog och framtagande 

av färdplan. 

Utvecklingen av Uddevalla stad (inklusive Torp) och Ljungskile 

utelämnas i översiktsplanen då det finns aktuella fördjupade 

översiktsplaner (FÖP) för orterna. Många större frågor som berör 

Orust utesluts och kan därmed inte kommenteras i detta yttrande. De 

mellankommunala frågor som behandlas i förslag till Översiktsplan 

2022 är frågan om att sammankoppla kommunernas vatten och 
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avloppsnät. Uddevalla lyfter möjligheten att utveckla samarbetet med 

ledningar för vatten och avlopp mellan Töllås i Orust kommun och 

Sundsandvik/Kristevik i Uddevalla kommun. Orust kommun är 

positiva till fortsatt dialog i frågan.  

 

 

 

Noteras 
 

Vänersborgs kommun  

Synpunkter Kommentar 

Sammanfattning av yttrande 

Mellankommunala frågor som Vänersborgs kommun ser som 

betydelsefulla att lyfta och utveckla i Uddevallas översiktsplan 

är: 

• Den strategiska betydelsen av samverkan inom Trestad 

• Älvsborgsbanan och framtida ortsutveckling i Väne Ryr 

• Grönstruktur, bland annat för att freda opåverkat 

område norr om Gundlebosjön 

• Vattentäkt i Vänern 
 

Yttrande 

Kommunen är tacksamma över att bli tillfrågade att delta i 

remissen. Det är av stor betydelse att kommunerna samverkar i 

den översiktliga planeringen.  

I Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017, som 

Uddevalla kommun fått yttra sig om i samråd och utställning, 

framhålls betydelsen av samverkan mellan 

”Trestadskommunerna” Uddevalla, Vänersborg och 

Trollhättan. Bland annat är det centralt för den första av 

kommunens sju grundstrategier i översiktsplanen – ”Tillväxt 

bygger på samspel i regionen”. Detta perspektiv saknas i 

Uddevallas förslag till översiktsplan. Utbytet och samverkan 

kan tydliggöras i planförslaget. Viktiga för mellankommunal 

utveckling i Trestadsområdet är bland annat pendling och 

kollektivtrafik, infrastruktur, grönstruktur, utbildning, 

arbetsmarknad och kultur.   

Vänersborgs kommun anser att Älvsborgsbanan är viktig att 

värna om ur ett regionalt perspektiv, vilken skulle kunna lyftas 

fram i utvecklingsstrategin under grå infrastruktur. I 

Vänersborgs ÖP pekas till exempel Väne Ryr ut som en ort där 

tågstation skulle kunna bli aktuellt i framtiden, en ort som har 

starka kopplingar till Uddevalla. 

I Vänersborgs ÖP finns ett område norr om Gundlebosjön 

utpekat som ett stort opåverkat område enligt 3 kap. 2 § 

miljöbalken. Angränsande område i Uddevalla kommun är 

också till stora delar relativt obebyggd och ostörd skogsmark. 

Det skulle ge stort stöd åt Vänersborgs kommuns ambitioner att 

bibehålla området ostört om även Uddevalla uppmärksammade 

detta i sin översiktsplan. 

I förslagets karta med utvecklingsinriktning framgår att 

Uddevalla vill se ett större sammanhängande naturområdesstråk 

mellan Ödsmål, via Bredfjället mot Väne Ryr. Detta är grovt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, samverkan mellan 

kommunerna sker genom 

Fyrbodals 

kommunalförbund. 

 

 

 

 

 

Den grå infrastrukturen i 

kartan ses över och 

utformas på ett sätt som 

inrymmer all typ av 

infrastruktur. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Den gröna infrastrukturen i 

utvecklingsstrategin är där 

vi idag ser att det finns 

värden i naturen. 
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utritat längs gränsen där även markområden i Lilla Edets, 

Trollhättans och Vänersborgs kommuner ingår. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen ser positivt på den typen av strategiska 

ställningstaganden för regional grönstruktur. Denna gröna länk 

är inte uppmärksammad i Vänersborgs ÖP men det skulle 

kunna föreslås att ingå i en framtida revidering. 

Under tematiska strategiska ställningstagande i förslaget till 

Uddevallas ÖP lyfts ett avsnitt om vatten och avlopp. I detta 

avsnitt bör arbetet med ny vattentäkt i Vänern för Uddevalla, 

Trollhättan och Lilla Edet omnämnas. Projektet kommer att 

beröra Vänersborgs kommun i hög utsträckning och 

kommunerna kommer behöva samverka för att hitta lämplig 

lokalisering av ledningen. Underlaget skulle med fördel kunna 

kompletteras med korridor/korridorer för den tänkta 

sträckningen. 

I kartvyn redovisas föreslagen mark- och vattenanvändning. 

Det hade varit önskvärt att i legenden eller i kartlagrets attribut 

förtydliga ställningstaganden, för att lättare tillgängliggöra 

informationen. 

I övrigt har kommunen inga synpunkter på förslaget till 

översiktsplan för Uddevalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet nämns under 

”mellankommunala frågor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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ÖVRIGA   

Företagarna Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 

Vi har valt att inkomma med synpunkter utifrån rubriker i, 

Översiktsplan Uddevalla kommun. Vi har valt att kommentera de 

ställningstagande som vi tycker berör oss mest, men som medborgare 

i Uddevalla kommun berörs vi av många ställningstagande. Vi har 

inte fokuserat på att kommentera utifrån FÖP för Uddevalla och 

Ljungskile men många av våra ställningstagande är generella i 

kommunen.  

 

Vi anser att översiktsplanen är ett viktigt dokument som skall vara 

levande och visa viljan att i framtiden utveckla Uddevalla kommun 

till en Företagsvänlig kommun.  

Uddevalla kommun skall verka för att utvecklas med så lite påverkan 

av riksintressen, länsstyrelsen och andra intressenter som region m.fl. 

Uddevalla kommun skall verka för egen rådighet inom kommunen. 

Andra kommuners tillkortakommande skall inte vältras över på 

Uddevalla kommun.  

Företagarna Uddevalla är en lokalt ideell organisation men också en 

del i en regional och nationell organisation.  

I Uddevalla är vårt motto att det skall vara ett bra klimat att starta, 

äga, driva och utveckla sitt företagande oavsett bransch. Där 

småföretagen står för 4 av 5 nya jobb.  

 

1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp  

1.3.3 Centrala begrepp  

Visst är det bra att se på världen utifrån, Hur ser livet ut för en 8- 

respektive 80-årig Uddevallabo? Vi tycker det är för lite fokus på att 

förutsättningarna, för att vi kan se på ovan är att vi har tillväxt där 

skattebetalare bor och verkar i kommunen, det är ingen annan som 

betalar för denna syn än vi. Kopplingen till verkligheten och centrala 

begrepp som bostäder, skattebetalare, arbetsplatser och företag är 

förutsättningar för hur bra vi kan utveckla framtiden är väldigt tunn i 

ÖP.  

 

2. Kommunala ställningstaganden 

Här anser vi att kommunen skall ta ett större ansvar med hjälp av 

planmonopolet och utveckla hela kommunen och inte låta sig 

begränsas av riksintresse, länsstyrelse och regionala intressen. 

 

2.1.1.1 Bostäder 

Det är viktigt att tillåta medborgare att bygga och bo i hela 

kommunen. (Inkl. kustzonen.) Bygga bostäder där folk vill bo. 

Följande område ser vi som framtida bostadsområde, Mosshed söder 

om torp, Lindås mellan Tureborg och Kapelle. Rotviksbro-Lanesund-

Furuhall, Skaveröd samt Fräknestranden och Skafteröd i Ljungskile. 

Det är också viktigt att vi arbetar med genomförande av befintliga 

detaljplaner och att dessa tillförs ÖP som kommande 

bostäder/planområde.  

Att vi arbetar med att utöka byggrätter i befintliga detaljplaner.  

VA-planer alltid genomförs som samhällsbyggnadsprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av hänsyn till 

skattebetalare har 

kommunen en 

samhällsbyggnadsstrategi 

som fokuserar på att bygga 

inifrån och ut. 

 

 

 

 

Nationella intressen är 

lagstyrda i PBL. 

Riksintressen skyddas av 

Miljöbalken (MB). 

 

 

Vissa av områdena ni 

föreslår ligger inom FÖP, 

de flesta andra finns med i 

översiktsplanen. 
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2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Det skall finnas en tanke med den mark man köper och varför, så inte 

kommunen förhindrar en utveckling.  

Saknar både en strategi och en markberedskapsplan med årliga behov 

som borde ligga till grund för ÖP.  

Årligt behov av verksamhetsmark.  

Det som finns redovisat i kartmaterialet som industrimark är för 

plottrigt och för små områden där det blir omöjligt att dra fram VA 

ekonomiskt.  

I ÖP skall finnas 100 hektar hårdgjord mark för 

verksamhetsutveckling över en 5-årsperiod för att Tillgodose behovet 

för en kommun i Uddevallas storlek och läge. Marken skall fördelas i 

områden för både Uddevalla, Hogstorp, Ljungskile och utmed vägar 

runt Motorvägsmot. E6, väg 44, väg 172, väg 161 och väg 678  

 

2.1.1.4 Vatten och avlopp 

Att tillåta mer byggnation av både näringsfastigheter och bostäder där 

vi inte har kommunalt VA, öppna upp för tekniska lösningar av 

vattenförsörjning typ avsaltningsanläggningar. Speciellt Bokenäs 

området.  

Se möjligheten med utbyggnad av kommunalt VA för att minska 

miljöbelastning. Infrastrukturer som Uddevalla Vatten/Västvatten har 

för dåligt ansvar att försörja företag med VA.  

När VA byggs ut skall det alltid genomföras som ett 

samhällbyggnadsprojekt. 

 

2.1.2.3 Hållbara resor 

Vi ser inte att man skall prioritera gång och cykel framför bilar. 

Möjligen fossildrivna bilar, annars tycker vi att denna punkt är 

felaktig. I övrigt är bristen på pendelparkeringar för att göra ett bättre 

miljöval och utöka kollektivt resande under all kritik i kommunen, 

gratis pendelparkeringar för att göra valet bättre och enklare. 

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Här saknar vi kopplingen till näringslivet när, i Uddevalla kommun 

ska…..  

 

2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling 

Livslångt lärande eller 1-70? 25% av företagen ser bristen på tillgång 

av kompetent personal som största anledningen till att inte kunna 

expandera.  

Behovet av en större arbetsmarknad är stort och en bra infrastruktur 

underlättar, utbyggnad av väg 161 och dubbelspår bidrar till 

lösningar. 

Vi saknar en eftergymnasial utbildningsnivå i Uddevalla efter att 

HCB avvecklades.  

Många konstiga formuleringar i I Uddevalla kommun ska...  

Vi har väl inga krav att alla skall ha lika lön? Möjligtvis avtalsenliga 

löner Anständiga arbetsvillkor? Följer vi inte de lagar som reglerar 

detta? 

 

 

 

 

 

Kommunen håller på att se 

över frågan. 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Vi arbetar utefter Trafik- 

och parkeringsstrategin 

som är antagen av KF. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 
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2.1.3.6 Näringsliv  

Näringslivsprogram/plan saknas  

Generellt saknas plan där vi har ett nuläge och vilka mål som skall 

finnas.  

Utveckla näringslivet i hela kommunen Inkl. kustzonen. 

 

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Här ser vi en snedfördelning i kommunen där de västliga orterna inte 

är med som Skredsvik, Sundsandvik, Rotviksbro och Bokenäs 

kyrkby vilka skall kompletteras utifrån planerings principer och Orter 

av lokal betydelse. 

I dessa områden är näringslivet och småföretagandet stort. Vi ser att 

både kommunala servicen och boende skall utvecklas, här ska 

förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i 

första hand tillämpas. På samma sätt ser vi Råssbyn samt Backamo i 

södra Uddevalla kommun. 

 

2.2.1.2 Infrastruktur 

Viktigt och koppling till de orterna enligt 2.2.1.1. 

 

2.2.2.1 Orter 

Se 2.2.1.1 

 

2.2.2.2 Landsbygd  

Se 2.2.1.1 Saknar övriga näringar, det är inte bara areella näringar på 

landsbygd. 

 

2.2.2.3 Areella näringar 

Jordbruks och skogsbruk är viktiga näringar som beskrivs här men 

måste också delas med väsentliga samhällsintressen. 

 

 

 

 

I tabell definierar kommunens definitioner av väsentliga 

samhällsintressen och kriterier för lokaliseringsprövning. Här är det 

viktigt att arbeta vidare och komplettera, i Eventuell lokalisering i 

ÖP 2022, utifrån de synpunkter som vi lämnat i denna remiss. 

 

2.2.2.5 Transportinfrastruktur 

När det gäller avstånd till väg och infrastruktur, så skall vi använda 

samma regler och lagar som övriga Sverige. (Det som gäller i 

Stockholm borde kunna gälla i Uddevalla också.) Använd 

Trafikverkets säkerhetsavstånd. Följer vi inte detta som kan 

konkurrensbegränsa så skall vi inte använda det som 

referensdokument. 

 

2.2.2.6 Verksamhet och industri  

Saknar område, de områden som markeras på karta är små och nära 

på försumbara. När man markerat, hur tänker man sig kommunal 

infrastruktur till områden eller om det inte behövs, så man kan se om 

de är realistiska.  

En lite gammal definition på verksamhet och industri. ……….. 

traditionella industriområden såväl som stormarknads- eller 

mässområden. Gröna verksamhetsområde och företagsparker. Saknar 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Sundsandvik och Rotvikbro 

ingår i Havsstenstrand.  

 

 

 

Råssbyn ingår i 

Fräknestranden. 

 

 

 

 

Noteras 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 
Areella näringar definieras i 

denna plan som Jord- och 

skogsbruk samt fiskenäring. 

Näringsliv på landsbygden 

återfinns under kapitlet om 

landsbygd 

 

Tabellen kommer arbetas 

om. 

 

 

 

 

Ses över, gränser i 

översiktsplanen ska inte 

tolkas exakt. 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över. 

 

 

 

Noteras 
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både en strategi och en markberedskapsplan med årliga behov som 

borde ligga till grund för ÖP.  

Näringslivsprogram/plan saknas. Se också 2.1.1.3 Strategisk 

markberedskap  

 

2.2.2.7 Vatten  

Skall följa vanliga strandskyddsregler och inte värre än det är. Varför 

kustzonsplaneringen får vara ett rådgivande och inte styrande 

dokument.  

Under rubriken Havs- och kustanvändning har man missat att det i 

kustzonen skall vara möjligt att utveckla levande samhällen där 

människor kan bo och verka hela året. Och det gäller Uddevalla som 

övriga kommuner i kustzonen. 

 

3.2 Riksintressen 

Vi anser att Uddevalla kommun skall avgöra vad som är värdefulla 

värden och inte vara beroende av vad någon annan anser vara 

riksintressen. De kan ses som en positiv resurs för kommunen, eller 

som en död hand över områden. Områden med riksintressen bör 

minimeras och beslut tillföras Uddevalla kommun. 

 

3.2.1 Natura 2000- område 

I kustzonen skall det vara möjligt att utveckla levande samhällen där 

människor kan bo och verka hela året. Och det gäller Uddevalla som 

övriga kommuner med kustzon. Vi anser att Natura 2000- område 

skall begränsas till de i dokumentet nämnda. 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Riksintressen bestäms av 

riksdagen och i vår 

översiktsplan visas hur vi 

förhåller oss till dem. 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 

Kommunala rådet för äldre  

Synpunkter Kommentar 

Näringsliv och handel: 

• Varierande handel är nödvändigt i ett nytt planområde. 

• Grönområden med gångstråk och sittplatser behövs, likaså 

lekplatser för barn. 

• Seniorboenden-trygghetsboenden och vård & 

omsorgsboenden skall finnas i samma byggnad där också 

hemtjänstens lokaler skall vara. Byggnaden skall ligga på 

gångavstånd från butiker och kollektivtrafik.  

Mänskliga möten & aktiviteter:  

• Mötesplatser av varierande slag behövs i alla nya områden. 

• Även Herrestadsfjället behöver utvecklas för 

naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Herrestadsfjället vid 

Metsjön behöver en toalett installeras. 

Människan i stadsrummet:  

• Utöka den offentliga belysningen på offentliga platser så att 

medborgarna känner sig tryggare. 

Cykling : 

• Nödvändigt att bygga ut gång & cykelvägar.  

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

Kommunen verkar för 

förbättrade gång- och 

cykelmöjligheter inom 

kommunen. 
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Fyrbodals Kommunalförbund  

Synpunkter Kommentar 

Avstår från att lämna synpunkter.  Noteras 

LRF  

Synpunkter Kommentar 

Inledning 

Inledningsvis undrar LRF hur det är resonerat om vilka som är 

målgrupp för planen. Textmassan är omfattande och är inte helt 

lättillgänglig. Att dokument, planer och info finns på nätet är bra. 

Men de som är synsvaga och inte är digitaliserade av olika 

anledningar är utestängda. Därtill kommer de som inte är så bekväma 

med svenska språket. 

 

Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att en översiktsplan är lättläst, 

konkret och håller sig till ämnet. Översiktsplanen ska var ett 

planeringsinstrument för kommunfullmäktige och inte en 

detaljstyrning. Att det är detaljstyrning som är målet framgår tydligt 

med alla uppräkningar av vad kommunen ska. Planen bör bara handla 

om tätorterna och infrastrukturen. 

Det måste klargöras hur planen är tänkt att användas. Förslaget 

harmoniserar dåligt med Boverkets intentioner. 

 

LRF reagerar på att samråden endast är dokumenterad i ett 

kartmaterial. Det ger ingen bild av vad kommuninvånarna anser. 

 

 

LRF hyser rädsla och oro att planen kommer att innebära mer av 

restriktioner för markägare. Restriktioner som försvårar aktivt jord- 

och skogsbruk. 

 

Boverkets övergripande skrivning 

”Det övergripande innehållet för en översiktsplan är att kommunen 

ska redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden 

och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Innehållet för översiktsplanen är sedan inriktat på vissa områden 

som har särskild betydelse för den fysiska planeringen.” 

Det dokumentet som är framskrivet innehåller mycket, om än viktigt, 

som knappast kan relateras till mark och vattenanvändning. 

Utbildning, tryggt samhälle, rikt föreningsliv, upphandlingskrav, 

mänskliga rättigheter, integration, fördela välfärdstjänster, ökad 

jämställdhet mm ska behandlas på ett helt annat vis. 

LRF är kritisk till att fokus inte är lagd på mark- och 

vattenanvändning. 

 

 

 

 

 

Målgrupp är alla som bor 

och verkar i kommunen och 

som skulle vilja verka här.  

Digitaliseringen och de 

verktyg som medföljer 

underlättar ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. 

 

Översiktsplanen ska ses 

som en kommunal 

viljeinriktning för 

användningen av mark och 

vatten. Planen omfattar hela 

kommunen. 

 

Boverkets ÖP modell är 

utgångspunkten. 

 

Medborgarnas synpunkter 

har dokumenterats i karta 

och text i samband med 

medborgardialog. 

 

De areella näringarna 

redovisas i planen för att ta 

hänsyn till jord- och 

skogsbruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I färdplanen, antagen av 

kommunstyrelsen 2017 slås 

det fast att översiktsplanen 

ska innehålla även dessa 

värden. 
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Förordet 

”Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling……” I 

princip alla kommuner, myndigheter, företag osv talar om hållbarhet. 

Att vi måste göra stora insatser för att minimera användning av 

fossila bränslen är allmänt vedertaget. Men hur? 

Det måste konkretiseras vad som avses hållbar utveckling. Annars är 

risken stor att det i princip bara blir otydligt och ostrukturerat. 

”Det finns ett stort behov av styrning…” LRF delar inte 

uppfattningen att styrning och planering bidrar till ett levande 

civilsamhälle och blomstrande näringsliv. 

Frihet under ansvar bör vara en portalparagraf. Regelbördan måste 

minskas, inte minst för att få en levande landsbygd och ett 

blomstrande näringsliv. 

Översiktsplanens plats i kommunen 

Syfte och mål 

Skrivningen ger intryck av att kommunen vill planera all mark och all 

vattenanvändning i kommunen. Det är oroväckande för jord- och 

skogsbruket. Inget är nämnt om den enskildes äganderätt. Var finns 

näringslivets medverkan? 

Demografi 

Är det verkligen positivt med en ständig ökande 

befolkningsutveckling som förmodligen koncentreras till tätorterna? 

Vad det positiva är måste konkretiseras. Vi blir allt fler människor på 

jorden och konsekvenserna ses allt mer. Om mer mark blir obrukbar 

och tas i anspråk för bostäder minskar möjligheten att försörja 

världens befolkning. 

Digitalisering 

Som nämnts tidigare är inte allt positivt med digitalisering. Kommer 

verkligen systemen att fungera i en krissituation. Hackerattacker kan 

förorsaka stora samhällsproblem. Därtill finns aspekterna med 

avlyssning att information hamnar i fel händer. 

Positivt är möjligheterna för många att i större eller mindre 

utsträckning arbeta från hemmet eller kontorshotell. 

Mark- och vattenanvändning 

LRF är kritisk till detaljerad planläggning av dessa resurser över hela 

kommunen. Vi har svårt att förstå att allt ska rutas in. Det måste 

finnas flexibilitet. Ökad detaljstyrning av markanvändningen från 

kommunens sida även utanför detaljplanerat område är mest av ondo. 

Äganderätten får inte sättas ur spel. 

 

Tillväxtmotor 

Vilken tillväxt är det som är viktig? Sen länge har handeln lämnat 

stadskärnan. Är det mer handel som kommunen och dess invånare 

behöver? 

Skapa förutsättningar 

Hur ska den hållbara livsstilen underlättas när det inte framgår vad 

som är resurssnålt. Målet är helt utan konkreta inslag. 

 

 

En Energi- och klimatplan 

tas fram där detta 

konkretiseras.  

 

Hållbar utveckling beskrivs 

i planen. 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

Enligt PBL ska 

översiktsplanen planera all 

kommunens mark- och 

vattenanvändning. 

 

 

Översiktsplanen innehåller 

inte mål om 

befolkningsutveckling. 

Översiktsplanen vill förtäta 

där mark redan är 

ianspråktagen. 

 

 

 

Inte en fråga för ÖP, frågan 

arbetas med utifrån risk och 

säkerhet. 

 

 

 

 

 

Det är enligt PBL och 

Boverket meningen att allt 

ska färgläggas, gränserna 

ska dock inte tolkas exakt. 

 

 

 

Tillväxt inom alla 

näringsgrenar är generellt 

positivt för kommunens 

utveckling. 

 

Ett av kommunens 

övergripande miljömål, 

arbetet konkretiseras inom 

nämndernas arbete. 
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Tydliga miljökrav 

Vilka miljökrav ska ställas vid upphandling? Vilka certifieringar ska 

prioriteras? Innebär detta att miljömärkningar går före lokal-, när- 

och svenskproducerat när det gäller bland annat livsmedel? 

8 och 80-perspepektiv 

”Utgångspunkten för detta är att….” Nej alla kan inte åka kollektivt, 

cykla eller gå. Avstånd till butiker, återvinning, vårdcentral mm 

innebär att äldre och funktionshindrade blir utestängda. Boende på 

landsbygd är starkt beroende av möjlighet till biltransporter av olika 

slag. Likaså krävs annat än cykel för transport av många varor. 

Vilka resurser avses? De som ägs av staden och stadens bolag? 

Privata? 

Självfallet är det viktigt med grönområden, blommor, naturområden 

och möjlighet till utevistelse. Men det finns en annan aspekt. Många 

naturområden är privatägda och används till produktion av 

nyttigheter, via fotosyntesen, såsom trävaror, bete, biologisk 

mångfald och livsmedelsproduktion. 

Boende 

Det är alltför mycket ”ska” när de gäller punktsatserna om boende. 

Var finns flexibiliteten när människor t ex vill bygga på icke 

jordbruksmark och då ofta som generationsboende. Byggnation på 

landsbygden ska ske med intentionen att göra som förr, i randmarker 

och i bergen intill dalgångarna. Uddevalla består inte bara av kust. 

För ett levande inland är det viktigt att det finns möjlighet till 

åretruntboende. 

Man anser att man ska värna om befintliga kultur- och naturvärden. 

Ja vi ska inte göra oss urarva. Men kommunen måste inse att naturen 

är i ständig förändring. Det går inte att låsa ett tillstånd i naturen. 

Gamla hus har sin charm men till slut har de även en slutpunkt. 

Pandemin har visat att många arbeten helt och eller delvis kan skötas 

från bostaden eller från typ kontorshotell. Efterfrågan på bostäder på 

landsbygden och i mindre tätorter ökar. 

Kommunens markberedskap 

Hur många hektar anser kommunen vara lämpligt att ha i beredskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska marken förvärvas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidigare svar. 

 

 

 

8 och 80-perspektivet syftar 

till att skapa 

levnadsförhållanden som är 

bra för alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Byggnation på landsbygd 

som inte är jordbruksmark 

är något som 

översiktsplanen 

förespråkar, med vissa 

restriktioner. 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

Kommunen specificerar 

inte hur många hektar som 

ska finnas i beredskap utan 

det viktigaste är att de 

fastigheter som kommunen 

innehar och förvärvar är 

belägna på ”rätt ställe” sett 

till kommunens kort- och 

långsiktiga utveckling.  

 

Alla förvärv som 

kommunen gör sker helt på 

marknadens villkor och 

kommunen måste agera 

som vilken annan spekulant 

som helst på marknaden. 
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Vatten och avlopp 

LRF är rejält tveksam till lösningar som syftar till att så många 

avlopp som möjligt ska anslutas ett system som mynnar i ett stort 

reningsverk. Allt för ofta bräddar kommunala reningsverk. Det 

motverkar syftet och bidrar till utsläpp av näringsämnen. 

Näringsämnen som behövs i jordbruket. 

Om slam ska användas inom jordbruk ska kommunfullmäktiges 

slampolicy vara uppfylld och slammottagaren göras skadeslös. 

Klimatanpassning 

LRF har svårt att se att kommunen ska ha mer synpunkter på 

metoderna inom lant- och skogsbruk än lagstiftningen ger rätt till. 

Växtlighet ska enligt kommunen bevaras och utvecklas. Känns som 

en floskel. Kommunen måste förklara vad som i konkreta termer. 

Bilen är viktig för många människor för att få ihop livspusslet. Det är 

drivmedlen som är problemet. Biogas är ett av många alternativ. Att 

använda de gröna näringarna som en del av lösningen är nödvändigt. 

Biogas är ett bra drivmedel som framställs av bland annat gödsel. 

Tillsammans med annan stallgödsel, matrester mm sker rötning som 

ger ett bra gödselmedel och ett ypperligt drivmedel. 

Samhällskrisberedskap 

Kommunen bör betänka dels de skador för människor och djur som 

kan bli vid brand på gårdar, dels de resurser som finns i form av 

gödseltunnor för att bistå vid skogsbränder. 

Var finns den kommunala livsmedelsberedskapen? Fungerande 

dricksvattenförsörjning är nödvändig i en krissituation. Var finns 

krisberedskapsplanen? Hur ska snabb och korrekt information ges till 

samtliga invånare? 

Ekosystemtjänster 

Nej det är inte kommunen som är garanten för biologisk mångfald. 

Det så kallade skyddet är ingen garanti, tvärtom. Ängs- och 

hagmarker är starkt hotade. De är beroende av mulbetare men även 

hästen kan bidraga. Det får inte försvåras att vara djurhållare. Respekt 

för djuren är en del, en annan del är att hålla grindar stängda och att 

ingen nedskräpning sker. Det är ett kultur- och miljöarv som av 

många olika skäl ska vårdas. Här är lantbrukaren och dennes djur 

betydelsefulla. 

I sammanhanget ska påpekas att LRF och lantbruket har ett 

omfattande hållbarhetsarbete. Det handlar om kvävesensorer för 

exakta givor, GPS-system för att bland annat minska 

dubbelkörningar, markkarteringar, minskning av fossila drivmedel, 

myllning av stallgödsel, skyddszoner, vintergrön mark med mera. 

Men viktigast av allt är fotosyntesen. Tack vare att de gröna växterna 

har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan 

människor, djur och svampar ta del av energin som finns. 

Hur ska sjöar och vattendrag utvecklas? 

Menar verkligen kommunen att det viktigaste med vattendragen är att 

de ska utvecklas för friluftsliv och rekreation? Och hur ska det i så 

fall göras? 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Frågan hanteras vidare i 

kommande Energi- och 

klimatplan. 

 

 

 

 

Noteras 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

tas fram varje 

mandatperiod 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Vattendragen har flera 

funktioner, där en är 

friluftsliv. 
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Upphandling 

Vilka miljö- och etiska krav ska ställas vid upphandling? Det saknas 

kriterier. LRF förväntar sig att upphandlingsmyndighetens 

rekommendationer följs, inte minst när det gäller livsmedel. 

Bebyggelsestruktur 

”Arbetet har haft perspektivet vardagsliv…” LRF förstår inte vad 

som avses. Det är nödvändigt med klargörande. 

Det framgår klart att styrningen ska samlas internt i kommunen. Vad 

innebär det för den enskilde medborgaren, företagaren och 

pendlaren? För de areella näringarna är det helt nödvändigt att kunna 

bygga om ekonomibyggnader och även bygga nytt. Jordbruket är i 

ständig förändring och byggnader som inte fyller sin funktion måste 

kunna tas bort. Landsbygden är inget museum och landskapet är i 

ständig förändring. 

Planeringsprinciper 

För vilka gäller att resorna ska var hållbara? Vad är kriteriet för 

hållbarhet? 

Utveckla natur- och kulturmiljöer är en något märklig formulering. 

Hur ska det ske? Vilka ska involveras? Innebär det fler naturreservat 

på privat mark? 

Grön infrastruktur 

De gröna kilarna och spridningskorridorerna ska utformas ihop med 

bl a markägare och jägare. Detta för funktionella lösningar. 

Det är inte realistiskt att fjällen ska reserveras för enbart rekreation. 

Grå infrastruktur 

Vad är alternativa transportsystem? 

Röd infrastruktur 

LRF förstår inte hur översiktsplanen ska skapa förutsättningar för 

social hållbarhet. Hela stycket är med förlov sagt otydligt. 

Areella näringar 

LRF är positiv till skrivningen om jord- och skogsbrukets betydelse. 

Det är bra att Hushållningssällskapet använts för inventeringen. 

Det är viktigt att behovet av jordbruksmark kommuniceras och att 

beslut tas i samklang. 

Mark- och vattenvändning 

Ska verkligen kommunen planera för jord- och skogsbruk? Det enda 

som bör ligga på kommunens bord är att i största möjliga 

utsträckning inte förstöra brukningsvärd jordbruksmark. Den privata 

äganderätten bör det inte tummas på. 

Lokaliseringsprövning 

Att använda jordbruksmark till rekreation är inte lämpligt. 

Allemansrätten gäller. Däremot kan överenskommelser träffas med 

olika intressenter att få nyttja exempelvis stubbåkrar. 

Biosfärområde Bohuskust 

Hur ska de lokala lösningarna ske och vem ska ansvara? Hur kommer 

äganderätten att påverkas? 

Riksintressen 

Vilka riksintressen anser kommunen vara en positiv resurs? 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

Det finns beskrivet i 

översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

För detaljerat för ÖP, 

hänvisar till Trafik- och 

parkeringsstrategin 

Frågan hanteras i fortsatt 

planering. 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

Exempelvis 

höghastighetsjärnväg 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Areella näringar flyttas till 

”Värden och hänsyn” som 

till granskningen döpts om 

till ”Förhållanden av 

väsentlig betydelse”. 

 

 

Tabellen tas bort 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

Ingen fråga för ÖP 
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Miljökvalitetsnormer 

LRF reagerar på att kommunen vill skriva in juridiskt bindande MKN 

i planen. Detta hör inte hemma i planen. 

Barriärer 

Vi vill med tydlighet påpeka vikten av att passager där traktorer och 

andra stora fordon behöver komma fram inte försvåras. 

Avsmalningar, chikaner, rondeller, övergångsställen mm kan göra att 

det är oframkomligt för lantbrukets maskinpark. 

Kraftledningar 

Kommunen bör vara ytterligt tydlig med i samrådsprocesser att 

kraftledningar ska kablifieras tillsammans med övrig infrastruktur. 

Äganderätt 

För den som äger jord och skog i kommunen är det viktigt att kunna 

bruka den med så få inskränkningar som möjligt. Ibland behövs 

möjlighet att kunna bygga generationsboende. I linje med vad som 

tidigare skrivits bör det lämpligen ske på mark som inte kan anses 

som värdefull odlingsmark. 

Livsmedelsstrategin 

LRF anser att detta måste genomsyra hela översiktsplanen: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-

for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/ 

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet  

”Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den 

första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela 

livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen 

för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och 

hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre 

förutsättningar att göra medvetna val.” 

Kortversionen: 

https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d8

43d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf 

Citat från kortversionen, sidan 14 

”Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska 

produktionen, förutsätter att företagen har tillgång till produktiva 

mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen behöver hänsyn 

tas till jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen. 

Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. 

Kompetensen kring markavvattning och hanteringen av vatten i ett 

landskapsperspektiv bör stärkas.” 

Miljöbalken 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden. 

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. 

MKN ingår i en 

översiktsplan. Lagkrav 

enligt PBL. 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivning finns i ÖP under 

Areella näringar 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
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Miljökonsekvensutredningen 

Generellt kan sägas att den inte är konkret. Det står mycket om 

hållbarhet men inte hur den ska nås. MKBn borde varit inbakat i 

förslaget till översiktsplan. Detta för att undvika upprepningar och 

göra det mer lättläst. 

Återigen påpekar LRF att landskapsbilden alltid är i förändring. Det 

går inte att låsa landskapet till en viss tid. Inte heller natur- och 

kulturmiljö. Önskas ett landskap med biologisk mångfald krävs 

betande djur och samverkan med aktiva lantbrukare. 

Blommande vägkanter är bra för mångfalden men då får de inte 

putsas innan växterna har fröat. Lämpligt är städning av vägområdet 

innan putsning. 

Så kallade skyddade områden är ofta ett ingrepp i äganderätten som 

allt för ofta sköts dåligt av huvudmannen. 

Under friluftsliv räknas upp många aktiviteter. Dock saknas vägar 

lämpade för hästsport. 

Hur ska el och värme produceras när de ska bygga på regionalt 

oberoende av omvärlden? 

Sammanfattning 

Vi ärver inte jorden av våra förfäder utan lånar den av våra barn. 

 

Miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) ska 

vara ett separat dokument. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

För detaljerat för ÖP 

 

Framtagande av Energi- 

och klimatplan pågår och 

kommer att länkas till ÖP 

 

Bohusläns museum  

Synpunkter Kommentar 

Bohusläns museum ser positivt på att utförda 

Landskapskaraktäranalys och MKB (2021 Ramböll) kommer att 

utgöra en viktig vägledning i samband med planering.  

 

De är viktiga utgångspunkter för att se kulturmiljöers och landskapets 

värden. I samband med utbyggnader är det viktigt att i ett tidigt skede 

inhämta kunskap om konflikt kan uppstå mellan exploatering och 

landskapets värden eller om kulturmiljöer kan samverka med 

eventuella förändringar. 

 

Bohusläns museum anser att det kommunala kulturmiljöprogrammet 

är i behov av revidering/uppdatering. Det skulle vara tacknämligt om 

en ny slutprodukt görs tillgänglig digitalt. 

 

Eftersom ÖP är tillgänglig digitalt borde det ha funnits en länk till ett 

uppdaterat kulturmiljövårdsprogram. Ett uppdaterat digitalt program 

skulle på ett tillgängligt och tydligt sätt förmedla de värden som ingår 

i kommunens kulturmiljöer. Ett länkat digitalt 

kulturmiljövårdsprogram skulle snabbt ge informationer till 

intressenter om hur olika värden i landskapet bör hanteras, 

exempelvis i samband med utbyggnad och förändrad 

markanvändning.  

 

Positivt är också att planerad utbyggnad/ny bebyggelse i lantbruks- 

och kustområden planeras ske restriktivt. Att stor hänsyn tas till 

kulturvärden och landskapsbild. Det är av stor vikt att all bebyggelse 

bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- 

och naturmiljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Nuvarande 

kulturmiljövårdsprogram 

kommer att tillgängliggöras 

digitalt. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 

(Kommentarer till - Översiktsplan 2022 Samråd utdrag ur samtliga 

texter) 

Bohusläns museum finner att fornlämningar bör ha en mer 

framträdande plats då konflikt kan uppstå i samband med framtida 

exploateringar/markingrepp. Information om att  

fornlämningars utbredning i landskapet går att finna digitalt: 

https://app.raa.se/open/fornsok/ 

samt Länsstyrelsens informations karta  

https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f4

1c5a719b111ddfb80ed 

Det omnämns tillgång till Länsstyrelsens planeringsunderlag och 

museet är oklart om vilket underlag som åsyftas. Men vi anser att 

nära kontakt med Länsstyrelsen kommer att krävas inför utbyggnad 

speciellt avseende fornlämningar. 

 

I första hand bör man undvika att konflikter uppstår kring 

fornlämningar. Därmed kommer samråd med Länsstyrelsen vara av 

vikt inom områden där fornlämningar kan komma att beröras. 

Ingrepp i fornlämningar kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen. 

 

Det krävs att vara observant på att fornlämningar finns både till lands 

och havs. Inför framtida exploateringar kommer det inledningsvis att 

erfordras arkeologiska utredningar för att bland annat klargöra att 

icke kända lämningar kommer att beröras.  

 

Hur fornlämningar kan påverkas av planerad exploatering kan inte 

bedömas i detta skede. Vid fortsatt detaljplanering kan det t ex 

inledningsvis bli aktuellt med arkeologisk utredning och  

bedömning av fornlämningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornminne läggs till i 

kartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Fastighetsägarna  

Synpunkter Kommentar 

Fastighetsägarna har hanterat denna remiss genom att förankra dess 

innehåll och inhämta synpunkter hos medlemmar i föreningen. Detta 

har gjorts i ett par olika steg. Dels har vi sammankallat till ett 

medlemsmöte och en referensgrupp, till vilket kommunens 

översiktsplanerare och projektledare bjöds in. Frågor och synpunkter 

kunde framföras under detta möte, som resulterade i ett utkast på 

yttrandet. Därefter har detta utkast gått på internremiss till 

föreningens krets, alltså de förtroendevalda medlemmarna, innan 

sammanställning. 

 

Uddevalla som kommun har en stor potential till tillväxt, om de 

strategiska valen hanteras rätt och skapar förutsättningar för 

utveckling. Inte minst efter den senaste tidens strukturomvandling där  

människor väljer att överge storstäder på grund av exempelvis 

otrygga platser, svårighet att få ihop livspusslet eller svårigheter att 

hitta ett ändamålsenligt boende. Uddevalla har mycket att erbjuda,  

för att attrahera dessa människor att bosätta sig inom kommunen. 

Genom att attrahera kompetenta människor så attraheras också 

företag att etablera sig eller starta en verksamhet lokalt, eftersom  

tillgång till kompetens ofta är en viktig komponent som företag 

prioriterar vid valet av plats för etablering. Uddevalla kommun har 

natursköna områden, bra skolor och omsorg, säkra platser, havet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

https://app.raa.se/open/fornsok/
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed


Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

82 

 

inpå knuten och ett utmärkt strategiskt geografiskt läge. Men med 

potentialen kommer också utmaningar och vägval att göra, för 

möjligheten till tillväxt.  

 

Till att börja med så kan vi inte nog understryka angelägenheten av 

handlingskraft. ÖP målar delvis en visionär bild av framtidens 

Uddevalla, vilket är viktigt. Men ännu viktigare är dock att detta inte  

enbart stannar vid vackra bilder och ord, utan att det finns en tydlig 

handlingsplan kopplat till var del.  

 

Generellt sett så måste flera avsnitt och viljeyttringar i texten 

definieras bättre och tydligare, om ÖP ska kunna användas 

ändamålsenligt. Överlag tycker vi att de många tematiska 

inriktningarna, som är en följd av den flora av styrdokument som 

nämns inledningsvis i denna text, skapar en otydlighet  

kring den framtida användningen av mark- och vattenområden i 

staden. Det vore bättre att renodla och prioritera ett antal 

huvudutmaningar som stads- och samhällsutvecklingen kan adressera 

och lösa, snarare än att detta ska lösa allt eller åtminstone ta hänsyn 

till så många olika aspekter att det i slutändan blir nästintill omöjligt 

att bygga, i synnerhet i de lägen där förtätningen gör bäst nytta. 

 

Vi vill också understryka efterfrågan och behovet att kommunen på 

ett tidigt stadie och i alla avseenden som rör olika delar av 

näringslivet, konsulterar och involverar de samma under  

framtagande av alla planer, styrdokument och strategier. Branschen 

måste göras delaktig och ett transparent förhållningssätt måste 

prioriteras i beslut som fattas. Fastighetsägarnas branschorganisation 

finns som en kanaliserande part som företräder branschen och ett 

stort antal medlemmar såväl nationellt som lokalt, och kan hjälpa till 

att vägleda samt stötta kommunen i branschens viljeyttringar.  

 

Kommunen har för avsikt att via planprogram för västra centrum, 

främja att staden växer väster ut med bostäder och verksamheter. 

Fastighetsägarna ser stor vinning i att dra nytta av vattendrag och  

havet i stadsplaneringen och miljön. Människor vill bo, umgås och 

verka vid havet och vatten. Fastighetsägarna ser dock en farhåga med 

utvecklingen av detta område som måste beaktas. I allt för  

många kommuner har centrumnära områden byggts upp med 

liknande strukturer som i ett centrum, med bostäder, verksamheter 

och handel och där resultatet blivit att det gamla centrumet dör ut. Vi  

måste se till helheten för centralorten och med det nya området 

komplettera befintligt centrum, annars finns risken att dessa områden 

blir konkurrenter. Lösningen är att se det ur ett helikopterperspektiv 

med en helhet och att förstärka identiteten och uniciteten för 

områdena och kvarteren. Utgå från vad som ska vara 

besöksanledningar i områdena, förutom för dem som redan  

verkar eller bor på platsen och därför besöker den naturligt ändå. 

Kommunen bör förstärka områdena med ytor för rekreation, 

lekplatser och grönytor. Tillsammans med verksamheterna på  

platsen så skapas trygghet när människor besöker platsen under 

dagens och kvällens timmar. Sammanfattningsvis är visionsarbetet 

med att staden ska växa väster ut och sammanlänkas mer med havet 

mycket bra, men får inte bli på bekostnad av nuvarande centrum. 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

konkretiseras i redan 

befintliga styrdokument i 

kommunens verksamhet. 

 

 

Översiktsplanen 

konkretiseras i 

samhällsbyggnadsstrategin, 

genomförandeplanen och 

stadsutvecklingsvisionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Västra centrum ingår i 

området för FÖP och inte i 

översiktsplanen.  
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Parallellt med exploateringen av västra centrum måste nuvarande 

centrum kunna utvecklas i samma takt, med  

exempelvis detaljplaner. 

 

Om det i ÖP utpekas områden för vidare förtätning eller exploatering, 

oavsett om det gäller bostadsområden eller för verksamheter och 

näringsliv, och det samtidigt fastställs att en detaljplan för dessa 

områden behövs så måste kommunen prioritera framdrift i dessa 

detaljplaner. Risken är annars att vi får en låsning och att viktiga 

områden för Uddevallas tillväxt fördröjs. Om det i ÖP utpekas att det 

krävs en detaljplan så måste kommunen också vara tydlig i hur dessa 

detaljplaner ska och bör prioriteras. Kommunen bör också sträva efter 

att hålla detaljplaner så flexibla som möjligt, för att möjliggöra att 

fastigheter och platser nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Detta kan förändras över tid och ibland kan omställning av en 

fastighet behöva göras skyndsamt, framför allt med vår erfarenhet i 

ljuset av pandemin.  

 

Nedan redovisar vi rubriksvis de avsnitt som Fastighetsägarna anser 

extra vikt behövs läggas vid och adressera. 

 

Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 

Detta avsnitt ger ett axplock av de generella trender som vårt 

samhälle påverkas av, men ger en relativt knapp bild av den bredd av 

trender som finns och motiveringen till varför just dessa trender  

valts för Uddevalla är svag. Om avsnittet ska behållas bör det 

utvecklas och motiveras. Även påståenden som att Uddevalla har en 

positiv befolkningsutveckling som väntas öka, måste förklaras.  

Vilken riktning Uddevalla har med befolkningstillväxt saknas och 

framkommer inte heller. Det bör finnas en politisk viljeyttring, som 

kan komplettera visionen och skapa förväntningar hos  

verksamheter och fastighetsbolag som vill etablera eller investera i 

kommunen. Ett mål eller riktning för befolkningstillväxt skulle skapa 

framtidstro och en viljeyttring att bygga stolthet kring.  

 

Utgångspunkter och centrala begrepp 

Vision och riktningar 

Uddevalla kommuns vision och riktningar för att nå visionen är väl 

sammanfattad och skapar stolthet. Visionen bör framkomma 

tydligare i ÖP och genomsyra den i högre grad i kapitlet om  

Kommunala ställningstaganden. Idag kopplas dessa endast till FNs 

globala mål under respektive avsnitt i detta kapitel. Fokusera mer på 

vilka värden som är unika för Uddevalla och låt det genomsyra 

utveckling av stadsplaneringen. 

 

Vardagslivsperspektiv 

Vardagslivsperspektivet eller 15-minutersstaden som det ibland 

kallas i andra sammanhang, är en bra ledstjärna att inkludera i 

samhällsplaneringen. Detta dock med brasklappen att det inte enbart  

inkluderas i ÖP eftersom det just är en trend inom 

samhällsplaneringen världen över, utan att de också omsätts i 

handling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen styr inte 

hur detaljplaner hanteras. 

Frågan hanteras i andra 

styrande dokument, 

exempelvis i 

Genomförandeplan för 

bostadsförsörjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktningarna ska arbetas 

bort och fokus kommer 

istället hamna på hela ÖP 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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8 och 80-perspektiv  

Likt vardagslivsperspektivet är även 8 och 80-perspektivet en god 

ledstjärna att förhålla sig till inom stadsplaneringen. Tillgängligheten 

är viktigt, inte minst för en levande stadskärna. Mobilitet med  

olika färdmedel måste beaktas inom detta perspektiv. Begränsning av 

bilar och parkeringar av olika skäl görs i flertalet stadskärnor, men då 

måste det finnas en planering för hur människor ändå ska  

kunna besöka stadskärnan med bil om behovet finns. Risken är 

annars att dessa prioriterar andra handelsplatser, där besöket upplevs 

som bekvämare.  

 

Kommunala ställningstaganden  

Bostäder 

I detta avsnitt så förs ett mycket oprecist resonemang om vilka 

bostäder som behövs och vilka upplåtelseformer som efterfrågas, 

eftersom detta inte konkretiseras närmare. Det saknas en riktning  

som kan ge svar på framtida vägval, om hur stor utvecklingen av 

bostäder som behövs och vilken typ av bostäder. Om en tydligare 

definiering av de långsiktiga målen skulle göras av politiken, skulle 

det bli möjligt att konkretisera i ÖP. En sådan riktning skulle kunna 

vara ett befolkningstillväxtmål.  

 

”… grupper med särskilda behov och som står långt från den 

ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda insatser för att tillförsäkra 

tillgången till bostad”. 

 

Fastighetsägarna förordar en social bostadspolitik som adresserar de 

utmaningar som Sverige och dess städer står inför, så även 

Uddevalla. Det innebär sociala boendelösningar, men dessa måste  

öronmärkas för rätt målgrupper för att uppnå målverkan. Det är också 

tveksamt om nyproduktion är rätt väg för att möta behovet för den 

målgrupp som har sämst ekonomisk bärkraft. Ett alternativ är  

att bostadsbidrag eller bostadstillägg görs tillgängligt för fler som har 

det behovet, så att fler kan efterfråga bostäder i ordinarie bestånd 

eller nyproduktion.  

 

”… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa 

boenden som möter efterfrågan på  

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper”. 

 

Fastighetsägarna ser positivt på att förtäta områden, givetvis 

inkluderar detta såväl bostadsområden som stadskärnan och övriga 

centrum inom kommunen. För att möjliggöra att fler innovativa och  

hållbara boenden kan byggas bör kommunen i ett tidigt skeende i 

samtliga detaljplaneprocesser och markanvisningar, inkludera 

fastighets- och byggbranschens aktörer. Branschen och dess aktörer 

är de bäst lämpade att bidra med kunskap och effektivisera processen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa frågor hanteras i 

Trafik- och 

parkeringsstrategin som 

länkas till planen. 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandeplanen 

hanterar dess frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

85 

 

Lokalförsörjning  

”… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, 

för att på så vis säkra tillgången till lokaler även på platser där 

kommunen själv inte har lokaler”. 

 

Privata fastighetsägare bör involveras på ett tidigt stadie för att 

tillgodose kommunens behov av lokaler. Ovan text kan tolkas som att 

kommunen i andra hand tillgodoser behovet av lokaler genom  

extern aktör. Fastighetsägarna anser att kommunen i flera avseenden i 

första hand bör överväga alternativet med att hyra lokal av privat 

aktör.  

 

Strategisk markberedskap  

Detta stycke är så pass allmänt sammanfattat att det blir för 

intetsägande. Även om vi är insatta i att det finns mer detaljerade 

styrdokument, så bör ändå detta avsnitt också konkretiseras mer om 

det ska kunna ge en strategisk riktning. 

 

Klimatanpassning  

Klimatanpassning och framför allt översvämningsskyddet av 

Uddevalla centrum, är en av de viktigaste frågorna att hantera för att 

visioner om ett utvecklat centrum ens ska komma på tal. Det är  

de flesta överens om och kommunen arbetar med en plan och insatser 

för detta. Ändock måste vi poängtera behovet av att arbeta med både 

kort- och långsiktiga lösningar. Vid skrivande stund så  

översvämmas de centrala delarna av Uddevalla allt för frekvent. 

Fastighetsägare måste kunna bli betryggade i att de kan utveckla 

såväl befintliga som nya fastigheter inom detta område även i närtid,  

annars är risken att denna sorts investeringar uteblir. Följden blir att 

Uddevalla blir mindre intressant att investera och etablera sig inom, 

vilket i sin tur påverkar möjligheten till bostäder, 

kompetensförsörjning och verksamheter. Resultatet kan snabbt bli en 

utarmande kommun.  

 

Infrastruktur  

För utveckling av kommunen som helhet tillstyrker vi vikten av att 

utveckla Bohusbanan till en dubbelspårig järnväg, om invånare ska 

kunna inkluderas i den större arbetsmarknadsregionen.  

Bohusbanan har länge varit eftersatt och Fastighetsägarna 

tillsammans med flertal andra branschorganisationer har under ett 

antal år verkat för att Bohusbanan ska utvecklas.  

 

I ÖP nämns också väg 161 tillhöra det huvudvägnät som kommunen 

har för avsikt att bevara och utveckla. Detta stråk som leder till och 

från Lysekil bör byggas ut mer för att tillgodose behovet. Även  

detta har Fastighetsägarna tidigare år framfört som ett stort behov för 

de båda kommunerna.  

 

Hamnen och farleden  

Fastighetsägarna tillstyrker nämnda planer med att flytta hamnen 

väster ut. Viktigt är dock att övrig infrastruktur parallellt planeras till 

detta område, möjligtvis med järnvägsanslutning. Dessutom bör  

mycket verksamhetsmark planeras runt hamnområdet och att 

detaljplanerna för detta område påskyndas. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen ska verka 

övergripande och 

strategiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras, vägen ägs av 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Bevara Forshälla  
Synpunkter Kommentar 

Föreningen Bevara Forshälla 

Föreningen Bevara Forshälla är en ideell förening, som enligt sina 

stadgar har som syfte att bevara Forshälla från akustiska och visuella 

störningar och att bevara natur- och kulturmiljö samt i övrigt verka 

för god livskvalitet i Forshälla. Föreningen har för närvarande 380  

medlemmar boende i Forshälla eller i närområdet. 

 

Vi konstaterar, att utgångspunkterna för kommunens 

översiktplanearbete i mångt och mycket sammanfaller med våra, 

kommunens ur ett kommunövergripande perspektiv, vårt ur ett  

områdesperspektiv. 

 

Föreningens nuvarande huvudintresse är att stoppa etablering av ny 

bergtäkt i Nordbergen. 

 

Sveriges miljömål 

Nordbergen är ett helt orört tätortsnära naturområde med höga 

miljövärden. Enligt  

SVERIGES MILJÖMÅL – GOD BEBYGGD MILJÖ anger 

Naturvårdsverket bl a ”behovet av tillgång till attraktiv tätortsnära 

natur har dessutom ökat som följd av Coronapandemin och införda 

restriktioner. Det behövs tydliga politiska avvägningar och 

ställningstaganden för att minimera konflikterna och skapa en god 

livsmiljö för människor”. 

En politisk avvägning i ny översiktsplan innebär enligt föreningen att 

Nordbergens natur bibehålls orörd. 

 

Förslaget till ÖP 2022 

Det av kommunen utarbetade förslaget till ny ÖP behöver 

kompletteras med ytterligare riktlinjer för den kommunala 

beslutsprocessen. Riktlinjer saknas bl a för kravet på detaljplan  

för enstaka byggnadsverk, om användningen av byggnadsverket får 

betydande inverkan på omgivningen. 

 

Behov av ny översiktsplan för prövning av bergtäkt, asfaltverk 

och återvinning, Nordbergen. 

Bristen på kommunal framförhållning genom en aktuell översiktsplan 

även för vår del av kommunen lämnar fältet fritt för olika intressenter 

att söka utnyttja naturresurser på ett sätt, som, kan innebära stor 

olägenhet för oss boende och verksamma i Forshälla, helt emot vad  

som anges i Förslag till ÖP ( t.ex. under 2.1.2 God livsmiljö och 2.2.6 

Buller och luftkvalitet).Vi är medvetna att en översiktsplan ej i detalj 

kan reglera alla typer av verksamhet i alla kommundelar, men 

kommunens beslut om riktlinjer för vindkraftsetablering visar, att ett  

kommunalt ställningstagande i etableringsfrågor har stor styrande 

effekt. Det kommunala beslutet kom dock i efterhand. Ett tidigare 

beslut hade besparat både Rabbalshede Kraft AB och boende i 

Forshälla arbete och oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Bergtäkt, asfaltverk och deponi i Nordbergen 

I avsnitt 2.1.2.7 i förslag till ÖP behandlas bergtäkter. Skrivningarna 

är luddiga och kan knappast användas som underlag för sökande, 

alternativa etableringar eller lindra presumtiva grannars oro. ”I 

Uddevalla ska lämplig lokalisering av bergtäkter prioriteras efter 

områdets lämplighet och påverkan på medborgares intressen och 

vardagsliv” eller ”sträva efter en dialog tidigt i processen mellan 

företag, kommun och länsstyrelse” eller ”krav förhandlas  

tillsammans med företagen för kompensationer av deras slitage och 

negativa effekter på infrastruktur, miljö och vardagsliv för 

medborgarna”. Vad innebär detta rent konkret? 

 

I den planerade etableringen i Nordbergen träffades 

överenskommelse mellan två markägare och Swerock AB om arrende 

av delar av Nordbergen för bergtäkt, asfaltverk och deponi. Var  

fanns kommunen i denna fråga och vilken medborgardialog eller 

kompensation för försämrad boendemiljö diskuterades? 

Kommunen har själv 2016 i Materialförsörjningsrapport konstaterat, 

att det generella behovsmåttet av ballastmaterial uppfylls till det 

dubbla för kommunen och uttagsmöjligheterna till det tredubbla. 

Kommunen avstyrkte också ansökan från Samkross AB  

om bergtäkt på Geddeknippeln 1:1 med hänvisning till olämplig 

lokalisering och att behovet av ballastmaterial var tillgodosett under 

lång tid.  

 

En aspekt utöver själva etableringen och därtill kopplade olägenheter 

med buller, damm och ljudstörningar är trafiksituationen. Swerocks 

ursprungliga planer på utfart från täkten till väg 678 stoppades av 

kommunen och Trafikverket. Swerocks och Trafikverkets förslag är 

nu utfart till väg 668, en sex meter bred krokig väg, där stora fordon 

knappt kan mötas idag.  

Utfart av upp till 300 tungt lastade fordon på denna väg innebär stora 

säkerhetsrisker för skolbarn, arbetspendlare och övriga förutom de 

utsläpp transporterna medför. Boende i Sundsområdet med 

svårigheter att ta sig ut på väg 678 redan idag torde kunna påräkna 

ännu längre väntetider med ett antal södergående tunga lastbilar. 

 

Swerocks AB´s ansökan har inlämnats i oktober 2020 till Mark- och 

miljödomstolen, som ännu ej behandlat ansökan med hänvisning till 

brister i ansökningsunderlaget. Ev. kommer ärendet upp i september. 

Ansökan avser f.n. 20 års verksamhet (ursprungligen 35 år), men  

varför inte söka om förlängning efter 20 år, för att inte ”förstöra” nya 

jungfruliga områden? Forshällabornas livsmiljö i närheten av täkten 

kommer definitivt att påverkas negativt, helt mot uttalade ambitioner 

i förslaget till ÖP.  

 

Vi anser, att i översiktsplanen ska anges lämpliga områden för 

störande verksamheter typ bergtäkter och att dessa riktlinjer ska vara 

väl kända av tilltänkta exploatörer. Även om kommunen ej är 

tillståndsgivare i dylika ärenden, torde en klart uttalad kommunal 

viljeinriktning väga tungt. Vi emotser, att översiktsplanen 

kompletteras med tydligare skrivningar. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen är enbart 

remissinstans i 

tillståndsprövningarna. I 

och med detta tas texten om 

krav på kompensation bort. 

Kommunen har en önskan 

om god samverkan med 

bergtäktsföretag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 
Att utreda var i kommunen det är 

lämpligt att etablera täkter är ett 

omfattande arbete. En första 

aspekt är alltid kvaliteten på 

berget. Det är t.ex. ingen idé att 

peka ut platser som är lämpliga 

där bergarten inte är lämplig att 

utvinna. Det innebär att en 

kartering på berget behöver göras, 

vilket är ett omfattande arbete.  
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Synpunkter i övrigt 

Under rubriken 2.1.3.6 Näringsliv anges, att kommunen ska verka för 

att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag 

stärks. Föreningen instämmer i denna målsättning. 

 

Under rubriken 2.2.2.2 Landsbygd uttalas, att kommunen endast ska 

tillåta komplettering av befintlig bebyggelse på landsbygden om 

koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- 

eller gemensamhetsanläggningar. I Forshälla finns ej kommunalt VA  

utom på Fräknestranden. Bygden är en attraktiv bosättningsort, och 

många lantbruksfastigheter har köpts av icke lantbrukare, men jorden 

nyttjas som tidigare till foder för djur och spannmålsodling. Ett flertal 

egnahem har också uppförts under senare år utan att placeras på 

jordbruksmark. Läget med närhet till centralorten eller Ljungskile 

och med landsbygdens lugn och ro är efterfrågad av många, speciellt 

barnfamiljer.  

 

Vi anser, att en bebyggelse på icke-jordbruksmark ska vara ett 

boendealternativ även framledes i Forshälla liksom lokalisering av 

icke störande företag. Kommunens attraktionskraft ökar med fler 

boendealternativ. Skrivningarna i ÖP bör göras mer nyanserade  

i detta avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Friluftsfrämjandet Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 

Allmänt  

Planen lyfter fram de stora värden som vår natur har, med tystnad, 

biologisk mångfald och utrymme för invånarnas aktiva fritid. 

Uddevalla kommun kan ta ett tydligare initiativ genom ett varsamt 

tillvaratagande av befintliga resurser. De immateriella värden som är 

generationsöverskridande bör inte riskeras/ställas mot kortsiktiga 

materiella insatser och oåterkalleliga beslut. Samhällsvärdet av 

folkhälsa, nya möjliga framväxande intressen, besöksnäringar etc. bör 

också tas med som grund för framtida utveckling.  

 

Allemansrätten har sedan länge varit skyddad i grundlagen - även 

om tolkning av ansvar och rättigheter har varit föremål för diskussion 

och stundtals skapat motsättningar mellan grupper i samhället. Det är 

viktigt att Allemansrätten som sådan, frågan om strandskydd, 

skogsbruk etc. samt andra infrastrukturella exploateringar/förslag 

behandlas i ett större och långsiktigt perspektiv. 

 

I Friluftsfrämjandets verksamhet har alltid frågan om Allemansrätten 

varit viktig. Såväl när det gäller möjligheterna att vistas i markerna, 

som att respektera och sprida kunskap om det ansvar som detta 

medför. 

 

Att Allemansrättens betydelse finns tydligt markerade som en 

ambition i den kommunala översiktsplanen ger mycket stora värden 

för folkhälsa, allmän förståelse och kunskap om natur och kultur, 

samvaro med markägare etc. och genom trygga individers möten med 

andra i naturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Ett stort antal naturreservat finns inom kommunen - där de stora 

områdena på Herrestadsfjället och Bredfjället ger oss en unik 

"vildmark". I naturreservaten - med biologisk grund eller för 

friluftslivets behov - och på övrig kommunal skogsmark, bör 

Uddevalla vara en föregångare när det gäller ett framsynt skogsbruk. 

 

Nuvarande skötselplaner bör ses över i de fall där andra metoder än 

de i dag vanliga kan skapa andra eller nya värden. En hög ambition i 

dessa frågor kan utnyttjas för en mer hållbar utveckling - och 

sannolikt bidra till att Uddevallas naturområden lockar besökare 

utifrån. 

En översyn bör också beakta det ökade intresse för friluftsliv som vi 

sett de senaste åren, och det ökade tryck som finns. Det gäller även 

infrastrukturella insatser för åtkomst och tillgänglighet. Det kan 

handla om kollektivtrafik, parkering, skyltning och annan 

information, etc. Men även möjligheter att till fots eller med cykel 

lätt kunna flytta sig inom sitt område – så att tillgången i vardagen är 

enkel. 

 

Vi medverkar gärna i samtal och verksamhet som leder till att fler 

kan möta naturen med mindre slitage. 

 

Ett väl fungerande strandskydd är viktigt, både i sig själv och i ett 

större sammanhang. Det handlar om mer än en balans mellan privat 

äganderätt och allmänhetens tillgång till naturområden.  

 

Två tydliga markeringar finns i planen: 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande 

anläggningar eller bebyggelse ska lokaliseras så att passager till, från 

och längs strandskyddsområden tillgodoses.  

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den 

allemansrättsliga tillgängligheten vid prövning av dispenser eller 

upphävande av strandskydd. 

 

Det bör därför vara i kommunens intresse att hitta långsiktiga 

lösningar som inte låser framtida utveckling genom beslut där 

effekterna inte är möjliga att återställa. Alltför stora ingrepp i 

strandskyddet kan innebära permanenta konsekvenser som motverkar 

samhällets gemensamma strävan till ett gott liv för alla invånare.  

 

Den varsamhet som vi uppmanar till gäller allmänt inom 

kommunen, och särskilt i kommunens natur- och kulturreservat där 

en framsynt helhetlig hantering ser ett längre medborgarperspektiv 

och därmed ett ökat samhällsvärde för Uddevalla kommun som 

attraktiv boende- och besöksort.  

 

Att planen är "... ett kommungemensamt styrdokument för samtliga 

förvaltningar och bolag ..." uppskattas i synnerhet som kommunen 

även tagit fram en Friluftsplan med motsvarande övergripande 

utgångspunkt.  

 

Det stimulerar då även till ett ökat ansvarstagande inom 

föreningslivet för att alla ska vara medvetna även om ansvar och 

respekt. Vi ser naturliga möjligheter till bred samverkan i denna 

kunskapsförmedling. 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Kommunen har antagit en 

Friluftsplan som länkas i 

översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Lokalförsörjning  

Det kommunala helhetsperspektivet är en god utgångspunkt för 

flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra 

samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra 

aktörer och civilsamhället. Detta är relevant även när det gäller 

föreningslivets lokaler i allmänhet.  

 

Vi ser att det finns både behov och tillgängliga lokaler. Tillsammans 

kan kommunens och föreningarnas lokaler bilda en gemensam bank 

för att främja föreningsliv och ideell verksamhet. En översikt över 

lokaler, storlek och tillgänglighet är en god resurs - många gånger 

med ett mervärde utöver de basala funktionerna. 

 

Som en illustration kan vår egen situation tas. Uddevalla 

lokalavdelning saknar ibland mellanstora, centrala lokaler och löser 

det genom kontakt med andra föreningar och studieförbund. 

Samtidigt vårdar vi ett antal stugor på Herrestadsfjället som 

uppskattas för den fina miljön de tillför, och som kan nyttjas även av 

andra föreningar. Sådan samverkan kan breddas och utvecklas.  

 

Om kartverktyget och planen  

Vi uppskattar att Uddevalla kommun är tydliga redan i förordet, där 

det noteras att "... ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans 

med medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle ..."  

 

Översiktsplanens digitala form ger en bra möjlighet att ta del av 

innehållet, och det är positivt att omgivande kommuner finns med i 

kartverktyget - för att relatera till helheten i vårt närområde – vår 

verksamhet följer inte alltid kommungränsen.  

 

För Friluftsfrämjandet och andra föreningar med verksamhet i 

naturen - till lands och på vattnet - vore det bra om även marin 

information genom sjökort kan visas som ett lager eller som 

bakgrund för att förstå infrastrukturfrågor där land möter vatten i 

allmänt till ett rörligt lokalt friluftsliv på vattnet.  

 

Sjökortet bör utöver som ett beslutsunderlag i ÖP även finnas 

tillgängligt i karthanteraren på https://karta.uddevalla.se - som en 

resurs för friluftslivet.  

 

Noteras även att endast en liten del av Friluftsfrämjandets 

vandringsleder - t ex på Herrestadsfjället - finns med i kartverktyget 

på https://karta.uddevalla.se.  

 

Strategisk markberedskap 

Det är viktigt med långsiktiga beslut i samverkan - när det gäller 

mark och naturtillgång. I planen bör även friluftslivet lyftas när 

kommunen säkrar strategisk mark.  

 

De etiska värdena av en hållbar livsstil är viktiga för god folkhälsa. 

Utöver de allmänna värdena går det att tillsammans med 

föreningslivet hitta områden där gemensamma initiativ kommer till 

nytta. Framförallt genom kontaktnät och stimulans - för en 

gemensam medvetandehöjning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjökort ingår inte i 

översiktsplanen. Vilken 

marin information som 

skulle kunna tillföras ÖP 

undersöks. 

  

Vandringsleder är bifogat 

planen 

 

 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karta.uddevalla.se/
https://karta.uddevalla.se/
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Friluftsfrämjandet läser med glädje att ”kommunen verka för att de 

delar av Herrestadfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 

områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar”.  

 

Angående vindkraft och kommunens vindkraftsplan kan vi notera att 

utbyggnadsförslaget i den tidigare vindkraftsplanen avslogs med 

hänsyn till Riksintresse för friluftsliv i området. Det är viktigt att det 

tydliga stöd för friluftslivet och de tysta områdena, som finns i 

förslaget till översiktsplan fortfarande finns med när 

Vindkraftsplanen återkommande revideras så att inte motsättningar 

skapas mellan dessa värden.  

 

Friluftslivets värde i skolan 

Friluftsfrämjandet erbjuder möjlighet till landets förskolor och 

skolor att driva en anpassad pedagogisk verksamhet, med inriktning 

på utepedagogik och friluftsliv.  

 

Genom den egna modellen I Ur och Skur, drivs förskolor både i 

Friluftsfrämjandets egen regi och genom licens. 

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-

ur-ochskur/.  

 

Genom Skogsmulle i förskolan kan kommunala och fristående 

förskolor driva en riktad och läroplansgrundad pedagogisk 

verksamhet. https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-

ochskolor/skogsmulle/. 

 

Gården Ålslån – och kommunens naturskola – kan på nytt utvecklas 

till ett pedagogiskt centrum för utepedagogik, och andra aktiviteter 

och vi tror att en långsiktig plan för skolans verksamhet och de 

närliggande naturområdenas skötsel är viktig. Här bjuder vi in till 

förnyad samverkan.  

 

Vi välkomnar Uddevalla kommun att höja ambitionerna inom 

området, och att inom översiktsplanens områden underlätta för 

förskola och skola att integrera utepedagogik mm i verksamheten.  

 

Grön infrastruktur  

Viktig för att allmänt gott boendeklimat - och i många fall en bra 

grund för utveckling av ideell verksamhet inom t ex friluftsliv och 

folkhälsa. Naturvärden är viktiga på så många plan att det är viktigt 

för alla oavsett egen aktivitet i föreningar etc.  

 

Kopplingen mellan vatten och land måste beakta även de allmänna 

perspektiven kring tillgänglighet. 

 

Tillgänglighet till vildmark som våra fjällområden, men också nära 

områden som strandpromenader, badstränder och möjlighet till 

aktiviteter som paddling är viktiga för möjlighet till olika former av 

rörelse och rekreation i närmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-ochskur/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-ochskur/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-ochskolor/skogsmulle/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-ochskolor/skogsmulle/
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Viktigt är också att Byfjorden, Ljungskileviken och andra liknande 

områden kan rymma såväl nyttotrafik till sjöss som friluftsliv på 

hemmaplan, t ex genom att lämpliga iläggsplatser och annan 

infrastruktur underlättas etc. Utöver vattenområdena till havs finns ett 

antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och naturvärden. 

När ”natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden 

och sociala värden inventeras och sambanden mellan dem 

analyseras” och andra insatser inom Mark- och vattenanvändning - 

Natur och friluftsliv ska planeras kan Friluftsfrämjandet bidra med 

vår kunskap inom området. 

 

 

Noteras 

ÖK Idé, Idéburen sektor  

Synpunkter Kommentar 

Arbetsgruppen är föreningslivets och civilsamhällets samlande part i 

arbetet för utvecklad samverkan mellan kommunen och ideella 

organisationer. Svaret grundas på den nuvarande gruppens 

erfarenheter, och utifrån de inledande fem åren av ÖK Idé. Svaret är 

inte en enhetlig och samlad ståndpunkt för ideella föreningar, 

organisationer och civilsamhället som helhet, och enskilda 

organisationer kan ha olika grund för sina ställningstaganden. Detta 

skapar balans och dialog i samhällsutvecklingen. Varje förening och 

organisation ansvarar naturligtvis för att lämna svar och synpunkter 

som berör deras verksamheter.  

 

Kommentarerna tar huvudsakligen sikte på de allmänna frågor som 

påverkar allmänhetens möjligheter till ett aktivt föreningsliv, 

demokratisk medverkan i samhällsutvecklingen och ett ökat 

engagemang i gemensamma frågor.  

 

Den ideella arbetsgruppen har i juni medverkat i planering och 

genomförande av kommunens samrådsmöten med föreningslivet för 

att bredda kunskap och engagemang i denna fråga. 

 

Föreningsliv och civilsamhälle 

Alla punkter i planen är naturliga i föreningslivet och ger redan idag 

en grund för vår verksamhet. Vi ser gärna ”… ett gemensamt 

regelverk och direktiv för stöd till ideella organisationer som ska 

efterlevas i alla förvaltningar”.  

 

Denna formulering ger bra utgångspunkt för vidare utveckling. Inom 

ÖK Idé välkomnar vi en renare och enklare hantering av 

föreningsfrågorna. Samtidigt vill vi betona värdet av att föreningar 

och organisationer själva bevakar och utvecklar sina särskilda 

förutsättningar. 

 

Vi ser också gärna att kommunens planering är öppen och transparent 

så att inte föreningar och organisationer ställs mot varandra, att 

samverkan och goda relationer underlättas och att ideella initiativ ges 

smidiga möjligheter att genomföras. Det lilla kan ofta vara ett värde – 

eller en förutsättning – för många verksamheter. Så underlättas också 

vårt gemensamma arbete med demokrati, folkhälsa, värdefrågor och 

kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Digitalisering 

Det är givet att vi ser fördelar - dels i den administrativa delen med 

föreningsregister, ansökningar, bidrag mm - dels genom den 

gemensamma kompetens och förkovran som vi kan skapa med nya 

verktyg. Även här bidrar vi. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Här, liksom inom kultur, idrott etc finns många aktiva föreningar som 

påverkas av planens punkter. De allmänna synpunkterna för dem alla 

är att den kompetens och det engagemang som är riktat inom ett 

område är en resurs, och bör tas till vara i den kommunala 

planeringen. Såväl på idé- och utbudsplanet som när det kommer till 

driftsfrågor, anläggningar och infrastruktur välkomnar vi alla 

kommunala initiativ till tidig dialog. 

 

Skolan 

Föreningslivets värde i skolan kan utnyttjas bättre och planen bör 

visa detta. 

 

Allmänna tankar om översiktsplanen 

Planen är omfattande och strävar efter att vara heltäckande. Det 

innebär dock att det kan vara svårt som medborgare att läsa ut vad 

som är prioriterade områden för insatser. 

 

Vi uppskattar att Uddevalla kommun är tydlig 

I förordet, noteras att "... vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans 

med medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle ...". I syfte 

och mål utgår planen från människan och dialogen, och har "... ett 

stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv – 

(Kommunstyrelsen har till exempel fastställt i färdplanen att 

vardagsliv ska vara ett fokusområde i planen.) – för att kunna utgöra 

gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag ..." och 

allmänt stöder planen det förpliktigande målet att "... visionen 

förstärkts med ett hållbarhetsperspektiv". 

 

I Vision och riktningar betonas kommunens engagerade invånare, det 

rika föreningslivet och civilsamhällets värde som grund för att skapa 

ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och en bättre 

välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. Vårt 

engagemang i den ideella arbetsgruppen inom ÖK Idé innebär att vi 

delar denna bild och gärna bidrar aktivt i dialogen. 

 

Samtidigt finns en risk att så många mål markeras att de kommer att 

vara svåra att försvara när de ställs mot varandra. Många texter är 

abstrakta och konturlösa. Det är ibland svårt att avläsa kommunens 

vilja i de komplexa frågorna. En tydligare prioritering och 

avsiktsförklaring kring de generationsöverskridande målen skulle 

vara av värde. 

 

Reflektion över "Trettio år som planeringshorisont." 

Texten noterar att ÖP ska hålla för ett långt tidsperspektiv. 30 år är 

med en långsiktig blick över flera generationer inte ett långt 

perspektiv. Om de grundläggande nationella och globala miljömålen 

ska vara utgångspunkt så behöver också insatser planeras på en tydlig 

och idémässigt mer långsiktig bas.  

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

94 

 

 

Det är därför viktigt att planen ur ett hållbarhetsperspektiv beaktar en 

än mer avlägsen framtid - åtminstone i sin visionära del. Ett synsätt 

kan - och bör - vara att inte låsa fast satsningar som i en längre 

framtid inte går att återställa. Planen resonerar kring 

klimatförändringar, demografi, teknik och digitalisering. Det är inte 

självklart att de robusta och flexibla lösningar som krävs finns inom 

ramen för denna översiktsplan. Sannolikt behövs en viss 

återhållsamhet mot snabb framtidsoptimism och mer inriktning på att 

säkra de bestående värden som även kommande generationer har 

nytta av. Bilden av den översvämmade faxen på illustrationen i 

planen är belysande - men varför fortsätta att planera för bostäder i 

eller under vattnet?  

 

Om hållbarhet och klimatpåverkan 

Vi vill framhålla de många ideella föreningarnas styrka – och deras 

aktiviteters begränsade klimatpåverkan och fokus på gemenskap, 

lärande, utveckling, möten, rörelse, kultur mm snarare än 

konsumtion, resande, förbrukande och ekonomisk vinst och tillväxt. 

Med dagsaktuella IPCC-rapport som fond till kommunens långsiktiga 

strategiska planering av ett gott samhälle, och planens konsekvenser 

för medborgarna, tar vi modet att betona att all verksamhet måste 

beakta globalt erkänd kunskap om hot mot klimat och hållbarhet.  

 

Kommunen bör genomlysa hela planen utifrån senaste fakta i den 

nyligen presenterade rapporten. Vi ser det som en grundbult för att vi 

som är ideellt aktiva i föreningar och organisationer också ska kunna 

bidra, och sikta framåt – och då når vi de gemensamma målen lättare. 

 

Föreningslivet och IOP som verktyg 

Verktyget IOP lyfts fram i planen, som ett verktyg att nå målet. Den 

idéburna gruppen vill betona att kommunens vision i en långsiktig 

plan inte i första hand bör fokuseras mot enskilda verktyg och 

modeller.  

 

I stället bör möjligheterna till att stimulera, underlätta och förstärka 

medborgarnas ideella engagemang och de allmänna förutsättningarna 

för föreningslivet att utvecklas. Detta underlättar i sin tur samverkan 

och initiativ med de ideella krafterna som starka aktörer i dialog med 

kommunen. Vinsterna ökar - ett blomstrande föreningsliv leder till 

ökad demokrati, delaktighet och inkludering samtidigt som starkare 

aktörer har lättare att finna rätt samarbetsformer och verktyg. 

 

De ideella verksamheternas behov 

Lokalförsörjning  

Det kommunala helhetsperspektivet är en god utgångspunkt för 

flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra 

samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra 

aktörer och civilsamhället. Detta är relevant även när det gäller 

föreningslivets lokaler i allmänhet. 

 

ÖK Idé menar att en smidig tillgång, och även samutnyttjande av 

möteslokaler mm, kan vara en viktig del för att stödja de delar av 

föreningslivet där den egna verksamheten inte motiverar eget 

lokalinnehav. Med delvis nya lärdomar efter covidpandmin ser vi 

 

 

 

 

Kapitlet om trender i 

samhället ses över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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också förändrade mötesvanor. Det är rimligt att ett helhetsgrepp 

aktivt siktar till att underlätta för t ex mindre föreningar att bibehålla 

och utveckla sin verksamhet. Även de lokaler som idag finns inom 

föreningslivet kan vara en resurs i vidare användning - och kan 

motivera ett stöd för att de behålls i sin föreningsfunktion. 

 

Det är också viktigt att det är lätt att nå de lokaler som finns att tillgå, 

och att de är tillgängliga för alla. Medverkan i föreningsverksamhet 

ska inte begränsas av brist på kollektivtrafik eller otrygg utemiljö. I 

perspektivet att 8 och 80 ska leva väl är det rimligt att det går lätt att 

förflytta sig även kvällstid och under veckoslut inom kommunen och 

att det då går att känna trygghet. Det kan handla om busslinjer och - 

tider, men också att gång och cykelvägar mm säkras. Att på egen 

hand kunna ta sig till aktiviteter - utan behov av bil - är därför också 

en ambition i linje med klimat- och miljömålen och har ett egenvärde 

i sig. Här är det viktigt att det går att vara aktiv oberoende av var man 

är bosatt. 

 

Strategisk markberedskap 

Resonemanget i planen kan utökas till att omfatta föreningslivets 

behov av mark och utvecklingsmöjligheter. 

 

 

På samma sätt som planen säkrar mark för kommunal verksamhet 

och för industri bör planen ta hänsyn till befintliga verksamheter, och 

anläggningar, i föreningsregi och i samråd med de ideella rörelserna 

säkra kontinuitet och utveckling framåt.  

 

Planen pekar på värdet av helhet när det gäller miljöer arkitektur etc. 

och att såväl natur som kultur samspelar för en god livsmiljö skapar 

grunden för ett innehållsrikt värde i föreningslivet. Det är en bra 

allmän kommentar och ger underlag för punkterna om kulturell 

infrastruktur, men formuleringarna är väl vaga eller självklara, och 

skulle kunna göras tydligare och mer betryggande med tanke på det 

värde som kulturarv och kulturliv betyder för demokratisk tillväxt 

och mognad inom t ex föreningslivet, folkbildning och bra 

boendemiljöer. 

 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är av stor vikt i sin egen 

rätt. Naturligtvis ökar även möjligheterna till befintliga och bra nya 

verksamheter och underliggande värden inom föreningslivet, 

civilsamhället i stort och utveckling av initiativ eller företagande med 

en god miljö. Även inom detta område är många formuleringar 

självklara. I nästa steg gäller det att kommunen vågar ta 

framåtsyftande och nytänkande beslut i linje med de visionära tankar 

som presenteras. 

 

Civilsamhället och ett väl utvecklat föreningsliv kan ha en viktig roll. 

Vi rekommenderar kommunen att öppna dialogen i ett tidigare skede 

än tidigare och att se den samlade kompetens och engagemang som 

finns, t ex genom att skapa samrådsgrupper och råd med 

representation från föreningslivet. Det ger på sikt dubbla vinster. Dels 

en snabbare och tydligare referensdialog i utvecklingsprocesserna, 

dels bredare engagemang bland kommuninvånarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen har 

kompletterats med 

resonemang om 

naturmiljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Inom området Hållbara resor är det bra att planen slår fast värdet av 

cykel och gång i tätorterna och tillgänglig kollektivtrafik i allmänhet. 

Detta kan skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i kulturliv, ett 

mer inkluderande föreningsliv och egen aktivitet utan beroende av 

bil. 

 

De etiska värdena av en hållbar livsstil är viktiga. Utöver de allmänna 

värdena kan det finnas stora vinster att tillsammans med 

civilsamhälle och föreningsliv hitta områden där gemensamma 

initiativ kommer till nytta. Framförallt genom kontaktnät och 

stimulans - för en gemensam medvetandehöjning.  

 

Det är viktigt att det tydliga stöd för friluftslivet som nu finns i 

förslaget till översiktsplan fortfarande finns med när 

Vindkraftsplanen återkommande revideras så att inte motsättningar 

skapas mellan dessa positiva värden.  

 

Social hållbarhet och folkhälsa  

Inom detta område beskrivs från många aspekter just de värden som 

idag formar föreningsliv, folkbildning och demokratiska rörelser och 

våra stora medlemsskaror.  

 

De samhällsutmaningar vi möter på kort och lång sikt handlar delvis 

om att våra gemensamma värderingar utmanas till omställning och 

livsstilsförändringar. Det goda livet kan i stora delar byggas på 

styrkan i ett utvecklat och mångskiftande föreningsliv och en stark 

ideell sektor. 

 

Förutom riktade insatser vill vi betona att de generella insatser och 

det stöd som ges till våra organisationer på ett naturligt sätt leder till 

utveckling inom just de här områdena. Genom att stimulera till en 

allmän utveckling inom de demokratiska rörelserna kommer också 

målen om social hållbarhet och folkhälsa närmare. 

 

Barn och unga  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Som tidigare 

kommenterats finns många positiva lösningar att finna inom befintlig 

verksamhet i föreningslivet, om den kan säkras och underlättas. Det 

gäller även verksamhet för barn - såväl inom tävlingsidrott som i 

verksamheter utan prestationskrav.  

 

Bebyggelsestruktur 

Vi hänvisar till övriga tematiska kommentarer och förutsätter att de 

beaktas lika i alla kommunens delar - av demokratiskäl - när det 

kommer fram till ett förverkligande av planen. 

 

Grön infrastruktur  

Viktig för att allmänt gott boendeklimat - och i många fall en bra 

grund för utveckling av ideell verksamhet inom t ex friluftsliv och 

folkhälsa. Naturvärden är viktiga på så många plan att det är viktigt 

för alla oavsett egen aktivitet i föreningar etc. Kopplingen mellan 

vatten och land måste beakta även de allmänna perspektiven kring 

tillgänglighet. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Mark och vatten 

Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation. 

Värdena inom detta område betonas – de är generella för stora delar 

av föreningslivet - och mer specifika för en del föreningar. 

Sammantaget har de betydelse för allmänhetens rekreation, folkhälsa 

och demokratisk utveckling på lång sikt.  

 

Samtidigt finns koppling till större försörjningsfrågor som t ex 

Vindkraft, Strandskydd, äganderätt mm. Likaså är skydd för 

havsmiljöerna, biologisk mångfald i sjöar och vattendrag viktiga, 

med tanke på både rekreations- och naturvärden. 

 

Det är viktigt att de långsiktiga och generella behoven tas till vara när 

utnyttjande av dessa resurser planeras. Detta gäller såväl inom 

kommunen som tillsammans med grannkommunerna, och det är av 

vikt att de värden som lyfts i de skyddande riksintressena ses som 

allmänhetens gemensamma natur- och kulturarv. 

 

Allemansrätten, strandskydd mm 

Allemansrätten har sedan länge varit skyddad i grundlagen - även om 

tolkning av ansvar och rättigheter har varit föremål för diskussion 

och stundtals skapat motsättningar mellan grupper i samhället. Det är 

viktigt att Allemansrätten som sådan, frågan om strandskydd, 

skogsbruk etc. samt andra mer omfattande infrastrukturella 

exploateringar/förslag behandlas i ett större och långsiktigt 

perspektiv. 

 

De immateriella värden som är generationsöverskridande bör inte 

riskeras/ställas mot kortsiktiga materiella insatser och oåterkalleliga 

beslut. Samhällsvärdet av nya möjliga framväxande intressen, 

näringar etc. bör tas med som grund för framtida utveckling. 

Uddevalla kommun kan ta ett tydligt initiativ genom ett varsamt 

tillvaratagande av befintliga resurser. 

 

Detsamma gäller kommunens natur- och kulturreservat där en 

framsynt helhetlig hantering ser ett längre medborgarperspektiv och 

därmed ett ökat samhällsvärde för en kommun som attraktiv 

boendeort. 

 

Planens form och struktur 

Översiktsplanens digitala form ger en bra möjlighet att ta del av 

innehållet, och att innehållet kontinuerligt finns tillgängligt. Det ger 

en bra grund för framtida diskussion. 

 

Kartverktyget 

Kartverktyget är lätthanterligt – men det är viktigt att alla medborgare 

– även med begränsad tillgång till digitala kanaler ges möjlighet att 

nå innehållet och delta i diskussionen. Det är även positivt att 

omgivande kommuner finns med i kartverktyget - för att relatera till 

helheten i vårt närområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 
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Vi saknar dock att kunna visa marin information genom sjökort som 

ett lager eller som bakgrund. Det skulle dels göra det lättare att 

relatera t ex naturreservat, strandskyddsområden etc. till de 

trafikströmmar som finns, dels lättare att förstå infrastrukturfrågor 

där land möter vatten - för båtturism och i allmänhet - till ett rörligt 

lokalt friluftsliv på vattnet. 

 

Sjökortet bör utöver som ett beslutsunderlag i ÖP även finnas 

tillgängligt i den öppna karthanteraren på https://karta.uddevalla.se  

 

Redaktionellt 

I de "centrala begreppen" finns en formulering som bör förtydligas. 

 

 För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta 

tillvara naturens resurser och tjänster utifrån ekosystemens gränser 

samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur ett 

miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och 

minska negativ påverkan på miljön för att värna ekosystemen. 

 

Här menas sannolikt: 

För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta 

tillvara naturens resurser och tjänster INOM ekosystemens gränser 

samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur ett 

miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och 

minska negativ påverkan på miljön för att värna ekosystemen.  

 

I "Klimatanpassning" finns en formulering som behöver förtydligas. 

 

Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för översvämningar 

som torka 

 

Här menas sannolikt:  

Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för SÅVÄL 

översvämningar som torka. 

Sjökort är inte en fråga för 

ÖP. Hur marin information 

skulle kunna tillföras 

planen undersöks. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

Byggföretagen  

Synpunkter Kommentar 

Byggföretagens beslut 

Byggföretagen ser positivt på och tillstyrker Översiktsplan 2022.  

 

Övergripande synpunkter  

Vi är positiva till att Byggföretagen tillfrågas som remissinstans för 

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022.  

 

Vi är glada att staden växer och att den under de senaste åren haft en 

god tillväxt. Vi ser positivt till att Uddevalla kommun har visioner 

som nu omsätts för att ytterligare stärka stadens attraktivitet. Det ger 

ett underlag till hållbar tillväxt med ytterligare byggnation av 

infrastruktur, hus och bostäder. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Byggbranschen är en viktig aktör när det gäller att realisera 

översiktsplanen. Det är vi som bygger samhällsfastigheter, 

kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Vi är också en 

viktig del av näringslivet och svensk samhällsekonomi. Branschen 

går fortfarande bra, trots pågående pandemi. Vi bidrog 2019 med 356 

300 arbetstillfällen nationellt, 62 500 (VGR). Bygg- och 

anläggningssektorns andel av Sveriges BNP överstiger 11 procent. 

Det finns dock en oro över det rådande läget, då branschen kommer 

sent in i konjunkturcykler.  

 

Här vill vi poängtera vikten av att vi kommer in tidigt i processen. 

Nyttja kompetens, kunnande, kreativitet och idéer som medlemmarna 

besitter.  

 

Nedan följer ytterligare ett antal kommentarer 

Byggföretagen ser positivt på att utveckla gröna miljöer som länkar 

samman stadens olika delar, både bostadsområden som mer 

kommersiella områden. Detta bidrar till en attraktiv stad och innebär 

en positiv utveckling som skapar förutsättningar för nybyggnation.  

De samtal som Uddevalla kommun har bjudit in till och genomfört 

har inkluderat näringslivet. Det har skapat engagemang och förståelse 

för stadsutvecklingen hos byggföretagens medlemmar, vilket är 

mycket positivt. Planen som tagits fram är väl genomarbetad. 

 

Positiva effekter:  

• Att Uddevalla tar vara på tillgängligheten. I hela kommunen 

finns närheten till havet och en fantastisk natur som skapar 

förutsättning för en aktiv besöksnäring.  

• Att Uddevalla bidrar till en mer attraktiv stad som i sin tur 

attraherar invånare, företag, kompetens och som innebär att 

fastigheter ökar i värde. 

• Att områden i och runt Uddevalla kan lyftas och utvecklas. 

Det skapar förutsättningar för ökad byggnation.  

• Att det finns spännande och nyskapande projekt som gör att 

det blir mer attraktivt att investera, utveckla och bygga.  

 

Byggföretagen anser det är viktigt:  

• Att Uddevalla kommun har en fortsatt tät dialog med 

näringsliv och medborgare, för fortsatt delaktighet och 

transparens i processen. 

• Att det är viktigt att byggföretagen som investerar och utför 

byggnation kommer in tidigt i processen. 

• Att upprätta och upplysa om långsiktig och kortsiktig 

prioritering av detaljplaner i översiktsplanen, både i kartlager 

och i text. Gäller även fördjupad översiktsplan Uddevalla 

centralort. 

• Att engagera sig extra i de utmaningar som finns, särskilt 

översvämning och skyfall. 

• Att ta tillvara på möjligheten att testa idéer gällande 

stadsutvecklingen Uddevalla centralort samt att det görs i 

samverkan med byggföretagens medlemmar.  

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Destination Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 

I den sammanställning av synpunkter som lämnas nedan, så tar vi, 

Destination Uddevalla, vår utgångspunkt i de effekter som turism 

alstrar. Turism skapar möjligheter för tillväxt, sysselsättning och 

utveckling. Många besökare skapar underlag för service och 

näringsliv. Det genererar konsumtion i flera branscher, såsom hotell 

och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. 

Besöksnäringen gynnar också entreprenörskapet, nyföretagande, 

företagsetableringar och talangattraktion. En stark besöksnäring kan 

ge ökad inflyttning och befolkningstillväxt, med den roll det fyller för 

platsens samlade attraktivitet med de mervärden som skapas. Viktiga 

värden framför allt för de som bor på platsen. Följande synpunkter 

innefattar dessa värden. 

 

2.1.1.1 Bostäder  

Under denna punkt bör ett turistiskt perspektiv lyftas in där det i 

planering skall beaktas relaterad verksamhet för besöksnäring som 

utbud av varor och tjänster, exempelvis restauranger, gästhamn och 

uthyrning (båt, cykel, SUP etc.). Särskilt inom områdena inre och 

yttre hamnen i centrala Uddevalla med den planerade 

stadsutvecklingen av det så kallade ”Västra Centrum”.  

 

2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö  

Här kan framhävas den ökade attraktivitet detta skapar för platsen för 

presumtiva besökare. Så även under 2.1.2.2 Ekosystemtjänster och 

naturvård.  

 

2.1.2.3 Hållbara resor 

I denna punkt borde särskilt lyftas fram de resbehov besökare har att 

kunna ta sig till olika besöksmål, ex. Gustafsberg, Lyckorna, 

Skalbankarna, Bjursjön, Bredfjället och Herrestadsfjället, vilket 

berörs i punkten 2.1.2.4 Miljö att hushålla med natur- och  

kulturresurser, samt punkten 2.2.2.5 Transportinfrastruktur.  

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation  

Punkten kan ytterligare förtydligas avseende det värde som kan 

skapas för platsens attraktivitet med de förutsättningar som ges 

företag att generera turism i den mening att besökare ger konsumtion. 

 

2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling  

Bör förtydligas avseende besöksnäringens roll för att gynna 

talangattraktion. Så även under punkten 2.1.3.6 Näringsliv i den 

utökade meningen att besöksnäringen också gynnar  

entreprenörskapet, nyföretagande och företagsetableringar, när 

sådana förutsättningar skapas för viljan att investera. Viktigt att 

poängtera att också säkerställa en fungerande kompetensförsörjning 

för Uddevallas besöksnäring.  
 

2.1.3.7 Digitalisering  

Här kan lyftas in att besökare har särskilda behov av digitala 

lösningar för att tillgängliggöra, upptäcka och uppleva platsen i 

bemärkelsen att hålla en digital besökardialog (innan/under/efter 

besök).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

Området ligger inom FÖP 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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2.2.1.1 Bebyggelsestruktur  

Denna punkt bör förtydligas vad gäller Uddevalla/orten som 

besöksmål och utveckling av boendemiljöer där vatten- och 

naturmiljöer tillgängliggörs och utbud av varor och tjänster  

möjliggörs för platsens attraktionskraft. Av vikt både för centralorten 

Uddevalla och Ljungskile centrumkärna.  

 

2.2.1.2 Infrastruktur  

Här finns ett behov av att förtydliga att den blå infrastrukturen 

(bryggor för angöring, hamnar, gästhamnar med anslutande 

infrastruktur) skall utvecklas för att bättre tillgängliggöra skärgården. 

Likaså den gröna infrastrukturen att bättre tillgängliggöra 

friluftsområden vad gäller möjliga transportslag, vägar, parkering och 

ställplatser (samt anslutande blå infrastruktur). Också sett i 

utvecklingen av det totala utbudet för att skapa ett hållbart  

nyttjande av naturen där särskilt intressanta besöksmål kan pekas ut, 

ex. Gustafsberg, Lyckorna, Bokenäset (Bassholmen, Kärlingesund, 

Kalvön), Skalbankarna, Bjursjön, Bredfjället och Herrestadsfjället. 

 

2.2.2.4 Natur och friluftsliv  

Här kan framhävas den ökade attraktivitet detta skapar för platsen. 

Också i synnerhet med de särskilt intressanta besöksmål vi har som 

exempelvis Lyckornas och Gustafsbergs badortshistoria där 

intilliggande friluftsområden som exempelvis Bodele kan utvecklas 

med den inriktningen. Möjligheter som också återfinns med 

utveckling av exempelvis fler och bättre vandrings- och cykelleder, 

samt sportfiske. 

 

2.2.2.5 Transportinfrastruktur  

Under ”Hamnen och farleden” bör även besöksnäring nämnas i 

kontexten att inre hamnen öppnas upp som en del i det vidare 

perspektivet av den planerade stadsutvecklingen och  

sjöburen person- och godstrafik (utveckling av blå infrastruktur). 

 

2.2.2.7 Vatten  

Här kan tryckas mer på att tillgängliggöra med en infrastruktur som 

stödjer att uppleva kust och hav för en ökad attraktivitet. 

 

Detta nämns delvis i 

planeringsprinciperna. 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdena ingår i FÖP 

Ljungskile och FÖP 

Uddevalla. 

 

 

 

 

  

Området ingår i FÖP 

 

 

 

 

Noteras 

 

Bokenäsets framtid  

Synpunkter Kommentar 

Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen och ge vägledning för 

beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I förslaget till 

översiktsplan tycker vi att det ibland är svårt att hitta vilket underlag 

som ligger till grund för olika antaganden och när de tagits fram. Tex 

statistik från vilket år ligger till grund för slutsatser om demografisk 

utveckling i kommunen, ombyggnad av fritidsbostäder till 

permanentbostad, översvämningsrisker etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Synpunkter 

1.3.4 Medborgardialogen 

De medborgardialoger som genomfördes var ett bra sätt att involvera 

medborgarna och var välbesökta i Bokenäs och Skredsvik. Tyvärr är 

dokumentationen ifrån de dialogerna väldigt grovt sammanfattade 

och vi saknar många aspekter som lyftes på dialogerna. Begreppet 

Tätort av lokal betydelse får stor betydelse i ÖP. Vi kan inte se att det 

begreppet var med i de medborgardialoger som gjordes. Det får stor 

betydelse för utveckling av viktiga samhällsfunktioner som 

pendelparkeringar, GC banor, lekparker, gatljus, satsningar på 

idrottsplatser, förbättringar vid skolor, etc. 

 

2.1.1.1. Bostäder 

I Uddevalla kommun ska ”ny samlad bebyggelse lokaliseras i 

centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i första hand 

alternativt områden för orter av lokal betydelse samt 

sammanhängande bebyggelse”. Vi anser att Rotviksbro absolut är en 

ort av lokal betydelse. Här finns kommunalt äldreboende som 

planeras byggas ut, förskola, två restauranger, två bensintappar, en 

inredningsaffär och Rotan varuhus som nyligen byggts ut och 

fördubblat sin handelsyta. I närheten finns nya och 

ombyggda/permanentade bostadsområdena Furuhall, Stolteröd, 

Lanesund, Åsen, Högås. I jämförelse med Hogstorp så anser vi att det 

är självklart att Rotviksbro också är att betrakta som en ort av lokal 

betydelse. Hogstorp har inte alls haft en så omfattande och snabb 

expansion på senare år som Rotviksbro har.  

 

Vidare har kommunen redan beviljat bygglov till områden som är 

stora, Furuhall, Stolteröd, Lanesund, Havstensområdet. Kommunen 

måste svara upp med service, kommunikationer och trygghet även 

här. Servicelägenheter finns inte på Bokenäset. Varierade och 

hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper behöver också finnas 

på Bokenäset. 

 

2.1.1.2 Lokalförsörjning 

Pandemin har förändrat var och hur framtidens arbetsplatser kommer 

se ut. På Bokenäset finns redan ett kontorshotell (i Kristevik) och 

användningen av hemarbetsplatser kommer även efter pandemin att 

fortsätta. Detta gäller såväl för skattefinansierade verksamheter som 

privata företag. 

 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Det måste finnas beredskap för snabb utbyggnad av t ex 

pendelparkering och Återvinningscentral. Dessa funktioner 

efterfrågas starkt redan idag. Även lekplatsområden bör identifieras 

snarast. 

 

2.1.1.5 Klimatanpassning  

Med hänsyn till klimatanpassning och risken för översvämning så 

behöver Rotviksbro, som är en viktig knutpunkt med handelsområde 

och serviceområde, också omfattas av en skyfallsutredning. Även här 

måste handelsområdet, utryckningsvägar, kollektivtrafik, gång- och 

cykelvägar fungera vid översvämning. 

 

 

Medborgardialogerna finns 

länkade i översiktsplanen 

och Ort av lokal betydelse 

är ett begrepp som 

myntades utifrån 

medborgardialogerna och 

vidare i arbetet internt. 

 

 

 

 

Ort av lokal betydelse är de 

orter som har en 

gatustruktur med bostäder 

och verksamheter. 

Rotviksbro uppfyller inte 

detta krav. Detta utesluter 

inte att Rotviksbro ändå 

kan vara en lämplig plats 

för utveckling av 

kommunal service mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

Noteras, skyfallskartering 

finns för området. 
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap 

Mellan Rotviksbro och Saltkällan finns väg 787 som används som 

alternativväg när E6 är avstängd. För att fortsatt ha den funktionen 

behöver vägens standard förbättras. 

 

2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård 

Vi noterar att det i ÖP står att ”I Uddevalla kommun ska 

Uddevallaborna i tätbebyggda områden ha tillgång till natur- och 

kulturmiljöer med rekreationsmöjligheter inom gång- och 

cykelavstånd”. Vi anser att den meningen måste förändras till att 

ALLA medborgare i kommunen, oavsett om man bor på landsbygden 

eller i staden, ska ha tillgång till detsamma. Landsbygden har också 

behov av lekplatser, el-ljusspår, cykelvägar till badplatser osv. 

 

2.1.2.3 Hållbara resor 

För hållbara resor från landsbygden så behöver pendelparkeringar 

byggas på landsbygden. För Bokenäset behövs dessa vid Rotviksbro, 

Bokenäs skola, Skår (vid färjan). 

 

2.1.3.2 Barn och unga 

Bra att kommunen säger att alla barn och unga utan särbehandling 

ska tillgodoses samma rättigheter till liv, hälsa och utveckling. I 

Uddevalla ska alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Då är 

det anmärkningsvärt att inte en enda av kommunens idag 59 

lekplatser finns på Bokenäset. Man har även nyligen dragit in 

bokbussen vilket särskilt drabbar barn och unga som inte så lätt kan 

ta sig till biblioteken i Herrestad och Uddevalla. 

 

De lokala idrottsföreningarna behöver bättre stöttning från 

kommunen för att kunna fortsätta med det ideella arbetet som görs 

för barn och ungdomar på Bokenäset. Det finns inte tillräckligt med 

idrottsanläggningar för fotboll, cykel, ridning etc. 

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Vi saknar i Fritidsplanen en strategi för hur landsbygdens boende 

också ska få tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter, särskilt för 

barn och ungdomar. 

 

2.1.3.6 Näringsliv 

När bygglov söks skall nybyggnad av kontorshotell och liknande 

prioriteras. Det är inte bara besöksnäringen som skall 

uppmärksammas, även *traditionella* näringar som jordbruk, 

skogsbruk och småindustrier bör ges mer uppmärksamhet och stöd 

till t ex marknadsföring, administration mm. 

 

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Orter av lokal betydelse 

Vi har redan under rubriken 2.1.1.1. Bostäder ovan betonat att 

Rotviksbro bör benämnas en ort av lokal betydelse. Det finns redan 

både äldreboende och förskola här, förutom handelsområdena, två 

restauranger och två bensinmackar som bostadsområden under 

uppförande. Äldreboendet som har 40 platser har kommunen i 

dagarna deklarerat ska utökas med 20 platser till. Det går 120 barn på 

förskolan. Rotviksbro handel kallat Rotan har i sommar fördubblat 

sina ytor. Kommunalt VA finns och det byggs och flyttas in överallt 

 

Vägen ägs av Trafikverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte en fråga för ÖP 

 

 

 

 

Friluftsplanen kommer 

länkas i översiktsplanen 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidigare kommentar 
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där denna utbyggnad garanterats. Hafstens Camping attraherar 

mycket turism och har varit mycket välbesökt under pandemiåren och 

planerar också utbyggnad. Vi behöver pendelparkering, gatljus, 

återvinningsstation, lekplats, säkra över- och undergångar vid de 

trafikerade vägarna, cykelbanor och gångvägar och någon mötesplats 

för ungdomar. Det borde snarast göras en utredning av hur kommunal 

service ska knytas till Rotviksbro. Se också ÖP-avsnittet om 

bebyggelse som pekar ut Havstensstrand som det område där det ska 

byggas mer bostäder och förtätas. 

 

2.2.1.2 Infrastruktur  

Grå infrastruktur 

Länsväg 160 från Rotviksbro till Orust är mycket trafikerad i bägge 

riktningarna och behöver lyftas som ett viktigt stråk. Väg 160 

tillsammans med väg 787 till Saltkällan är också viktiga som 

alternativvägar när delar av motorvägen E6 måste stängas av av olika 

anledningar. 

 

Gång- och cykelvägar 

I kartan finns inte några planerade gång- eller cykelvägar på 

Bokenäset. För den sammanhängande bebyggelsen som finns runt 

Rotviksbro är det viktigt att det finns säkra cykelvägar att använda. 

Det finns också anslutande cykelvägar på Skaftö, Orust, Munkedal 

som cykelvägar kan knytas samman med. 

 

Från sommarbostad till året runt 

Många sommarbostäder görs om till permanentbostäder. Inte minst 

märks detta genom att antalet bevakningsområden för VA i 

kommunen är störst på Bokenäset (se Uddevallas VA-plan antagen 

2019). På sikt kommer fler sommarbostäder göras om till året-runt-

bostäder. 

 

Vardagsliv fokusområde i ÖP 

Pandemin har startat en trend som visar att vi kan och fortsättningsvis 

kommer att jobba mer hemifrån. Utflyttning av boende och företag 

sker. Fiber finns. Men vi måste se till att den kommunala servicen 

utvecklas på Bokenäset i samklang med den spontana dragning av 

bostäder och företagande mot nordväst i kommunen som redan pågått 

i decennier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelvägar (GC 

vägar) efter statligt vägnät 

är Trafikverkets ansvar. 

Utredning av GC längs väg 

161 pågår. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Västra Götalandsregionen  

Synpunkter Kommentar 

Synpunkter på planförslaget 

Samrådsförslaget, som enbart är i digital form, ger möjlighet att på ett 

interaktivt sätt se och förstå de olika delarna i planen. Kommunens 

vision tillsammans med de fem riktningarna ger en god bild av 

kommunens övergripande utveckling. 

 

Kommunens utvecklingsinriktning utgörs av två delar, 

bebyggelsestruktur och infrastruktur, och sammanfattas i en 

strukturbild. Det är positivt att planen tydligt redovisar den 

övergripande strukturen och hur orter och landsbygder ska utvecklas. 

Principerna om att förtäta och utveckla redan ianspråktagen mark, 

samla service till vissa områden och merutnyttja infrastruktur främjar 

en hållbar utveckling i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Kollektivtrafik och hållbart resande 

Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver tillsammans 

med Kollektivtrafikplan för Uddevalla den strategiska utvecklingen 

av kollektivtrafiken och hållbart resande i länet generellt och i 

Uddevalla tätort specifikt. Uddevalla är en av regionens fyra kärnor 

och nav för stadstrafiken. Genom kommunen löper prioriterade 

kollektivtrafikstråk: längs med kusten via E6/Bohusbanan, västerut 

längs med väg 161, österut längs med Älvsborgsbanan/väg 44 och 

mot Dalsland längs med väg 172. 

 

Det är välkommet att det i förslaget lyfts att samhällsplaneringen vid 

planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 

verksamhetsområden ska utgå från möjligheter till hållbara resor. Det 

är angeläget att fullfölja den inriktning för bebyggelse som föreslås i 

översiktsplanen, vilken syftar till att främst lokalisera ny bebyggelse i 

Uddevalla och Ljungskile eller i andra redan befintliga orter eller 

områden med sammanhängande bebyggelse. Fler bostäder i 

befintliga orter skapar ett bättre underlag för både en hållbar 

kollektivtrafik och annan samhällsservice. 

 

Merparten av de föreslagna områdena för ny bebyggelse finns i 

närhet till ovan nämnda kollektivtrafikstråk vilket är positivt. Ny 

bebyggelse i områden av mer landsbygdskaraktär, där 

kollektivtrafikutbudet är måttligt, eller i orter utanför de prioriterade 

stråken tenderar att bli bilberoende. Här finns det ett behov av i ett 

tidigt skede planera för anslutningar, gång- och cykelvägar till de 

prioriterade stråken. Exempelvis gäller detta orten Lane-Ryr 

Kyrkebyn där kollektivtrafikutbudet idag är litet. Vid utveckling av 

bostäder i de föreslagna landsbygdsområdena Utveckling av boende i 

landsbygdsområdena Havstensstrand och Fräknestranden bör i 

möjligaste mån lokaliseras i direkt närhet till den kollektivtrafik som 

redan idag finns i delar av dessa områden. 

 

För att kollektivtrafik, gång och cykel ska vara attraktiva alternativ 

för att utföra sin resa behöver dessa trafikslag också prioriteras i 

planeringen. Intentionerna om att prioritera kollektivtrafikens 

framkomlighet, att prioritera gång- och cykeltrafik framför bil vid 

planeringen i central- och tätort är goda exempel på 

planeringsprinciper som stödjer hållbara resvanor. 

 

Transportinfrastruktur 

Planförslaget lyfter utvecklingen av järnvägstrafiken, både för 

person-och godstransporter. VGR instämmer i detta och verkar 

tillsammans med Uddevalla och övriga kommuner och intressenter i 

länet för att kapaciteten och attraktiviteten i systemet ska förbättras. I 

planen pekas en korridor ut för en möjlig framtida 

höghastighetsjärnväg. Det är angeläget att större strukturerande 

infrastruktur samplaneras mellan kommunal, regional och statlig nivå 

för att åstadkomma mesta möjliga samhällsnytta och integrering med 

övrig transportinfrastruktur och samhällsplanering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Övriga synpunkter  

Den nyligen antagna kollektivtrafikplanen för Uddevalla kan med 

fördel refereras till i förslaget under avsnittet om hållbara resor. Den 

nya versionen av trafikförsörjningsprogrammet, vilken länkas till i 

förslaget, finns att hämta på www.vgregion.se/tfp. 

 

Avslutning 

Västra Götalandsregionen ser fram mot att fortsatt följa och vara en 

aktiv part i samhällsplaneringen och utvecklingen av hållbara resor i 

Uddevalla kommun. Både via redan etablerat samarbete i 

stadstrafikforum Uddevalla och framtida samarbeten. 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Vattenfall Eldistribution  

Synpunkter Kommentar 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen 

regionalt elnät och lokalt elnät med en spänningsnivå på 0,4 kV till 

145 kV, både ledning i luft och ledning i mark, inom kommunen.  

 

Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller 

elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät: 

• Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är 

linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession 

behöver sökas vilket är tidskrävande. 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 55 

kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV 

ska placeras på ett minsta avstånd på 20 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk 

samt ur ett underhållsperspektiv. 

• Utöver detta säkerhetsavstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av 

försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält 

(EMF). Vattenfall Eldistribution rekommenderar att ny bebyggelse 

där människor stadigvarande kan antas vistas, tex bostäder och 

kontor, inte uppförs närmare än 50 meter från ledningens närmaste 

anläggningsdel. Detta för att minimera eventuell framtida oro etc. hos 

de boende. 

• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 20 m 

(landsbygd) eller 10 m (tätort) från närmaste fasledare vid icke 

direktjordad luftledning med en spänningsnivå upp till 100 kV med 

hänsyn till TSN nr 21. 

• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 50 m 

(landsbygd) eller 20 m (tätort) från närmaste fasledare vid 

direktjordad luftledning med en spänningsnivå över 100 kV med 

hänsyn till Telestörningsnämnden (TSN) nr 21. 

• Avståndet minst 20 m (landsbygd) eller 10 m (tätort) respektive 

avståndet 50 m (landsbygd) eller 20 m (tätort) hänför sig till att vid 

jordfel, t.ex. åsknedslag, på luftledningen uppstår en förhöjd 

markpotential i ledningsgatan. Denna förhöjda markpotential får inte 

påverka angränsande anläggningar så att skador uppstår på dessa. 

Den förhöjda markpotentialen får heller inte medföra fara för person 

som befinner sig invid anläggning placerad i närområde till 

luftledningen.  
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Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller 

elnätanläggningar med beteckningen lokalt elnätnät: 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 24 

kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 

• Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya 

nätstationer för elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid 

markförlagda kablar i tätbebyggt område men kan vara både 

markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på landsbygden. 

• För att undvika magnetfält ska avstånd från station till 

stadigvarande vistelse vara minst 5 meter. För att undvika brandrisk 

ska avstånd mellan station och brännbart material vara minst 5 meter. 

• En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till 

anslutningspunkt är cirka 200 m. Det kan dock variera beroende på 

nätstationens kapacitet och områdets elförbrukning. 

 

För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfall 

Eldistributions elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att 

drift- och underhållsarbeten för elnätanläggning inte försvåras.  

 

Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfall 

Eldistributions elnätanläggningar utan att man i god tid inhämtat 

ledningsägarens medgivande. 

 

Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken avseende att verksamheter eller 

åtgärder inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.  

 

Vattenfall flygbesiktar alla luftledningar med en spänning från 11 kV 

och uppåt. Transportstyrelsens ståndpunkt för att säkerställa 

flygsäkerheten vid kraftledningsinspektion är att hinder i 

kraftledningens närhet, t.ex. master, ska vara så få som möjligt. 

Följande säkerhetsavstånd: 

• Master med höjd 50 meter och lägre placeras inte närmre 

kraftledning än 100 meter. 

• Master med höjd över 50 meter och master med stag placeras inte 

närmre kraftledning än 200 meter. 

 

Rekommendationen för hinder vid kraftledningar gäller även 

vindkraftverk och avstånden bör då räknas från rotorspets, eller det 

som annars finns närmast kraftledning. 

 

Ombyggnad eller flytt av Vattenfall Eldistributions anläggning ska 

anmälas i god tid. Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat 

ärendet, om det inte regleras på annat sätt i avtal.  

 

En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution medför ombyggnad 

av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya 

elnätanläggningar för att säkerställa kommunens kommande 

energibehov vid bland annat nyexploatering av bostäder, industri och 

handel.  
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Vid etablering av större solenergianläggningar och 

vindenergianläggningar krävs sannolikt ombyggnad av befintliga 

elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar. 

 

Vid omvandling av fridshusområden till områden för åretruntboende 

krävs sannolikt ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och 

utbyggnad med nya elnätanläggningar. 

 

Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt ombyggnad av 

befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya 

elnätanläggningar.  

 

I översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och 

förändrade intrång i geografin för att framtidssäkra den del av 

infrastrukturen som berör eldistribution. 

 

Vid bildande av nya naturområden, t.ex. naturreservat, Natura 2000-

områden och vattenskyddsområden, gäller att restriktionerna inte får 

förhindra ledningshavaren att utföra de återkommande drift- och 

underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a. enligt gällande 

föreskrifter samt åtgärder som erfordras vid pågående driftstörning. 

 

Vid planering av nya biotopskyddsområde måste hänsyn tas så att 

dessa inte omfattar ledningsgatan.  

 

Vid förändring i kraftledningsnätet bör en bedömning kring lämpligt 

teknikval genomföras. Det är särskilt angeläget i områden där 

väsentliga natur- eller kulturvärden kan påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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ALLMÄNHETEN  

Lerbogård  

Synpunkter Kommentar 

Till att börja med vill vi meddela att det är glädjande att se en så 

genomarbetad Översiktsplan och ännu mer glädjande att den rimmar 

så väl med våra planer vilka vi tidigare presenterat och mottagits väl 

av Er. 

Vi skulle ändå gärna vilja ha ett förtydligande över vissa rubriker för 

att se hur dessa ligger i linje med våra tankar. Vår plan för ytan är 

bostäder (villatomter) och diverse väl lämpade verksamheter. 

Tänker på följande: 

• Areella näringar  

• Mark och vattenanvändning  

• Verksamhet och Industri – här är hela vårt område markerat 

vilket stämmer med våra tankar 

• Bebyggelseområde – här är inte området i närmast anslutning 

till motet öster om E6 markerat vilket vi önskar få med i 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Större bostadsbebyggelse 

planeras inte i detta område 

Fredrik  

Synpunkter Kommentar 

Jag önskar att samtliga riksintresses områden för vindbruk söder om 

Uddevalla tas bort helt ur översiktsplanen. 

 

Dessa områden är föråldriga och omoderna då de inte längre 

uppfyller de centrala kriterier som Energimyndigheten ställer, bland 

annat då avståndet till bebyggelse endast är 400m mot de 600 eller  

800m som specificeras i riktlinjerna. 

 

Kommunens landskapsanalys visar att dessa områden inte längre är 

lämpade för vindbruk. 

 

Kommunens tjänstemän och en bred politisk majoritet har tidigare 

givit avslag till vindkraftsbyggnation i dessa områden, varvid det 

framstår med stor tydlighet att dessa områden bör tas bort helt ur 

översiktsplanen. 

Anledningen till att dessa områden inte togs bort av 

Energimyndigheten 2011 var att det pågick projektering i området. 

Projekteringen har nu upphört sedan många år, vilket föranleder till 

att riksintresses områdena nu bör tas bort helt.  

 

 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 
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Riksintresset för vindbruk skall ställas mot andra intressen och detta 

riksintresse har under många år hindrat exploatering och 

bostadsbyggnation i dessa områden. Det har nyligen givits avslag på  

bygglovsansökningar och det finns flera aktiva bygglov under 

utredning som riskerar att få avslag på grund av riksintresset. Att det 

tydligt står i ÖPn att kommunen inte stödjer dessa vindbruksområden  

spelar ingen roll utan så länge riksintresset finns med i ÖPn så 

stoppas all utveckling i området. 

 

För närvarande har riksintresses myndigheterna och då även 

Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att se över och kraftigt 

minska antalet riksintressen. 

 

Att Kommunen nu skall arbeta aktivt för att ta bort dessa 

riksintressen från Översiktsplanen ses som väldigt tydligt och 

självklart. 

 

Att ta bort dessa områden går helt i linje med förutsättningarna på 

platsen, kommunens tjänstemän, kommunens politiker, 

kommuninvånares vilja, samt Regeringens och Energimyndighetens 

intressen och riktlinjer. 

 

Med dessa områden borta ur ÖPn öppnas möjlighet för vidare 

utveckling av denna del av Uddevalla kommun. 

Erik  

Synpunkter Kommentar 

Hej. Möjlighet önskas att man i översiktsplanen utökar framtida 

bostadsmöjligheter med området Bäve Groröd 1:38. Bifogar 

skissförslag för ca 17 bostäder. 

Området ligger inom 

FÖP:en och kommunen 

planerar ingen större 

bostadsbebyggelse inom 

detta område. 

Dan  

Synpunkter Kommentar 

Jag yttrar mig i egenskap av fastighetsägare till fastigheterna Hogarna 

1:2 och 1:3 i södra delen av kommunen. Det riksintresse för vindbruk 

som ligger kvar i vårat område bör tas bort då det inte är aktuellt 

längre, var jag förstått har kommunen beslut att inte tillåta mer 

vindkraft i området samt att området är för litet för att någon aktör 

skall vara intresserad av (eller ha möjlighet) att etablera verk i den 

storlek som byggs idag.  

 

Att detta område fortsatt finns registrerat påverkar möjligheten till 

nybyggnation i dess närområde helt i onödan, att etablera boende i 

området är attraktivt och en levande landsbygd gynnar kommunen 

och övriga boende i området då det ger underlag för en god 

samhällsservice. Kommunen bör omgående ta nödvändiga beslut för 

att energimyndigheten och länsstyrelsen skall kunna avregistrera 

detta riksintresse. 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Sheila och Nils  

Synpunkter Kommentar 

I ingressen till inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny 

översiktsplan för Uddevalla kommun slås fast att: "Uddevalla 

kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska 

redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och 

hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att ta 

tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig 

själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög 

livskvalité." Vi delar till fullo denna ambition och vision. 

 

När vi tar del av förslaget till översiktsplan 2022 har vi dock 

observerat att de av Energimyndigheten 2008 definierade områdena 

Riksintresse för vindbruk som finns i södra delen av Uddevalla 

kommun fortfarande är aktuella och finns medtagna i förslaget till 

översiktsplanen. I praktiken innebär detta att områden innanför 

Riksintresse för vindbruk, inklusive en zon som sträcker sig 400 m 

utanför gränsen till intresseområdet förlagts med totalt utvecklings- 

och byggnadsförbud. 

 

Vi ser detta som alarmerande och direkt motverkande ovan citerade 

vision för Uddevalla kommun. Detta gör att inga nya hus eller 

byggnader tillåts uppföras inom intresseområdena och 

skyddszonerna, vilket lägger en död hand över alla de fastigheter som 

är berörda. 

 

Uddevalla kommunfullmäktige har i beslut den 2014-03-01 fastlagt 

att inga vindkraftverk skall tillåtas uppföras i södra delen av 

Uddevalla kommun. Detta beslut, som bl.a. var ett resultat av den 

dialogbaserade landskapsanalysen som genomfördes under 2012-

2013, följdes senare upp i Uddevallas nuvarande Vindbruksplan, 

antagen av kommunfullmäktige den 2016-03-09. I Vindbruksplanen 

slås bl.a. fast att: 

 

"- Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 

stycken) är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft. 

- Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft. 

- Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen." 

 

De nuvarande områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun fastslogs av Energimyndigheten 2008. Senare, år 2013 har 

riksintresseområden reviderats, dock inte inom Uddevalla kommun. 

De utpekade intresseområdena för vindbruk i södra delen av 

Uddevalla kommun passar inte längre in på de krav och kriterier som 

numera ställs för ett riksintresse. Områdena skall ha en tillräckligt 

stor yta (min 5 kvadratkilometer) och den generella vindhastigheten 

skall inte underskrida 7,2 m per sekund på 100 m höjd. Numera är 

vindkraftverken betydligt högre (ca 260 - 280 m höga) vilket kräver 

längre avstånd mellan verk och till bebyggelse. Dessutom skulle 

dessa höga verk inte godkännas av Försvarsmakten vilken har en s.k. 

MSA (Minimum Sector Altitude) område täckande merparten av i 

intresseområdena för vindbruk i den södra kommundelen.  

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Det är uppenbart att med beaktande av kommunens egna tydliga 

beslut angående vindkraft inom kommunen samt att den södra 

kommundelen uppenbart är olämpligt för vindkraftsexploatering, att 

behållandet av nuvarande riksintresse för vindbruk är direkt 

motstridigt mot vad kommunens utvecklingsintentioner och visioner 

strävar mot. Riksintressena är ett direkt hinder för vidareutveckling 

av jord- och skogsbruk inom området.  

 

Vi yrkar därför att:  

Kommunledningen omedelbart verkar för att Energimyndigheten 

reviderar områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun och att intresseområdena helt utgår för den södra 

kommundelen. 

Att riksintresseområdena för vindbruk stryks gällande södra 

kommundelen i förslaget till översiktsplanen. 

 

Att nuvarande byggförbud och andra utvecklingshinder tas bort från 

riskområdena och dess skyddszon i södra kommundelen.  

 

Vi som underteckna denna skrivelse med synpunkter är markägare 

och boende i aktuellt område och driver aktivt jord- och skogsbruk på 

fastigheterna Synnebol 311 samt Stenshult 31: 1. 

Örjan och Monika  

Synpunkter Kommentar 

Vi har tittat på en del av de texter som finns i det nya förslaget till 

Översiktsplan och har följande åsikter/förslag/önskemål: 

 

Friluftsliv är en viktig och växande del i människors liv. Det är 

viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. I nya förslaget till 

översiktsplan nämns endast 2 områden som s.k. tysta områden och vi 

vill påpeka att det finns betydligt fler tysta områden, bl.a. där vi bor i 

södra forshälladalen. Området söder om dalen har i nuvarande 

översiktsplan klassats som ”Allmänt intresse för friluftsliv” och vi 

menar att det ska den göras i nya översiktsplanen också. 

Skogsområdet söder och sydost om Forshälla kyrka är flitigt besökt 

av friluftsintresserade människor som promenerar, rider och är ute 

med husdjur då denna del av skogen är lättast tillgängligt för alla. Här 

finns också en medeltida kyrkväg bevarad som förra året av 

länsstyrelsen blev klassad som fornlämning. Det är den sista 

bevarade delen (c:a 600m) av en längre kyrkväg som sträcker sig ner 

till Häljerödssjön. 

 

 

 

Uddevalla kommun har 

endast två tysta områden 

och de är belägna på 

Bredfjället och 

Herrestadsfjället. 

 

Grönstrukturen ses över  
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Vi noterar att det finns en sträckning för en ev. höghastighetsjärnväg 

(under utredning) utsatt på kartan som faktiskt går rakt över 

forshälladalen och över ett antal tomter. Denna sträckning ser vi som 

en skrivbordsprodukt av någon som använt linjal och penna utan 

hänsyn till området i bl.a Forshälladalen med kulturhistoriskt värde 

och fantastisk boendemiljö. Det finns en alternativ stäckning som 

ligger i ungefär samma sträckning som den nuvarande järnvägen och 

som går utmed E6 och väg 678. Den skulle naturligtvis vara 

lämpligare om utredningen av denna höghastighetsbana fortsätter. 

En höghastighetsjärnväg är en mycket dyr investering och kräver 

oerhörda mängder resenärer för att ha någon möjlighet att få 

lönsamhet. En sådan skapar också kraftiga ljud med störningar för 

människor och djur och står sålunda i strid med den nya text om 

landsbygd och ljud som vi finner i nya översiktsplanen: ”Uddevalla 

ska på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt 

bevara tysta områden”. Forshälladalen med dess berg på båda sidor är 

en tyst oas. 

 

Att cykla säkert mellan Ljungskile och Uddevalla går tyvärr inte i 

dagsläget eftersom ca halva sträckan är väldigt trafikfarlig för 

cyklister. 

Vi föreslår att ni i den nya översiktsplanen planerar för en cykelväg 

vid sidan av (parallellt med) gamla E6 (Uddevallavägen) med start 

där cykelvägen kommer ut på gamla E6 vid korsningen mellan väg 

678 och gamla E6 och till korsningen vid Aröds industriområde i 

Ljungskile. Det borde vara perfekt och billigt att anlägga en 

cykelbana utmed gamla E6 då marken är plan och endast en liten del 

inte redan är inlöst p.g.a. befintlig väg/järnväg/motorväg. Detta skulle 

väsentligt öka cyklandet mellan Ljungskile och Uddevalla och bidra 

till ökad hållbarhet och bättre hälsa för många. Idag är säkerhetsläget 

för cyklister på den nämnda sträckan mycket lågt med anledning av 

fordonstrafiken. Vi åker sträckan dagligen och vågar inte själva cykla 

denna väg då vi ser det som livsfarligt. Det är ett ögonblicks verk att 

en bilist tittar på annat än vägen och olyckan är framme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragningen av 

höghastighetsjärnvägen är 

under utredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om GC väg längs 

statligt vägnät ägs av 

Trafikverket.  
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Hanna   

Synpunkter Kommentar 

Även skogsbruk är en areell näring  

När det gäller de areella näringarna inom Uddevalla kommun tycks 

det som att det skogsbruk vi och våra grannar (bl.a. Lissleröd, 

Holmestad och Branseröd) bedriver i södra delen av kommunen, på 

sammanhängande yta av över 600 hektar, inte betraktas som 

markanvändning av intresse för översiktsplanen. I kartan över mark- 

och vattenanvändning finns inte någon areell näring noterad på vår 

fastighet, eller grannfastigheterna, med undantag för några få hektar 

åkermark (gul markering med texten ”åker”). Produktiv skogsmark 

har i stället klassificeras som ”landsbygd” (se Figur 1: Karta över 

Anfasteröd 2:1 från översiktsplanen). Vårt intryck är att man från 

kommunens håll borde informera sig bättre om det aktiva 

skogsbruket inom kommunen, speciellt om man vill ha framgång i 

det mål man formulerat kring skogsbruksmark (läs mer nedan). 

 
Figur 1: Karta över Anfasteröd 2:1 från översiktsplanen  

 

Industriområde på produktiv skogsmark  

När det gäller areella näringar och kommunens mål för dessa 

återfinner vi följande mål (s 54) ”I Uddevalla kommun ska... 

skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra 

ett rationellt skogsbruk.”  

 

Om man då inte har identifierat skogsmark i översiktsplanen tror vi 

att det är svårt för tjänstemän och beslutsfattare att ta hänsyn till detta 

mål när man fattar beslut om exploatering av mark. 

 

I det nya förslaget till översiktsplanen har man stick i stäv med detta 

mål föreslagit att avsätta mark för industriområde (se lila markering i 

figur 1) på produktiv skogsmark och det tycks inte som om man 

reflekterat över olämpligheten i detta då man bara beaktar 

jordbruksmark i bedömningen i tabellen på sidan 56. Vi motsätter oss 

att avsätta produktiv skogsmark till industrimark på vår fastighet. Vi 

tycker på samma sätt att det är olämpligt att förlägga en eventuell 

höghastighetsjärnväg över produktiv skogsmark.  

 

Höghastighetsjärnväg genom områden med högt naturvärde 

Inom vår fastighet har vi hundraåriga ekskogar som vi skött i flera 

generationer med höga naturvärden som resultat. Den föreslagna 

korridoren för den nya höghastighetsjärnvägen går genom just en av 

dessa hundraåriga ekskogar som i översiktsplanen klassas som 

 

 

 

 

 

 

 

Areella näringar faller 

numera under ”Värden och 

hänsyn” och kapitlet har till 

granskningen döpts om till 

”Förhållande av väsentlig 

betydelse” och visas inte i 

kartlagret för 

markanvändningskartan. 

Skogsbruk ingår i areella 

näringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmarken identifieras i 

vidare utredningar. 
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område av riksintresse för naturvård. Inte nog med detta. Järnvägen 

går sen vidare in i Bratteforsåns naturreservat som dessutom är ett 

Natura 2000-område (se Figur 2: Karta över områden av riksintresse 

för naturvård). Även om dessa två områden ligger inom den 

fördjupade översiktsplanen för Ljungskile som inte ingår i den 

översiktsplan som nu är ute för samråd är det första gången vi ser 

detta förslag i kommunens planeringsunderlag och vi vill framföra 

våra synpunkter. 

 

Ur bullersynpunkt tycks det också som en dålig idé att lägga 

järnvägen längs E6 där buller redan är ett omfattande problem för de 

boende i närområdet.  

 
Figur 2: Karta över områden av riksintresse för naturvård samt placering av 

höghastighetsjärnväg. 

 

Med hopp om att våra synpunkter beaktas. 

 

 

 

 

 

 

Höghastighetsjärnvägen är 

under utredning 

 

 

 

 

Marcus  

Synpunkter Kommentar 

Vi önskar inkomma med nedanstående synpunkter på förslaget till 

översiktsplan för Uddevalla kommun. Jag vill också ifrågasätta att 

kommunen inte aktivt har kontaktat oss som fastighetsägare för att 

diskutera förslaget till översiktsplan. Jag noterar att det funnits 

dialogmöten men har inte tidigare haft kännedom om dessa. Vi fick 

kännedom om att det förelåg en deadline för att inkomma med 

synpunkter från en Granne.  

 

Felaktig klassificering av markområde 

Enligt figur 1 nedan är det markerade området betecknad som Ängs- 

och betesmark med naturvärdesklass 2. Det är inte korrekt. Området 

har tidigare varit en betesmark men är idag en del av gårdens aktiva 

skogsbruk och är beskogat. En större del av idag en granplantering 

från 2016. Vi anser att detta område klassificeras som skogsmark. 

 
Figur 1: urklipp från Karta över Lissleröd 1:14 från översiktsplanen 

 

 

 

 

Kommen har haft ett antal 

medborgardialogmöten 

under 2018. 

 

 

 

 

 

Den klassningen är gjord i 

kommunens 

naturvårdsrapport och är 

inget som är framtaget och 

revideringsbart i 

översiktsplanen, utan 

översiktsplanen visar 

endast den rapporten. 
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Riksintresse Naturvård  

Enligt figur 2 nedan är det gröna området ett område med naturvård 

av riksintresse. Vi har två invändningar avseende detta område. Dels 

är området alltför stort och omfattar även odlad granskog (se 

markering i figur 2) som inte kan anses ha några större naturvärden 

och definitivt inte av riksintresse. Vår andra invändning är att 

området även omfattar delar av bebyggelsen på gården (se markering 

i Figur 2). Bostadshuset är idag under renovering/rivning och det är 

vår avsikt att i en framtid renovera eller bygga ett nytt hus på samma 

plats som huset står idag. Vi vill alltså att det aktuella markområdet 

korrigeras så att det inte omfattar odlad granskog eller gårdsmiljön.  

 
Figur 2: urklipp från Karta över Lissleröd 1:14 från översiktsplanen  

 

Markreserv för dubbelspår 

Enligt Figur 3 nedan har man reserverat ca 2-300 m mark parallellt 

med järnvägen på den östra sidan. Vi önskar mer information om vad 

det innebär det för oss och vår verksamhet. Vi anser också att det är 

mer lämpligt att lägga ett eventuellt dubbelspår på västra sidan om 

den befintliga järnvägen eftersom man då kan undvika omfattande 

sprängning och expropriering av en befintlig fastighet. 

 

 

 

 

Riksintressena bestäms och 

regleras utav Riksdagen, 

det är inget som vi som 

kommun pekar ut. Denna 

yta är även likadan i 

befintlig ÖP från 2010. 

Alltså inget nytt 

riksintresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket äger frågan 

om utbyggnad av 

järnvägen. Kommunen vill 

i ÖP schematiskt 

åskådliggöra en möjlig 

utbyggnad av Bohusbanan 

till dubbelspår.  
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Åke och Ingela  

Synpunkter Kommentar 

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som 

ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta 

och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att 

ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig 

själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög 

livskvalité. Det är en sund och förnuftig ambition och vision som vi 

självfallet stödjer. 

 

När vi tar del av förslaget till översiktsplan 2022 har vi dock 

observerat att de av Energimyndigheten 2008 definierade områdena 

Riksintresse för vindbruk som finns i södra delen av Uddevalla 

kommun fortfarande är aktuella och finns medtagna i förslaget till 

översiktsplanen. I praktiken innebär detta att områden innanför 

Riksintresse för vindbruk, inklusive en zon som sträcker sig 400 m 

utanför gränsen till intresseområdet förlagts med totalt utvecklings- 

och byggnadsförbud. Vi ser detta som alarmerande och direkt 

motverkande ovan citerade vision för Uddevalla kommun. Detta gör 

att inga nya hus eller byggnader tillåts uppföras inom 

intresseområdena och skyddszonerna, vilket lägger en död hand över 

alla de fastigheter som är berörda.  

 

Uddevalla kommunfullmäktige har i beslut den 2014-03-01 fastlagt 

att inga vindkraftverk skall tillåtas uppföras i södra delen av 

Uddevalla kommun. Detta beslut, som bl.a. var ett resultat av den 

dialogbaserade landskapsanalysen som genomfördes under 2012-

2013, följdes senare upp i Uddevallas nuvarande Vindbruksplan, 

antagen av kommunfullmäktige den 2016-03-09. I Vindbruksplanen 

slås bl.a. fast att:  

"- Kommunen med befintliga och tillståndsgivna vindkraftverk (22 

stycken) är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.  

- Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft. 

 – Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen."  

 

De nuvarande områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun fastslogs av Energimyndigheten 2008. Senare, år 2013 har 

riksintresseområden reviderats, dock inte inom Uddevalla kommun. 

De utpekade intresseområdena för vindbruk i södra delen av 

Uddevalla kommun passar inte längre in på de krav och kriterier som 

numera ställs för ett riksintresse. Områdena skall ha en tillräckligt 

stor yta (min 5 kvadratkilometer) och den generella vindhastigheten 

skall inte underskrida 7,2 n per sekund på 100 m höjd. Numera är 

vindkraftsverken betydligt högre (ca 260-280 m höga) vilket kräver 

längre avstånd mellan verk och till bebyggelse. Dessutom skulle 

dessa höga verk inte godkännas av Försvarsmakten vilken har en s.k. 

MSA (Minimum Sector Altitude) område täckande merparten av 

intresseområdena för vindbruk i den södra kommundelen.  

 

 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Det är uppenbart att med beaktande av kommunens egna tydliga 

beslut angående vindkraft inom kommunen samt att den södra 

kommundelen uppenbart är olämpligt för vindkraftsexploatering, att 

behållandet av nuvarande riksintresse för vindbruk är direkt 

motstridigt mot vad kommunens utvecklingsintentioner och visioner 

strävar mot. Riksintressena är ett direkt hinder för vidareutveckling 

av jord- och skogsbruk inom området,  

 

Vi yrkar därför att: 

 Kommunledningen omedelbart verkar för att Energimyndigheten 

reviderar områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun och att intresseområdena helt utgår för den södra 

kommundelen. 

 Att riksintresseområdena för vindbruk stryks gällande södra 

kommundelen i förslaget till översiktsplanen. 

 Att nuvarande byggförbud och andra utvecklingshinder tas bort från 

riksområdena och dess skyddszon i södra kommundelen.  

 

Vi som undertecknar denna skrivelse med synpunkter är markägare 

och behov av ny bostad och byggnader i aktuellt område och driver 

aktivt jord- och skogsbruk på fastigheterna Havås 1:1 samt Havås1:4. 

 

 


