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Miljö och Stadsbyggnad 
                                                                 Dnr P2       

Planen är antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2004 § 213. 
Detta beslut vann laga kraft den 22 juni 2005. 

 
 
ANTAGANDEHANDLING 
 
 
PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande 
 
PROGRAM TILL DETALJPLAN för 
VALÅSOMRÅDET, Ljungskile, Uddevalla kommun 
Program upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 8 maj 2001 
 
Redogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 9 oktober 2001 
______________________________________________________________________ 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2001 att samråd om program-
met till detaljplanen skulle ske. Programmet skickades därefter på remiss till kommuna-
la och regionala instanser m fl under tiden 23 maj - 31 augusti 2001. Sakägarna inom 
planområdet erhöll också kompletta programhandlingar samtidigt som de inbjöds till ett 
informationsmöte om programmet, vilket avhölls den 13 juni i Ljungskilegården. Under 
samrådstiden fanns också programhandlingarna utställda på Ljungskile bibliotek, på 
Medborgarkontoret i Rådhuset samt på Miljö och Stadsbyggnad i Stadshuset. 
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
KOMMUNALA INSTANSER 
 
1. Barn och utbildning, 19 juni 2001 
Ingen erinran mot detaljplaneläggning. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör i planeringsar-
betet en separat gång- och cykelväg ingå, så att barnen säkert kan ta sig till skolan. 
Kommentar: Med tanke på topografin och vägnätets struktur så finns det svårigheter 
förknippade med att anlägga en separat och ny gc-väg, men frågan bör tydligare bely-
sas/analyseras i en ev detaljplan. 
 
2. Uddevalla Energi AB, 14 augusti 2001 
Ytterligare ny bebyggelse i området föranleder förstärkning av elnätet, vilket innebär 
en ny transformatorstation. 
Kommentar: Plats för transformatorstation skall redovisas i en ev detaljplan. 
 
3. Tekniska nämnden, 20 augusti 2001 
Tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att följande beaktas: 
a) Kyrkvägen, delen Lyckornavägen - Ljungs kyrka, är relativt smal med bitvis dålig 
sikt. Anläggande av mötesplats är önskvärt. 
Kommentar: Bör beaktas i en ev detaljplan. 
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b) Vägkantsmarkering bör förbättras på Kyrkvägen vid Ljungs kyrka för att tydligt 
markera körbana. 
Kommentar: Utformningsförslag för en förbättring av trafikmiljön bör redovisas i ev 
detaljplan. 
 

c) Gator bör inte ha en profillutning överstigande ca 10% med hänsyn till trafiksäker-
het och framkomlighet vintertid. 
Kommentar: I programmet redovisade förslag till nya gatusträckningar har en profil-
lutning på ca 8%. 
 

d) En VA-sanering är önskvärd i området men förutsätter en lång ledningsdragning. En 
exploatering bör därför kunna bidra till finansieringen av ledningen. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

e) Ur genomförandesynpunkt kan inte avgöras vilken av redovisade principskisser som 
bör ligga till grund för planläggning. Förslaget villatomter kan tas fram i kommunens 
regi, medan de övriga bör studeras vidare tillsammans med intressent/-er för att områ-
dets möjligheter skall kunna tas tillvara och efterfrågesituationen på bostadstyper un-
dersökas. Anser att en exploatering av området bör göras så att infrastruktur och bygg-
nader utförs i samma regi, både ur genomförande- och ekonomisk synpunkt. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad instämmer i beskrivningen av hur en fortsatt 
handläggning av ärendet bör gå till. 
 
4. Näringsliv och arbetsmarknad, 22 augusti 2001 
Att skapa ytterligare bostäder på Lyckorna är mycket positivt men denna utbyggnad 
måste varsamt anpassas till befintlig miljö om vi framgent ska kunna erbjuda unika och 
attraktiva bostäder där. Att bygga stora huskroppar eller mycket tätt kanske ger ett nå-
got större antal bostäder men också en miljö som inte hör hemma på Lyckorna och där-
för kommer att förändra områdets särprägel. Rekommenderas att det större området 
enligt principskisserna utnyttjas men att bebyggelse sker med den oregelbundenhet och 
grönska som i övrigt präglar Lyckorna. (Tolkas som att i princip variant B, stycke-
byggda enbostadshus förordas, msb:s anm.) 
Kommentar: Instämmer i att platsens förutsättningar skall utnyttjas, vilket innebär att 
flera olika aspekter bör beaktas. Detta behöver dock inte innebära att endast en hustyp 
eller bebyggelseprincip är möjlig i området. Dessutom kan hävdas att Valåsområdet inte 
är Lyckorna, även om det spelar mindre roll i det här sammanhanget. 
 
5. Socialnämnden, 29 augusti 2001 
Ingen erinran men förordar variant C, lägenhetsvillor med hyresrätt. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
6. Fritid Uddevalla, 30 augusti 2001 
a) Har i princip inget att invända mot i förslag angiven bebyggelse. I ett fortsatt arbete 
om dess detaljutformning bör stark hänsyn tas till att så stor del av berget förblir oex-
ploaterat för boendes närrekreation(lek) och av estetiska skäl. Om varianterna stycke-
byggda villor eller lägenhetsvillor blir aktuella för fortsatt diskussion, bör dessa för-
skjutas i västlig riktning för att bibehålla ett så stort orört närområde som möjligt. 
Kommentar: En exploatering innebär ett "intrång" på berget, men vi vill ändå hävda att 
stora delar av berget förblir orört och möjligt att använda som närrekreationsområde. 
 

b) Uppskattar att det nu finns åtminstone delvis en förklaring till att vattenprover tagna 
under årens lopp vid det s k kallbadhuset visat förekomst av avlopp. Anmärkningsvärt 
är att orsaken har varit känd och att åtgärder inte vidtagits, till nackdel för badande 
och för förvaltningen, som tidigare fått svara för kostnaderna för täta intervall av vat-
tenprovning, och för Friluftsfrämjandet som under sommaren fått svara för samma 
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kostnader. Kan inte nog instämma i att det är "angeläget att avloppsfrågan får en mil-
jömässigt acceptabel och varaktig lösning". Betyder att samtliga avloppsanläggningar 
inom området bör anslutas till det kommunala va-nätet eller tillses att de på annat sätt 
uppfyller miljökraven med det snaraste. 
Kommentar: Överensstämmer i princip med detaljplaneprogrammets redovisning.  
 
7. Kulturnämnden, 5 september 2001 
a) I programmet skrivs att befintlig bebyggelses estetiska, kulturhistoriska m fl värden 
bör tas tillvara och regleras i kommande detaljplan. Är en viktig passus då området har 
stor variation och rikedom i befintlig bebyggelse. Hur tillvaratagandet av befintlig be-
byggelse ska ske är dock inte närmare beskriven. Lämpligen bör vissa begränsningar 
införas som hämmar onödiga nytillskott och ger riktlinjer för framtida utveckling vad 
gäller skala, höjder och material. Men även en beskrivning av befintliga värden är vik-
tig, inte minst när någon vill söka ekonomiskt stöd för bevarande. 
Kommentar: Överensstämmer med vad som översiktligt redovisats i planprogrammet. 
I ev detaljplaner kommer frågan tydligare att beskrivas/redovisas. 
 

b) Eventuell nybyggnation ligger på lite avstånd från de tätare bebyggda delarna av 
området, varför det nya inte behöver upplevas som störande ingrepp. Anpassning till 
såväl naturförhållanden som befintlig bebyggelse krävs dock. 
Kommentar: I programmet redovisas att skisserna skall ses som principer och att ytter-
ligare detaljstudier krävs inför en ev detaljplan. 
 

c) Variant B (styckebyggda villor) känns mer anpassad till området än variant A 
(gruppbyggda villor), genom den något längre slingrande lokalgatan och att byggna-
derna troligen blir mer varierade. Dock är detta alternativ dyrare per boendeenhet, vil-
ket utesluter de som inte har den ekonomiska möjligheten. Variant C (lägenhetsvillor) 
blir troligen den billigaste utbyggnaden per boendeenhet, vilket ger fler människor möj-
lighet att bosätta sig här. Vilka ekonomiska grupper som har störst behov av nytillkom-
na bostäder framkommer inte i programförslaget. Frågan om målgrupp behöver besva-
ras innan val mellan utbyggnadsförslagen görs. 
Kommentar: Vid ett val mellan de redovisade principerna bör frågan om målgrupp ut-
göra en av bedömningsgrunderna. 
 

d) Ett utbyggnadstryck verkar finnas varför detaljplan också bör göras. Att detaljplan 
upprättas ger också ett bättre skydd för befintliga miljöer och löser VA-frågan, vilket är 
positivt. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

e) Fornborgen skulle i och med en exploatering kunna göras mer tillgänglig med t ex 
informationsskylt och iordningställd stig upp i fornborgen så att kunskapen om och 
värdet i fornlämningen tydligare framträder och belastning från fler besökare inte onö-
digt sliter på dessa värden. 
Kommentar: Synpunkten noteras och bör beaktas vid ett eventuellt genomförande. 
Och - i och för sig - också om området inte exploateras. 
 
REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 
8. Vattenfall Västnät AB, 14 juni 2001 
Ingen erinran då vi inte har några anläggningar inom området. 
 
9. Länsstyrelsen, 22 augusti 2001 
a) Föreliggande utredningsskisser kan ligga till grund för fortsatt planering för utbygg-
nad med bostäder. För att tjäna som underlag för en bedömning om berörda riksintres-
sen påtagligt skadas behöver dock planförslaget kompletteras med konsekvenserna för 
kultur- och naturmiljön. Även beskrivningen av geotekniska förhållanden, trafiksäker-
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hets- och bullerfrågor samt VA-frågan behöver kompletteras som underlag för en be-
dömning om bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet. (Länsstyrel-
sens samlade bedömning.) 
Kommentar: Frågorna kommer att behandlas på gängse sätt i ev kommande detaljplan. 
 

b) Påtaglig skada på riksintresset (MB 4 kap, 1 och 4§§ - hushållning med mark och 
vatten) får inte ske. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet liksom möjligheten 
till passage genom området måste säkerställas. Bedömer att den föreslagna markan-
vändningen kan godtas då utbyggnaden kan ses som en utveckling av den befintliga tät-
orten. Det är dock viktigt att områdets helhetskaraktär enligt MB 4 kap bevaras. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 

c) Påtaglig skada på riksintresset (MB 3 kap, 5§ - grunda havsområden 0-6 m, av riks-
intresse för yrkesfisket) får inte ske. Planen bör kompletteras med vilka avsikter kom-
munen har med vattenområdet. 
Kommentar: Om vattenområde tas med i ev kommande detaljplan redovisas detta. 
 

d) SGI har ingen erinran förutsatt att stabilitetsförhållandena klarläggs inom lös-
marksområdena. Vidare måste risk för ytliga ras i branta fastmarksområden och risk 
för blocknedfall klarläggas. Behov av restriktioner och skyddsåtgärder bör särskilt vär-
deras. De geotekniska förutsättningarna bör tydligt redovisas i kommande planbeskriv-
ning och krävs restriktioner/åtgärder bör dessa säkerställas i planen. 
Kommentar: Synpunkten noteras inför kommande detaljplanearbete. 
 

e) Inför en utbyggnad bör trafiksäkerheten i området som helhet ses över. Lämpligen 
kan biltrafiken angöra området från söder och Valåsvägen utformas som en trafiksäker 
förbindelse för oskyddade trafikanter. 
Kommentar: Programmet redovisar att ev nya bostäder bör trafikmatas från söder. 
Valåsvägen kommer även framgent att trafikeras av bilar till vid vägen belägna fastig-
heter.  
 

f) Bullersituationen bör belysas bättre, särskilt vad gäller buller från E6. Planbestäm-
melse om bullerskydd bör införas i kommande detaljplaner. 
Kommentar: Redovisas på gängse sätt i ev kommande detaljplan. 
 

g) Det är positivt att kommunen avser att ta ett samlat grepp på VA-frågan. En godtag-
bar lösning av denna fråga är en förutsättning för den planerade utbyggnaden. 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
 

h) Programmet ger en bra problembeskrivning angående fornborgen. Fortsatt diskus-
sion angående avgränsning mot fornborgen erfordras. ------ Muntligen har därefter re-
presentant för kulturmiljöenheten framfört att man rangordnar principskisserna, i för-
hållande till fornborgen, på följande sätt: 1) Var B (styckebyggda småhus, 2) Var A 
(gruppbyggda småhus) 3) Var C (lägenhetsvillor). Bearbetning behövs av samtliga för-
slag, enligt länsstyrelsen, men för var B bör den vara av minst omfattning.  
Kommentar: Diskussionen med länsstyrelsen måste slutföras och ett besked erhållas 
innan arbete med detaljplanehandlingar inleds. 
 

i) Tillgänglighetsfrågorna bör särskilt beaktas. 
Kommentar: Beskrivs och beaktas på gängse sätt i ev kommande detaljplan. 
 
10. Bohusläns museum, 30 augusti 2001 
a) Förutom de fornlämningar som redovisas i programmet, Raä 222, 135 och 60, finns 
även uppgift om ett antal valar inom området. Dessa är i dagsläget inte registrerade. 
Kommentar: Uppgiften noteras. 
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b) I programmet beskrivs hur man i planeringen tagit hänsyn till fornborgens skydds-
område. Jämfört med av länsstyrelsen tidigare (1994) gjord bedömning av skyddsområ-
det, kan konstateras att mer än hälften av föreslagen nybyggnation ligger inom det be-
dömda skyddsområdet. Enligt uppgift har det förts diskussion mellan kommunen och 
länsstyrelsen om skyddsområdets utbredning efter 1994. Museet kan i detta läge bara 
påpeka att fornborgens skyddsområde utformas så att "ett så stort område på marken 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hän-
syn till dess art och betydelse" (KML, 2 kap, 2§). Sammanfattningsvis innebär pro-
grammet nybyggnation inom fornborgens skyddsområde. Innan fortsatt planering sker 
anser museet att frågan om förhållandet till fornborgens skyddsområde måste lösas. 
Kommentar: I variant A ligger drygt hälften av de föreslagna byggnaderna inom det av 
länsstyrelsen tidigare skisserade skyddsområdet, medan i variant B och C endast en 
mindre del av bebyggelsen ligger inom detta område. Då något bestämt skyddsområde 
vid tillfället för museets remissvar inte föreligger, är det förvånande att museet hävdar 
att planerad bebyggelse ligger inom skyddsområde för fornborgen. Instämmer dock i att 
frågan måste vara löst inför en fortsatt planering. 
 

c) I programmet beskrivs bebyggelsen inom området kortfattat och det slås fast att vär-
den som befintlig bebyggelse besitter bör tas tillvara och regleras i kommande detalj-
plan. Museet har, ur bebyggelseperspektiv, inget att invända mot den planerade bebyg-
gelsen så länge den inte kommer i konflikt med den äldre befintliga bebyggelsen. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 
 
11. Forshälla kyrkliga samfällighet, 23 augusti 2001 
a) Då en nyetablering av bostäder innebär en markant ökning av trafiken är vi oroade 
för vår personals arbetsmiljö. Vår ekonomibyggnad där maskiner förvaras och där per-
sonalen har sina utrymmen är placerad bara någon meter från vägen med kyrkogården 
på andra sidan. Personer och maskiner korsar alltså vägen många gånger per dag. Där 
finns även en offentlig toalett för besökande till kyrkogården. Om trafiken ökar innebär 
detta att risken för olyckor ökar. Även p-platsen blir lidande av mer trafik. Vägen till 
Valåsberget går rakt genom denna. När p-platsen och den första ekonomibyggnaden 
anlades var det mycket lite trafik som skulle passera upp till Valåsberget. Nuvarande 
väg är felplacerad, den är smal och den är brant. Vinterväghållningen är besvärlig på 
grund av stark lutning och allt vatten som kommer från berget och rinner ut på vägen 
och bildar svallis. Tillfarten till ett så stort bostadsområde måste vara bredare och inte 
så brant som nuvarande väg. Om Valåsberget skall bebyggas måste infart till området 
ske från annat håll och inte genom vår p-plats. 
Kommentar: Tekniska nämndens bedömning är att föreslagen exploatering "klaras av" 
av vägsystemet, se dock nämndens synpunkt om vägkantsmarkering och vår kommentar 
under punkt 3b. 
 

b) Har inga synpunkter på om området bebyggs med villor eller flerfamiljshus. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 
12. Lennart Olsson, skyddsombud Forshälla kyrkliga samfällighet, 30 augusti 2001 
Kyrkvägen går rakt genom kyrkans p-plats och mycket nära (4 m) kyrkoförvaltningens 
ekonomibyggnad innehållande lunchrum, omklädningsrum, förråd och garage. Fri sikt 
norrut är mycket begränsad och medför redan nu omfattande risker pga att somliga tra-
fikanter håller för hög hastighet. Att köra ut maskiner är stundtals förenat med livsfara. 
Gäller framför allt sommartid då många ungdomar arbetar på kyrkogården och är ova-
na vid trafiksituationen samtidigt som trafiken ökar pga sommargäster och turister. 
Med tanke på personalens säkerhet och att vägens beskaffenhet inte kan förbättras är 
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det därför som skyddsombud omöjligt att acceptera en ökad trafik som skulle öka ris-
kerna ännu mer. 
Kommentar: Se punkt 11a. 
 
SAKÄGARE 
 
13. Anne-Marie Andersson och Leif Stjernmar (Ljungs-Hälle 1:101), 25 juli 2001 
Motsätter sig programförslaget som det är utformat och föreslår följande: 
a) Har för avsikt att bygga om fastigheten för 1-2 miljoner kronor och bosätta sig där 
permanent. Därtill begärs att "villautfarten" mellan fastigheten och Kyrkvägen av 
kommunen byggs om till samma bredd och standard som Kyrkvägen, vägen beläggs 
med asfalt. Kommunen skall också ombesörja framdragning av frostfri ledning till 
brandpost. Vägen skall ingå i Valåsbergets samfällighetsförening sektion 1, vilken skall 
svara för såväl underhåll som för snöröjning och sandning i framtiden. Kommunen 
skall ensam stå för samtliga kostnader. Begär dessutom att kommunen löser in ett tomt-
område om ca 3000 m2 på fastigheten Ljung 1:1 och sammanlägger detta till Ljungs-
Hälle 1:101. 
Kommentar: (Som bakgrund till yttrandet kan nämnas att det i programmet ifrågasätts 
om det skall finnas någon byggrätt på fastigheten i kommande detaljplan då nuvarande 
huvudbyggnad är obebodd och stadd i förfall.) Frågan om byggrätt eller ej måste slutgil-
tigt avgöras i en detaljplan. Övriga krav/önskemål vidarebefordras till tekniska konto-
rets exploateringsavdelning för bedömning. 
 

b) Som alternativ till ovanstående begärs att kommunen löser in fastigheten Ljungs-
Hälle 1:101 samt fastigheten Brage 3 i Uddevalla till en summa av 3 500 000 kronor. 
Kommentar: Se kommentar ovan (punkt 13a). 
 
14. Ingvar Lindgren / Eva Selin Lindgren m fl (undertecknat av 21 st ägare till fas-
tigheter inom programområdet), 30 juli 2001 
En så kraftig exploatering av Valåsbergets södra del som de framlagda förslagen re-
presenterar skulle vara mycket olämplig av flera skäl, av vilka här framläggs de star-
kaste: 
a) Den södra delen av Valåsberget har länge varit orörd (ca 150 år) och har tidigare 
betraktats som ett naturskyddsområde. Det har under denna tid utvecklat ett speciellt 
växt- och djurliv. En kraftig exploatering av området innebär ett allvarligt ingrepp i 
detta skyddade område. Är inte experter på detta fält men anser att en miljöprövning 
bör göras av berörda myndigheter innan detta ärende förs vidare.  
Kommentar: Området har inget formellt skydd i detta avseende och vår uppfattning är 
att endast en mindre del av området direkt berörs av en eventuell exploatering (se även 
kommentar till punkt 6a). Konsekvenser för naturmiljön bör beskrivas i en ev detalj-
plan. 
 

b) En exploatering innebär att fornborgen utsätts för ett kraftigt ökat slitage. Med tanke 
på att denna region utgör ett av de allra äldsta bosättningsområdena i landet, så är det 
angeläget att viktiga minnesmärken kan vårdas och bevaras för framtiden. Även denna 
fråga bör prövas av berörda myndigheter. 
Kommentar: Instämmer i vikten av att fornborgen vårdas och bevaras för framtiden. 
Kan dock inte direkt inse att en exploatering, med kanske som mest 25 nya lägenheter, 
skulle innebära ett kraftigt ökat slitage på fornborgen. 
 

c) Valåsvägen är en privat väg som förvaltas av en vägförening. Den är smal, krokig 
och i norra delen mycket brant samt redan idag på gränsen till trafikfarlig. Föreslagen 
nybyggnationen skulle få sin huvudtillfart söderifrån, men erfarenheten visar att även 
den norra utfarten utnyttjas i betydande grad även av dem som bebor den södra delen 
för att nå badplatsen, småbåtshamnen, trävaruaffären eller Ljungskile centrum. Finns 
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ingen anledning att anta att detta beteendemönster skulle ändras om den föreslagna 
detaljplanen realiseras. Att bredda eller på annat sätt bygga om denna del av vägen är 
helt ogörligt med tanke på nuvarande bebyggelse. Även med de mindre alternativen 
(var A och B) skulle trafiken på Valåsvägens norra del öka så att stora svårigheter kan 
förväntas uppstå. Med det större alternativet (var C) skulle situationen bli helt orimlig. 
Kommentar: Tekniska kontoret redovisar i sitt yttrande att trafikflödet generellt kan 
beräknas till fyra resor per hushåll och dag. Detta skulle vid en nyexploatering medföra 
en kraftig ökning jämfört med befintliga förhållanden, men i totalt antal fordon ändå en 
liten trafikmängd vilken inte nämnvärt beräknas påverka trafiksäkerhet och framkom-
lighet. I programmet redovisas att förslagen till ny bebyggelse inte medför någon prin-
cipiell förändring av det befintliga vägsystemet och att det är rimligt att ny bebyggelse 
angörs från söder (Kyrkvägen). Så vitt Miljö och Stadsbyggnad kan bedöma har dock 
samfällighetsföreningen möjlighet att genom olika åtgärder förbjuda/förhindra ovid-
kommande genomfartstrafik. 
 
15. Lennart och Siv Berger (Ljungs-Hälle 1:78), 23 augusti 2001 
a) En exploatering med ytterligare bostäder innebär otvivelaktigt ett mycket stort in-
grepp i naturmiljön och den befintliga bebyggelsens miljömässiga värden bör beaktas. 
Synes även ur allmän synpunkt vara högst olämpligt att ytterligare förtäta och så hårt 
exploatera Valåsområdet. Stora byggnadstekniska ingrepp erfordras, såsom spräng-
ning, schaktning, stora markytor för parkering, utbyggnad av det kommunala va-nätet 
mm. Åtgärder som innebär alltför stora ingrepp i områdets natur- och kulturmiljö.  
Kommentar: Det är ofrånkomligt att en exploatering innebär ingrepp i naturmiljön, 
vilket också redovisas i programmet. Miljö och Stadsbyggnad menar dock att dessa in-
grepp är begränsade i förhållande till storleken på de obebyggda områden som kvarstår 
efter en exploatering.  
 

b) Valåsberget utgör en betydelsefull "grön lunga" i den delvis täta bebyggelsen utmed 
kusten; särskilt med  hänsyn till att E6:an ligger tätt intill bergets ena sida. Synes där-
för vara av vikt att bevara vegetation och naturmark så mycket som möjligt. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad bedömer att en rimlig avvägning mellan "explo-
ateringsintresset" och "bevarandeintresset" gjorts i de skisser som redovisas i program-
met. En begränsad del av berget tas i anspråk om något av förslagen genomförs. 
 

c) För att ge en bättre bild av konsekvenserna av en utbyggnad bör en separat utred-
ning göras som beskriver miljökonsekvenserna av det ökade trycket på Valåsberget och 
omgivande områden, såsom ökad befolkning, ökad biltrafik och ökat tryck på natur- och 
kulturmark. Utredning saknas och bör tilläggas ärendet och ej upprättas i efterhand. 
Kommentar: Konsekvenser av ett planförslag skall redovisas och Miljö och Stads-
byggnad är av uppfattningen att det bör ske i planbeskrivningen till en detaljplan. 
 

d) Föreslagen trafiklösning med utökad trafikbelastning på den delvis mycket smala, 
branta och krokiga Valåsvägen kommer inte att fungera. Kommer att innebära stora fy-
siska och ekonomiska olägenheter för samtliga boende på Valåsberget. Vägen passerar 
dessutom i dess södra del (Kyrkvägen) genom den arbetsplats som disponeras av kyr-
kogårdens personal, vilket redan idag är ett stort problem. 
Kommentar: Se kommentarer till punkterna 11a och 14c. 
 

e) Under åberopande av vad som framförts och att särskida skäl synes föreligga att be-
vara Valåsbergets samlade natur- och kulturvärden hemställes om att programmet ej 
bör ligga till grund för upprättande av detaljplan för tillkommande bostadsbebyggelse 
samt att detaljplanen ej antages av Uddevalla kommun. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
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16. Ingemar och Ann-Mari Walsund (Ljungs-Hälle 1:73/74), 25 augusti 2001 
a) När området skall planeras bör hänsyn tas till redan boende i området, vägar, kyr-
kan, miljön och inte belasta skattebetalarna med orimligt höga anläggningskostnader. 
Kommentar: Ett områdes lämplighet för t ex bostadsbebyggelse prövas i en detaljplan. 
Avvägningar görs då mellan många olika intressen - även exploateringsbehovet för t ex 
nya bostäder. Avsikten med en exploatering är inte att den skall belasta skattebetalarna. 
 

b) Hänsyn har inte tagits när en väg i några av förslagen planeras på en platå omedel-
bart över våra fastigheter. Innebär reflektorljus in i fastigheterna, buller och avgaser. 
Fastigheterna blir omringade av vägar. 
Kommentar: Effekten av reflektorljus bör kunna minimeras via t ex byggda åtgärder. 
Buller- eller avgassituationen bedöms inte bli sådan att risk föreligger att gräns- eller 
riktvärden överskrids. 
 

c) Valåsvägen tål inte ökad trafikmängd norrut mot hamnen, idag "trafiksituation" var-
je gång man får möte.  
Kommentar: Se kommentar till punkt 14c. 
 

d) Idag är det problem med trafiken som kör fort i nerförsbacken där sikten är obefint-
lig och kyrkan har sin arbetsplats två meter från vägbanan, där fordon och arbetsred-
skap körs ut och in, ofta av ungdomar. Där kan man, om trafiken ökar, förutse en snar 
olycka. Vid högtider är p-platsen igenproppad och bilar parkerade längs vägen norrut. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 11a. 
 

e) Tar man numera inte hänsyn till landskapsbilden vid planering? Läste i gamla bygg-
lov att vår fastighet inte fick byggas fem meter högre pga att det skulle få en för marke-
rad bild i landskapet. Ställ er vid Vägverkets rastplats eller åk ut till Ulvön och titta mot 
Valåsberget, skulle inte dessa hus störa landskapsbilden med hustak i horisonten så kan 
allt i fortsättningen tillåtas. 
Kommentar: En siluettpåverkan kan inte uteslutas om variant B eller C genomförs. 
(Dessa varianter innebär ungefär samma högsta taknockshöjd.) Miljö och Stadsbyggnad 
gör emellertid bedömningen att denna kommer att vara begränsad, då "bakomliggande" 
högre berg - och framför allt trädkronor - reducerar effekten. Dessutom bör man kunna 
anse att en väl gestaltad bebyggelse kan komma att innebära ett tillskott i miljön. Ny 
bebyggelse bör inte automatiskt innebära en negativ miljöpåverkan. 
 

f) Vägar, vatten och avlopp betalas med ett (om vi fattat det rätt) lika belopp var man 
än bygger i kommunen, med er ansträngda ekonomi är detta ett ekonomiskt vansinne, 
när det finns enklare lösningar, som att bygga ett fåtal hus i bergets södra del där re-
dan väg finns och där boende på Valåsberget vetat om att planläggning skett på 70-
talet. 
Kommentar:  Tekniska kontoret redovisar i sitt samrådsyttrande att en VA-sanering är 
önskvärd i området men förutsätter en lång ledningsdragning och att en exploatering 
därför bör kunna bidra till finansieringen av ledningen.  
 

g) Om byggnation genomdrives mot de boendes vilja så måste planen från 70-talet 
dammas av och hänsyn tagas till redan boende. Vägen måste byggas om. Ekonomin gör 
att ett fåtal hus byggs vid befintlig grusväg. Man tar hänsyn till landskapsbilden och 
drar ner husen under horisonten. Hoppas detta stannar vid ett utbyte av synpunkter 
mellan kommun och invånare. 
Kommentar: Tidigare föreslagen bebyggelse innebar bl a en placering så nära fornbor-
gen att den bedöms som orealistisk i dagsläget. I övrigt hänvisas till kommentarer ovan. 
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17. Valåsbergets samfällighetsförening, 28 augusti 2001 
a) Föreningen vill inledningsvis understryka att Valåsvägen är en enskild väg som upp-
rustats och underhålls med privata medel helt utan statliga bidrag och som administre-
ras som en s k samfällighetsförening under lantmäterimyndighetens överinseende. Då 
det i programmet förutsätts att föreningen skall svara för väghållningen inom det aktu-
ella området önskar föreningen framföra följande synpunkter på befintliga och pro-
grammets föreslagna vägar - trots att föreningen inte är sakägare som fastighetsägare. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad gör bedömningen att samfällighetsföreningen är 
sakägare i det här ärendet. 
 

b) Föreningen delar uppfattningen att vägen huvudsakligen kommer att matas från sö-
der men har därjämte den erfarenheten att redan idag en inte obetydlig genomfartstra-
fik belastar även den branta delen av Valåsvägen, en trafik som kommer att spädas på 
av de nya boende på berget. Denna del av vägen är smal och mycket brant och därige-
nom inte alls lämpad för annat än trafik direkt till där liggande fastigheter. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 14c. 
 

c) Det är anmärkningsvärt att kommunen i det föreliggande förslaget antyder att man 
kan tänka sig att på Valåsberget tillskapa ytterligare en väg med liknande, branta back-
ar och med snäva kurvor - som dessutom med en trång T-korsning tänks ansluta till den 
befintliga Valåsvägen! 
Kommentar: Den i skisserna redovisade vägdragningen innebär en lutning på ca 8%, 
vilket bedöms som rimligt. Se även punkt 3c. Korsningen med Kyrkvägen/Valåsvägen 
bedöms kunna utföras så att en relativt god trafiksäkerhet erhålles. 
 

d) Det torde inte vara orealistiskt att anta att antalet bilar per ny villa kan komma att 
uppgå till minst två och i flerbostadshusen till lika många för var och en av det tänkta 
25-talet lägenheter. Ytterligare ett 50-tal bilar med yrkesverksamma boende kan då om 
programmet genomförs tänkas dagligen trafikera vägen. Det är mer än en fördubbling 
av fordonsparken med hemvist på berget. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 14c. 
 

e) Uteslutet att till rimlig kostnad samtidigt kunna hålla den befintliga och den tänkta 
nya vägen snö- resp halkfri vid de hastigt påkommande snöfall omväxlande med slask 
och ishalka som är så vanligt förekommande från november till april och som avspeglar 
sig i våra snöröjningsfakturor. Kollisioner i T-korsningen söder om Valåsvägen 22,  
som har begränsad sikt för uppifrån kommande fordon, och vintertid avåkning i kur-
vorna är risker som inte kan negligeras på en ny väg resp på befintlig. 
Kommentar: Ev tillkommande fastighet/-er avses ingå i samfällighetsföreningen, var-
igenom föreningens budget för drift och underhåll kan ökas. Hur en exploatering i detalj 
påverkar föreningens kostnader är svårt för Miljö och Stadsbyggnad att avgöra, men ju 
"tätare" bebyggelse, desto bättre förutsättningar kan man anta. En ny väg bedöms kunna 
utföras med en i sammanhanget relativt rimlig standard (se kommentarer ovan).  
 

f) Vägsamfällighetens område passerar rakt igenom och delar kyrkans p-plats. Vid oli-
ka evenemang med anknytning till kyrkan utnyttjas redan idag p-platsen inkl vägområ-
det till bristningsgränsen för parkering så att ibland genomfart omöjliggöres. För de 
boende på Valåsberget är det uppenbart att olycksrisken ökar påtagligt då parkerade 
bilar, kyrkobesökare och barnfamiljer rör sig fritt över vägområdet mellan de parkera-
de bilarna. En ytterligare ökning av antalet boende på berget ökar avsevärt denna risk. 
Kommentar: Se kommentarer till punkt 3b. 
 

g) Kyrkans ekonomibyggnader och kyrkogården ligger på ömse sidor om Valåsvägens 
vägområde på kyrkans p-plats vilket innebär att kyrkogårdspersonalen i sitt arbete ofta 
måste passera vägområdet. Fordon som passerar arbetsplatsen har ofta förhållandevis 
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hög fart och kör tätt intill nämnda byggnader varför risken för kollision resp person-
olycksfall är stor vilket kan innebära att samfällighetsföreningen ev avkrävs ansvar. 
Kommentar: Se kommentarer till punkt 11a. 
 

h) Valåsvägen mynnar ca 100 meter söder om kyrkans p-plats i den förhållandevis sma-
la Kyrkvägen vilken via två kurvor med skymd sikt och två villautfarter mynnar i den 
enfiliga bron över Ljungsån (Bratteforsån). Ofta inträffar här kollisionstillbud till följd 
av att vägen passeras av bl a främmande fordon vars förare inte är tillräckligt obser-
vanta eller känner till riskerna. Tillbuden kommer att bli mer frekventa med den trafik-
ökning som blir en konsekvens av programmets visioner och kommer givetvis i några 
fall även att resultera i fordons- och personskador. 
Kommentar: Se föreslagen åtgärd från tekniska nämnden (punkt 3a). 
 

i) Konstaterar sammanfattningsvis att de skissade vägalternativen har stora nackdelar. 
Kan ingen mindre riskfylld tillfartsväg till det föreslagna bostadsområdet åstadkommas, 
anser föreningen att föreslagen bebyggelse av Valåsberget ej bör ske. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
18. Ljungs församling (Ljung 1:18 m fl), 29 augusti 2001 
a) Behov föreligger av alternativ tillfartsväg till det nya området pga risker för kyrkans 
anställda eftersom manskapsbyggnaden ligger precis vid vägen. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 11a. 
 

b) Framhåller vikten av att den kommande bebyggelsen inte förfular miljöbilden vid 
Ljungs kyrka. 
Kommentar: Så bedöms inte behöva bli fallet, se även kommentar till punkt 16e. 
 
19. Kjell Fredgren (Ljungs-Hälle 2:1), 31 augusti 2001 
a) Varje nytt erbjudande om attraktivt boende på Valåsberget medför en försämring för 
de redan bofasta. 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
 

b) Uppenbart att man med planen vänder sig till mycket köpstarka grupper oavsett ut-
byggnadsalternativ. Köpstarka grupper har krav på stora bilar, starka bilar och många 
bilar, alltså kommer problemen som finns i området att förstärkas i takt med antalet nya 
bostäder. Köpstarka grupper har också krav på kommunal service, vägunderhåll etc. 
Slutsats: Begränsa antalet nya bostäder. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad bedömer att de redovisade skisserna innebär en 
relativt begränsad utbyggnad. I visionen för Uddevalla kommun anges att vi skall till-
handahålla ett attraktivt boende. Utifrån vad som redovisas i programmet, och de av-
vägningar som görs där, så bedömer Miljö och Stadsbyggnad att ett ev genomförande 
av programmets intentioner innebär ett attraktivt boende - både för befintliga och nytill-
kommande.   
 

c) Boendemiljön präglas starkt av Kyrkvägen mellan gamla och nya kyrkan, och kyr-
kans placering vid sjön. En inbjudan till lugn och avskildhet. Från sjön och från Lyck-
orna utgör Valåsberget en vacker bakgrund/inramning till kyrkan. Miljön måste behål-
las så långt det är möjligt, vilket ställer stora krav på utformningen av det nya området. 
Miljön får inte förfulas med extremt designade "glashus" eller andra främmande inslag. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 18b. En väl gestaltad bebyggelse bör kunna be-
rika miljön. 
 

d) Blir svårt att få fram mer trafik på de smala tillfarterna till området; t ex utfarten vid 
gamla kyrkan där sikten är skymd och därför redan nu en stor säkerhetsrisk. Förträng-
ningen på Kvarnbron utgör också en stark begränsning med många incidenter. Slutsats: 
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En besvärlig trafikmiljö som är svår att påverka utan stora ingrepp i miljön kring 
Kyrkvägen. Mer trafik ökar riskerna. 
Kommentar: Se kommentarer ovan samt tekniska kontorets synpunkt att vissa åtgärder 
bör vidtas på Kyrkvägen, men att vägsystemet sammantaget bör klara föreslagna explo-
ateringar utan nämnvärd påverkan på trafiksäkerheten och framkomligheten. 
 

e) Noterar med intresse skrivningen om VA-frågan, men har svårt att se hur den plane-
rade nybyggnationen påverkar VA-saneringen i det befintliga beståndet. Varje fastighet 
bär ju enbart sina egna kostnader och ett VA-system i Valåsberget lär bli extremt kost-
samt. Enda gemensamma nämnaren är att nybyggnationen tvingar fram ett beslut att 
sanera området, vilket är en positiv följd av planen. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 16f. 
 
ÖVRIGA 
 
20. Sten Larsson, Vitsippsvägen 16, Ljungskile, 27 augusti 2001 
Förutom de i programmet redovisade fornlämningarna, som omfattas av ett lagstadgat 
skydd, är själva toppen av Valåsberget av intresse. Platsen är enligt traditionen i byg-
den och efter vad som kan slutas av namnet en gammal vårdkaseplats, dvs en plats där 
man eldade för att buda i ofredstider. Utgör därför ett stort kulturhistoriskt intresse 
som är skyddsvärt. Bör därför utmärkas såväl i programmet som i kartmaterialet. Val-
åsberget har också en social betydelse, som vandringsmål för många ortsbor och besö-
kare. Sammantaget bör ovanstående få konsekvenser på så sätt att exploateringen på 
berget begränsas. Möjligen är var A acceptabel, medan B och C är klart olämpliga. 
Föreslår därför att toppen av Valåsberget registreras som ett kulturhistoriskt värdefullt 
objekt, att var B och C tas bort som möjliga lägen för exploatering samt att ingen ytter-
ligare exploatering framgent skall ske inom den i detta avseende alltjämt orörda östra 
delen av Valåsberget. 
Kommentar: Bohusläns museum konstaterar i sitt yttrande (punkt 10a) att det finns 
uppgift om ett antal valar inom området, men att dessa inte är registrerade. De kan re-
dovisas i ev kommande detaljplan om mer precisa uppgifter kommer fram, men Miljö 
och Stadsbyggnad gör bedömningen att de inte bör påverka en exploatering. Ovan har 
också redovisats att vi gör bedömningen att en relativt begränsad del av naturmarken 
kommer att tas i anspråk om området exploateras enligt programmet och att ett stort 
område lämnas orört. Detta område kan i ev detaljplan komma att redovisas som t ex 
naturmark.  
 
SAMMANFATTNING 
Det kan konstateras att det föreligger ett stort motstånd från de i området boende och 
verksamma mot en ytterligare exploatering. Motiven som framförs är i första hand att 
en sådan kommer att få negativa konsekvenser för vägnätet och trafiksäkerheten, natur- 
och kulturmiljön samt arbetsmiljön. De kommunalekonomiska konsekvenserna av en 
exploatering ifrågasätts också. Övriga remissinstanser ger i huvudsak sitt stöd för en 
fortsatt planering. 

Miljö och Stadsbyggnad kan konstatera att det inte är ovanligt att förslag till "förtät-
ningar" eller utbyggnad i anslutning till befintlig bebyggelse bemöts negativt av de i 
området boende, vilket ofta är naturligt då varje förslag till förändring innebär en osä-
kerhet inför framtiden. Vi vill dock hävda, med hänvisning till de kommentarer som 
gjorts till inkomna yttranden, att de negativa konsekvenser som befaras av en ytterligare 
exploatering går att bemästra eller måste ses i ett helhetsperspektiv där även bl a all-
mänintresset av nya bostäder bör vägas in i en värdering och ett ställningstagande. Det 
kan i sammanhanget nämnas att ett förhållandevis stort antal människor i samband med 
samrådet (och därmed sammanhängande utställning av programmaterialet) hört av sig 
till Miljö och Stadsbyggnad för att anmäla sitt intresse av att bosätta sig i området. 
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Med anledning av ovanstående anser Miljö och Stadsbyggnad att det finns fog för 

att fortsätta studera och pröva lämpligheten av bl a en ytterligare exploatering i ett de-
taljplaneförslag. Som ovan redovisats bör ett sådant arbete ske i samarbete och samver-
kan med en eller flera intressenter/entreprenörer. Ett detaljplaneförslag innebär också en 
tydligare redovisning av förutsättningar, analyser och konsekvenser mm, vilket för-
hoppningsvis innebär ett bra underlag för framtida beslut. Vilket, eller vilka, principför-
slag som detaljplaneförslaget skall grunda sig på bör diskuteras och beslutas av miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden. Innan arbete med detaljplanehandlingar påbörjas bör dock 
diskussionen med länsstyrelsen, angående anpassning till fornborgen, slutföras. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta  
 
att godkänna programsamrådsredogörelsen samt 
att  ge Miljö och Stadsbyggnad i uppdrag att inleda arbetet med ett detaljplaneförslag. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
stadsbyggnadschef planarkitekt 


