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PLANFÖRFARANDE 
Ärendet är handlagt med s k normalt planförfarande. Den reviderade upplagan av pla-
nen har dock handlagts med s k enkelt planförfarande. 
 
HANDLÄGGNING AV UTSTÄLLNING M M 
Detaljplanen har varit utställd för granskning, enligt PBL 5:23, på Medborgarkontoret i 
Rådhuset, på Ljungskile bibliotek samt på Miljö och Stadsbyggnad i Stadshuset under 
tiden 1 – 30 april 2004. Kungörelse om utställning infördes i Bohusläningen samt an-
slogs på kommunens anslagstavla den 1 april 2004. Underrättelse om utställning skick-
ades den 31 mars 2004 till sakägare enligt fastighetsförteckningen. Handlingarna skick-
ades samtidigt till bl a länsstyrelsen. 

Den reviderade detaljplanen (i form av reviderad plankarta samt preliminärt utlåtan-
de efter utställning) skickades därefter som underrättelse, med enkelt planförfarande en-
ligt PBL 5:28, till närmast berörda sakägare, hyresgästföreningen, tekniska nämnden 
samt länsstyrelsen under tiden 24 maj – 7 juni 2004.  

Ett förslag till detaljplan hade innan utställning och underrättelse varit utsänt på sam-
råd enligt PBL 5:20. Remisstiden för samrådshandlingarna var 19 augusti – 14 oktober 
2003. Ett informations- och samrådsmöte hölls i Ljungskilegården den 23 september 
2003. Framförda synpunkter från samrådet finns sammanfattade och kommenterade i 
samrådsredogörelsen, daterad den 4 november 2003 och kompletterad den 13 januari 
2004. 

Detaljplanearbetet föregicks av ett programskede. Programmet till detaljplan skicka-
des på remiss under tiden 23 maj – 31 augusti 2001. I samband med denna remiss hölls 
ett informations- och samrådsmöte i Ljungskilegården den 13 juni 2001. Framförda 
synpunkter från programskedet finns sammanfattade och kommenterade i en program-
samrådsredogörelse, daterad den 9 oktober 2001. 
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SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER UTS-
TÄLLNINGSTIDEN SAMT MILJÖ OCH STADSBYGGNADS 
KOMMENTARER 
 

1. Länsstyrelsen, 15 april 2004 
a) Bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i PBL 12:1 och nu kända förhållan-
den att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av länsstyrelsen om 
den antas. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 

b) De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har beaktats. En planbestämmelse i 
enlighet med önskemål från SGI har införts. Vill dock ännu en gång understryka vikten 
av att de trafiksäkerhetsfrågor som berör kyrkplanen ägnas all den uppmärksamhet som 
är möjlig i det fortsatta arbetet med den parallella detaljplanen som omfattar den be-
fintliga bebyggelsen. 
Kommentar: Ambitionen är att skapa en så god trafiksäkerhetssituation som förutsätt-
ningarna och omständigheterna medger och ger anledning till. 
 

2. Ulla-Brith Gustafsson (Ljungs-Hälle 1:72), 23 april 2004 
a) Att bygga 20 st gruppsmåhus så nära intill befintlig bebyggelse blir en försämrad 
boendemiljö för de berörda. Byggnationen bör därför flyttas längre bort som det påpe-
kats i tidigare skrivelser (031008). 
Kommentar: I samrådsredogörelsen redovisas att nya byggnader placeras på ett av-
stånd av ca 40 meter från befintlig bebyggelse vilket, med tanke på områdets förutsätt-
ningar och ställt i relation till bl a bostadsområden i närheten, får anses vara ett skäligt 
avstånd.  
 

b) Vill åter erinra om yttrandet från kulturnämnden (010905). I programmet beskrivs 
att befintlig bebyggelses estetiska och kulturhistoriska m fl värden bör tas tillvara. Det 
är en mycket viktig passus då området har en stor variation och rikedom i befintlig be-
byggelse. 
Kommentar: Som tidigare redovisats i samrådsredogörelsen så behandlas den befintli-
ga bebyggelsen i en separat detaljplan. Till detta kan påpekas att Miljö och Stadsbygg-
nad anser att föreslagen bebyggelse är väl gestaltad och kommer att utgöra ett positivt 
miljötillskott i området. 
 

c) Beträffande Valåsvägen återkommer följande synpunkter:  Vägen tål ej mer trafik-
belastning då den delvis är mycket smal, krokig och brant.  Mötesplatser saknas, det 
finns ingen vägbelysning på delar av vägen. Redan idag är det problem med bilar, mo-
peder mm som kör för fort upp och ner på vägen.  Kyrkans personal med sina förråds-
byggnader intill backen – hur farligt är det inte för dem?  Varför kan man inte anläg-
ga en väg förbi gamla kyrkan upp till föreslagen byggnation?  Går ekonomin före tra-
fiksäkerheten? 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad vidhåller sin uppfattning att vägsystemet klarar 
den trafikökning som ny bebyggelse alstrar. Merparten av trafiken bedöms utnyttja 
Kyrkvägen. Se även kommentar till punkt 1b ovan. Ny väg söderifrån har studerats men 
bedömts orealistisk både ur ett ekonomiskt och ur ett terrängmässigt perspektiv.  
 

3. Hyresgästföreningen, odat 
Vidhåller tidigare utlåtande; motsätter sig bebyggelse på Valåsberget då området är ett 
naturområde som används flitigt av de boende i Ljungskile.  
Kommentar: I planbeskrivningen redovisas att det är en begränsad del av berget som 
föreslås bli exploaterat. Den föreslagna bebyggelsens placering gör att ett stort fritt om-
råde för strövtåg etc kvarstår. (Samma kommentar som i samrådsredogörelsen.)  
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4. Karl-Åke Andersson (Ljungs-Hälle 1:71), 26 april 2004 
a) Husen bör placeras längre bort från bef bebyggelse samt reduceras till antalet. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 2a ovan. 
 

b) En hundraprocentig trafikökning är ödesdiger pga att Valåsvägen är smal, krokig 
och brant samt saknar mötesplatser. Trafiksäkerheten kommer att starkt försämras om 
föreslagen nybyggnation sker. Ny väg från Ljungs gamla kyrka bör ingå i Er planering. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 2c ovan. 
 

5. Anita Dahlberg (Ljungs-Hälle 1:79), 26 april 2004 
a) Eftersom några väsentliga förändringar inte har gjorts jämfört med samrådshand-
lingen har vi i princip samma invändningar nu som de vi redovisade under samrådet. 
Kommentar: Ställningstagandet noteras. 
 

b) Några hus har flyttats längre upp i området vilket givetvis är positivt men sannolikt 
skulle de utan obehag kunna flyttas ännu längre upp. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 2a ovan. 
 

c) Om husen flyttades längre upp skulle det bli naturligt att man gjorde avfarten i form 
av väg ned mot Ljungs gamla kyrka. Trafiksituationen över kyrkans p-plats och nedfar-
ten mot båthamnen är farliga trafikfällor. Att tro att ungdomar och andra som skall ner 
till båthamnen eller byggmaterialfirman kommer att köra omvägen ut på stora vägen är 
alltför orealistiskt. Om byggnationen ändå kommer till stånd så bör åtminstone trafiksi-
tuationen lösas med en separat väg från detta nya område ner till Ljungs gamla kyrka. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 2c ovan. 
 

6. Sven Olof o Maj-Britt Andersson (Ljungs-Hälle 1:77), 26 april 2004 
a) Den marginella justering som ni redovisar förändrar inget i vår synpunkt beträffan-
de bebyggelsens placering. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 2a ovan. 
 

b) Er kommentar i samrådsredogörelsen är felaktig när ni påstår att trafiken genom 
kyrkans arbetsplats inte kommer att flerdubblas. Idag finns åtta fastigheter med åre-
truntboende, samt fyra fastigheter som är sommarfastigheter, som har denna sträckning 
som normal utfart. Trafiken genom kyrkans arbetsplats motsvarar då max nio fastighe-
ters trafik. När ytterligare 20 fastigheters trafik tvingas genom arbetsplatsen blir trafi-
ken flerdubblad. (Resultatet av tidigare trafikmätning bekräftar vår beskrivning.) 
Kommentar: Enligt den refererade trafikmätningen så framförs i backen norr om kyrk-
plan 58 resp 72 st fordon per veckomedeldygn (vinter- resp sommartrafik). Som scha-
blon brukar man räkna med fyra st trafikrörelser per dygn från en bostad. Ny bebyggel-
se skulle sålunda alstra ca 80 trafikrörelser per dygn i backen. Därav vår kommentar att 
trafiken inte kommer att flerdubblas. Som vi tidigare sagt så innebär det en, relativt sett, 
stor trafikökning, men i absoluta tal fortfarande väldigt lite trafik. 
 

c) Påminner även om att det enligt Vägverkets rekommendation råder begränsat axel-
tryck, åtta ton, på Valåsvägen och del av Kyrkvägen. 
Kommentar: Synpunkten har noterats. 
 

7. Lennart o Siv Berger (Ljungs-Hälle 1:78), 26 april 2004 
a) Hela projektet innebär ett förödande ingrepp i den bohuslänska natur som vi alla så 
mycket värnar om. Visserligen sker det ev ingreppet på en begränsad del av Valåsber-
get men på den del som mest bör bevaras, nämligen havssidan. Läget är unikt mittemel-
lan E6 och havet. 
Kommentar: I en detaljplan görs prövning av ett områdes lämplighet för t ex bebyg-
gelse. I planbeskrivningen redovisas att exploateringen innebär ingrepp i terräng och 
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vegetation, men vägdragning och hustyper är i hög grad anpassade till terrängförut-
sättningarna och stora delar av naturområdet kommer att finnas kvar som allmän plats. 
 

b) Enligt vår uppfattning bör området såsom liggande inom kust- och skärgårdsområde 
vara av riksintresse och omfattas av miljöbalkens hushållningsbestämmelser (MB kap 
4, §1 och 4). 
Kommentar: I planbeskrivningen redovisas följande: ”Området ingår i den kustzon 
som i sin helhet är av riksintresse pga sina natur- och kulturvärden. Särskilda hushåll-
ningsbestämmelser gäller enligt MB 4:1 och 4:4. Den föreslagna bebyggelsekomplette-
ringen är en utveckling av befintlig tätort, för vilket riksintresset inte utgör hinder. Detta 
bedöms också vara länsstyrelsens uppfattning redovisad under samrådet avseende pro-
gram till detaljplan.” Länsstyrelsen har under detaljplanens vidare handläggning inte re-
dovisat någon annan uppfattning i frågan. 
 

c) Det finns mycket starka tvivel om möjligheten att på ett acceptabelt sätt lösa trafik-
frågorna på Valåsvägen-Kyrkvägen. Dessa tvivel har avfärdats med att tekniska nämn-
den bedömt att man ”klarar av” detta. Själva anser vi att trafikfrågorna ej går att lösa 
på ett acceptabelt sätt av följande skäl: 1) Valåsvägens lutning på norrsidan är bitvis 
20% och dess ringa bredd omöjliggör mötande trafik. 2) Kyrkvägens samt Kvarnbrons 
ringa bredd. 3) Kyrkvägens sträckning tätt utefter kyrkogårdsförvaltningens förråd med 
portar ut mot gatan. 4) Kyrkvägens sträckning genom p-platsen för besökare till kyrka 
och kyrkogård. Med anledning av programredogörelse  har från länsstyrelsens sida på-
pekats att trafiksäkerheten i området bör ses över. 
Kommentar: Som redovisas i planbeskrivningen föreslås åtgärder, dock ej på Valåsvä-
gen eller Kvarnbron. Dessa åtgärder tas upp till närmare behandling i detaljplan för be-
fintlig bebyggelse där vägnätet ingår, men avses genomföras i samband med en exploa-
tering i enlighet med den här planen. Se även kommentar till punkt 1b ovan. 
 

d) Från kommunens sida sägs att ev nya bostäder bör trafikmatas från söder. Avståndet 
från den ev nya bebyggelsen till Ljungskile samhälle är mer än 2200 meter om trafik-
matning äger rum från söder. Om man väljer den norra anslutningen via Valåsvägen är 
avståndet 800 meter. Det finns all anledning tro att norra anslutningen mest kommer att 
väljas. Valåsvägens norra del är av sådan beskaffenhet att den redan nu gränsar till  
trafikfarlig med stark lutning. Den är dessutom smal och krokig, vilket gör möten när-
mast omöjliga. Att bredda vägen är ej möjligt pga nuvarande bebyggelse. På vad sätt 
skall man från kommunens sida lösa detta? 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad menar att merparten av trafiken kommer att gå 
på Kyrkvägen (söderut), vilket också huvudmannen för vägen (Valåsbergets samfällig-
hetsförening) uttryckt i sitt samrådsyttrande avseende program till detaljplan. En del 
smittrafik kan kanske förutses, och det inses att den kan vara svår att förhindra. 
 

e) I program till detaljplan var antalet villor nio respektive elva. Att sedan först öka an-
talet till 16 och därefter med ytterligare fyra till 20 anser vi innebär en allt för stor för-
tätning av bebyggelsen som rimmar dåligt med nuvarande bebyggelse. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad är av motsatt uppfattning. Den föreslagna om-
fattningen är rimlig med hänsyn till de förutsättningar platsen ger. 
 

f) Den perspektivbild som redovisas i samrådshandlingen är enligt vårt förmenande 
missvisande. Betraktaren befinner själv i nivå med husen, dvs ca tio meter ovanför vä-
gen. Husen bör istället ses från en punkt på Valåsvägen, vilket ger ett helt annat in-
tryck. 
Kommentar: Avsikten med perspektivet skall snarast vara att ge en helhetsbild av be-
byggelsen. Från t ex Valåsvägen bedöms att ett mycket mer begränsat intryck ges. 
 

g) Vi är också starkt kritiska till att bygga 20 st hus med lika många familjer med större 
och mindre barn utan att reservera områden för fritidsaktiviteter.  
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Kommentar: Den föreslagna exploateringen kan inte anses vara så stor att det finns 
skäl att reservera sådana områden. 
 

h) Avståndet till fornborgen och fornlämningsområdet (två minuters gångväg) kommer 
sannolikt att innebära ett mycket stort slitage på området med risk för att omistliga vär-
den kan gå till spillo. 
Kommentar: Länsstyrelsen har nu godtagit den föreslagna exploateringen i förhållande 
till fornborgen. Att sådan risk skulle finnas får därför anses vara obefogad. Tvärtom 
kanske det finns skäl att ”tydliggöra” fornborgen, vilket redovisas i planbeskrivningen. 
i) De ev fastigheterna på det nya området kommer att utnyttja Valåsvägen-Kyrkvägen 
som tillfart. För den händelse projektet, trots alla negativa följder skulle komma till 
stånd, anser vi det rimligt och praktiskt att kommunen övertar ansvaret för alla vägar 
på Valåsberget. Frågan är förmodligen juridiskt komplicerad och bör lösas på detta 
sätt för att undvika stora administrativa och ekonomiska insatser för berörda parter. 
Kommentar: Kommunen har inte för avsikt att överta vägansvaret, så vitt vi vet. 
 

j) Föreslagen markanvändning för utbyggnad som en utveckling av den befintliga tätor-
ten ifrågasättes starkt. 
Kommentar: Se kommentarer till punkterna 7a och 7b ovan. 
 

k) Under åberopande av vad som ovan framförts samt att särskilda skäl anses föreligga 
att bevara Valåsbergets natur- och kulturvärden får vi hemställa om att MSN ej god-
känner detaljplanen och att den ej antages av KF. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

8. Ann-Mari o Ingemar Walsund (Ljungs-Hälle 1:73, 1:74), 26 april 2004 
a) Våra tidigare synpunkter på en allt för provocerande placering av de norra husen 
kvarstår. Vi vill byta den tillkommande byggrätten i söder mot husen i norr. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 2a ovan. 
 

b) Vid boutställning på Medborgarkontoret talade vi med tre ledamöter i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden som hade sin bestämda uppfattning att i genomförandebeskriv-
ningen skulle framgå att träden i norra delen, som ej berörs av byggnation, skulle kvar-
stå och ge skydd mot siluettverkan. Så framgår inte av beskrivningen och därför yrkar 
vi att det prickade område som inte får bebyggas görs om till naturområde, för att för-
hindra kalhuggning. 
Kommentar: Att redovisa hela det prickade området norr om husen som allmän plats, 
natur, skulle enligt vår bedömning innebära alltför begränsade tomter. Men för att delvis 
tillmötesgå synpunkten föreslås att planen revideras så att ett markområde (ca 6-13 me-
ter brett) närmast söder om bef fastigheter får detta användningssätt. Se figur nedan. 
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c) Trafiksäkerheten uppfyller inte ställda krav eftersom boende och trafiken ökar med 
ca 100% i ett område som redan nu har trafiksäkerhetsproblem. Det är märkligt och 
oansvarigt att ni inte vill förstå att människan fungerar så att man hellre kör 800 meter 
via Valåsvägen än 2,2 km via motorvägsöverfarten till centrum. I riksdagens proposi-
tion 1996/97:137 skall nollvisionen vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet. Alla som 
utformar, planerar och använder vägarna har ansvar för att visionen förverkligas. 
Kommunen har i sin policy i princip total trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Be-
dömning att detta inte är några problem på Valåsberget har gjorts av tekniska konto-
rets trafikexpertis. Hur kan man felbedöma detta så totalt vid utfarten mot Strandvägen 
där sikten är obefintlig. Planens trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid kyrkan räcker 
inte, det måste till en separat cykel- och gångbana från parkeringens norra del till bron 
för att uppfylla nollvisionens mål. (Bifogar bilder på utfarten mot Strandvägen och hur 
kyrkans p-plats ser ut vid högtider och begravningar.)  
Kommentar: Se kommentar till punkt 2c ovan. 
 

d) Den riskanalys enligt nollvisionen som trafikexpertisen skall ha gjort, vill vi ha till-
sänt oss skriftligen. 
Kommentar: Någon skriftlig riskanalys är inte gjord. 
 

e) Eftersom ekonomin går före trafiksäkerheten och antalet hus hela tiden ökas föreslår 
vi att en ny väg dras via Ljungs-Hälle 1:101 med utfart vid gamla kyrkan. Ni uttrycker 
att detta alternativ inte är realistiskt. Då måste detta beslut ha föregåtts av en noggrann 
studie av alternativen. Vi vill ha den kostnadskalkyl som förhoppningsvis är gjord på 
dessa två alternativ tillsänt till oss för att se om det finns möjligheter att förverkliga ny 
dragning av vägen i den fortsatta handläggningen. 
Kommentar: I samrådsredogörelsen redovisas att en ny vägdragning söderut har an-
setts orimlig både av ekonomiska och topografiska skäl. Enligt Miljö och Stadsbyggnad 
är det så uppenbart att det inte behövts upprättas någon specifik kostnadskalkyl. Dess-
utom hävdar vi, återigen, att det begränsade bostadstillskottet alstrar en trafik som nuva-
rande vägnät klarar av. 
 

f) Det förefaller orimligt och olämpligt att bostadsområdet skall anslutas till Valåsvä-
gens samfällighetsförening. Självklart skall kommunen vara vägansvarig för nya bo-
stadsområden. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnad är av motsatt uppfattning.  
 

g) Om vi skulle lyckas med det omöjliga att få en förändring till stånd så kommer detta 
bostadsområde att bli fantastiskt och vi kan leva i harmoni och trafiksäkerhet. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

9. Valåsbergets samfällighetsförening, 29 april 2004 
Har på det underlag som föreligger i sak inget att tillägga utöver tidigare yttrande, 
2003-10-13 (under samrådet). Vårt styrelsemöte är något försenat och skulle några yt-
terligare synpunkter framkomma ber vi att snarast därefter få framföra dessa. 
Kommentar: Tidigare framförda synpunkter redovisas och kommenteras i samrådsre-
dogörelsen. 
 

10. Claes-Henrik Thorén (Ljungs-Hälle 1:200), 7 maj 2004  
Synpunkterna inkom till Miljö och Stadsbyggnad elva dagar efter utställningens slut. De 
redovisas i sammanfattning och kommenteras ändå nedan.  
a) Den föreslagna bebyggelsen på Valåsberget är olycklig bl a eftersom tillfartsvägen 
enligt förslaget blir både brant och kurvig och vägsystemet på berget inte klarar den 
ökade trafikbelastningen. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 2c ovan. 
b) I en tid då många tätorter uppmärksammar och skyddar sina centrala grönområden, 
sina lungor, låter kommunens beslutsfattare utreda förutsättningarna för att placera ett 
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snabbproducerat fastighetskonglomerat på toppen av Valåsberget, en bebyggelsemäs-
sig våldtäkt som aldrig kan göras ogjord. Husen – i dagens ”arkitektoniska uttryck”, en 
stil om vilken meningarna förvisso är delade – som är utspridda på den helt avröjda 
och brutalt skövlade markyta som erfarenhetsmässigt tycks ofrånkomlig med dagens ra-
tionella husbyggnadsmetoder är således vad Ljungskileborna och förbifarande till 
lands och vatten får vila ögonen på om planen kommer till utförande, det är denna fyr-
kantiga hushorisont som kommer att ersätta den nuvarande mjuka skogskonturen och 
”förgylla” perspektivet från Folkhögskolan och Hälles bostadsområden för att inte 
nämna motorvägsresenärerna. 
Kommentar: Det har tidigare redovisats att en exploatering innebär ett ingrepp, men att 
det handlar om en begränsad del av området. Vår värdering är att bebyggelsen också 
kan tillskapa ett mervärde för området. De föreslagna huslägena bedöms, av oss, inte 
komma att dominera vyn från så vitt skilda platser i omgivningen som synpunktslämna-
ren menar. 
 

c) Den som skärskådar planförslagets modell närmare där den står undanskymd på en 
pall i ett skrymsle långt inne i Rådhuset finner att den matarväg om vilken vägförening-
en uttalat sig mycket riktigt utritats på modellens yta – men bara med färg, inte en an-
tydan i modellens topografi om den omfattande sprängning som erfordras för villorna 
och för att göra vägen farbar. Nivåskillnaden är avsevärd såväl mellan vägkanterna – 
vägområdet är enligt ritningen 10 m brett – som i vägens färdriktning. 
Kommentar: Vi hoppas och tror att modellen förtydligat planförslaget. Att i detalj få 
med t ex alla nivåförändringar kan inte anses stå i proportion till modellens väsentliga 
syfte. Sedan är det nog så att modellen också visar konsekvenser av vägdragningen inne 
i området. 
 

d) Och varför står modellen i Uddevalla och inte i Ljungskile, den ort som den berör? 
Den kommunikatör som är det minsta intresserad av samråd eller utbyte av synpunkter 
brukar ju beflita sig om att nå ut till samtalsparterna! – Varför annars benämna rit-
ningen ”utställningshandling? Det är omöjligt att fria sig från intrycket att någon 
kommunikation med kommuninnevånarna är de s k beslutsfattarna måttligt intresserade 
av. Ljungskileborna är besvärliga och ett irriterande hinder i realiserandet av försla-
gets visioner. 
Kommentar: Av praktiska skäl har valts att visa modellen på Rådhuset under utställ-
ningstiden. Det har inte bedömts som allt för besvärande för de Ljungskilebor som velat 
studera modellen att besöka Rådhuset. Från Miljö och Stadsbyggnads sida har vi haft 
ambitionen att hålla sakägare m fl väl informerade under hela projektet, vilket bl a tagit 
sig uttryck i ett antal möten, kompletterande utskick av material etc. 
 

e) I (samrådsredogörelsens) svar till ägaren av Ljungs-Hälle 1:79 anföres att ”i 1983 
års områdesplan för Ljungskile anges att området bör kunna byggas ut med 20 bostä-
der i form av tät gruppbebyggelse” som skäl för att nu bebygga Valåsberget. Men även 
detta förslag kom såvitt bekant från Stadshuset i Uddevalla… 
Kommentar: För att inte den redovisade kommentaren skall misstolkas bör synpunkten 
som den hänför sig till också redovisas. Den lyder: I första hand anser vi att byggnatio-
nen gör ett allt för stort intrång på detta naturområde, vilket man under många år beto-
nat vikten av att bibehålla i sin nuvarande form som fritidsområde. Kommentaren skall 
ses i det sammanhanget; den redovisar att en exploatering av området funnits med i 
kommunens översiktliga planering under många år. 
 

f) De enskilda sakägarna argumenterar var och en efter bästa förmåga för sin sak men 
i en anda av hopplöshet, av att exploateringen kommer att genomföras oavsett vad de 
anser. Underligt vore det annars när man efter så gott som varje synpunkt finner kom-
mentarer från planförfattaren av typen ja, ja käre vän det låter nog bra, vi gör dock be-
dömningen att…(dvs det blir bäst som vi har föreslagit för vi har tolkningsföreträdet!). 
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Mest nonchalant mot skattebetalande fastighetsägare är måhända den ofta förekom-
mande frasen ”synpunkten noteras”, dvs vi bryr oss inte… 
Kommentar: Den tolkning som sakägaren redovisar av våra kommentarer upplever vi 
som felaktig. Vi har försökt att efter bästa förmåga kommentera de synpunkter som 
förts fram. Miljö och Stadsbyggnad har som uppgift att kommentera inkomna synpunk-
ter och redovisa dem för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Av ca 135 st redovisade 
synpunkter från sakägare under program-, samråds- och utställningsskede (ibland lika-
lydande från skede till skede) så har nio st bemötts med kommentaren ”Synpunkten no-
teras”. Tre av dessa synpunkter innebär ”vädjan” till politiker, två avser ”ett konstate-
rande”, två avser en sammanfattande synpunkt samt en vardera en informationssyn-
punkt samt ”ingen erinran”. Att därför påstå att Miljö och Stadsbyggnad visar noncha-
lans uppfattar vi som en orimlig tolkning. 
 

g) Miljö och Stadsbyggnad konstaterar sammanfattningsvis att ”det inte är ovanligt att 
förslag till utbyggnad i anslutning till befintlig bebyggelse bemöts negativt av de i om-
rådet boende vilket --- är naturligt då varje förslag till förändring innebär en osäkerhet 
för framtiden”. Och senare ”De avvägningar som gjorts i förslaget --- bedöms därför 
som relevanta”. Av vem? 
Kommentar: Som ovan redovisats åligger det Miljö och Stadsbyggnad att kommentera 
inkomna synpunkter. Så därför är det Miljö och Stadsbyggnad som gjort bedömningen. 
 

h) Att förminska meningsmotståndare och ignorera argument så som här sker är inte 
bara ett klassiskt retoriskt knep och ett uttryck för förment manlig härskarteknik – utan 
det förskjuter i förlängningen perspektivet i den egentliga sakfrågan på ett för Ljungski-
lebygdens framtida utveckling olyckligt sätt. Det rör sig inte främst om placeringen av 
ett bostadskollektiv utan om hur vi vill att förutsättningarna för näringslivet kring den 
hamnbassäng som Ljungskilebygden är en del av skall gestaltas. Ärendet avser inte en 
byggnadsteknisk futilitet, en ointressant husdetalj, utan om en form av ”landscaping”, 
nog så viktig eftersom vi idag i vår hand har så oerhörda möjligheter att i grund för-
ändra landskapsbilden till förfång eller glädje för våra efterkommande. Drar man ut 
konsekvenserna av den föreslagna byggnationen på Valåsberget finns det fler tänkbara 
bergtoppslägen med vacker utsikt runt vårt vattenområde mellan Orust och Ljungskile 
som kan hyvlas av och förses med hus – tanken svindlar! Visionen Kust och Hav gick 
just i kvav! 
Kommentar: Den föreslagna exploateringens lämplighet prövas i detaljplanen. Andra 
tänkbara exploateringsområden prövas på samma sätt. Sakägarens mer generella syn-
punkt om Ljungskilebygdens gestaltning i förhållande till bl a näringslivet är svårare att 
kommentera, men det kan väl påpekas att Ljungskile Företagarförening i samrådsskedet 
redovisade att: ”Den planerade bebyggelsen ser ut att bli en lyckad exploatering med 
bostäder som kommer att attrahera fler permanentboende till Ljungskile. Därför ingen 
erinran.” 
 

i) Det är just detta att planförslaget är fel tänkt som indirekt berörs av merparten av de 
synpunkter som framförs av de besvärliga Ljungskileborna – liksom tidigare av de ob-
stinata Uddevallaborna beträffande Frölandsområdet. Ljungskileborna känner utan att 
kanske medvetandegöra det att rör man Valåsberget rör man något väsentligt för byg-
den, man tafsar på en gammal försvarsbastion använd till och med så sent som i våra 
dagar, man skändar en kultplats med anor sedan länge svunnen tid. Detta är möjligen 
en bidragande anledning till att tidigare förslag inte förverkligats. När nya kyrkan upp-
fördes för ett sekel sedan, så var det hit till den vackraste platsen man kunde tänka sig 
som man förlade bygget. 
Kommentar: Miljö och Stadsbyggnads uppfattning är, som tidigare redovisats, att före-
slagen exploatering kan utgöra miljötillskott i området. Avgränsning mot t ex fornbor-
gen har också accepterats av länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
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j) Visionen ”Kust och Hav” har av kommunala tjänstemän vid flera tillfällen poängte-
rats som ett rättesnöre för den av kommunen önskade ökade tillgången på bostäder, 
men ett projekt som det föreslagna kan också innebära en snubbeltråd eftersom mål-
gruppen är så odefinierad vilket Kulturnämnden observerat: man kan med fog befara 
att fastigheterna uppfattas som för små och för många av de riktigt välbeställda – och 
för dyra för dem som anser storleken lagom. Och kommunen blir stående med Svarte-
petter… 
Kommentar: Uddevalla kommun skall inte bebygga området.  
 

k) Den föreslagna byggnationen lär bli dyrbar för kommunen även om marken inte som 
antytts av malisen överlåts till exploatören till underpris – den som har värderat ett an-
tal planförslag läser lätt mellan raderna och förutser överskridanden. Några kalkyler 
för utförsäljningspriserna på fastigheterna enligt det aktuella förslaget har mig veter-
ligt inte presenterats – bara det en källa till tveksamhet – vilket med viss sannolikhet 
innebär att projektet blir ytterligare en ekonomisk belastning för kommunens 
skattebetalare vilka till sist får stå för kalaset. Detta lär inte förbättra grannsämjan 
mellan de befintliga fastighetsägarna runt berget och de eventuella nybyggarna, vil
de nu blir.  Kommentar: Se kommentar till punkt 10j ovan. 
 

l) Utrymmet för ekonomiska äventyr som ett realiserande av det föreliggande förslaget 
lär bli mycket knappt – framför allt i ett läge med stigande ränta. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 10j ovan. 
 

m) Ställs under sådana omständigheter kostnaderna för en byggnation på Valåsberget 
för ett fåtal mot t ex satsningen på Vård-Skola-Omsorg för de många kan vid kommande 
val det politiska priset för ett projekt enligt förslaget bli högt – mycket högt. 
Kommentar: Se kommentar till punkt 10j ovan. 
 

n) Min uppfattning är således att även av miljö- och kostnadsskäl bör någon bebyggelse 
av Valåsberget inte komma till stånd. Det föreliggande planförslaget bör liksom sina 
föregångare arkiveras där det hör hemma – i papperskorgen – och glömmas för alltid. 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER UNDER-
RÄTTELSETIDEN SAMT MILJÖ OCH STADSBYGGNADS 
KOMMENTARER 
 

11. Länsstyrelsen, 27 maj 2004 
Ingen erinran. 
 
SAMMANFATTNING 
Under utställningen redovisade synpunkter, från i första hand sakägare, överensstämmer 
i stort sett med tidigare framförda. I huvudsak anses att den föreslagna bebyggelsen har 
för stor omfattning och att den är felplacerad samt att trafiksäkerheten på Kyrkvä-
gen/Valåsvägen kommer att drastiskt försämras om området exploateras ytterligare. 
Miljö och Stadsbyggnad vidhåller sin uppfattning att exploateringen är rimlig och väl 
placerad samt att vägsystemet klarar av ytterligare 20 bostäder. 

Detaljplanen har reviderats i enlighet med kommentar till punkt 8b ovan. Under un-
derrättelsetiden har inga erinringar inkommit på det reviderade förslaget.  
 
SYNPUNKTER SOM HELT ELLER DELVIS INTE TILLGODO-
SETTS 
Under utställningstiden har synpunkter som, helt eller delvis, inte tillgodosetts lämnats 
av: 
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Hyresgästföreningen 
Ulla-Brith Gustafsson (Ljungs-Hälle 1:72) 
Karl-Åke Andersson (Ljungs-Hälle 1:71) 
Anita Dahlberg (Ljungs-Hälle 1:79) 
Sven Olof o Maj-Britt Andersson (Ljungs-Hälle 1:77) 
Lennart o Siv Berger (Ljungs-Hälle 1:78) 
Ann-Mari o Ingemar Walsund (Ljungs-Hälle 1:73, 1:74) 
Valåsbergets samfällighetsförening 
 

Under samråd avseende detaljplan och program till detaljplan har också synpunkter 
som, helt eller delvis, inte tillgodosetts lämnats av: 
Forshälla kyrkliga samfällighet/Ljungs församling 
Lennart Olsson (skyddsombud kyrkogårdsförvaltningen) 
Anne-Marie Andersson o Leif Stjernmar (Ljungs-Hälle 1:101) 
Ingvar Lindgren o Eva Selin Lindgren (Ljungs-Hälle 1:65) 
Inga-Lill o Jarl Johnson (Ljungs-Hälle 1:168) 
Berit Ohlsson (Ljung 1:20) 
Helen o Pether Berglund (Ljungs-Hälle 1:80) 
Lisbeth R Pedersén (Ljungs-Hälle 1:62, 1:63) 
Anders Carlsson (Ljungs-Hälle 1:85, 1:154) 
Arne o Eva Bergström (Ljung 1:24) 
Kjell Fredgren (Ljungs-Hälle 2:1) 
Elisabeth Forsström (Ljungs-Hälle 1:64, 1:66) 
Göran o Svea Adamsson (Ljungs-Hälle 1:67) 
Paula Save o Lars Millberg (Ljungs-Hälle 1:146) 
Christer Ristorp (Ljungs-Hälle 1:145, 1:149) 
Carl-Henrik Thorén (Ljungs-Hälle 1:200) - även synpunkter efter utställningstiden, se 
punkt 10 ovan 
Gertie Helander (Ljungs-Hälle 1:81) 
Carl o Eva Gisaeus (Ljungs-Hälle 1:76) 
Peter o A-L Thungren (Ljungs-Hälle 1:17) 
 
UNDERRÄTTELSE EFTER DETALJPLANENS ANTAGANDE 
I enlighet med PBL 5:30 skall underrättelse om detaljplanens antagande, innebärande 
”överklagandeanvisning”, skickas till de synpunktslämnare som redovisas under rubri-
ken ovan. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 

att godkänna utlåtandet samt  
att godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
stadsbyggnadschef planarkitekt 


