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PLANFÖRSLAG
Allmänt
I föregående kapitel är förutsättningar, analyser och för-
slag till fysiska förändringar i Ljungskile redovisade. Kartan 
Markanvändning redovisar förslagen till förändrad mark- 
och vattenanvändning samt nuvarande och oförändrad 
mark- och vattenanvändning. Till planförslaget hör också 
karta Bestämmelser och rekommendationer med tillhörande 
text.

Förändrad mark- och vattenanvändning 
Förtätning av befintlig bostadsbebyggelse
De områden som studerats för förtätning i Lyckorna är ti-
digare redovisade i Fördjupad översiktsplan för Lyckorna. I 
detta förslag till fördjupad översiktsplan för Ljungskile har 
inga ytterligare analyser gjorts. I några av dessa områden 
har redan en exploatering skett efter det att detaljplan upp-
rättats. Vidare prövning av de resterande områdenas bygg-
barhet ska ske i detaljplan. Totalt bedöms ca 15 nya bostäder 
kunna byggas i Lyckorna. 
Miljö och Stadsbyggnad har översiktligt studerat en förtät-
ning i Ulvesund och gjort bedömningen att 30-60 nya bo-
städer kan tillkomma genom förtätning av den befintliga 
bebyggelsen och utbyggnad av mindre, helt nya områden.
Vid Dalahöjdsvägen föreslås att en förtätning med ca 10 
villor ska kunna prövas i ny detaljplan.
Vid befintliga villor sydost om Anfasteröds campingen ska 
en viss förtätning kunna ske. På lång sikt och efter ingående 
studier kan bostäder eventuellt övervägas inom och runt det 
område som idag utgör camping. 
Komplettering med bostäder föreslås i begränsad omfatt-
ning även kunna ske vid Berg (söder om Ulvesundsvägen), 
söder om Åsvägen samt i ett område vid Folkhögskolan. Ett 
litet område vid Kulturens hus är redovisat för framtida bo-
städer och är lämpligt att utnyttja för flerbostadshus.

Framtida områden för bostäder 
Förutom förtätningsområdena och de utbyggnadsresurser 
som finns i pågående detaljplaneområden samt etapp II 
vid Utsiktsvägen (ca 20 villor) redovisas två större områden 
för framtida bostäder sydost respektive nordväst om sam-
hällskärnan inom områdena Skälläckeröd – Kärrstegen och 
Ljungs – Berg. Områdena är ungefär lika stora, cirka 25 - 30 
ha. Antal bostäder i enbostadshus av typ friliggande villor 
eventuellt i kombination med tätare grupper och mindre 
flerbostadshus beräknas totalt för Skälläckeröd – Kärrstegen 
och Ljungs – Berg bli ca 320 bostäder. 
Kommunen prioriterar en utbyggnad inom Skälläckeröd – 
Kärrstegen. 

Se karta: MARKANVÄNDNING
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Centrum
En ny detaljplan är antagen för hela centrumområdet, med 
undantag för Trikåfabrikens område där en särskild detalj-
plan ska tas fram.
Centrumplanen föreslår ingen egentlig ändring i pågående 
markanvändning utan syftar till att ta fram en mer tidsenlig 
plan än den gällande detaljplanen.
För Trikåfabriken och f d Restaurant Särla ska däremot 
prövas i vilken omfattning verksamhetsområdet kan övergå 
till att bli ett kvarter för handel, kontor och/eller bostäder.

Aröd sydöstra delen
I den sydöstra delen av Aröd föreslås ett område om ca 2,5 
hektar för nya verksamheter och/eller bostäder.

Område i sydöstra Aröd där verksamhetsområde och/eller bostäder 
ska kunna utvecklas.

Hamnområdet i Ljungskile
Området ska vara en framtida resurs för vattenanknutna 
verksamheter. Planläggning av den västra delen av hamnom-
rådet föreslås för att säkerställa en användning av området 
för verksamheter med anknytning till turism och friluftsliv.

Framtida begravningsplats
Alehagsgärdet vid Lyckornavägen och ett område vid Ljungs 
gamla kyrka avsätts för framtida begravningsplats.

Framtida småbåtshamn - Ulvesunds varv
En utökning av befintlig brygganläggning ska kunna ske 
liksom en utökning av intilliggande uppställnings- och par-
keringsytor.

Illustration från markanvändningskarta som visar föreslagna 
lägen för framtida begravningsplats

Ulvesunds varv

Alehagsgärdet

vid den 
gamla 
kyrkan 
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Nya vägar
I planförslaget är två alternativa sträckningar av en ny väg 
till planerade bostadsområden på Skälläckeröd - Kärrstegen 
redovisad. Vägen ska även kunna fungera för trafik till 
Skarsjövallen, ridhus, tennisklubb och friskvårdsanläggning. 
Val av vägalternativ görs när bostadsområdet detaljplane-
läggs.
Till området Ljungs – Berg är en möjlig sträckning redo-
visad från befintlig väg i öster.
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Detalj från markanvändningskartan – alternativa sträckningar av ny väg till Skarsjövallen

Utbyggnad av gång- och cykelvägar
Från Aröd föreslås utbyggnad av gång- och cykelbana på 
västra sidan av Uddevallavägen (väg 680) fram till kors-
ningen med Vassbovägen. Från trafikplats Lyckorna föreslås 
gång- och cykelbana söderut utmed väg 167 mot Backamo.
Komplettering av gångbanan utmed Skafterödsbacken före-
slås liksom en gång- och cykelväg från Åsvägen mot Skarsjö-
vallen.
Gång- och cykelstråk utmed Skarsjövägen ska studeras vi-
dare i samband med att ny väg till Skarsjövallen utreds.
Från Bergs gård föreslås ett gång- och cykelstråk till Ulvesund 
utmed väg 681 och vidare norrut mot Råssbyn.
Ett sammanhängande system av gång- och cykelvägar efter-
strävas som helhet.
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Utbyggnad av Bohusbanan
Kommunen vill att en utbyggnad av Bohusbanan till dubbla 
spår ska kunna komma till stånd. Trots att tidplanen för en 
sådan åtgärd är oklar är en framtida utvidgning av järnvägen 
redovisad i planförslaget.
Det är sannolikt svårt att hitta en helt ny sträckning förbi 
Ljungskile samtidigt som det på flera punkter är ont om 
utrymme kring den befintliga sträckningen. Ett alternativ 
som framförts är att sänka ner järnvägsspåret vid passagen av 
Ljungskile. En sådan lösning skulle kunna bidra till att hålla 
samman bebyggelsen och skapa en trivsam miljö i centrum.
En förändring av Bohusbanan genom Ljungskile kräver för-
djupade studier av alternativa lösningar som även omfattar 
frågor kring bl a stadsbild, buller, vibrationer och säkerhet. 
Eftersom frågan om dubbelspår inte är närmare studerad 
saknas det tillräckligt underlag för att göra markreserva-
tioner på plankartan.

Oförändrad mark- och vattenanvändning
Värdefulla grönområden sparas inom planområdet genom 
att inte ny bebyggelse eller andra stora förändringar är fö-
reslagna i sådana områden. Flera av de grönområden som 
ingår i den övergripande grönstrukturen omfattas delvis av 
skydd enligt miljöbalken. 
Det mest omfattande området med natur- och kulturmil-
jövärden och värde som rekreationsområde är beläget öster 
om samhället.
Mindre naturområden inom och i direkt anslutning till be-
byggelseområden föreslås också förbli obebyggda.

Skogsområde norr om Ulvesund
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BESTÄMMELSER OCH                     
REKOMMENDATIONER

Allmänt
Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyg-
gelse och anläggningars tillkomst, förändring eller beva-
rande och var dessa gäller, dels kommunens rekommenda-
tioner vid prövning av bygglov och förhandsbesked utanför 
detaljplanelagt område. Rekommendationerna ska också 
kunna ligga till grund för andra myndigheters prövning om 
tillstånd enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning. 
Kartan Bestämmelser och rekommendationer tillhör och kom-
pletterar denna beskrivande text. 
Beteckningar på karta och i text ansluter till viss del till de 
rekommendationer som används i den kommunomfattande 
översiktsplanen för Uddevalla. Noggrannheten i kartunder-
laget medger inte exakta tolkningar av gränsdragningarna. 
I tveksamma fall får en bedömning göras i samband med 
prövning av ärende.

Bestämmelser enligt plan- och 
bygglagen
Detaljplan
Enligt plan- och bygglagen 5 kap 1§ skall prövning av mar-
kens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemil-
jöns utformning ske genom detaljplan för ny sammanhållen be-
byggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande 
inverkan på omgivningen eller som skall förläggas inom ett om-
råde där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, eller 
för bebyggelse som skall bevaras eller förändras om regleringen 
behöver ske i ett sammanhang.
Så gott som all bebyggelse i Ljungskile och Lyckorna om-
fattas redan av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Detaljplaner är juridiskt bindande dokument fastställda av 
länsstyrelsen (före år 1987) eller antagna av kommunen. 
Förutsättningarna för byggande anges på plankartor med 
tillhörande bestämmelser för de olika planerna. Detaljplaner 
antagna efter 1987 har en angiven genomförandetid som 
är högst 15 år. Efter genomförandetiden gäller planen som 
tidigare, men den kan ändras eller upphävas utan att ersätt-
ning för outnyttjade rättigheter kan krävas.
Gällande detaljplaner kan i vissa avseenden vara inaktuella 
till exempel när det gäller användningssätt, byggrätters läge 
på tomten och bestämmelser om byggnadsytor, utformning 
och utförande samt möjligheten att reglera utformningen 
av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Planerna ska 
därför successivt och etappvis förnyas.

 Se karta:  BESTÄMMELSER OCH    
  REKOMMENDATIONER
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Inom några områden som omfattats av äldre detaljplaner 
har nya detaljplaner upprättats för att möjliggöra sådana 
förtätningar och förändringar som inte varit förenliga med 
den gällande planen, t ex i centrum. Dessa detaljplaner är 
fortfarande aktuella och behöver inte förnyas. 

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser kan enligt plan- och bygglagen 5 kap 
16 § säkerställa markanvändningen i enlighet med en över-
siktsplan eller att riksintresse enligt miljöbalken 3 och 4 kap 
tillgodoses. Plan- och bygglagen anger vad som får regleras. 
Områdesbestämmelser reglerar inte byggrätter. För de cen-
trala delarna av Lyckorna gäller områdesbestämmelser från 
1990.

Bestämmelser enligt miljöbalken
Naturreservat (MB 7 kap 4-8§§)
Ett naturreservat omfattas av ett beslut om förordnande som 
innehåller avgränsningar av området samt föreskrifter om 
skötsel och vilka åtgärder som är förbjudna inom området. 
Länsstyrelsen får meddela dispens från föreskrifterna om det 
finns särskilda skäl. En dispens får inte strida mot reserva-
tets syfte.

Naturminne (7 kap 10§)
Föreskrifterna i miljöbalken om naturreservat gäller även 
naturminnen. I planområdet finns tre naturminnen utpe-
kade; bl a ett bestånd av gamla ekar på Tjöstelsröd.

Strandskyddsområde, (MB 7 kap 13-18 §§)
Strandskyddets syften är att säkra allmänhetens tillträde till 
stränderna, samt att skydda växt- och djurliv på land och i 
vatten. Inom strandskyddsområde råder förbud att uppföra 
nya byggnader, att väsentligen ändra byggnaders använd-
ningssätt till annat ändamål eller att utföra grävningsar-
beten eller andra förberedelsearbeten för ny bebyggelse och 
anläggningar.
Länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i 
lagen om det finns särskilda skäl. Om dispens lämnas, ska 
länsstyrelsen bestämma i vilken utsträckning mark får tas 
i anspråk som tomt. Länsstyrelsen har för vissa typer av 
ärenden och inom vissa områden delegerat till kommunen 
att fatta beslut om strandskyddsdispens.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna erfordras för ut-
byggnad av hamnanläggningen i Ulvesund. Detta, liksom 
eventuellt upphävande av strandskyddet för det berörda om-
rådet kring bäcken vid Kärr, prövas i samband med detalj-
planeläggning.
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Skyddsområde för vattentäkt (MB 7 kap 21-22§§)
Skyddsområde gäller för ett mark- och vattenområde kring 
Skarsjön till skydd för vattentäkten. För området gäller fö-
reskrifter meddelade av länsstyrelsen 1999. Länsstyrelsen 
får lämna dispens från föreskrifterna om det finns särskilda 
skäl.

Natura 2000
Inom Natura 2000-område krävs tillstånd enligt miljö-
balken för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön. Bestämmelserna 
innebär också att verksamheter som bedrivs utanför Natura 
2000-område och som medför en betydande påverkan på 
naturområdet omfattas av bestämmelserna om tillstånd.

Biotopskydd (MB 7 kap 11 §)
Inom planområdet kan det finnas småbiotoper, som sten-
rösen och odlingsrösen i odlingslandskapet, vilka är omfat-
tade av det generella biotopskyddet. Dispens enligt 7 kap 
miljöbalken kan erfordras om sådant område berörs.

Bestämmelser enligt kulturminneslagen
Forn- och kulturlämningar, (KML 2 kap)
Inom planeringsområdet finns ett antal forn- och kultur-
lämningar som är listade enligt riksantikvarieämbetets forn-
minnesregister. Dessa redovisas på kartan. Fornlämningar 
får enligt kulturminneslagen inte förändras, skadas eller tas 
bort utan länsstyrelsens tillstånd. Arkeologiska utredningar 
kan komma att krävas i samband med att nya detaljplaner 
upprättas.
Det område som hör till respektive fornlämning är i de flesta 
fall inte avgränsat och har därför inte kunnat redovisas på 
kartan.

Kyrka, begravningsplats, (KML 4 kap)
Ljungs gamla och nya kyrka och begravningsplatserna i an-
slutning till kyrkorna omfattas av skydd enligt kulturmin-
neslagen. Ändringar får inte ske utan länsstyrelsens till-
stånd.

Byggnadsförbud enligt väglagen (VL 47§)
Det råder ett allmänt förbud enligt väglagen att utefter all-
männa vägar utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader, 
göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar som kan 
inverka menligt på trafiksäkerheten inom ett område av 12 
meter från vägområdet. Utmed väg E6 är detta område ut-
ökat till 50 meter och utefter väg 680/187 (f d E6) till 30 
meter. 
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Rekommendationer för mark- och      
vattenområden
D1  Områden för framtida bebyggelse 
eller förändring av befintlig bebyggelse,      
detaljplan krävs
Inom områden som föreslagits som nya utbyggnadsområden 
för bostäder, Skälläckeröd - Kärrstegen och Ljungs - Berg 
ska detaljplan upprättas. Detsamma gäller vid förtätning 
av befintliga bebyggelseområden med bostäder i Ulvesund 
och vid Dalahöjdsvägen, samt vid mindre kompletteringar 
av bostadsbebyggelse vid Anfasteröd, i Lyckorna, vid Berg, 
söder om Åsvägen samt i ett område vid Folkhögskolan.
Sydöstra Aröd anges för verksamheter (småindustri med 
liten omgivningspåverkan) och/eller bostäder. Detaljplan 
krävs.
För området kring f d Särlatomten och Trikåfabriken ska 
centrumbebyggelse med handel, kontor och/eller bostäder 
kunna prövas genom ändring av gällande detaljplan.
Detaljplan krävs vid förändring av befintlig fritidsanlägg-
ning på Ulvön samt vid förändring av hamnområdet i 
Ljungskile. 
För områden inom äldre detaljplaner, i huvudsak där 1943 
års detaljplan gäller, som på grund av ålder och förändrade 
förutsättningar är inaktuella, bör detaljplanerna successivt 
förnyas.
Inom mindre delar av Lyckorna, vilka utpekats som kultur-
historiskt värdefull bebyggelsemiljö, ska områdesbestäm-
melser ersättas med detaljplan vid exploatering.

D2  Område för framtida begravningsplats
Områdena ska reserveras för en framtida begravningsplats. 
Åtgärder får inte vidtas som försämrar förutsättningarna för 
att anlägga en sådan. Prövning ska ske i detaljplan. 

D3  Område för framtida småbåtshamn
Åtgärder får inte vidtas som förhindrar en utökning av par-
kering/båtuppläggning kring Ulvesunds varv liksom en 
utökning av den befintliga båthamnen. En utökning av 
verksamheten och småbåtshamnen ska föregås av detaljpla-
neläggning.
Prövning enligt miljöbalken ska föregå utbyggnad av båt-
platser.

U1  Utredningsområde för framtida väg 
Åtgärder får inte vidtas som förhindrar anläggande av ny väg 
till Skarsjövallen och framtida bostadsområden.
Vid fortsatta studier ska konsekvenserna av de två alterna-
tiva sträckningarna redovisas. 
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U2  Utredningsområde för framtida järnväg 
En framtida utvidgning av spårområdet och anläggande av 
dubbelspår genom Ljungskile ska studeras vidare.
Vid fortsatta studier ska alternativa sträckningar och alter-
nativt utförande (tunnel, nedsänkning eller dylikt) redovisas 
i ett tidigt skede liksom en geografisk avgränsning av utred-
ningsområdet. I planen är utredningsområdet endast sym-
boliskt markerat.
Prövning av ny bebyggelse i närheten av järnvägen ska fö-
regås av en planstudie.

R1  Område med stora rekreationsvärden, 
och/eller med natur- och kulturmiljövärden 
R1 omfattar områden som är av stort värde för strövande, pro-
menader och strandnära aktiviteter. Delar av områdena kan 
samtidigt vara av värde för naturvården eller vara av kultur-
historiskt intresse. Pågående markanvändning ska i huvudsak 
vara oförändrad. Ny bostadsbebyggelse ska inte tillkomma. 
Inom R1 finns anläggningar för bollsport, tennis och rid-
sport utmed Skarsjövägen samt Lyckornas golfbana. Komp-
lettering av befintliga anläggningar kan prövas. Dessa är inte 
detaljplanelagda och vid förändringar bör detaljplanelägg-
ning övervägas. 

Övriga områden
Övriga områden är inte lämpliga för tätortsutveckling. Det 
är av betydelse att hushålla med befintliga markresurser och 
värna de kvalitéer som gör Ljungskile till en attraktiv bo-
stadsort. Ingen ny tätbebyggelse får därför tillkomma ut-
anför detaljplan. För de områden som inte omfattas eller 
berörs av bestämmelser eller rekommendationer enligt ovan 
gäller i tillämpliga delar rekommendationer enligt den kom-
muntäckande översiktsplanen, ÖP 2002, för lokalisering av 
enstaka hus.
Vid förändring av bebyggelseområden i direkt anslutning 
till detaljplanelagda områden ska prövning i detaljplan över-
vägas.
Havs- och insjöområdena är av stort värde för bad, båtliv 
och fritidsfiske. Delar av vattenområdena har också stor be-
tydelse för naturvården. Ett fredningsområde för lax och 
havsöring finns i den inre delen av Ljungs kile.
Mindre kompletteringar av befintliga brygganläggningar 
kan prövas. 
Etablering av vindkraftverk är inte lämplig med hänsyn till 
närheten till tätorten.

Lyckorna
Fördjupad översiktsplan för Lyckorna, antagen i november 
1990, ska fortsatta att gälla vid sidan av den fördjupade 
översiktsplanen för Ljungskile.

Fördjupad översiktsplan för Lyckorna gäller.
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BEHANDLING AV 
RIKSINTRESSEN

Allmänt
Översiktsplanen ska visa hur kommunen avser att tillgodose 
berörda riksintressen i sin planering. I det följande redo-
visas kortfattat på vilket sätt riksintressena berörs och en be-
dömning görs om förslagen i planen kan innebära påtaglig 
skada. 
Utförligare beskrivning av riksintressenas värden finns i av-
snittet Planer, förordnanden och andra bestämmelser samt 
under respektive sektorsbeskrivning i avsnittet Förutsättningar 
och förändringar. 

Naturvård 3 kap 6 § MB
Bohusbanan passerar idag genom riksintresseområde för 
naturvård vid Bratteforsån. Områdets värden kan påverkas 
negativt av utsläpp i vattensystemet, omgrävning av åfåran 
eller andra åtgärder i omgivande landområden. 
Om en utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår sker finns 
risk för påverkan på bäckmiljön och dess omgivningar. 
Underlag för hur en utbyggnad skulle kunna se ut har 
inte tagits fram ännu. Någon bedömning om riksintresset 
kommer att påtagligt skadas kan därför inte göras i nuläget. 
En framtida utbyggnad kommer att föregås av utredningar 
där miljökonsekvenser och möjliga skyddsåtgärder kommer 
att redovisas. 

Friluftsliv 3 kap 6 § MB
Bredfjället med utlöpare ner mot Tjöstelsröd är riksintres-
seområde för friluftslivet. Det föreslagna utbyggnadsom-
rådet för bostäder vid Skälläckeröd - Kärrstegen berör en 
mindre del av riksintresseområdet söder om Skarsjövägen. 
Tyngdpunkten i riksintresseområdet ligger dock på Bredfjället 
samt i Tjöstelsrödsbäckens ravinområde. Det förslag till ut-
byggnad som ges i planen påverkar inte området nämnvärt 
och bedöms inte vara av sådan omfattning att riksintresset 
för friluftsliv påtagligt kan skadas.

Kommunikationer 3 kap 8 § MB
I planen föreslås inga åtgärder som på ett negativt sätt kan 
påverka funktionen av väg E6. 
Bohusbanan är idag enkelspårig vilket innebär att tågen en-
dast kan mötas på stationerna. Det inskränker möjlighe-
terna att utöka turtätheten. Kommunen vill därför på sikt 
kunna möjliggöra anläggande av dubbelspår och denna plan 
uttrycker en sådan viljeinriktning från kommunens sida. 
Riksintresset för järnväg bedöms därmed vara väl tillgodo-
sett i planen. 

Riksintresseområdet för friluftsliv på Bredfjället har sin kärna 
öster om planområdet.
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Särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap MB
Utbyggnadsområden för bostäder vid Ljungs – Berg ligger 
inom område som omfattas av särskilda hushållningsbe-
stämmelser enligt miljöbalken. Även förslag till förtätning 
av befintlig bebyggelse vid Ulvesund och Anfasteröd samt 
utbyggnad av småbåtshamnen vid Ulvesund ligger inom 
riksintresseområdet.
Enligt miljöbalken ska de särskilda hushållningsbestäm-
melserna inte utgöra något hinder för utveckling av be-
fintliga tätorter och lokalt näringsliv. I planen har gjorts en 
avvägning mellan utbyggnad och bevarande. Om ingen ut-
byggnad sker uppfylls inte kommunens mål när det gäller 
befolkningsutveckling och underlaget för att kunna upp-
rätthålla och utveckla en allsidig servicenivå försämras. Om 
en alltför stor utbyggnad sker riskerar natur- och kulturvär-
dena att skadas. De förslag som ställs i planen innebär en 
måttlig bebyggelseutveckling i anslutning till befintlig tät-
ortsbebyggelse som inte bedöms strida mot bestämmelserna 
i miljöbalken. Planförslaget bedöms därför tillgodose hus-
hållningsaspekten och inte innebära någon skada på riksin-
tresset.

Natura 2000
Bratteforsån är utpekat som Natura 2000-område. Främsta 
syftet är att bevara ett större, naturligt vattendrag med artrik 
bottenfauna, förekomst av lax Salmo salar och ett av länets 
största bestånd av flodpärlmussla samt att bevara värdefull 
ädellövskog som hyser många hotade, sällsynta och skydds-
värda arter av bl a lavar, mossor svampar, fåglar och land-
mollusker. Området berörs vid Ekeberg söder om passagen 
av gamla E6:an om dubbelspår anläggs på Bohusbanan. 
Frågan om hur negativ påverkan på områdets värden ska 
kunna undvikas måste belysas närmare när järnvägspro-
jektet blir aktuellt.
Tjöstelsrödsbäcken nedre delar med omgivande ravinområde 
är Natura 2000–område, vars främsta syfte är gynnsam beva-
randestatus för den rödlistade mossarten Brynia som har en 
av få lokaler vid bäcken. Lövsumpskogen kring vattendraget 
är en förutsättning för att mossarten ska fortleva. Området är 
omgivet av bebyggelse och utnyttjas för närrekreation. Inför 
en utbyggnad av Bohusbanan måste eventuell påverkan på 
Natura 2000 - området belysas. Föreslagen bebyggelse vid 
Skälläckeröd - Kärrstegen bedöms inte påverka området.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Frågan om anläggande av dubbelspår berör Bohusbanans 
sträckning mellan Stenungsund och Uddevalla. Stenungsunds 
kommun ser också detta som en angelägen fråga och fortsatt 
planering bör därför ske gemensamt kommunerna emellan.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET
Allmänt
Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen redovisa 
planens konsekvenser. Förutom miljökonsekvenserna bör 
då även planens sociala och ekonomiska konsekvenser be-
skrivas. 
Miljökonsekvenserna redovisas utifrån en översiktlig be-
dömning om vilka miljöproblem som kan befaras och var 
dessa kan uppkomma. Därefter beskrivs planförslaget uti-
från de nationella och lokala miljömålen. 
De sociala konsekvenserna beskrivs översiktligt utifrån as-
pekter som uppväxtförhållanden för barn och ungdomar, 
trygghet, jämställdhet, tillgänglighet och tillgång till service 
samt ur ett folkhälsoperspektiv.
De ekonomiska konsekvenserna redovisas främst i form av 
behov av kommunala och statliga investeringar på kort och 
lång sikt.

Miljökonsekvensbeskrivning 
Avgränsning
Fokus i miljökonsekvensbeskrivningen ska ligga på de mil-
jöaspekter som kan leda till betydande miljöpåverkan om 
planen genomförs. Samtidigt ska avgränsningen av miljö-
konsekvensbeskrivningen göras utifrån aktuell plannivå. 
När det är en översiktsplan, som i det här fallet, kan redo-
visningen av miljökonsekvenserna hållas på en övergripande 
nivå. Det innebär att strukturella frågor på översiktlig nivå 
först och främst ska uppmärksammas. Därefter identifieras 
de geografiska områden där betydande miljöpåverkan kan 
uppkomma. Befintliga miljöproblem och sådana som kan 
uppstå i framtiden ska om möjligt också identifieras.
Planförslaget ska bedömas ur miljösynpunkt utifrån minst 
ett nollalternativ. Nollalternativet ska spegla en trolig ut-
veckling om det aktuella planförslaget inte genomförs. 
Rimliga alternativ ska också formuleras utifrån planens syfte 
och geografiska räckvidd. 
I miljökonsekvensbeskrivningen ingår en avstämning av pla-
nens förslag mot de nationella och lokala miljömålen samt 
mot gällande miljökvalitetsnormer. 
Kommunen har i samråd med länsstyrelsen, 2006-05-10, 
gjort följande avgränsning av vilka planeringsfrågor som 
främst ska behandlas i denna miljökonsekvensbeskrivning:

• Utbyggnads- och förtätningsförslag bostäder 
• Infrastrukturen med befintlig väg E6 och Bohusbanan 

med dubbelspår
• Småbåtshamn i Ulvesund
• Lokalisering av begravningsplats



58FÖP LJUNGSKILE

Konsekvenser av förslaget

Övergripande struktur i planförslaget
Ljungskiles bebyggelsestruktur har skapats av läget vid 
vattnet och bebyggelsen har utvecklats på sluttningarna av 
Bredfjället. Stor betydelse för strukturen har också vatten-
dragen som genomkorsar området på flera ställen. Det om-
givande landskapet och grönstrukturen är en värdefull till-
gång och är en mycket viktig förutsättning för Ljungskiles 
fortsatta utveckling. Därför har stor vikt lagts på att studera 
den övergripande grönstrukturen som en helhet där befint-
liga grönområden och stråk är viktiga delar som bör värnas. 
Genom särskilda rekommendationer i planen ges förutsätt-
ningar för att bibehålla dessa värdefulla områden.
Ljungskile domineras också av infrastrukturstråket som går 
genom området i nord- sydlig riktning. Stråket kommer att 
ligga kvar och kommer enligt planförslaget att förstärkas vid 
en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår.
De huvudriktningar för fortsatt utveckling av bostadsbe-
byggelse som redovisas i planförslaget är i nordvästlig och 
sydostlig riktning. Här har förutsättningarna bedömts 
som mest lämpliga. De alternativa utbyggnadsriktningarna 
har studerats översiktligt. Det alternativ som kommunen 
funnit lämpligt att bygga ut i första hand är Skälläckeröd 
– Kärrstegen,  d v s mot sydost. Kommunen anser dock att 
det andra alternativet även kommer att behöva byggas ut.
Några alternativa utbyggnadsriktningar utöver de som re-
dovisas i planen bedöms inte som realistiska med hänsyn 
till topografi, värdefulla natur- och rekreationsområden etc 
och med hänsyn till behovet under den planperiod vi över-
blickar.

Var finns risk för betydande miljöpåverkan?
Nedan följer en redovisning av vilka konsekvenser som kan 
uppstå vid genomförande av planens förslag:

Område för bostäder i Ljungs - Berg 
Området är relativt kuperat och till stor del dominerat av 
skog. Öppen mark finns huvudsakligen i östra delen mot 
Rävehogen, där inslaget av lövskog är tydligt.
Hela området väster om E6 ingår i kustzonen där sär-
skilda hushållningsbestämmelserna enligt MB 4 kap gäller. 
Eftersom förslaget syftar till utveckling av bostadsbebyggelse 
i anslutning till tätorten får hushållningsaspekten anses vara 
tillgodosedd.
Ett före detta skogsbete med utpekade naturvärden kommer 
att tas i anspråk för det föreslagna bostadsområdet. Vid en 
utbyggnad kommer endast mindre rester av området att 
finnas kvar. Skogsbetet innehåller inte de signalarter som 
visar på riktigt höga naturvärden, dock indikerar skogens 
varierande ålder och ”luckighet” att flera arter kan komma 
tillbaka vid rätt skötsel. Skogsbetet är det största i Bohuslän 
och betades fram till ca år 2000. 

Vy söderut över Ljungskile (Bergslagsbild AB, 2005
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Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet kan 
komma att beröras, t ex stenmurar och odlingsrösen. 
Utbyggnaden berör en kulturmiljö (kuststräckan mellan 
Ulvesund och Ranneberg) som är utpekad i kommunens kul-
turmiljövårdsprogram. Kulturmiljöns värdekärnor är främst 
bebyggelsemiljöerna utefter landsvägen och fjordstränderna, 
bl a Bergs gård. Det föreslagna utbyggnadsområdet ligger 
topografiskt relativt avskilt från dessa miljöer. En känd forn-
lämning berörs av föreslagen tillfart vid Rävehogen.
Det kuperade skogsområdet norr och öster om befintlig be-
byggelse mellan Ulvesund och Resteröd är en resurs som 
rekreationsområde för såväl närboende som boende i övriga 
delar av Ljungskile. Utbyggnaden tar till stora delar i an-
språk detta område och minskar därmed andelen tillgänglig 
mark för rörligt friluftsliv i närområdet. Grönområden runt 
det föreslagna utbyggnadsområdet säkerställs genom rekom-
mendationer i planen att ny bebyggelse inte ska tillkomma. 
Sammantaget finns risk för betydande miljöpåverkan. 
Områdets natur- och kulturmiljövärden behöver klargöras 
ytterligare. Det föreslagna utbyggnadsområdet kommer att 
studeras vidare och miljökonsekvenserna belysas i samband 
med att detaljplan upprättas.

Område för bostäder i Skälläckeröd - Kärrstegen
Området består av ett omväxlande, småskaligt odlingsland-
skap med partier av blandskog. Skälläckerödsbäcken pas-
serar området.
Utbyggnadsområdet berör en mindre del av riksintresse-
område för friluftsliv. Tyngdpunkten för riksintresset ligger 
dock på Bredfjället samt i Tjöstelsrödsbäckens ravinområde 
och förslaget till utbyggnad bedöms inte påverka riksintres-
seområdet nämnvärt. 
Området angränsar till, men berör inte direkt, naturreser-
vatet kring Tjöstelsrödsbäcken. Natura 2000 - området vid 
nedre delen av Tjöstelsrödsbäcken är beläget ca 500 meter 
nordväst om den föreslagna bebyggelsen. Skarsjövägen ligger 
däremellan. Planförslaget bedöms därmed inte medföra 
någon påverkan på vattendraget och den värdefulla bäck-
ravinen.
Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet kan 
komma att beröras, t ex stenmurar och odlingsrösen. 
En utbyggnad berör marginellt en av de utpekade miljöerna 
i kommunens kulturmiljöprogram (tätorten Ljungskile, går-
darna och Ljungskile centrum).
En ökning av biltrafiken på Skafterödsvägen medför ökade 
störningar för den befintliga bebyggelsen utmed vägen. Om 
Åsvägen nyttjas som länk till en ny vägsträckning kommer 
störningarna även att öka för boende kring Åsvägen. 
Eventuellt kan bullerskydd komma att krävas längs med 
vissa vägsträckor. Samtidigt minskar störningarna för bo-
ende kring det befintliga vägstråket till Skarsjövallen.
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Det föreslagna utbyggnadsområdet kommer att studeras vi-
dare och miljöpåverkan belysas ytterligare i samband med 
att detaljplan upprättas.

Förtätningsområden
Förslag till förtätning finns bl a vid Ulvesund och Anfasteröd. 
Områdena ligger i kustzonen där särskilda hushållningsbe-
stämmelser enligt MB 4 kap gäller. Eftersom förslaget syftar 
till utveckling av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten 
får hushållningsaspekten anses vara tillgodosedd. Vid av-
gränsning har hänsyn tagits till strandområden och värde-
fulla grönområden. 
Båda förtätningsområdena berör utpekade fornlämningar 
och kulturmiljöer och närmare studier får visa hur intrång 
och negativ påverkan kan undvikas. 
Detaljplan kommer att upprättas där miljöpåverkan stu-
deras vidare.

Befintlig väg E6
I planen föreslås inga förändringar av väg E6. 
Det trafikbuller som vägen alstrar kräver visst avstånd mellan 
väg och bebyggelse och stora områden i vägens närhet är 
svåra att bebygga. Vägen utgör en barriär för tätorten men 
barriäreffekten lindras genom den breda gång- och cykel-
bron som är anlagd mellan centrum, hamnområdet och 
strandpromenaden. Väg E6 är samtidigt en viktig kommu-
nikationsled och en av förutsättningarna för kommunens 
och Ljungskiles positiva utveckling.

Bohusbanan med dubbelspår
En översiktlig bedömning ger att betydande miljöpåverkan 
kan befaras i några lägen utefter järnvägen. Särskilt käns-
liga är de avsnitt där banan passerar genom tätortsbebyg-
gelse, intill de nedre delarna av Tjöstelserödsbäcken som är 
Natura 2000-område och förbi Bratteforsåns dalgång som 
är Natura 2000-område och av riksintresse för naturvård. 
Vid en utbyggnad till dubbelspår blir också barriäreffekten 
större än idag. Trafiken på järnvägen ökar vilket leder till 
ökad risk för bullerstörningar. Detta ska dock vägas mot att 
biltrafiken på väg E6 och de störningar som den medför för-
väntas minska i framtiden om en satsning och förbättring 
sker av järnvägen. 
De långsiktiga effekterna på miljön av utbyggt dubbelspår 
kan bli ett minskat bilåkande med minskade utsläpp av 
växthusgaser och partiklar till följd. Vidare ökar förutsätt-
ningarna för att Ljungskile tillsammans med Uddevalla kan 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt och att attraktivi-
teten som bostadsorter ytterligare kommer att förstärkas. 
Minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser innebär posi-
tiva konsekvenser för miljön som helhet på både lokal, re-
gional och global nivå.
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Konsekvenserna för stadsbilden beror mycket på vilken lös-
ning man kommer att välja.
Miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas av 
Banverket i samband med att projektet blir aktuellt att ge-
nomföra.

Småbåtshamn i Ulvesund
Utbyggnaden är föreslagen i anslutning till befintlig små-
båtshamn. Risk finns för påverkan på grundbottnar som är 
generellt skyddsvärda som lek- och uppväxtmiljöer för fisk.
Något aktuellt underlag som beskriver värdena för de be-
rörda områdena finns inte i dagsläget. MKB kommer att 
upprättas i samband med tillståndsprövning enligt miljö-
balken.

Lokalisering av begravningsplats
Alehagsgärdet ligger strax väster om Bratteforsåns dalgång 
som är av riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap, utgör 
ett Natura 2000-område och har skydd som naturreservat. 
Anläggande av en begravningsplats här bedöms inte inne-
bära någon negativ påverkan på riksintresset/Natura 2000-
området. Mellan Alehagsgärdet och Bratteforsån finns be-
fintlig bebyggelse.
Det redovisade området för framtida begravningsplats vid 
Alehagsgärdet omfattas också av särskilda hushållningsbe-
stämmelser enligt MB 4 kap. En begravningsplats här är för-
enlig med bestämmelserna eftersom området ligger omgivet 
av bebyggelse centralt i Lyckorna och således blir en utveck-
ling av tätorten. 
Det mindre området vid Ljungs gamla kyrka är utsatt för 
buller från motorvägen. Åtgärder kommer att krävas vid 
anläggande av begravningsplats här. Vid detaljplanelägg-
ning måste bl a denna fråga belysas liksom hur begravnings-
platsen ska anordnas med hänsyn till kyrkomiljöns värden.

Nollalternativ
Nollalternativet ska vara realistiskt och vara till hjälp 
när det gäller bedömningen av planens konsekvenser. 
Nollalternativet speglar en trolig utveckling om det aktuella 
planförslaget inte genomförs. Beskrivningen av nollalterna-
tivet bör fokusera på de delar i planförslaget som har bety-
delse för den övergripande strukturen. 
Om inte kommunen styr den framtida bebyggelseutveck-
lingen efter de riktlinjer man lagt fast i översiktsplanen kan 
resultatet bli att man får en mer splittrad och slumpmäs-
sigt tillkommen bebyggelseutveckling. Det kan medföra att 
det blir svårare att nyttja befintlig infrastruktur och att till-
handahålla service och kollektivtrafik inom rimliga avstånd. 
Det finns även en risk för att trycket på kustzonen ökar yt-
terligare med negativa konsekvenser för miljön som följd. 

Vy från Ulvön mot Lyckorna och Anfasteröd
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Vy från Ulvesundsvägen österut mot samhället vid Ljungs kile 

En spridd bebyggelsestruktur bidrar till ett ökat bilresande 
med ökade utsläpp av växthusgaser och partiklar.
Om Bohusbanan inte byggs ut till dubbelspår uppstår ingen 
risk för negativ påverkan på Bratteforsån. Samtidigt uteblir 
de långsiktiga positiva effekterna med bl a minskade utsläpp 
till luften.
Genom att den sammanhängande grönstrukturen i nollal-
ternativet inte får en uttalad betydelse finns risk för att delar 
av den gröna strukturen undan för undan tas i anspråk. 
Viktiga ekologiska samband och grönområden/stråk med 
betydelse för rekreationen kan gå förlorade.
Om inte utbyggnad av Ljungs – Berg sker finns olika tänk-
bara scenarion. Om ekonomiska förutsättningar skulle 
skapas för ett bevarande och säkerställande av områdets na-
turvärden genom fortsatt bete finns möjlighet till ett fram-
tida område med höga natur- och rekreationsvärden. Om 
ett säkerställande inte kan åstadkommas kommer området 
istället att växa igen och de utpekade värden som området 
har idag som skogsbete kan försvinna.

Sammanfattande bedömning
Ur ovanstående kan konstateras att det enligt förslaget kan 
finnas risk för att betydande miljöpåverkan uppstår vid: 

- utbyggnad av dubbelspår på Bohusbanan, särskilt    
vid passagerna av tätorten, Tjöstelserödsbäcken och 
Bratteforsåns dalgång.

- utbyggnad av bostadsområdet Ljungs – Berg.
- utbyggnad av småbåtshamn vid Ulvesund.

I samband med fortsatt planering på detaljplanenivå ska 
miljökonsekvensbeskrivningar tas fram för de planer som 
kommunen bedömer kan innebära betydande miljöpå-
verkan. Miljökonsekvenserna ska redovisas liksom förslag 
på åtgärder hur de negativa konsekvenserna för miljön kan 
minimeras eller undvikas. 
För verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 
miljöbalken ska en MKB tas fram som avser själva projektet.
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Avstämning mot miljömål och 
miljökvalitetsnormer
Miljömålen
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål 
som utgångspunkt för miljöarbetets inriktning i Sverige. De 
nationella miljömålen ligger till grund för Länsstyrelsens 
beslutade regionala miljömål som redovisats i rapporten 
Miljömålen i Västra Götaland 2003. Uddevalla kommun 
har i sin tur pekat ut sex mål som har särskilt stor betydelse 
för kommunen. Redovisningen nedan är ett urval av de re-
gionala mål och åtgärder som tolkats för kommunens över-
siktsplan. 
Den fördjupade översiktsplanen medverkar i flera avseenden 
till att de kommunala delmålen för miljön kan uppfyllas, se 
kommentarer nedan:

Begränsad klimatpåverkan
• Minska andelen fossila bränslen för uppvärmning och   

transporter.

Ingen övergödning
• Minska utsläpp till luft, mark och vatten av närsalter,   

kväveoxider, kväveföreningar och ammoniak.
• Planera fler områden med våtmarker för kvävereduktion.
Planen medverkar till måluppfyllelse bl a genom att föreslå 
utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår.

Levande sjöar och vattendrag
• Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och   

deras variationsrika livsmiljöer bevaras.
Inga värdefulla vattendrag berörs av föreslagen bostadsut-
byggnad. Vid utbyggnad av Bohusbanan kan skyddsåtgärder 
behövas för att undvika skador på Bratteforsån och de nedre 
delarna av Tjöstelserödsbäcken. 

Grundvatten av god kvalitet
• Viktiga grundvattentillgångar ska skyddas.
• Uttag av grundvatten ska ske i balans med tillrinningen  

för att förhindra brist eller ökad salthalt.
• Avlopp ska tas omhand så att grundvattnet inte förorenas.
Planen medverkar till att uppfylla målen. Grundvattentäkten 
vid Stora Skarsjön berörs inte av några åtgärder. Överförings-
ledning för vatten- och avlopp från Uddevalla är under ut-
förande.
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Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Verka för skydd av viktiga marina områden.
• Peka ut lämpliga områden för t.ex. musselodling som 

bidrar till mindre närsaltsbelastning.
Planförslaget föreslår en mindre utökning av befintlig små-
båtshamn vid Ulvesund. I övrigt föreslås inga åtgärder som 
berör vattenområden.

God bebyggd miljö
• Utveckla och vårda grönstrukturerna i tätorterna.
• Stärk bussnätet genom lämplig bebyggelselokalisering.
• Köpcentra som endast kan nås med egen bil undviks i 

planeringen
• Stärk underlaget för fjärrvärme.
• Skydda och vårda kulturarvet i den bebyggda miljön.
• Minska material- och energianvändningen.
• Mindre mängd avfall på tipp och större andel återvin-

ning.
• Ge plats för ”sol, vind och fjärrvärme”
Värdefulla grönområden säkerställs i planen genom rekom-
mendationer om att ny bebyggelse inte ska tillkomma. 
Gång- och cykelvägar föreslås till nya områden samt till 
Aröd, Ulvesund och söderut mot Backamo. Ny bebyggelse 
föreslås i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse, vilket 
ger goda möjligheter att utnyttja den centralt belägna knut-
punkten för kollektivtrafiken. Ett varierat utbud av bostäder 
möjliggörs, t ex för äldre i centrala lägen.
I stora drag följs rekommendationerna i kommunens kultur-
miljövårdsprogram när det gäller lokalisering av ny bebyg-
gelse.

Miljökvalitetsnormer
Enligt miljöbalken, MB 5 kap, ska det vara säkerställt att fö-
reslagna åtgärder inte medför att de regler som meddelats i 
förordning om miljökvalitetsnormer överskrids. De normer 
som är relevanta för Ljungskile FÖP gäller föroreningar i ut-
omhusluft och olika parametrar i fisk- och musselvatten. 
Trafiken på väg E6 medför utsläpp av olika luftförore-
ningar varav flera ämnen omfattas av miljökvalitetsnormer. 
Trafikmängden på motorvägen är hög men den goda luft-
omsättningen i området bidrar till att avgashalterna inte 
överskrider rekommenderade gränsvärden.
Ljungs kile omfattas av miljökvalitetsnormer för mussel-
vatten. Provtagning genomförs regelbundet för att kontrol-
lera att normerna inte överskrids. 
Sammantaget bedöms inga av de förslag som redovisas i 
planen medföra att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
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Sociala konsekvenser
Den fysiska planeringen ska främja en samhällsutveck-
ling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 
Planeringen ska medverka till att människors livsmiljö blir 
god och hållbar på lång sikt. Kommunen vill också lägga ett 
allmänt folkhälsoperspektiv på planeringen. Översiktsplanen 
redovisar här i korthet hur de förslag som ställs bidrar till att 
lägga grunden för en miljö som är bra att leva i.
I lokalsamhällen där många pendlar finns en begränsad ar-
betsmarknad och avsaknad av vissa typer av service och ak-
tiviteter. Å andra sidan ger ett starkt lokalsamhälle goda för-
utsättningar till trygghet och delaktighet för både barn och 
vuxna. 
En bebyggelsestruktur med dominans av friliggande 
villor bidrar inte till att skapa en blandad social struktur i 
Ljungskile. Det finns brist på lägenheter för äldre som vill 
flytta från villan till ett annat boende, liksom också smålä-
genheter för yngre som vill bo kvar i samhället. Med den 
föreslagna bostadsutbyggnaden kan fler mindre lägenheter 
i hyreshus eller bostadsrätt tillkomma, vilket möjliggör en 
blandning av upplåtelseformer. Det kan resultera i att sam-
hället på sikt kan få en åldersmässigt något mer blandad be-
folkning än idag.
Kontinuerlig utbyggnad och inflyttning ger också fortsatt 
underlag till skola samt skapar förutsättningar till fortsatt 
god annan service. Det ger barn och ungdomar fler kam-
rater och vuxna fler kontaktytor vilket rent allmänt bidrar 
till att stärka lokalsamhället och samhällets utveckling. 
Fler boende ger möjlighet till förbättring av kollektivtra-
fiken, bl a genom utökning av de lokala bussturerna (Lilla 
Ljundan), vilket även kan medföra bättre tillgänglighet till 
andra områden. Om Bohusbanan byggs ut med dubbelspår 
ökar även möjligheterna till förbättrad förbindelse med re-
gionens arbetsmarknad. Generellt gynnar en utbyggd kol-
lektivtrafik ungdomar, äldre och kvinnor som i hög grad ut-
nyttjar kollektiva transportmedel.
Genom att värna om värdefulla natur- och rekreationsom-
råden i tätortens närhet skapas boendemiljöer med goda 
möjligheter till nära strövande och naturupplevelser. Det bi-
drar till en hög livskvalitet för alla åldrar. Utbyggnad av nya 
gång- och cykelstråk ökar tillgängligheten och bidrar även 
till god hälsa.
Bedömningen är att en utbyggnad i lagom takt enligt plan-
förslaget ger positiva konsekvenser för det sociala livet i all-
mänhet och att den ger bättre uppväxtförhållanden för barn- 
och ungdom än om ingen utbyggnad sker. 

En bra boendemiljö kan skapas genom att värna värdefulla 
natur- och rekreationsområden i närheten av bebyggelsen.
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Ekonomiska konsekvenser
Om förslagen i denna översiktsplan ska bli förverkligade 
krävs både kommunala och statliga investeringar samt in-
vesteringar från enskilda exploatörer. 
Kommunen har som mål att kunna erbjuda attraktiva bo-
städer, vilket följs upp i planförslaget. För kommunen kan 
det få långsiktigt positiva ekonomiska konsekvenser om 
man kan uppfylla denna målsättning och befolkningen i 
Ljungskile ökar. Om alla föreslagna utbyggnadsområden 
byggs ut kan det behövas investeringar i skola, förskola och 
demensboende. Samtidigt bidrar en utökad allmän service 
sannolikt mycket till attraktiviteten som bostadsort.
Eventuella inköp av mark samt investeringar i utbyggnad 
av vatten- och avloppsnät, gator, gång- och cykelvägar etc 
kommer att innebära kostnader för kommunen eller annan 
exploatör inför utbyggnad av bostads- och verksamhetsom-
råden. Utgifterna bör kunna balanseras mot intäkter när ex-
ploatering genomförs.
För att täcka kommunens kostnader för en överföringsled-
ning till Ljungskile är det betydelsefullt att ytterligare be-
byggelse kan anslutas, vilket kan bli en positiv effekt om 
föreslagna nya områden för bostäder och verksamheter ge-
nomförs.
För att rusta upp väg 681 mot Ulvesund krävs investeringar 
från Vägverkets sida. Vägverket bör även utföra en separat 
gång- och cykelväg utmed väg 680 till Aröd och söderut 
utmed väg 167 till Backamo.
En ombyggnad av Bohusbanan med dubbelspår är en stor 
statlig investering. Kommunen har bedömt att en järnvägs-
utbyggnad är viktig och bidrar till en positiv utveckling av 
kommunen som helhet. De ekonomiska konsekvenserna för 
kommunen bör i samband med en framtida utredning be-
lysas ingående i samråd med Banverket.
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ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE
Genomförandefrågor
Ett genomförande av planens utbyggnadsförslag kräver dels 
föregående detaljplanering, dels ytterligare utredningar och en 
hel del samordning innan förslagen och idéerna kan förverk-
ligas. Vissa svårigheter att effektivt genomföra planen finns:
• Markägandet är med undantag av Ljungs-Berg nästan 

uteslutande privat och spritt på många ägare. Kommunen 
äger endast mindre markområden och har därför begrän-
sade möjligheter att ta initiativ till genomförande.

• Väghållaransvaret i Ljungskile tätort med omgivningar 
har en blandad struktur. De största vägarna är allmänna 
vägar som förvaltas av Vägverket. Skötseln av det interna 
vägnätet ligger under kommunalt eller enskilt huvud-
mannaskap. Vägnätet är bl a inom Lyckorna bitvis av 
dålig kvalitet och incitamenten för vägföreningar, där 
enskilt huvudmannaskap råder, att bekosta ombyggnader 
och förstärkning av vägnätet är få. Väghållaransvaret till 
och inom framtida områden för bostäder och verksamhe-
ter ska klargöras i samband med detaljplaneläggning.

En stor del av planområdet kommer att omfattas av kom-
munalt vatten och avlopp. Vid förtätning utanför verksam-
hetsområdet är det enskilt huvudmannaskap för vatten och 
avlopp.

Fortsatt arbete
Vid fortsatt planering kan det bl a komma att krävas mark-
förhandlingar, markförvärv, exploateringsavtal, naturinven-
tering, geoteknisk utredning, va-utredning, arkeologisk ut-
redning och mer detaljerade vägstudier. Kommunen bör gå 
vidare med några frågor av mer översiktlig karaktär och:
- utföra närmare studier av alternativa vägsträckningar till 

Skarsjövallen.
- fortsätta dialogen med Vägverket om förbättring av 

Ulvesundsvägen med förstärkningsarbeten och planering 
av gc-väg.

- initiera en diskussion med Vägverket och Uddevalla 
Energi om anläggande av gång- och cykelväg till Aröd 
och eventuell samordning med anläggande av fjärrvär-
meledningar.

- genomföra en grov studie av möjligheten att på sikt 
utvidga Bohusbanan där frågeställningarna kring en 
sådan åtgärd ringas in.

- verka för att Banverket studerar Bohusbanan med för-
bättringar av plankorsningar vid ökad turtäthet.

- utreda frågan om huvudmannaskap av vägar.
- genomföra åtgärdsprogram för trafikbuller.
- genomföra en fördjupning av kulturmiljövårdsprogram-

met med avseende på värdefulla bebyggelsemiljöer.
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