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Särskild sammanställning över miljöbedömningen 

LJUNGSKILE ÖVERSIKTSPLAN 
Fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan 
 

Denna sammanställning är framtagen av Miljö och Stadsbyggnad den 8 november 2007. 

Allmänt 
När en översiktsplan är antagen ska kommunen, enligt 6 kap 16§ MB upprätta en särskild samman-
ställning. Denna handling är en slags utvärdering av miljöbedömningen av planen. En särskild sam-
manställning ska redovisa hur miljöaspekterna har integrerats i planen och hur miljökonsekvensbe-
skrivningen har beaktats. Den ska också redovisa hur synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 
har beaktats i planarbetet. Kommunen ska även redogöra för skälen till val av alternativ. 

Slutligen innehåller en särskild sammanställning en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att 
vidta för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som ett genomförande av pla-
nen medför. 

En särskild sammanställning ska hållas tillgänglig för alla som kommunen samrått med d v s när det 
gäller en översiktsplan även för allmänheten. 

Planprocessen 
Ett programskede genomfördes flera år innan planförslaget utarbetades inför samråd och innan be-
stämmelserna om miljöbedömning infördes i plan- och bygglagen respektive miljöbalken. Miljökon-
sekvensbeskrivningen har funnits med som en del i handlingen under både samråds- och utställnings-
skede. Myndigheter och allmänheten har då haft möjlighet att lämna synpunkter dels skriftligt och dels 
muntligt i samband med möten.  

Relativt få synpunkter har under planprocessen varit inriktade på miljökonsekvensbeskrivningen som 
sådan. Synpunkterna har i allmänhet varit av generell art eller specifikt riktade mot föreslagen mark- 
och vattenanvändning inom geografiskt avgränsade områden. Länsstyrelsen yttrade sig i samrådsske-
det över miljöbedömningen och ansåg att ”den avgränsning och struktur som redovisas i planförslaget 
är rimlig med hänsyn till planens innehåll och syfte. Integrationen av MKB: n i avsnittet Konsekvenser 
av förslaget är ändamålsenlig. Samtidigt är MKB: n tydligt urskiljbar, vilket är bra. Länsstyrelsen be-
dömer att de planeringsfrågor som har identifierats är relevanta för planen. Det är rimligt att analysen 
och avvägningen av planförslaget mot intressekonflikter fördjupas i den fortsatta planprocessen vid 
upprättandet av detaljplaner, järnvägsplaner samt i samband med tillståndsprövningar enligt miljöbal-
ken m m. Samtidigt är det angeläget att planen är tydlig och vägledande för kommande planering och 
beslut.” 
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Under rubriken ”Integrering av miljöaspekter och hur synpunkter beaktats” redovisas synpunkter som 
är relaterade till olika miljöaspekter samt hur synpunkterna har påverkat utformningen av planen.  

Studerade alternativ 
Några alternativa utbyggnadsriktningar, utöver de två för bostäder som redovisas i planen, bedömdes 
inte som realistiska med hänsyn till topografi, värdefulla natur- och rekreationsområden etc och med 
hänsyn till den överblickbara planperioden. Ytterligare alternativ av principiell art studerades därför 
inte. Utbyggnadstakten och behovet av bostäder har däremot diskuterats ingående under arbetets gång. 
En jämförelse mellan de två utbyggnadsriktningarna är gjord under planprocessen. 
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen analyserades ett nollalternativ till hjälp för bedömningen 
av planens konsekvenser. Beskrivningen av nollalternativet utgick från de delar av förslaget som hade 
betydelse för den övergripande strukturen. 

Integrering av miljöaspekter och hur synpunkter beaktats 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
I den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile är miljökonsekvensbeskrivningen redovisad i avsnittet 
”Konsekvenser av förslaget”. 

Miljökonsekvensbeskrivningen i Ljungskile översiktsplan lägger fokus på de delar som kan leda till 
betydande miljöpåverkan om planen genomförs. I samråd med länsstyrelsen avgränsade kommunen 
tidigt de planeringsfrågor som främst behandlas: 

 Utbyggnads- och förtätningsförslag bostäder 

 Infrastrukturen med befintlig väg E6 och Bohusbanan med dubbelspår 

 Småbåtshamn i Ulvesund 

 Lokalisering av begravningsplats 

Utbyggnads- och förtätningsförslag bostäder 
Planen innehåller två större utbyggnadsområden för bostäder, Skälläckeröd-Kärrstegen och Ljungs– 
Berg, samt några områden för komplettering/förtätning. Ett större förtätningsområde är redovisat i 
Ulvesund. I planförslaget analyserades och jämfördes Skälläckeröd-Kärrstegen och Ljungs-Berg bl a 
utifrån miljöaspekter. I den fördjupade översiktsplanen har redovisats att det finns risk för betydande 
miljöpåverkan vid en utbyggnad av området Ljungs-Berg.  

Skogsstyrelsen pekade i samrådsskedet på att området Ljungs-Berg inrymmer höga och unika natur-
värden samt att det också har ett värde som grönområde för närboende. Ställningstagande görs i planen 
till att naturinventering vid behov ska genomföras vid detaljplaneläggning, vilket bl a kan gälla 
Ljungs-Berg. 

När det gäller Skälläckeröd-Kärrstegen har Länsstyrelsen uppmärksammat kommunen på att viss för-
siktighet kan krävas vid detaljplaneläggning med tanke på näraliggande områden med höga naturvär-
den. I några yttranden har framförts synpunkter om att utbyggnad av området och anläggande av ny 
väg kan få konsekvenser för befintlig boendemiljö, naturmiljö m m och att rimliga vägalternativ, in-
klusive förbättring av befintlig väg till Skarsjövallen, bör utredas. När det gäller Skälläckeröd -
Kärrstegen har i planen införts en rekommendation om att konsekvenserna av de två alternativa väg-
sträckningarna till området ska redovisas vid fortsatta studier. 

Länsstyrelsen har under planprocessen framfört synpunkter med avseende på buller- och riskfrågor vid 
en förtätning i centrum med bostäder vid Trikåfabriken. Länsstyrelsen redovisar i sitt yttrande efter 
utställning att bedömningen får anstå till den av kommunen aviserade riskbedömningen och bullerstu-
dien föreligger. I planen anges användning för både bostäder och centrum i området vid Trikåfabriken. 
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Planen har utformats med rekommendationer om att fortsatt prövning av samtliga områden ska ske i 
detaljplan.  

Infrastrukturen med befintlig väg E6 och Bohusbanan med dubbelspår 
Både enskilda ljungskilebor och organisationer har under planprocessen pekat på att störningarna från 
trafiken på väg E6 är påtagliga och har ökat sedan vägen byggdes. 

En dialog pågår mellan intresseföreningar i Ljungskile, kommunen och Vägverket. Olika metoder för 
att minska bullerstörningarna diskuteras. Kommunen arbetar med en åtgärdsplan för trafikbuller och i 
denna tas bl a bullerfrågan kring väg E6 i Ljungskile upp. Frågan har kommenterats i texten till planen 
men synpunkterna har i övrigt inte medfört några väsentliga ändringar i planen efter samråd.  

Den fördjupade översiktsplanen har uppmärksammat att det finns risk för betydande miljöpåverkan 
vid utbyggnad av Bohusbanan, särskilt vid passage av tätorten, Tjöstelserödsbäcken och Bratteforsåns 
dalgång. Länsstyrelsen har särskilt betonat vikten av att belysa konsekvenserna för Natura 2000-
områdena vid fortsatt planering. Intresseföreningar och några privatpersoner har tryckt på att Bohus-
banan idag utgör en barriär i samhället och att planfria korsningar kan öka säkerheten och minska bar-
riäreffekten. 

I planen rekommenderas att både alternativa sträckningar och alternativt utförande ska redovisas i ett 
tidigt skede vid framtida studier av Bohusbanan. 

Småbåtshamn i Ulvesund 
I planförslaget konstaterades att det finns risk för påverkan på grundbottnar, vilka är skyddsvärda som 
lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken kommer tillstånd för åtgär-
der inom vattenområdet att prövas. 

Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet att det är rimligt att tänka sig en viss utvidgning av småbåts-
hamnen men påpekade samtidigt, liksom i yttrandet efter utställning att särskilda skäl krävs för dis-
pens från eller upphävande av strandskyddet vid planläggning.  

I utställningsskedet inkom förslag från ägaren till bl a Ulvön om en mer omfattande utbyggnad av 
småbåtshamnen. Länsstyrelsen informerades om detta vid ett samrådsmöte i augusti 2007 och kom-
menterade det därför i yttrandet efter utställning. Utöver strandskyddsfrågan hänvisade länsstyrelsen 
då till att stor tyngd bör läggas vid att Ulvön hittills varit mycket tillgänglig och uppskattad för frilufts-
liv och rekreation. Kommunen har valt att inte förändra det förslag som redovisades i samråds- och 
utställningshandlingen, vilket innebär att strandskyddat område på Ulvön inte ska exploateras. 

Lokalisering av begravningsplats 
Frågan om lokalisering av en framtida begravningsplats framkom i programskedet. De områden som 
föreslogs i samrådshandlingen var ett vid Ljungs gamla kyrka, ett vid Skafterödsvägen samt ett re-
servområde vid Skarsjövallen. 
En framtida lokalisering av begravningsplats vid Skafterödsvägen ifrågasattes i samrådsskedet av flera 
ljungskilebor, framförallt boende kring Skafteröd. De hänvisade bl a till hushållningsaspekter, stör-
ningar från trafik och negativ påverkan på landskapsbilden. Kyrkan ansåg att en begravningsplats mås-
te lokaliseras närmare kyrkorna. Av kulturhistoriska skäl ansåg Kultur- och fritidsnämnden m fl att en 
placering så nära befintlig kyrkogårdsmiljö som möjligt är att föredra. 
Kommunen valde efter samråd att ändra förslaget och inte redovisa något område för begravningsplats 
vid Skafteröd. Det slutliga förslaget redovisar områden för framtida begravningsplats dels intill Ljungs 
gamla kyrka och dels vid Alehagsgärdet. 
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Uppföljning och ansvar 

Aktualisering av översiktsplan och detaljplaneläggning 
Bedömningen av betydande miljöpåverkan i översiktsplanen för Ljungskile kommer att ses över i 
samband med en aktualisering av denna och/eller i samband med aktualisering av den kommuntäck-
ande planen. För övrigt kommer förslag och rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen att 
följas upp i samband med detaljplaneläggning. 
Vid upprättande av detaljplan ska alltid en bedömning göras av behovet av att genomföra miljöbe-
dömning och upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning. 

Utbyggnad av bostadsområdet Ljungs - Berg 
Vid detaljplaneläggning av bostäder i området Ljungs-Berg ska områdets natur- och kulturmiljövärden 
klargöras ytterligare och ställning tas till om exploateringen kan anpassas så att värdefulla delar av 
området sparas. Då kan miljökonsekvenserna belysas närmare och kommunen föreslå vilka åtgärder 
exploatören ska vidta och eventuell uppföljning av dessa. Vid ianspråktagande av det värdefulla 
”skogsbetet” kan t ex utförligare dokumentation bli aktuell. 

Väg E6 
Väg E6 är utbyggd till motorväg vid passagen av Ljungskile. Eventuella åtgärder för att minska stör-
ningarna från trafiken på väg E6 ska vidtas i enlighet med den åtgärdsplan som kommunen arbetar 
med. Åtgärdsplanen omfattar hela kommunen. Kommunen kommer att driva genomförandet av åt-
gärdsplanen. Såsom väghållare ansvarar Vägverket för att genomföra åtgärder.  

Utbyggnad av dubbelspår på Bohusbanan 
Konsekvenser, åtgärder och uppföljning ska belysas närmare vid fortsatt planering av Bohusbanan på 
de delar som berör Ljungskile och dess närmaste omgivningar. I dagsläget finns ingen utredning gjord 
och därför kan inga konkreta slutsatser dras när det gäller uppföljning. Banverket ansvarar idag för de 
anläggningar som hör till järnvägen liksom för att genomföra en framtida utbyggnad med dubbelspår. 
Därmed ansvarar Banverket för de eventuella åtgärder som kan komma att krävas för att minimera 
miljöpåverkan.  

Utbyggnad av småbåtshamn i Ulvesund 
Eventuella förslag till åtgärder ska belysas i samband med detaljplaneläggning och tillståndsprövning 
enligt miljöbalken. Verksamhetsutövaren ansvarar för eventuella skyddsåtgärder. Länsstyrelsen har 
tillsyn efter miljödom/vattendom, men verksamhetsutövaren ansvarar för att domen följs. 

 

 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 

Uddevalla 2007-11-08 

 

 

Mats Windmark 
planarkitekt 
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