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Framtidsplanen 2010 / 
Översiktsplanen Öp10 Munkedal och Vindbruksplan för  
MUNKEDALS KOMMUN 
 
 

UTLÅTANDE 
 
 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

LÄNSSTYRELSEN 
Sammanfattning: 
Kommunen har i någon mån beaktat de synpunkter 
Länsstyrelsen lämnade i samrådsyttrandet daterat 2009-10-
14. I detta yttrande ligger tyngdpunkten på att lyfta fram de 
kvarstående synpunkter som enligt 4 kap.9 § plan- och 
bygglagen ska ingå i ett granskningsyttrande. 
 
Länsstyrelsen vill framhålla att Framtidsplanen ger en bra bild 
av kommunen och de planeringsförutsättningar som finns. 
Planen ger ett starkt uttryck för kommens natur- och 
kulturvärden och kommunens ambition att ta tillvara dessa. 
 
Stora markanspråk för verksamheter, inklusive vindkraft och 
bostäder redovisas. Länsstyrelsen vill uppmana kommunen 
att prioritera bland de föreslagna områdena så att de mest 
lämpliga tas i anspråk i första hand. 
 
 
Länsstyrelsen bedömer att riksintresse kan komma att 
skadas påtagligt med hänsyn till den omfattande bebyggelse 
och vindkraftsutbyggnad som planeras. 
 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB har beskrivits 
och Länsstyrelsen bedömer att de inte ska behöva 
överträdas till följd av planen. 
 
Kommunen har pekat ut ett stort antal s.k. LIS- områden, där 
landsbygdsutveckling ska kunna utgöra ett särskilt skäl till 
dispens från eller upphävande av strandskyddet. 
Länsstyrelsen bedömer att kommunens framtida beslut om 
dispenser eller upphävande kan komma att prövas, då det 
redovisade underlagsmaterialet inte kan visa att områdena 
både är lämpliga för utvecklingen av landsbygden, är av ett 
sådant slag och har en så begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. 
 

 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Att prioritera anser kommunen vara 
svårt eftersom det är efterfrågan 
och underlag till utbyggnad av 
kommunalt va- ledningssystem som 
krävs. 
 
Kommunens målsättning är att vid 
fortsatt planläggning för resp. 
område skall detta klargöras. 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Till tillståndprövning av resp. 
område får erforderligt underlag 
klargöra dessa frågeställningar. 
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Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och 
vattenområden och som angår angränsande kommuner kan 
samordnas på ett lämpligt sätt. 
 
 Bebyggelse enligt planen bedöms inte behöva bli olämplig 
med hänsyn till boendes och övrigas hälsa eller behovet av 
skydd mot olyckshändelser. 
 
Framtidplanen saknar ett avsnitt som samlat redovisar de 
förslag till åtgärder som kommunen avser genomföra för att 
förverkliga planen. 
 
Länsstyrelsens tidigare synpunkter: 
Kommunen har i någon mån beaktat de synpunkter 
Länsstyrelsen lämnade i samrådsyttrandet, daterat 2009-10-
14. I detta yttrande kommer inte allt det som ej tillgodosetts 
att upprepas. Fokus ligger på de frågor som enligt 4 kap. 9 § 
plan- och bygglagen ska ingå i ett granskningsyttrande; 
 
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken, 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 
kap. miljöbalken inte följs, 
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18e § första 
stycket miljöbalken, 
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och 
vattenområden som angår två eller flera kommuner inte 
samordnas på ett lämpligt sätt, och 
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 
 
Under rubriken Allmänt framförs ytterligare synpunkter och 
en del faktaupplysningar. 
 
Framtidsplanen som underlag för framtida planering: 
Länsstyrelsen vill framhålla att Framtidsplanen ger en bra bild 
av kommunen och de planeringsförutsättningar som finns. 
Den redovisar, utifrån en tydlig önskan att värna och ta 
tillvara natur- och kulturmiljöer, kommunens visioner och 
strategier i en rad frågor. Framtidsplanen bedöms ur denna 
aspekt kunna utgöra ett bra underlag till framtida 
ställningstaganden. 
 
Framtidsplanen vill vara en möjligheternas spelplan och detta 
märks genom att stora markanspråk för verksamheter, 
inklusive vindkraft, och bostäder redovisas. Länsstyrelsen vill 
uppmana kommunen att prioritera bland de föreslagna 
områdena så att de mest lämpliga tas i anspråk i första hand. 
De många områdena ger kommunen stor handlingsfrihet, 
men samtidigt begränsar detta kommunens möjlighet att 
styra sin egen utveckling. Det finns en risk för 
fragmentisering av landskapet och utglesning av bebyggelse 
och verksamhetsområden, vilket är dålig hushållning. 
Länsstyrelsen bedömning är att ett antal utbyggnadsområden 
kan hänföras till långsiktigt strategiska områden, som inte bör 
tas i anspråk inom den planeringshorisont ( 2025) som gäller 
för denna plan. 
 

Noterar detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Kommer att överväga detta till 
antagande handlingen. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
Noterar dessa punkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
Någon prioritering av 
verksamhetsytor och 
bostadsområden anser sig inte 
kommunen kunna göra. 
 
 
 
 
Kommunen anser att till viss del 
kan mängden redovisade 
bebyggelse ytor hänföras till 
kommunens geografiska läge med 
”tänket på tryck och otryck , mellan 



 3

 
 
Framtidsplanen redovisar många ställningstaganden och 
rekommendationer till hur utvecklingen och bevarande ska 
balanseras. I allmänhet redovisas de under rubriken ” ÖP10 
föreslår”, men också i löpande text. Ett antal konkreta 
åtgärder föreslås. Länsstyrelsen föreslår att planen 
kompletteras med ett avsnitt där åtgärderna samlas för att 
öka tydligheten. 
 
Riksintressen: 
Framtidsplanen innehåller kompletteringar och förtätningar av 
bebyggelse och vindbruksområden som kan komma att 
påverka berörda riksintressen. 
 
Den nya och kompletterande bebyggelsen som föreslås på 
Tungenäset, vid Munkedals hamn och Saltkällans ligger 
delvis inom områden som är av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv ( 3 kap 6§ miljöbalken), i stort sett helt inom området 
med särskilda hushållningsbestämmelser ( 4 kap. 1, 4 §§ 
miljöbalken) och kan komma att påverka riksintresset Natura 
2000 – området Gullmarn. Det är positivt att kommunen 
skriver att man i fortsatt planering måste ta hänsyn så att 
riksintressena inte skadas.  
Länsstyrelsens uppfattning är att den sammanlagda 
exploatering som föreslås innebär påtaglig skada på de 
samlade natur- och kulturvärdena inom området med 
särskilda hushållningsbestämmelser.  
Länsstyrelsen bedömning är att begreppet tätortsutveckling 
enligt 4 kap. 1§ miljöbalken inte är tillämpligt på Tungenäset. 
Enligt 4 kap. 4§ får fritidshusbebyggelse endast komma till 
stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.  
De s.k. kompletteringsområden som kommunen redovisar på 
plankartan uppfattar Länsstyrelsen som strategiska 
utpekanden på lång sikt. Länsstyrelsen bedömning är att 
dessa är allför omfattande. Av de nu föreslagna nya 
bebyggelseområdena inom kompletteringsområdena är 
Länsstyrelsens bedömning, med nu tillgängligt 
planeringsunderlag, att följande områden inte är lämpliga att 
bebygga, då de skadar de samlade natur- och kulturvärdena 
påtagligt och inte kan uppfattas som kompletteringar: 

- Den större, nordliga delen av det nordligast området i 
Sjöris. 

- De fem sydligaste områdena i Röd, där en mindre 
del av det nordostliga området i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse troligen kan bebyggas. 

- De två västligaste områdena i Gårvik 
- Området vid Skogeröd norr om Gårvik 
- Den västra delen av det sydvästliga området i 

Bergsvik och höjdområdet nordost om detta område. 
- Ödsby 
- Det östra området i Munkedals hamn 
- Saltkällans Säteri 

Övriga områden bedömer Länsstyrelsen som möjliga, men 
den slutliga lämplighetsbedömningen får göras vid framtida 
detaljplanläggning. 
 
Länsstyrelsens bedömning är att trafikplatserna vid Dingle, 
Gläborg norra och södra, Håby och Saltkällan inte är 
utformade på ett sätt som är anpassat för den utbyggnad 

kustzonen och landsbygden”. 
 
 
 
 
 
Kommer att över väga detta i det 
fortsatta planarbetet. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens uppfattning är att det 
fortsatta planarbetet med resp. 
område kommer visa att detta inte 
behöver uppstå 
Noterar detta. 
 
.  
 
 
 
 
Kommunens uppfattning är att 
dessa områden är en komplettering 
av befintliga fritidsområden idag. 
Stämmer med FÖP 2001`s 
kompletteringsområden i stort. 
 ( Utredningsområden) 
 
 
Fortsatt planarbete med resp. 
bostadsområde kommer att visa på 
vilket intrång som kommer att 
uppstå. 
 
Vidare kommer detta vara ett 
nödvändigt underlag för att kunna 
bygga ut ett kommunalt va-system, 
vilket är en stor miljösatsning. 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Kommunen blir förvånad över, att 
den trafikmängdsökning som det 
kan bli fråga om inte ryms i den nya 
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som föreslås i planen. Framtida planarbete får utvisa om det 
finns risk för påtaglig skada på riskintresset E6 ( 3 kap. 8§ 
miljöbalken).  
 
Länsstyrelsen förordar att kommunen prioriterar en 
utbyggnad i området mellan Smedberg och Håbyområdet på 
E6:ans norra och östra sida och att utbyggnadsplanerna vid 
Dingle och Saltkällan anges som strategiska områden på 
lång sikt. 
 
Vindbruksområde A och de norra delarna av område Q och R 
ligger inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret ( 
3 kap. 9§ miljöbalken).Vid en avvägning mot riksintresset för 
vindbruk ( Del av område Q ska försvarsintresset ges 
företräde. 
 Vindbruksområde C ligger helt inom området med särskilda 
hushållningsbestämmelserna 4 kap. 1 § och  6 § 
miljöbalken).Länsstyrelsens bedömning är att intressena 
riskerar att skadas påtagligt om områdena byggs ut. 
 
 
En annan konflikt som har noteras i planen mellan visst 
allmänt intresse och riksintresset för naturvård är de nya 
ledningsdragningar som föreslås dras i huvudsak i befintlig 
ledningssträckning. Länsstyrelsens bedömer att riksintresset 
inte skall behöva skadas påtagligt om tillräcklig hänsyn tas. 
 
Miljökvalitetsnormer: 
Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planen i sig 
inte behöver medföra att redovisade miljökvalitetsnormer 
överträds. I samband med fördjupningar ÖP, detaljplanering 
och bygglovgivning måste frågan studeras och redovisas mer 
ingående. 
 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt beslutade 
den 15 december 2009 om kvalitetskrav i form av 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster och 
om ett åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna 
baserat på 38 åtgärder som riktar sig till myndigheter och 
kommuner. 
 Länsstyrelsen har förståelse för att kommunen inte har 
hunnit arbeta in beslutet i ÖP:en men utgår från att 
bestämmelserna ändå kommer att beaktas i framtida 
planering. 
 
Strandskydd och LIS- områden: 
Översiktsplanen ska ge vägledning inför beslut om dispens 
från strandskyddet när det gäller möjligheten att åberopa det 
särskilda skälet landsbygdsutveckling. I planen pekas ett 
trettiotal s.k. LIS –områden ut. Länsstyrelsen finner att den 
utredning som gjorts har en god ansats och utgår från att 
orörda och skyddsvärda sjöar samt alla vattendrag ska 
undantas. 
Planeringsunderlaget om LIS – områden anger att vissa 
områden ska prioriteras ( Samhällsgeografiskt viktigare 
stråk/områden, kommunikationseffektiva stråk/områden och 
strandområden inom 100-200 meter från befintlig bebyggelse 
vid planens antagande eller där trafikerad väg skär av 
strandskyddsområdet från sjön). Det finns också en 
beskrivning av hur stränderna har analyserats ( flygfoton, 

motorvägens trafiksystem. Det blir 
en bedömning vid varje ny 
detaljplan som tas fram. 
 
Efterfrågan kommer att visa hur 
utbyggnaden kan ske. 
 
 
 
 
Justering kommer att ske så att 
försvarets intressen beaktas. 
 
 
 
En bedömning har gjorts i 
beredningen hittills och slutlig 
bedömning får göras för resp. 
vindkraftverk och för vägarna fram. 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
Noterar detta och upplyser om det i 
MKB. 
 
 
 
 
Kommunen deltar i det pågående 
arbetet med framtagandet av 
åtgärdsprogrammet, via vattenrådet 
för Gullmarns vattenområde. 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
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naturvårdsinventeringar mm). 
 
Tydliga beskrivningar saknas av respektive område där de 
överväganden som kommunen gjort framgår. På 
områdesnivå finns heller ingen redovisad inriktning ( boende, 
turism o.s.v.) vilket gör det svårt att bedöma på vilket sätt ett 
ianspråktagande skulle medverka till att utveckla 
landsbygden. Planeringsunderlaget saknar också ett 
resonemang om behovet av bryggor och båtplatser i 
anslutning till utpekade områden. 
 
Det redovisade underlagsmaterialet visar inte att de utpekade 
LIS- områdena både är lämpliga för utvecklingen av 
landsbygden, är av ett sådant slag och har en så begränsad 
omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt. 
Länsstyrelsen bedömer därför att kommunens framtida beslut 
om dispenser eller upphävande av strandskydd genom 
planbestämmelse i de utpekade LIS -områdena kan komma 
att prövas i enlighet med 19 kap. 3b§ miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att hantera frågan 
om LIS- områden som ett tillägg till översiktsplanen. Det ger 
kommunen möjlighet att fördjupa redovisningen, motivera 
sina ställningstaganden och ställa ut tillägget för granskning i 
ett mer lättbedömt skick. 
 
 
Mellankommunala frågor: 
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och 
vattenanvändning som även berör andra kommuner kan 
samordnas på lämpligt sätt. Länsstyrelsen uppmanar 
kommunen att samordna planerna på en 
omlastningsplats/terminal för järnvägs och lastbilstransporter 
i Håby med planerna på en motsvarande anläggningar i 
Lysekil och Uddevalla kommuner. Planerna bör också 
redovisas bland övriga mellankommunala frågor. 
 
Samverkan över kommungräns i olika angelägenheter 
gynnar som regel en kommuns utveckling. Vissa frågor är 
också av en sådan regional betydelse att de bättre kan 
belysas och övervägas i ett större perspektiv. Länsstyrelsen 
är positiv till samarbetet med grannkommunerna i norra 
Bohuslän och föreslår att kommunen fortsätter denna 
samverkan. Det är bra att samverkan redovisas i planen. 
 
Hälsa och säkerhet: 
Länsstyrelsen bedömning är att planen i vissa avseenden är 
oklar när det gäller förutsättningarna för att i framtiden 
undvika sådana problem avseende människors hälsa och 
säkerhet, som skulle kunna medföra att de i ett senare 
planeringsskede skulle ge Länsstyrelsen anledning att ingripa 
enligt 12 kap. plan- och bygglagen. 
 
Kommunen bedömer att flera av de föreslagna 
exploateringsområdena kan komma att påverkas av buller 
från E6 och järnvägen. Dessa områden preciseras inte i 
planen. Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att planera 
för bostadsbebyggelse inom bullerstörda områden. 
 

 
 
Detta kommer att klargöras vid det 
fortsatta arbetet med resp. områdes 
tillståndsprövning. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Detta blir  en bedömning som får 
göras för resp. sökt 
tillståndsärende. 
 
 
Kommunens bedömning är att det 
inte kommer tas fram någon 
fördjupning över dessa områden. 
Det är inte meningsfullt att gissa 
vad som kan komma till inom resp. 
områden, från kommunens 
planeringshorisont. 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta, samverkan pågår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågorna kommer att klargöras vid 
fortsatta planarbetet med resp. 
planområde. 
 
 
 
 
Får också klargöras i det fortsatta 
planarbetet. 
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Vid framtida planering måste förutsättningarna för skred, ras, 
eller erosion inom föreslagna utbyggnadsområden utredas. 
 
Rekommendationen om lägsta överkant för bottenplatta för 
byggnader är otydlig. Med dagens kunskap är Länsstyrelsens 
rekommendationer för ny bebyggelse vid hav att 
grundläggningen, tekniska system och byggnader ska 
placeras minst +2,5 meter över dagens medelvattenstånd. 
Mot bakgrund av den långa planeringshorisonten i en 
översiktsplan och att kunskapen om framtida stigande 
vattennivåer kan leda till nya ställningstaganden längre fram, 
bör kommunen som en försiktighetsåtgärd förorda att 
åtminstone samhällsviktiga funktioner kan behöva placeras 
högre än så. 
 
Allmänt 
Vindbruksplanering ( kap 2.6 och bilagan Vindbruk – 
planeringsunderlag) 
Vindbruk – planeringsunderlag bör kompletteras med att de 
särskilda hushållningsbestämmelserna enligt MB 4 kap. 1 § 
innebär att utpekade områden med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns, i sin helhet är riksintressen. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att flera mindre områden har tagits 
bort ur planförslaget, vilket är positivt, då de innebar en 
fragmentering av landskapet.  
Av samma skäl anser Länsstyrelsen att de fyra områden som 
föreslås för prövning av enstaka verk inte är lämpliga för 
vindbruk. 
 
Område U riskerar att påverka kulturmiljön i Bärfendal. 
Länsstyrelsen bedömning är att området kan minskas ner i 
väst och sydväst och eventuellt utökas något mot E6:an i 
öster. Vägar och kraftledningar till området bör i första hand 
komma från öster och inte från Bärfendal. 
 
Planeringsunderlaget kan med fördel kompletteras med en 
del faktaupplysningar: 

- Förekomst av skyddade arter(Artskyddsförordningen 
1998:179) kan komma att påverka genomförandet av 
vindbruksparker i de föreslagna områdena 

- För etablering som kan påverka områden med 
biotopskydd ( 7kap. 11§ miljöbalken) måste dispens 
sökas från Länsstyrelsen. 

- Vid etablering av master för vindmätning bör 
avståndet till järnvägsbank/kontaktledning vara minst 
totalhöjden +10 meter. 

- Tillfartsvägar till vindkraftsetableringar bör väljas med 
omsorg. Planskiljda korsningar mellan väg och 
järnväg bör prioriteras. Samråd behöver hållas med 
Banverket eller Lysekilsbanan. 

- Riksintersset för totalförsvaret kan påverkas av 
master och vindkraftverk. Ärenden ska därför 
remitteras till Försvarsmakten. 

- Vid utbyggnad av master och vindkraftverk finns risk 
för störningar i järnvägens radio- och 
telekommunikation och trafikledningssystem och för 
flygplatser. Ärenden ska därför remitteras till 
Banverket och Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

- Höjdangivelserna för MSA- ytorna gällande 

Delar dessa synpunkter. 
 
 
Noterar detta och får ha detta 
aktuellt vid varje ny detaljplan som 
tas fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
Detta får klargöras vid 
projekteringen av resp. område. 
 
 
Detta får klargöras i den pågående 
projekteringen av området. 
 
 
 
 
 
 
Kommer att beakta detta i 
justeringen av planhandlingen. 
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Trollhättan-Vänersborgs flygplats bör föras in i 
planeringsunderlaget. På karta 5.1 är 
höjdangivelserna omkastade. 

- Minsta horisontella avstånd mellan vindkraftverk och 
högspänningsledning bör vara 200 meter. 
 

Landsbygdsutveckling (kap.2.7) 
Munkedals kommun är en landsbygdskommun och planerar 
för bebyggelseutveckling över i stort sett hela kommunen. 
Länsstyrelsen har en förståelse för ambitionen att tillåta en 
gles bebyggelsestruktur men bedömer med hänsyn till 
långsiktig hållbarhet är att det är lämpligare att aktivt planera 
för en förtätning av befintliga tätorter, byar och 
sammanhängande bebyggelsegrupper där man ger plats för 
både bostäder, service och icke miljöstörande verksamheter 
är bättre. Då kan man kanske på lång sikt minska resandet 
till och från bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner. 
 
Allmänna intressebilder ( del II ) 
Riksintressen 
Beskrivningen av de särskilda hushållningsbestämmelserna 
enligt miljöbalken 4 kapitel behöver kompletteras med texten 
i §1 som förklarar att med hänsyn till natur- och kulturvärden 
som finns i områdena är de i sin helhet av riksintresse. 
 
Försvarets riksintresse behöver kompletteras med Skedsviks 
övningsområde i text. 
 
Hälsa, säkerhet och försvar 
Ett områdes lämplighet ur hälsa och säkerhetssynpunkt kan 
inte avgöras med generella avståndsangivelser. Vid 
planering av ny bebyggelse i närheten av väg och järnväg 
ska risken för buller- och vibrationsstöningar alltid utredas. 
 
E6 är primärled för farligt gods, medan väg 162 är 
sekundärled för farligt gods. 
 
Tekniska system 
Det är positivt att kommunen planerar för industrijärnväg till 
Håby verksamhetsområde. För utformning och val av 
sträckning av spåren är det viktigt att samråda med 
Trafikverket. 
 
Kultur, friluftsliv, turism 
Länsstyrelsens enheter som har synpunkter på skyddszoner 
längs vatten heter numera naturvårds- och 
vattenvårdsenheten. 
 
Natur och miljö 
Många sjöar, vattendrag och kustvattnet i kommunen , samt 
några grundvattentäkter är vattenförekomster enligt 
Förordningen 8 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön ( VFF). Vattenområdena omfattas därmed av 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB, 4 kap. VFF samt 
Länsstyrelsen Västar Götalands läns föreskrifter om 
kvalitetskarv för vattenförekomster (14 FS 2009:533). 
Miljökvalitetsnormen utgör kvalitetskrav och syftar till att 
vattenförekomsterna ska uppnå hög eller god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus senast 22 december 
2015, om de inte omfattas av bestämmelser om konstgjorda 

 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
Kommunens målsättning är att 
både ha ett levande – öppet 
landskap på landsbygden samt en 
satsning på attraktiva boenden i 
samhällena och på Tungenäset. 
Även en utveckling av turism och 
besöksnäring på landsbygden skall 
få ske. 
 
 
 
Kommer att komplettera med detta. 
 
 
 
 
Kommer att komplettera med detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
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eller kraftigt modifierade vattenförekomster eller av 
bestämmelser om undantag ( tidsfrist eller mindre strängt 
krav). 
 
Användningen av mark och vatten (del III ) 
Lokaliseringsprinciper, utformningsprinciper, övriga 
planeringsprinciper (kap. 6) 
När det gäller kravet på när detaljplanering inträder är det 
plan- och bygglagen som är styrande. 
 
Naturmarkerna (kap. 7.1) 
På plankartan 1 saknas de utpekade utvecklings- och 
bevarandeområdena. Det är oklart om kommunen avser att 
de Stora opåverkade områdena på plankarta 1 är desamma 
som i texten benämns Tysta områden. 
 
Landsbygd (kap. 7.2) 
Det saknas motiv till varför de olika bebyggelseområdena 
anses vara lämpliga att bygga ut med bostäder. I vissa fall 
tas högklassig jordbruksmark i anspråk. 
 
Ingresstexten under rubriken Användning av mark och vatten 
har förväxlas. Den handlar om naturmarken. 
 
Plankarta 1 bör kompletteras med de utpekande 
utvecklingsområden. 
 
För att underlätta läsningen av planen är det en fördel om 
utbyggnadsområden ges littera i text och på karta. 
 
De större samhällena (kap. 7.3) 
Vägverket har inga planer på att bygga en rondell i Hedekas. 
 
Avgränsningen som redovisar ”principiellt område för 
detaljplan” saknas på plankarta 3. 
 
Centralorten Munkedal ( kap. 7.4) 
Länsstyrelsen bedömer att det är lämpligt att ta fram en 
fördjupning av översiktsplanen för samhället och där utreda 
möjligheter till ytterligare förtätning, nya bostadsområden, 
grönstruktur m.m. och göra en lämplig avvägning mellan olika 
intressen. Särskild hänsyn bör tas till riksintressena för 
naturvård och kulturmiljövård. 
 
I utbyggnadsområden kommer krav på utredningar av 
geotekniska säkerhetsfrågor att ställas vid planläggning. 
 
Håby/E6-zonen 
För att underlätta läsningen av planen är det en fördel om 
utbyggnadsområdena ges littera i text och på karta. 
 
Havsbandet 
Planen behandlar båtlivet mycket styvmodigt och tar inte upp 
hur man planerar att möta ett ökat behov av båtplatser, 
spolplattor, ramper för båtupptag och uppställningsytor, vilket 
blir en konsekvens av de bostadsutbyggnader som föreslås. 
Planering för vattenområden bör också innefatta kommunens 
ställningstagande när det gäller vattenbruk. Det vore fördel 
om dessa frågor studerades samlat i en fördjupning av eller 
att tillägg till översiktsplanen. 

 
 
 
 
 
Noterar detta och förtydligas. 
 
 
 
 
 
Kommer att förtydliga detta  med 
tysta områden. 
 
 
 
 
Kommer att förtydliga detta. 
 
 
 
Kommer att justera detta. 
 
 
Kommer att justera detta. 
 
 
Kommer att förtydliga med detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
Kommer att komplettera med detta. 
 
 
 
Utreder och planerar för en  
förtätning i centrum. 
 
 
 
 
 
Detta är ett underlag bland flera 
som tillhör planunderlaget. 
 
 
Kommer att komplettera med detta. 
 
 
 
Kommunen har för avsikt att ta upp 
dessa frågor i samband med resp. 
detaljplan som berörs av dessa 
frågeställningar och se på 
lämpligheter och möjligheter för 
utveckling. 
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Utöver vad som sagts ovan under rubrik Riksintressen vill 
Länsstyrelsen framföra att förutsättningarna för exploatering 
och förslag till utformning/omfattning behöver studeras mer 
ingående än vad som är möjligt i en översiktsplan. 
Bebyggelseplanerna behöver ses i ett större perspektiv, med 
avseende på kulturmiljö, friluftsliv, närnatur och gröna stråk 
både för att skydda den biologiska mångfalden och de 
kulturhistoriska värdena. I rekommendationerna ” ÖP 
Föreslår” bör det därför framgå att kommunen ställer krav på 
att detaljplan ska upprättas. 
 
Ev. avverkningar inom naturvårdsområde kan kräva tillstånd 
enligt 12 kap. 6§ miljöbalken. 
 
Hållbarhetsbedömning (kap. 8) 
Redovisningen av om planförslaget bidrar till en hållbar 
utveckling saknas en problematisering av konsekvenserna 
med den bebyggelsestruktur som föreslås. Kartan som 
redovisar befintliga ”pendlingsbarheten ” LIS – områden i 
Munkedals kommun, LIS- Karta C) indikerar att ett antal av 
de föreslagna utbyggnadsområdena är mindre lämpliga för 
utveckling av bara bostäder då de både har långt till 
kollektivtrafik och ligger perifert i förhållande till kommersiell 
och samhällelig service. 
 Länsstyrelsen föreslår att kommunen använder kartan som 
utgångspunkt för prioriteringar av lämpliga 
utbyggnadsområden. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivningen saknar redovisning av de 
särskilda hushållningsbestämmelserna ( 4 kap. 1 och 4,6 §§ 
miljöbalken) som innebär att berörda områden med hänsyn 
till natur- och kulturvärdena är riksintresse. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten har inte redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen och Länsstyrelsen har 
förståelse för att kommunen inte har hunnit inarbeta ev. 
påverkan på normerna i miljökonsekvensbeskrivningen, men 
förutsätter att de kommer att beaktas i framtida planering. 
 
VATTENFALL 
Om vattenfall har ledningar i närheten av vindkraftverk: 
Minsta horisontella avståndet mellan vindkraftverk och 
högspänningsledning bör vara minst 200 m. 
 
När det gäller infrastruktur i form av telekommunikationer  
( radiolänk ) bör man i första hand ta kontakt med Post och 
Telestyrelsen för att få reda på om det finns radiolänkar i 
området som kan störas. Tar man enbart kontakt med t ex. 
nätoperatör för mobiltelefoni är det lätt att missa andra 
användare av radiolänkar. 
 
I övrigt har Vattenfall Eldistr. AB inget att erinra då ni tagit 
hänsyn till våra synpunkter. 
 
BANVERKET 
Järnvägen: 
Beskrivningen av järnvägen bör kompletteras i 
planhandlingarna med att järnvägen mellan Uddevalla-

 
 
 
 
 
 
Är redovisat under underrubriken, 
övriga intressen bevakas. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Kommunens målsättning är att 
tillåta viss nischboende för att 
möjliggöra en levande landsbygd 
och en utveckling av turism och 
besöksnäring. 
 
Kommunen har inte för avsikt att 
prioritera mellan dessa områden. 
Möjligheten och lämpligheten att 
göra det i detta tidiga skede anses 
inte vara meningsfullt. 
 
 
 
Kommer att komplettera med detta. 
 
 
 
 
Kommer att komplettera med detta. 
 
 
 
 
 
 
Kommer att beaktas. 
 
 
 
Kommer att beaktas. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Kommer att beakta detta. 
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Munkedal-Smedberg är av riksintresse för kommunikationer 
enligt miljöbalken 3 kap. 8 §, eftersom järnvägen ansluter till 
Lysekils hamn som en allmän hamn av riksintresse. 
 
Järnvägen genom Munkedals kommun är elektrifierad och 
enkelspårig. Järnvägen används både för persontrafik på 
Bohusbanan och för godstrafik till Lysekils hamn. 
 
Kollektivtrafik och bebyggelse: 
Ur ett transportpolitiskt perspektiv med nuvarande fokus på 
tillgänglighet, är långsiktig hållbarhet en utmaning för 
Munkedals kommun, med tanke på att översiktsplanen ger 
möjlighet till gles bebyggelsestruktur. 
 
 
 
 
Planhandlingen har kompletterats med en karta över boende 
och kommunikationer, del 1 sid 10. Kartan är en mycket bra 
utgångspunkt för analys ur ett tillgänglighetsperspektiv för 
nya utbyggnadsområden. Vi ser dock inte kopplingarna 
mellan framtagen karta och föreslagna bebyggelseområden 
eftersom översiktsplanen ger möjlighet till en gles 
bebyggelsestruktur. Men vi hoppas att kartan över boende 
och kommunikationer, resultaten av 
miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhets -
bedömningarna kommer att användas i den fortsatta 
planeringen och vid prioritering av nya utbyggnads- områden. 
 
Godstrafiken. 
Banverket förordar en samordning med närliggande 
kommuner om hur omlastningsplatser ska lokaliseras. 
 
För utformning och vid val av sträckning av spåren är det 
viktigt att samråda med Banverket ( Trafikverket) angående 
exempelvis anslutning till befintlig bana, järnvägens geometri 
som ska anpassas till omgivande landskap samt var växlarna 
ska läggas i spåret ( i rakspår). 
 
Övrigt 
I del 2, sid 6 under rubriken Hälsa, säkerhet och försvar 
anger kommunen att ny bebyggelselokalisering inom 50 
meter från järnvägen särskilt bör prövas. Banverket motsätter 
sig generella avståndsangivelser för när särskild prövning 
ska ske. Det är inte enbart avståndet som avgör områdets 
lämplighet för bebyggelse utan beror på hur förändringen av 
markanvändningen kan komma att påverka möjligheterna till 
drift, underhåll och utveckling av järnvägsanläggningen. 
 
Vid planering av ny bebyggelse i närheten av järnväg ska 
risken för buller- och vibrationsstörningar alltid utredas. 
 
Vindbruksplan 
Det bör framgå i planhandlingen att det finns riktlinjer för 
lämpligt avstånd till vindmätningsmaster. Vid etablering av 
master för vindmätning bör avståndet till 
järnvägsbank/kontaktledning vara minst totalhöjden. 
Banverket rekommenderar att avståndet mäts från spårmitt 
på järnvägen, vilket i praktiken innebär att avståndet ska vara 
totalhöjden + 10 meter från spårmitt. 

 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Kommunens målsättning är att 
kunna tillåta utveckling på 
landsbygden inom ramen för ett 
hållbart samhälle. 
Alla angivna utbyggnadsområden 
ligger inom zonen för 
pendlingsvänlig kollektivtrafik. 
 
Se raden ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen jobbar med detta med 
de övriga kommunerna i Norra 
Bohuslän. 
Noterar detta för det fortsatta 
arbetet. 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Inarbetas i planmaterialet. 
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En komplettering av planhandlingen är önskvärd angående 
vägval till vindkraftområden. Tillfartsvägar till 
vindkraftverksetableringen bör väljas med omsorg avseende 
var det är lämpligast att passera järnvägen på ett trafiksäkert 
sätt. Vägar som korsar järnvägen planskilt bör väljas i första 
hand. Om transportvägen innefattar plankorsning med 
Bohusbanan eller Lysekilsbanan behöver samråd med 
Banverket ( Trafikverket) ske. 
 
Vid utbyggnad av master och vindkraftverk kan det finnas risk 
för störningar i järnvägens radio- och telekommunikation och 
i trafikledningssystemet för järnvägen. Ärenden som rör 
vindkraft bör därför remitteras till Banverket ( Trafikverket) för 
granskning. Det gäller framförallt de eventuella 
vindkraftetableringar som ligger utanför utpekade 
vindkraftområden. 
 
Banverket önskar följande kompletteringar av 
planhandlingarna: 
En kompletterad beskrivning av järnvägen genom Munkedals 
kommun. 
 
Att Munkedals kommun samverkar med närliggande 
kommuner gällande lokaliseringen av omlastningsplatser i 
Norra Bohuslän. 
 
Samliga punkter under rubriken Övrigt och Vindkraftplan. 
 
FÖRSVARSMAKTEN 
I Munkedals kommun finns viss påverkan från öppet 
redovisade områden som utgör riksintresse för totalförsvarets 
militära del. Dessa utgörs av Sågebackens skjutfält inom 
Uddevalla kommun  där riksintresseområdet sträcker sig in i 
kommunen samt Skedsviks övningsområde och hamn. Här 
gäller för båda samrådsområdena att alla plan och 
lovärenden remitteras till Försvarsmakten. 
 
I kommunen påverkas riksintresset framför allt av uppförande 
av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. 
Försvarsmakten har i tidigare samråd förmedlat sina 
synpunkter på de av kommunen utredda och föreslagna 
vindkraftområdena. Yttrande HKV 13 920: 64423 2009-10-
01. Försvarsmakten konstaterar att kommunen inte tagit 
hänsyn till de av Försvarsmakten utpekade områdena som 
står i konflikt med riksintresset för totalförsvaret. 
Försvarsmakten vidhåller att dessa områden och delar av 
utpekade områden bör strykas ur översiktsplanen.  
 
Det bör även av översiktsplanen framgå att Försvarsmakten 
bör kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och 
bygglovärenden som rör höga objekt. Kommunen har i 
utställningsversionen väl uttryckt detta på flera ställen. Som 
tillägg kan nämnas att remissförfarandet beskrivs med övrig 
information på www.mil.se ( Remisser). 
 
VÄSTTRAFIK AB 
Västtrafik har inga synpunkter på förslaget. 
 
 

 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer att beaktas och inarbetas i 
planmaterialet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer bearbeta detta vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
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BOHUSLÄNS MUSEUM 
Merparten av de synpunkter vi hade i föregående skede är 
inarbetade i det nya förslaget: 
Vi önskar dock att man redigerar den första meningen under 
rubriken Kulturmiljövård på sidan 15 i del 11 Allmänna 
intressebilder. Meningen är obegriplig i sin nuvarande form 
och saknar sannolikt ordet ”skall” eller ”bör”. 
 
Har synpunkter på att kommunen inte redovisar miljöerna i 
skriften ”Fornlämningsmiljöer i Göteborgs- och Bohus län”, 
men samtidigt i den beskrivande texten hänvisar till miljöer 
som finns redovisade i samma skrift. 
 
Sedan några är finns samtliga fornlämningar allmänt 
tillgängliga via GIS-baserade webbapplikationer vilka 
tillhandahålls av länsstyrelsen ( http://gis.lst.se/gisvg/) samt 
av Riksantikvarieämbetet ( 
http.//www.raa.se/cms/fornsok/start.html) 
 
Kunskapen om fornlämningsförekomsten under vatten är 
bristfällig eftersom någon systematisk inventering av sådana 
lämningar inte har utförts. Det är därför viktigt att kommunen 
vid varje exploatering som tar vattenområden i anspråk, t ex. 
hamnutbyggnader, sjöförläggning av VA-ledningar etc. 
samråder med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet eller 
Bohusläns museum. 
 
SGI 
SGI riktar uppmärksamheten på att den översiktliga 
stabilitetskarteringen enbart omfattar bebyggda områden. 
Inom planerade utbyggnadsområden utanför redan bebyggda 
delar bör områden med förutsättningar för skred, ras, eller 
erosion identifieras, förslagsvis utifrån tillgängligt topografiskt 
och geologiskt kartmaterial. 
 
I planeringsunderlaget för Vindbruk saknas beskrivning av 
hur eventuella geotekniska och bergtekniska förutsättningar 
avseende markens lämplighet avseende säkerhet ska 
säkerställas i bygglov/tillstånd. 
 
TROLLHÄTTAN / VÄNERSBORGS FLYGPLATS 
Vid en flygplats finns olika skyddsområden för att flygtrafiken 
skall fungera på ett säkert sätt. MSA ( minimum sektor 
altitude) är den höjd på vilken ett flygfält påbörjar den sista 
delen av en inflygning mot flygplatsen. Den MSA- 
påverkande ytan sträcker sig 55 km ut från 
Trollhättan/Vänersborgs flygplats och täcker således hela 
Munkedals kommun. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands har inlett ett arbete med 
syfte att sprida kunskap om luftfartens behov av hinderfrihet 
och ge förbättrade möjligheter för utbyggnad av vindkraft. I 
arbetet kan vissa av Trollhättan-Vänersborgs flygfälts 
hinderytor under 2010 förändras och höjas vilket underlättar 
etableringar. 
 
På sid 14 berörs luftfart: 
Här bör framgå att Trollhättan-Vänersborgs flygplats MSA - 
ytor berör området och medför att hinder ej kan uppföras 
utan begränsning. Flygplatsen är således sakägare och skall 
kontaktas tidigt i etableringsfasen. 

 
Kommer att förtydliga detta. 
 
 
 
 
 
 
Kommer se över detta . 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
Får klargöras i kommande 
projektering av resp. område. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
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I den sydöstra delen av kommunen ger MSA – ytan en 
högsta möjliga etableringshöjd på 515 meter över havet. I 
den nordvästar delen är höjdbegränsningen högre, 575 meter 
över havet. Gränsen går i en båge från Håby – norra delen 
av Kärnsjön – Lersjön – Sanne. Se bifogad PDF för detaljer. 
 
De tretton föreslagna områdena beskrivs närmare med 
områdesvisa rekommendationer på sidan 50 och framåt. För 
område A, C, X, U, D, H1 och H2 är högsta möjliga 
etableringshöjd 575 meter över havet med hänsyn till 
flygplatsens MSA – yta. För område Q, P, R, Y, Z, och I är 
etableringshöjden 515 meter över havet. Det är lämpligt att 
tillföra denna information på varje område. 
 
På sid 49 , under punkten ”Genomförande” anges att 
exploatörer i tidigt skede skall samråda med ett antal 
intressenter. Här bör man komplettera med att Trollhättan – 
Vänersborgs flygplats skall kontaktas i egenskap av 
sakägare. 
 
TRANSPORTSTYRELSEN 
Transportstyrelsen, luftfartsavdelningen har tagit del av 
planförslaget och koncentrerat sig på tillägget Vindbruk – 
Planeringsunderlag och har ingenting att tillföra planarbetet. 
 
VÄGVERKET 
Kommunen redovisar en vilja att upplåta stora områden och 
många platser för verksamheter och bostäder för att ha stor 
handlingsfrihet då intresse finns från olika exploatörer. Enligt 
Vägverket innebär detta dock att kommunen får svårt att 
styra sin egen utveckling och heller inte tar ett samlat 
planeringsansvar för kommande exploateringar och hur 
dessa ska fungera med den befintliga samhällsstrukturen. 
Med denna ÖP kan man förvänta sig att man får en mer 
utglesad bebyggelsestruktur både när det gäller boende och 
verksamheter. 
En fragmentering av boende medför också höga kostnader 
för kommunen inom en rad områden. Nya 
infrastruktursatsningar på vägar, gång- och cykelvägar, nya 
skolor och förskolor kan krävas på vissa håll medan det på 
andra ställen kan bli lokaler över, fler barn med behov av 
skolskjuts, ökat resande för hemtjänstpersonal, dyrt med ny 
och/eller utökad kollektivtrafik. 
 
Kommunen har i stort valt att inte ta hänsyn till Vägverkets 
synpunkter i samrådsskedet. Vägverkets synpunkter från 
samrådsskedet kvarstår därför. 
 
TANUMS KOMMUN 
Tanums kommun stödjer Munkedals kommuns 
ställningstagande att utesluta vindkraftsområde Suttene och 
område V som utvecklingsområde för vindbruk. 
 
DALS-EDS KOMMUN 
Dals – Eds arbetsutskott beslutar att inte lämna ytterligare 
synpunkter avseende Framtidsplanen/Översiktsplanen 2010 
med hänvisning till att tidigare lämnade synpunkter noterats i 
samrådsredogörelsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kommer att förtydliga detta för 
resp. område. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta för fortsatt arbete. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Kommunens mål är att utnyttja de 
fysiska möjligheter som föreligger 
för nya attraktiva 
verksamhetsområden och 
boendeområden. 
 
 
Detta stämmer med kommunens 
mål. 
 
Dessa kostnader finns redan idag. 
Kravet på utbyggnad av gång- och 
cykelvägar finns också redan för 
befintlig användning / säkerhet. 
 
 
 
 
Kommunens inriktningsmål är att 
medge möjligheter till bebyggelse 
även i den tätortsnära landsbygden. 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
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UDDEVALLA KOMMUN 
Ett samarbete har startas mellan kommunerna Munkedal, 
Orust, Lysekil , Sotenäs, Tanum och Uddevalla för att se på 
möjligheterna till ett reservvattensystem. 
 
Mellan Munkedal och Uddevalla har diskuteras va- ledningar 
dels för att kunna förse respektive kommun med reservvatten 
men också att Uddevalla kommun kan ta emot Munkedals 
avloppsvatten. 
 
Permanent lösning på vattenfrågan för flera kommuner där 
Vänervatten och vatten från Kärnsjön är viktiga komponenter 
i en långsiktig och hållbar vattenlösning har översiktligt 
diskuteras. 
 
Diskussioner om att Munkedals kommun tar hand om en 
mindre del avloppsvatten från Uddevalla kommun, Skaveröd 
och också leverera en mindre del renvatten till Uddevalla 
kommun, Skaveröd. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
Nämnden lämnar synpunkter enligt miljö- och 
hälsoskyddsinspektörens yttrande med följande ändringar 
och kompletteringar. 
 
Vindbruksplanen ska kompletteras med område J. 
 
 
 
Tillstånd till enstaka vindkraftverk ska kunna sökas inom 
markerade områden enligt bilaga 1. 
 
 
Bredbandsutbyggnaden ska vara ett prioriterat område i 
Munkedals  kommuns ÖP samt att bilagd skrivelse 
 ( bilaga 2 ) tillställs kommunstyrelsen. 
 
Lis-området på Lersjöns östra sida ska förlängas till sjöns 
utlopp. 
 
 
OMSORGSNÄMNEN 
Nämnden beslutar att under förutsättning att fortsatt hänsyn 
tas till tillgängligheten för funktionshindrade och äldre 
personer, har omsorgsnämnden ingen erinran mot förslaget. 
 
SÖRBYGDENS SAMHÄLLSFÖRENING 
På grund av intrång vid vindkraftsetableringen påverkas 
bygden, i form av utseende och förändringar av den 
natursköna horisonten, borde bygden kompenseras av 
kraftbolagen i form av en årlig ersättning till bygdens 
föreningsliv. 
Etableringen är positiv satsning, både för miljön och vår 
bygd, men den ekonomiska vinsten bör komma även 
Sörbygden till godo. 
Vidare tycker vi att man skall ställa krav om att lamporna i 
kraftverkens topp , bör vara av den typen som är 
avskärmande nedåt för att undvika ett ”tivoli- liknande” 
intryck. 

 
Noterar detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anser att framtaget 
ställningstagande för att ta bort 
detta område skall kvarstå. 
 
Anser att avvägningen som gjorts 
mellan vindbruk och öviga 
användning skall gälla. 
 
Kommer justera handlingarna med 
detta. 
 
 
Finner ingen anledning att ändra 
detta eftersom 
strandskyddsgränsen går i 
vägområdet idag. 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Vore önskvärt för bygden, men det 
finns inte juridiska möjligheter till 
det. 
 
 
Se ovan. 
 
 
Denna synpunkt skall vi ha med 
oss vid tillståndprövning. 
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I folden ”Framtidsplan 2010 ÖP10” är endast tätorterna 
längst E6 cirkelmarkerade som pendlingszoner. Vi anser att 
vägen Munkedal-Dals-Ed ( LV928) utgör en viktig 
kommunikationsled, och att även Hedekasområdet bör 
markeras som en pendlingszon.  
Vidare tycker vi att kommunen bör arbeta för att väg 928 skall 
få en högre prioritet av Vägverket, i form av både underhåll 
och breddning. 
 
Vi anser att Munkedals kommun skall se Sörbygden, snarare 
som en utvecklingsbygd än en avvecklingsbygd. Att bygden 
ses som en attraktiv bostads- och pendlingsbygd, med tanke 
på närheten till kommunikationer. Därför är det viktigt att 
kommunen bibehåller dagens service i form av barnomsorg, 
skola och äldreboende, samt trygghet i räddningstjänstens 
närvaro på orten. 
Att kommunen som ett led i utvecklingen utökar antalet LIS- 
områden i ÖP 2010. Vi ser även utbyggnaden av 
fibertekniken som ett viktigt led i Munkedals kommuns 
utveckling, därför bör det vara en prioriterad verksamhet i 
kommunens infrastruktur. 
 
SÖRBYGDENS LRF 
Vi vill att toppbelysningen på vindkraftverken avskärmas så 
att den bara ses från ovan för att störa mindre. 
 
De nya elstamledningarna som skall gå genom Sörbygden 
skall grävas ner, våran miljö störs tillräckligt av 
vindkraftverken. 
 
Bredbands utbyggnad är ett måste för en modern landsbygd 
och för pendlare som ska kunna jobba hemifrån. Kommunen 
måste stötta där det inte är kommersiellt bredband. 
 
Jordbruk är en förutsättning för ett öppet landskap som 
skapar möjlighet för turism och ett attraktivt boende, därför 
måste jordbruk prioriteras mera. 
 
Stycket där det står ”att Sörbygden är till stora delar 
obefolkat” är felaktigt och skall strykas. 
 
SÖLVE OCH LILLEMOR KALTENBACH ägare till fastighet 
Rönningen 1:3, belägen i Tanums kommun. 
Stumperödsområdet gränsar till Tanums kommun och detta 
område är i Tanums kommuns plan utpekat som 
vindkraftsfritt område. 
Tanums planförslag för vindbruk har vi ansett vara en positiv 
plan för vår fastighet. Om Munkedals kommun godkänner 
området Stumperöd går detta stick i stäv med Tanums 
planförslag. 
 
Även om vindkraftsverken byggs i Munkedals kommun 
påverkar det Bodelandsområdet i allra högsta grad eftersom 
gränsen går på bergmassivet och vindkraftverk som numera 
byggs är så stora och höga att hela landskapsbilden 
förändras. 
 
Enligt den information vi tidigare fått om verkens tänkta 
placering skulle vi få ersättning för att dessa vållar oss 

 
Skall se på detta i det fortsatta 
arbetet. 
 
 
 
Kommunen gör detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
Får beaktas i samband med 
tillståndsgivning. 
 
Är önskvärt men är troligen tekniskt 
och ekonomiskt för svårt att 
genomföra. 
 
Kommunen kommer att behandla 
denna fråga principiellt. 
 
 
Noterar detta påstående. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
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olägenhet. Vi vill inte ha denna olägen i form av skuggor, ljud 
och ljussken som beräknas komma till vår fastighet. 
 
Det står i Vindkraftsplanen att hänsyn skall tagas till 
fornminnen som finns i området. Är det viktigare att ta hänsyn 
till de som begravdes för 1000 år sedan än att ta hänsyn till 
de som lever inom området i dag? 
 
Vi anser att Vindbruksplanen gällande området Stumperöd X 
är klart negativ för oss och önskar att detta område inte blir 
godkänt som vindbruksområde. Om området ändå blir 
godkänt av Munkedals kommun, att det begränsas till 
maximalt fyra verk och att dessa då läggs närmare ÅS och 
inte mot Lindalen / Hedum. 
 
Vi vet att våra grannar på Hedum och Röd/Lindalen är av 
samma åsikt som oss. 
 
STEFAN STAFNER Torreby, Färlevfjordsområdet /Sjöris 

  fastighetsbolag har sökt och erhållit plantillstånd i ett område 
på drygt en ha, den sk. ”Peaken”, på nyligen bildade 
fastigheten Torreby 3:175 om totalt ca 6 ha. Se bif. 
Programskiss på förslagen bebyggelse. Peaken ser vi 
således som etapp 1 av flera i framtiden. Bostäderna tror vi 
kommer att bli mycket attraktiva med sitt höga läge, 
höjdmässigt på samma nivå som stora delar av kringliggande 
grannbebyggelse. Öp redovisar dock inte ” framtida bostäder” 
just här. Åtminstone inte som vi uppfattar det. 

r  I ÖP har området strax väster om fastigheten Torreby 3:145 
och 3:146 uteslutits. 

  Om det ska vara intressant för oss att bekosta en fortsättning 
av planarbetet krävs besked huruvida kommunen stöder en 
byggnation just här, eller ej. 

  Till dess lägger vi planarbetet på is.                                          

r  RÖD                                                                                            
 Vi noterar att vår propå om planläggning av fastigheten Röd 
1:4 radikalt beskurits till oigenkännlighet. Endast ett 
”frimärke” ser ut att bli kvar. Vi hade här annars varit beredda 
till omfattande investeringar i bl a sjöbodar, bryggor och en 
småbåtshamn. Se bifogade skiss. Detta vid sidan av en 
planerad bebyggelse i sällsynt attraktiva lägen med makalösa 
utblickar över fjorlandskapet. Ett av de mest fantastiska lägen 
Bohuslän kan erbjuda. 
Kommunen har inte beaktat vår vision vilket vi tycker är synd. 
Mest synd tycker vi dock om kommunen som inte får dessa 
skatteinkomster, handel och inflyttning. 
Hemställs dock att vi åtminstone får bebygga den av 
lantmäteriet för bostadsbebyggelse för länge sedan 
avstyckade tomten Röd 1:11. 
Tomten ligger idag som en obebyggd lucktomt. Samtliga 3 
granntomter är bebyggda men denna tomt har av olyckliga 
omständigheter med några meter när kommit att hamna inom 
strandskyddsområde vilket hittills omöjliggjort byggnation. 
 
GÅRVIKS BADORTSFÖRENING 
Föreningen har inga nya synpunkter utöver tidigare -090926, 
insända synpunkter. 
 

 
 
 
Noterar denna synpunkt. 
 
 
 
 
Noterar denna synpunkt. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
Skall beakta detta i fortsatta 
planarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar denna synpunkt, men 
finner inte anledning att ända 
förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvenserna för miljön om det 
exploateras har ej tagits fram 
tillräckligt. 
 
 
 
Noterar detta. 
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GOTHIAVIND UTVECKLING AB 
Gothiavind vill uppmana kommunen att hålla frågan om 
enstaka vindkraftverk mer öppen, särskilt i anslutning till 
kommungräns. Tillsamman med vindkraftverk i angränsande 
kommun kan de enstaka verken i Munkedals kommun bilda 
en sammanhållen grupp som uppfattas som en tydlig enhet. 
 
Vidare har Gothiavind synpunkter på kartornas tydlighet. 
 
Har också synpunkter på att förslaget till översiktsplan har i 
princip hela kommunen utpekats som område för turism och 
besöksnäring, se karta 2. 
Tveksam till hur detta stämmer för fastighet Småröd 1:1 som 
delvis varit föremål för markmodellering i samband med 
motorvägen. 
 
Påtalar också att buffertzonen kring befintlig bebyggelse 
utökas från 400 – 500 meter i utställningsskedet. 
 
Tar också upp vindbruksplanens rekommendationer och vad 
som sedan kommer fram vid varje projektering av områdena. 
Alltså mer i detalj. 
 
I vindbruksplanen föreslås ett säkerhetsavstånd som 
motsvarar 1,5 gånger verkets totalhöjd mot järnväg och 
större väg, medan skyddsavstånd mot kraftledning föreslås 
som verkets totalhöjd + 10 meter. Vi anser att skyddsavstånd 
mot kraftledning är fullgott även för järnväg och större väg. 
 
Vindbruksplanen föreslår att nya bostäder ska undvikas i en 
zon om minst 500 meter från utpekade vindkraftområden. Vi 
ser det som mycket positivt att kommunen värnar om de 
områden som pekats ut som lämpliga för 
vindkraftsetablering. 
 
Hensbacka Vindkraft AB 
Bolaget planerar att etablera vindkraft öster om Hensbacka. 
Verken planeras i området mellan Herrgården och sjön 
Nedre Trästickeln se figur 1. Den planerade etableringen 
utgörs av åtta vindkraftsverk. Planeringen samordnas med 
flera projekt i Uddevalla kommun. 
 
Har utfört flera undersökningar redan. Förutsättningarna ser 
bra ut. Bolaget anser sammantaget att frågan om områdets 
lämplighet för vindkraft skall kunna prövas enligt Miljöbalken. 
 
Bolaget har synpunkter på att vindbruksplanen tagits fram 
med förutsättningen att riksintresseområden undantagits från 
vindbruket.  
 
Framhåller att det råder goda vindförhållanden och finns en 
befintlig 130 kv- ledning i närheten av området.  
 
Bolaget anser att det inte är visat i planhandlingen att detta 
område bör undantas från vindbruk. Föreslår att området 
som markerats på karta i figur 1 pekas ut som lämpligt för 
prövning av grupper av verk. 
 
LINDALEN 16 
Vi önskar att område X Stumperöd helt utgår ur 

 
Kommer att påverka 
landskapsbilden väldigt mycket. 
 
 
 
 
Skall beakta detta. 
 
Är ytorna där inte vindbruksytor 
lagds ut.     
 
Kommer att bli fint när det växt till 
sig. 
 
 
Vi har valt det för att ha större 
säkerhet för buller till befintlig 
bebyggelse. 
 
 
 
 
Detta är gemensamma riktlinjer 
som de fem kommunerna i norra 
Bohuslän tagit fram. 
 
 
 
Noterar denna synpunkt. 
 
 
 
 
 
 
Är förvånad på valt läge så nära 
riksintressen. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Gemensamma riklinjer med de fem 
kommunerna i Norra Bohuslän. 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
Vidhåller de riktlinjer som de fem 
kommunerna i norra Bohuslän tagit 
fram. 
 
 
 
Kommer att kontrollera kriterierna 
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vindbruksplanen för Munkedal. 
 
STORA HEDUM 14 
Har önskemål om att område X Stumperöd helt utgår ur 
Vindbruksplanen 2010. Framtagna fotomontage på sex 
vindkraftsverk visar att de helt dominerar landskapsbilden. 
Förstår att vindförutsättningarna är gynnsamma för området. 
Men det blir orimligt att ta sådana beslut när alla andra 
hänsyn måste vika. 
 
MUNKEDALS SKOG & EVENT AB / LEVA I LYSEKIL AB 
Med anledning av vårt pågående projekt för utveckling av en 
vindkraftpark vid Håby-Torp noterar vi med glädje att området 
finns med i Vindbruksplanen för etablering. 
 
NIO BERÖRDA FASTIGHETER TILL OMRÅDE X -
STUMPERÖD  
Påpekar sina synpunkter på att fotomontage, 
bullerberäkningar och påverkan på landskapsbilden skall 
klargöras i samband med bygglovsprövningen. 
 
HEDUM 23 
Drar slutsatsen på de framtagna handlingarna för 
bullerberäkningar, fotomontage på landskapet att området är 
olämpligt som vindkraftsområde och därför skall strykas från 
kommunens vindbruksplan. 
 
MARIA JONSSON 
I vindbruksplanen har man satt en störningsgräns på 40 dBA 
vid tomtgräns. Vi bor idag 1 km från en ganska trafikerad 70 
– väg och när det blåser från det hållet så är det sådant 
oväsen så det inte går att vara ute. 
 
Jag har tidigare bott 4 km från en 90 – väg där de körde i 110 
km per timme. När det blåste från det hållet hade jag ingen 
behållning av att vara i trädgården. 
Hur många dBA kan dessa två störningskällor vara? 
 
När man bor på landet så räknar man ju med att det skall 
vara tyst. Vi har sökt i fyra år efter ett ställe på landet där det 
är vägbrusfritt. Vi har ratat ställen som legat 7 km från E6 pga 
brus. 
 
Nu är vi väldigt oroliga för vindkraftutbyggnaden. Det är ju 
inte relevant att sätta samma bullergräns ute i tysta områden 
som i en tätort. 
 
Det är ju väldigt ont om tysta områden där man har möjlighet 
att slippa ljudstress så det är ju väldigt viktigt att bevara dom 
så att folk har någonstans att ta vägen. 
 
LINDDALEN 18 
Som vi tidigare har framfört på område X Stumperöd tycker vi 
utan tvivel att 35 decibels gränsen ska gälla i vårt tysta 
område där vi bor. Bullret ifrån E6:an anser vi att det sällan 
hörs. Varför kan man inte placera vindkraftverken inom 
bullergränsen inom E6:an? Viket inte de närmaste 
vindkraftverken är enligt kartor från Rabbalshede kraft  
( Miljökonsekvensbeskrivningen sid 27) 
 

för detta område. 
 
 
Landskapsbilden påverkas mycket 
med dessa höjder på verken. 
År det ett skäl att undanta 
områden? 
 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Kommunen har pekat ut tysta 
områden i översiktsplanen 2010. 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter, men 
riktvärdet är 40 decibel. 
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Vi vill inte heller ha landskapsbilden förstörd utav 150 meter 
höga vindkraftverk som på natten delvis blinkar rött. 
 
Vi flyttade hit nyligen för att få en tyst och fin naturmiljö, 
hoppas att ni kan ha förståelse för detta. 
 
ASLAGERÖD 10 
Utställningen har varit svår att hitta i! 
 
Det finns ett område som är utpekat som riksintressant 
område i kommunen, resten av placeringarna kräver att man 
inte töjer på gränser och riktlinjer för att det skall fungera i en 
hållbar samhällsstruktur. 
Det statliga utredningsbidraget som kommunen mottagit, 
skall i huvudsak gå till att tillgodose riksintressets behov. 
Inte till arbetet att försöka gynna små enskilda lycksökare i 
kommunen som nu sker i MBN, så även i det erlagda 
beslutet från nämnde mötet 2010-03-16, som låter enskilda 
ekonomiska intressen och svågerpolitik få sin vilja igenom på 
andra kommuninnevånares bekostnad av boende, kvalite` 
och näringsverksamhets begränsningar. 
Efter kontakt med Energimyndighetens jurist, och Boverket, 
säger jag bestämt NEJ till detta. 
 
Vindkraft skall i huvudsak samlas i parker enligt regeringen 
och energimyndigheten. Kommunens planeringsunderlag höll 
sig någorlunda inom dom ramarna, att inte tillåta färre verk 
än tre i grupp inom kommunen, som inte skulle störa 
bebyggelse. Det gäller även för Munkedals kommun att följa 
gällande regler och rekommendationer med 
miljööverdomstolen m.m. som finns i Sverige för uppförande 
av vindkraft. 
 
Vilseledande / missvisande information i utställningen: 
1. att illustrera bilder av vindkraftverk med reklam och text på 
som skett i båda utställningarna är ett dåligt arbetsunderlag 
och missvisande för kommuninnevånarna. 
2. att illustrera bilder med vindkraftverk intill en väg utan 
säkerhetsavstånd är ett dåligt exempel och visar på 
okunskap och ovilja at ta till sig satta samhällsnormer. 
3. att framställa att allmänheten kommer få nytta av vägarna 
som byggs för uppförandet av vindkraftverken, dessa 
kommer förbli stängda bommade vägar utan statsbidrag som 
skett i övriga Sverige, dessa vägar till enstaka spridda verk är 
en total förstörning av landskapet och kommunens yta. 
Denna typ av vindkraftstänkande inskränker snarare på 
allemansrätten och tillgången i vårat landskap, helt förkastligt 
att sprida ut verk och uppta areal i minst 30 års tid. 
 
Detta är vilseledande arbete/information , och det skulle inte 
stadsbidraget finansiera. 
 
 
Skuggdiagrammet som illustreras i utställningen är inte bara 
vilseledande utan rent felaktig beskrivning för mesta delen av 
Munkedals kommuns yta, där vindkraft är intressant i 
kommunen. Vilken breddgrad vi bor på gör mindre skillnad, 
än vad höglandskapets inverkan gör för påverkan i 
miljökonsekvenserna. 
 

Noterar dessa synpunkter. 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens vindbruksplan följer 
denna princip som tagits fram 
tillsammans med norra Bohusläns 
kommuner. 
 
 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vindbruksutredningen skall vara 
heltäckande över kommunens yta 
vilka möjlighet det finns för 
vindbruk. 
Studeras och beräknas för varje 
enskilt verk. 
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I Boverkets handbok riktat till handläggare för vindkraft ute i 
kommunerna, beskrivs en påtagande skillnad i besvär av 
skuggläggning under vintertid, där närmast intill den dubbla 
negativt med ökad skuggexponering.  
Höglandet har samma påverkan som detta hela året för 
fastigheterna belägna i höglands topografi. 
Det är inget som skall/kan byggas bort utan skall uträknas 
rätt ifrån början med rätt underlag från början och inga 
efterkonstruktioner, underlag och illustration är fel i 
vindbruksplanen. 
I höglandskapet t ex. Sörbygden i Munkedal står solen ca 40 
grader lägre på himmelen än i Munkedal). 
Detta medför stora miljöpåverkningar som vindbruksplanen 
inte tagit upp! Samma problems arts som Boverket tar upp 
om lågt stående sol vintertid. Både på höst och vår blir det en 
avsevärd förlängning av detta problem på start och slut 
datum, som ger längre skuggtimmar än nere i Munkedal. 
 
Exempel: 
Att sätta ett 150 meter högt vindkraftverk i Sörbygden 0+ 150 
möh ger samma besvärs som återskapas med ett 300 m högt 
vindkraftverk nere i Munkedal + övrig topografipåverkan. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningens kalkylen kan inte göras på en 
geografiskplats och sedan byggs verket under helt andra 
förhållande på höglandet. 
 
Vindbruksplanen tar inte upp någonstans att 
miljööverdomstolen hänvisar till att i jordbruksbygd, tillämpas 
Miljööverdomstolen, M 3554-02 en helt annan praxis än som 
är brukligt för privatbostäder. 
 
Jag motsätter mig spridda enskilda verk, jag motsätter mig att 
område O som ansågs som olämpligt tas upp i utvidgningen 
som MBN vill föreslå, det finns mycket mera än erat underlag 
som säger att det är djupt olämpligt på denna plats, en bättre 
utredning behövs till. 
Att godkänna enskilda verk bryter ner hela vindbruksplanen 
till en oorganiserad lekskola i kommunen, som är 
oöverskådlig i miljökonsekvenserna, detta skall inte ske med 
stöd av översiktsplan / vindbruksplan i efterhand, skärpning! 
 
LUFTFARTSVERKET - LFV 
Dessa synpunkter på vindkraftverk och luftfart, tre sidor , har 
samma innehåll som Trollhättan / Vänersborgs trafikplats 
yttrande.  
 
BREDBAND I MUNKEDALS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN 
Tillgång till en säker och kapacitetsstark Internet uppkoppling 
blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta 
del av information, ha kontakt med myndigheter, göra 
ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin 
verksamhet mot potentiella kunder. Kapacitetsstark 
internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna, 
levande landsbygd och möten utan resor med bra kvalitet. 
 
En fortsatt utbyggnad av bredband med hög kapacitet har 
därför alltmer blivit en nödvändighet för hushåll och företag. 
Utvecklingen av tjänsteutbud och kundernas stora mängder 
information snabbt ökar och att utbyggnaden av fibernätet 

Kollar upp detta i det fortsatta 
planarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kommer i det fortsatta 
planarbetet se om det verkligen 
framkommit underlag som skulle 
föranleda en ändrad uppfattning om 
områden för enstaka verk. 
 
 
 
 
 
 
Se kommentarer till Trollhättan / 
Vänersborgs trafikplats yttrande. 
 
 
 
Vi kommer att förtydliga och 
komplettera stycket om IT – 
strategin för kommunen. 
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behöver skyndas på. 
 
I den utbyggnadsstrategi som beslutas av regionstyrelsen för 
Västar Götalands län ingår bl a att ansluta kvarvarande 
telestationer med fiber och att identifiera nya 
anslutningspunkter som ska förses med fiber, från vilka 
byalag m fl. kan ansluta med nät till hushållen. 
 
Den nationella bredbandsstrategin som lanseras den 3 
november 2009 bekräftar att länets IT- infrastruktur-
strategimål är steg i rätt riktning och att statens roll är främst 
att säkerställa att konkurrensen fungerar och låta marknaden 
klara fortsatt bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor. 
Det innebär att kommuner och regioner i samråd får bygga ut 
områden där det kommersiella intresset inte finns. 
 
I denna lyfts också fram att förändringar av Plan- och 
Bygglagen är nära. Nedanstående är utdrag ur den nationella 
bredbandsstrategin. ” Plan- och bygglagstiftningen spelar en 
viktig roll i arbetet för ett hållbart samhällsbyggande och för 
närvarande pågår ett arbete med att omarbeta lagstiftningen. 
I det PM som regeringen remitterade under sommaren 2009 
föreslås att telekommunikation och annan informationsteknik 
förs in i den nya Plan- och Bygglagen. I det förslag som för 
närvarande bereds inom regeringskansliet kommer 
kopplingen till infrastruktur för elektroniska kommunikationer 
att stärkas”. 
 
Detta innebär att även för Munkedals kommun måste 
ytterligare bredbandsutbyggnad lyftas upp i den översiktliga 
planeringen och en IT – infrastrukturplan tas fram. 
 
De bredbandsbrister som finns inom Munkedals kommun är: 

- Telestationer som kopparanslutna. De med mindre 
än 50 abonnenter på är också i stor fara för att 
läggas ner inom några år. Exakt var gränsen för 
denna nedläggning av kopparanslutna telestationer 
kommer att gå, vet ingen förrän under andra halvåret 
2010 då Telias förhandlingar med PTS, SKl och 
Näringsdepartementet kan antas avslutade. 

- Telestationer med radiolänkanslutning. Dessa kan i 
dagsläget endast erbjuda ADSL med maximalt 8/0,8 
Mbit/s kapacitet. 

- Brist på mobilt bredband i samma områden. 
- Fastigheter som idag ligger mer än 2 km från 

växelstation och har så kallad ! ADSL med förlängd 
räckvidd med max 2 Mbit/s”.  

Munkedals kommun bör, i de fall det planeras kommunal 
upphandling av t ex. telefoni och/eller bredband för de 
kommunala verksamheterna, även undersöka om det 
samtidigt går att förbättra kapaciteten i IT- infrastrukturen för  
närområdet och därigenom bidra till möjligheter för utökad 
lokal offentlig och kommersiell service på landsbygden. 
 
I samband med exploatering av nya områden bör varje 
exploatör redovisa i detaljplaneprogrammet hur de nya 
fastigheterna kommer att försörja området. Kostnaden för 
kanalisation och fiber fördelas på varje fastighet inom det 
nyexploaterade området. Det gäller både för bostäder och 
verksamhetsområden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. kommande planändring som 
kommer att träda i kraft 2 maj 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förklarar hur läget är idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skall jobba för detta i kommande 
detaljplanearbetet. 
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I de fall det planeras nedgrävning av kommunalt vatten och 
avlopp så bör även samförläggning av fiberkanalisation ske. 
2010 och förmodligen 2011 kommer det att finnas möjligheter 
till ekonomiskt stöd för detta. 
 
SOTENÄS KOMMUN 
Sotenäs kommun har inget att erinra mot förslaget 
 
 
Sammanfattning av fortsatt planarbete för framtagande 
av antagandehandlingar: 
 
Det kommer att ske viss justering och komplettering av 
planmaterialet enligt de kommentarer som redovisas ovan för 
resp. synpunkt. 
 
Efter att detta är utfört kommer planmaterialet sändas till KS 
och KF för godkännande resp. antagande av Framtidsplanen 
2010. 
 
Länsstyrelsens yttrande kommer ligga som en bilaga till 
kommunens antagna och laga kraft vunna framtidsplan 2010. 
 
 
2010-04-26 
Utvecklingsavdelningen 
 
Ronny Larsson 
Fysisk planerare 
 
 
 

 
Kommer att undersöka detta vidare. 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 

 


