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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Det rubricerade förslag, daterat 2013-04-22 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 5:20, under tiden
2013-05-14 t o m 2013-06-25 på Medborgarservice i Stadshuset och på Mimers hus i Kungälv samt på biblioteket i
Kärna. Ett informationsmöte – öppet hus – hölls på Kvarnkullen den 27 maj 2013.
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Till samhällsbyggnad har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras.
Under samrådet har inkommit 22 st yttrande från statliga organ och kommunala nämnder eller verksamheter varav 13 är
skrivna av män och 13 är skrivna av kvinnor. När det gäller de 92 yttrandena från privatpersoner och föreningar så är 91
st skrivna av män och 61 st skrivna av kvinnor.

LÄSANVISNING
Efter sammanfattningen under rubriken Gemensamt svar kan man läsa förvaltningens sammanfattade kommentarer
till inkomna synpunkter från fastighetsägare. Remissinstanser kommenteras efter respektive yttrande.
Under rubriken Principer/förändringar anges punkter som anger hur planförslaget omarbetats inför
utställningshandlingar.

SAMMANFATTNING
Inkomna synpunkter berör hantering av eventuella översvämningsrisker, trafiksäkerhet, exploateringsgrad,
bullerfrågor, anpassning till natur- och kulturvärden, frågor rörande riksintresse för kust och skärgård, MB kap 4,
4§ och intilliggande riksintresse för naturvård och friluftsliv, påverkan på landskapsbild, samt geotekniska
förhållanden.
I möten mellan Länsstyrelsen och Kungälvs kommun den 14 mars 2014 och 12 november 2013, angav
Länsstyrelsen att deras samrådsyttrande inte tillräckligt beaktat de strategiska övervägandena som finns i
detaljplanen och som ÖP20l0 anger, samt att de i samrådsyttrandet överbetonat detaljsynpunkter på planen. En
viktig fråga är utformning och omfattning av föreslagen bebyggelse samt att kommunen beskriver vilken hänsyn
man tagit till miljön och rådande bestämmelser enligt Länsstyrelsen.
Angående hälsa och säkerhet anges att planförslaget behöver bearbetas för att hantera ev. översvämningsrisker i
samband med stigande vatten pga klimatförändringar. Tillämpning av planeringsmodell i handboken Stigande
vatten ska tydliggöras i planhandlingarna samt redovisning av översvämningszoner. Geoteknisk komplettering ska
utföras.
Planområdet ligger inom riksintresseområde för kust och skärgård. Synpunkter anger att sammanhängande partier
av ursprunglig eller äldre karaktär ska bevaras samt att planförslaget ska ta mer hänsyn till riksintresset för kust och
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skärgård. Ökad bebyggelse leder till ökade anspråk på bl.a. båtplatser och p-platser vid befintlig hamn och
kommunen uppmanas tydligare redogöra för dessa frågor.
Vad gäller bullersituationen får ej avsteg göras från riktvärdet 55 dBA. Trafiksituationen ses över och planförslaget
anpassas till de förändrade förutsättningarna på väg 168 och dialog har påbörjats mellan Trafikverket och
kommunen samt utredningar pågår för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 168. Kollektivtrafiken anses idag
vara otillräcklig i stråket ut mot Marstrand och att en ökad kollektivtrafik krävs för att minska bilberoendet.
Bebyggelseutveckling ska ske med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. Angående det regionala förhållandet
till GR strukturbild ska resonemanget lyftas fram tydligare. Kommunen ska tydliggöra natur- och
kulturmiljövärdena och vilken påverkan planförslaget innebär, biotopskyddsdispens ansökas samt
kompensationsåtgärder redovisas. Fornminnenas avgränsningsområden har undersökts samt dess värden, art och
betydelse analyseras. Planbestämmelser utvecklas vidare för att säkerställa kommande bygglovhandläggning.
Kopplingen till miljömålen ska bearbetas, framförallt utifrån säkerställande att risk för översvämningar ej
föreligger. För VA och dagvatten ska resonemanget kring dagvattenhantering vidareutvecklas enligt
rekommendationer i befintlig VA- och dagvattenutredning.
Inkomna synpunkter från privatpersoner berör utöver ovanstående frågor framförallt förtätningen och bebyggelsens
utformning och skala. Många privatpersoner uttrycker oro över antalet hus och vill se en kraftig minskning. Man
anser att bebyggelsen inte är anpassad till Tjuvkils landskapsbild och att bebyggelsen bör spridas ut, 1 ½ plans hus
önskas. Miljökonsekvens- och landskapsanalys efterfrågas, möjlighet till större rekreationsområden. Man anser
föreslagna rekreationsområden och lekplatser inom planområdet vara alltför små och att ungdomars och barns
behov ej tillgodoses. Natur- och kulturmiljövärden beskrivs förstöras genom planförslaget, att landsbygden går
förlorad och många hotade fågel- och djurarter nämns förekomma inom planområdet. Dagvattenutredning som
undersöker översvämningsrisker samt risker för övergödning/förorenat dagvatten efterfrågas. Trafikbelastningen
samt att väg 168 utgör en trafikfara är även en stor del av synpunkterna. Att väg 168 behöver förbättras och förses
med gc-väg så att den blir mer trafiksäker även utifrån barn- och ungdomsperspektiv.
PRINCIPER/FÖRÄNDRINGAR
 Trafikverkets pågående utredning av väg 168 samt bullerutredning och den arkeologiska undersökningen inom
planområdet leder till att planområdets storlek reducerats och antalet bostäder minskats. Den sydöstra delen av
planförslaget, närmast väg 168, har omarbetats.
 I området planeras i huvudsak 1 ½ plans hus. För att skapa variation inom området och för att ge möjlighet till
olika boendeformer, uppförs enstaka 2 plans hus. Totalhöjder och byggnadshöjder har studerats.
Utöver ovanstående punkter pågår ytterligare arbete där aktuella utredningar till planförslaget kompletterats
såsom geoteknik, buller, VA och dagvatten, vilket medfört ytterligare revideringar av planhandlingarna.
Kulturmiljö- och naturmiljövärden har undersökts ytterligare och redovisas tydligare, gränser till naturområdet
med fornminnen utökats.

JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
Samrådsförslaget bedöms kunna ge en bra grund för jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. I planarbetet beaktas
miljöperspektivet för att skapa en långsiktigt hållbar bostadsmiljö. Bostäder skapas i varierande upplåtelseformer.
Förbättrade gång- och cykelvägar förbinder planområdet med hamnområdet och övriga Tjuvkil. Bebyggelsen är nära
belägen ett kollektivtrafikstråk och ny bebyggelse ger stöd för ökad turtäthet Marstrand – Tjuvkil - Kungälv.
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GEMENSAMT SVAR TILL INKOMNA YTTRANDEN AV FASTIGHETSÄGARE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Samråd – inledning av planarbete
ÖP–strategisk planering
Tjuvkil, prioriteringsordning planläggning
Trafik – buller – p-platser – kollektivtrafik
Exploateringsgrad och ianspråktagen jordbruksmark
Gestaltning/utformning – skala
Natur- och kulturmiljö– växt och djurliv – biologisk mångfald
Riksintresse MB Kap 4, 4 §
Hamnen
Miljökvalitetsmål
Rekreationsområden – Bad
VA– dagvatten

1. Samråd – inledning av planarbete
Detaljplanearbetet är en demokratisk process reglerad i Plan och bygglagen där medborgare ges möjlighet att yttra sig
under processen. Kommunens arbete består i att ta fram planeringsförslag som bygger på avvägda bedömningar utifrån
ett övergripande planeringsperspektiv. Kommunen har som uppgift att sammanväga både de nuvarande boendes
synpunkter men även se till det övergripande strategiska planeringsperspektivet och de framtida boende som väntas flytta
in till Tjuvkil. Till år2030 väntas 200 000 nya invånare flytta in till Västra Götalandsregionen enligt GR.
2. ÖP–strategisk planering:
Kommunen har tyvärr begränsade markresurser möjliga för bebyggelse och förtätning. Enligt en samlad bedömning och
avvägning utgör planområdet en viktig markresurs för kommunen belägen vid kollektivtrafikstråket Kungälv - TjuvkilMarstrand. Ur perspektivet att bebyggelseutvecklingen på Koön minskas, utgör Tjuvkil en viktig utveckling av
kustzonens framtida bebyggelsemiljö i Kungälvs kommun. Planförslaget följer ÖP:s utbyggnadsstrategi för det
sekundära stråket Marstrand – Tjuvkil - Kungälv och Tjuvkil avses på sikt utvecklas till en serviceort. Ur
planeringsperspektivet att 200 000 människor förväntas flytta in till Västra Götalandsregionen till år2030, krävs en
strategisk utbyggnad längs kommunens kollektivtrafikstråk. Länsstyrelsen stödjer utbyggnad enligt de
bebyggelsevolymer som anges i ÖP. Ambitionen från kommunens sida är att strategisk planering för framtida
servicefunktioner i Tjuvkil ska utföras.
3. Tjuvkil, prioriteringsordning VA, planläggning
Kommunen avser utveckla Tjuvkil som framtida serviceort samt i hela Tjuvkil planeras utbyggnad av kommunalt VA
enligt VA-kustzons projektet. Samtliga detaljplaner i Tjuvkil ska ses över i samband med utbyggnad av kommunalt VA.
I detta omvandlingsarbete ska även fritidsbostädernas byggrätter utökas för att motsvara helårsboende. Ett förslag till
övergripande planläggningsordning för Tjuvkils tätort har antagits 2013-10-16, KS 388/2013. Där redovisas
omvandlingsområden med äldre detaljplaner samt områden utan gällande detaljplaner som ska planläggas.
Områdesindelningen följer tidsperspektivet för iordningställande av kommunalt VA till Tjuvkil. I VA kustzon projektet
har Tjuvkil pekats ut som prioriterat område för kommunalt VA. Arbete med omvandlingen beräknas påbörjas under
år2014, se även karta för planläggningsordning sida 5.
4. Trafik – buller – p-platser – kollektivtrafik
Planering av ny bebyggelse ska ske parallellt med förbättringsåtgärder av väg 168. Trafikverket har utfört en
genomförbarhetsstudie där möjliga förbättringsåtgärder undersöks för väg 168. Utredningen pågick under hösten 2013.
Dialog mellan Trafikverket och kommunen har påbörjats och ytterligare utredningar gällande vilka förbättringsåtgärder
av väg 168 som är möjliga kommer att utföras under år 2014. Inga avsteg görs från gällande riktvärden för buller.
Trafikverket är verksamhetsutövare för väg 168.
Enligt samtal mellan Länsstyrelsen och Kungälvs kommun den 12 november 2013 framkom att befintlig väg 168 genom
förbättringsåtgärder, klarar Kungälvs kommuns utbyggnadsstrategi och antagna volymer för det sekundära
kollektivtrafikstråket Marstrand – Tjuvkil – Kungälv enligt ÖP 2010. Trafikverkets genomförbarhetsstudie av möjliga
förbättringsåtgärder för väg 168 pågick under hösten 2013. Dialog mellan kommunen och Trafikverket har påbörjats och
ytterligare utredningar gällande förbättringsåtgärder av väg 168 påbörjades våren 2014. Inga avsteg görs från gällande
riktvärden buller. Plangränser samt bebyggelse anpassas.
Plangränser samt bebyggelse anpassas efter nollplus-alternativet för väg 168. Tidigare utförd bullerutredning kommer att
kompletteras innan planutställning där hastighetsnivåer på Hamngatan beräknas till högst 40 km/h.
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Trafikrisker inom planområdet bedöms minimala genom tillämpning av låg hastighet samt förutsättning att genomfart
sker på de gåendes villkor, s.k. shared space gårdsgata.
Placeringen av p-platser inom planområdet har studerats ytterligare för att undvika olägenhet för de boende inom och
gränsande till planområdet. Carportar avses utföras med sedumtak av växtlighet och sidostycken av trä för att p-platserna
bättre ska smälta in i landskapet, en förvaringsdel ska finnas i framkant. Väg 168 avses förbättras och förses med gc-väg
så att den blir mer trafiksäker även utifrån barn- och ungdomsperspektiv. Möjlighet till utökat antal p-platser och
tillgänglighetsfrågan vid Hamnvägen studeras.

5. Exploateringsgrad och ianspråktagen jordbruksmark
Utbyggnad kommer att ske etappvis och med hänsyn till naturvärden. Planområdet finns med i kommunens
Översiktsplan 2010 och har varit aktuellt för förtätning av bebyggelse sedan programmet för Tjuvkil 2004 utfördes.
Efter arbetet med programmet för Tjuvkil 2004 har kommunens översiktsplan 2010 tagits fram. I ljuset av strukturella
planeringsförutsättningar och ambitionen att utveckla kustsamhället Tjuvkil, det politiska uppdraget att skapa nya
bostäder som möter den väntade befolkningsökningen, samt minskade möjligheter till bebyggelseutveckling på Koön,
behöver kommunen ta vara på de markresurser som finns. Tyvärr finns begränsade markresurser för bebyggelse inom
kommunen vilket medför att jordbruksmark i detta fall tas i anspråk, men avsikten är att den nya bebyggelsen i
planområdet kan stärka Tjuvkil i framtiden. Tillsammans med ytterligare bebyggelse, utvecklingsområden i ett samlat
grepp där fritidsbostäder lyfts upp till helårsboende (se även karta för utbyggnad VA på sida 5) kan Tjuvkil på sikt
utvecklas till en serviceort. Kommunen har i arbetet med den nya Översiktsplanen 2010 bedömt att aktuellt planområde
ska kvarstå som utbyggnad för bostäder med hänsyn till samhällsintresset för att skapa underlag för utveckling av
Tjuvkil, samt kommunens beräknade befolkningsutveckling. Idag består Tjuvkil till större delen av villor och samhället
kan kompletteras med radhus, parhus och lägenheter som kan ge fler människor möjlighet till att bosätta sig här.
6. Gestaltning/utformning – skala
Planförslagets utgångspunkt är att skapa ett bra mikroklimat och god bebyggelsemiljö. Genom att bygga lågt och tätt tas
hänsyn till områdets kustnära läge och klimatförutsättningar samt platsens förutsättningar och naturmiljövärden. För en
god helhetsverkan samt ur social hållbarhetssynpunkt, gestaltas området med varierade upplåtelseformer. En framtida
miljöeffektiv boendestruktur uppnås tack vare radhus och parhusbebyggelse. Kommunen avser ur ett helhetsperspektiv
värna de stora naturvärdena längs kusten genom att samla tillkommande bebyggelse inom ett etablerat
kollektivtrafikstråk och härigenom utveckla Tjuvkil till serviceort. Många människor önskar bo vid kusten. Kommunen
avser tillgängliggöra och välkomna fler människor till Tjuvkil snarare än att förstärka kustens exklusivitet för ett fåtal
genom bebyggelse av enbart villor. Landskapsbildens påverkan ska förtydligas i planbeskrivningen.
Plank utförs inom området för att definiera gränser mellan det privata och offentliga rummet men även bidra till ett bra
mikroklimat med raster som växelvis hindrar och släpper igenom vind. Miljöhusen utformas omsorgsfullt, signalfärger
tas bort och de ges dämpade kulörer som mer smälter in i landskapet.
I området planeras i huvudsak 1 ½ plans hus. Enstaka 2 plans hus föreslås inom planområdet, för att uppnå en varierad
siluett och ur ett socialt perspektiv ev. ge möjlighet till lägenheter. Totalhöjder och byggnadshöjder studeras vidare i
planarbetet och planbestämmelser ska säkerställa avsedd gestaltning och skala. Flerbostadshusen på 4-5 våningar utgår
helt ur planområdet. Planområdet avses byggas ut etappvis under en genomförandetid på 10 år. Vad gäller yta för
barnomsorg/förskola kommer detta behov att undersökas ytterligare inom planarbetet, tillräcklig yta samt möjlighet till 6
avdelningars förskola säkras genom detaljplanen.
7. Natur–och kulturmiljö – växt och djurliv – biologisk mångfald
Hänsyn ska tas till fornlämningarnas kulturhistoriska sammanhang, dess art och betydelse. Erforderliga skyddsavstånd
vid fornlämningarna undersöks vidare i planarbetet. Planarbetet kommer att utgå från att anpassa all bebyggelse till
landskapet så långt som möjligt. Naturinventering har utförts vid tidpunkter då hotade arter är aktiva. Enligt bedömning
av Länsstyrelsen behöver ej komplettering av naturinventering utföras. Hotade arter vid natur-och vattenområden i
Tjuvkil påträffades inte vid planområdet vid utredningstillfällena, endast vid andra områden ute i Tjuvkil.
Stengärdesgårdar har kommit ifråga att ändras och återuppbyggs på andra håll, dessa kompensationsåtgärder redovisas
under planarbetets fortsättning. Biotopskyddsdispens ska ansökas och kommunen ska tydliggöra vilken hänsyn som
tagits till hotade arter och naturvärden. Planarbetet kompletteras och fortsätter i dialog med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
anger även att planhandlingar ska kompletteras avseende kulturmiljövärdena. Enligt dialog med Riksantikvarieämbetet
är det Länsstyrelsen som ansvarar för säkerställande av natur- och kulturmiljövärden.
6

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

8. Riksintresse MB Kap 4, 4 §
Planområdet för Tjuvkil utgörs av mark redan ianspråktagen för bostäder och genomförandet innebär en utveckling av
Tjuvkil som tätort. Sammanhängande partier av äldre karaktär har sparats inom planområdet och Tjuvkils värde såsom
utflyktsmål ökas samt tillgängliggörs genom bebyggelsens utformning. En Miljökonsekvensanalys (MKB) behöver ej
genomföras enligt dialog med Länsstyrelsen, dock biotopskyddsdispens ska sökas. Länsstyrelsen ansvarar för att den
Europeiska Landskapskonventionen efterföljs och enligt bedömning är utförd artinventering och naturinventering
fullgod. Fågelliv har tillgång till jaktmarker och föda i Tjuvkils intilliggande områden. Ett Natura 2000-område finns
beläget längre söderom aktuellt planområde.
9. Rekreationsområden – Grönytor – Bad
Målsättningen i planförslaget är att större öppna grönytor skapas längs mitten av planområdet. Bebyggelse samlas
runtom och husen anpassas till topografin. Landskapets befintliga åkerholmar och träddungar avses i största mån
bevaras. Tjuvkil avses på sikt utvecklas till serviceort, och ambitionen från kommunens sida är att studier ska göras hur
närliggande rekreationsområden kan utvecklas. Rekreationsområden finns såväl inom planområdet som utanför och
mindre lekplatser är integrerade inom planområdet. Tillgång till större rekreationsytor finns i planområdets närhet, stora
naturområden finns att nyttja. Vid framtida utbyggnad av Tjuvkil ska även större aktivitetsytor för barn och ungdomar
studeras, utbyggnad av skola samt servicefunktioner. Tjuvkils värde såsom utflyktsmål bedöms ökas samt tillgängliggörs
genom bebyggelsens utformning.
Utöver befintlig badplats sydväst om planområdet finns även möjligheter att genom skyltning och förbättrade stigsystem
tillgängliggöra och locka folk att nyttja den vackra norra strandpromenaden som löper från hamnen norrut runt Tjuvkils
huvud. Stranden bjuder på stora öppna gräsytor med både rekreation och badmöjligheter med stenstrand och långgrunt
bad.
10. Hamnen
Kungälvs kommun instämmer i att utveckling av hamnen vore positiv. Eftersom detaljplanen kommer att innebära
utökad efterfrågan på båtplatser vore det positivt med en utveckling av hamnen. För framtida utveckling av hamnen får
utredningar utvisa hamnens möjlighet att växa. Möjlighet till utökat antal p-platser och tillgänglighetsfrågan vid
Hamnvägen studeras.
11. Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen tydliggörs i planhandlingarna samt utredningar utförs för att säkerställa att översvämningsrisk ej
föreligger.
12. VA och dagvatten – Miljö/energi
Planhandlingarna kompletteras. Redogörelse för dagvattenhantering vidareutvecklas enligt rekommendationer i VAutredningen. Konsekvenser av havsnivåhöjningar för dagvattenhantering utreds. Angående passivhus och miljöeffektivt
byggande är kommunens ambition att möjliggöra ett sådant byggande. I planhandlingar beskrivs ambitionen att bostäder
ska byggas med energianvändning som motsvarar kravspecifikationen för minienergihus som FEBY tagit fram.
I hela Tjuvkil planeras utbyggnad av kommunalt VA enligt VA-kustzons projektet. Hela Tjuvkilsområdet blir troligtvis
kommunalt verksamhetsområde. En övergripande planläggningsordning för Tjuvkils omvandlingsområden har antagits
2013-10-16, KS 388/2013. Befintliga anläggningar ska värderas och bedömas utifrån dess status och ålder. Utifrån detta
görs en bedömning av kommunen huruvida en inlösen eventuellt kan ske av befintliga anläggningar. VA-utredningen
kommer att uppdateras och kompletteras för att säkerställa en god hantering av dagvatten samt att översvämningsrisker
ej föreligger. VA-konsult är informerad och kontakt tas med VA-föreningen. Se även gemensam kommentar.
Felaktigheter har korrigerats i utredningen som görs för ”VA i kustzon – Tjuvkil”. Alla uppdateringar, rättelser, görs
även i VA-komplettering för denna detaljplan.
_________________________
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STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen, 2013-08-26
YTTRANDE
Förslag till detaljplan för Tjuvkil 2:67 m.m. i Kungälvs kommun,
Västra Götalands län
Handlingar daterade 2013-04-22 för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10)
Om planförslaget
Planförslagets har upprättats genom normalt planförfarande och syftar till att skapa förutsättningar för
byggande av ca 250 nya bostäder. Planområdet utgörs huvudsakligen av relativt flackt och lågt beläget
jordbruksmark öster om hamnen i Tjuvkils huvud. Området ligger ca 16 km från Kungälvs centrum.
Utveckling av Tjuvkil genom kompletteringsbebyggelse har stöd i kommunens gällande ÖP.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver bearbetas för att hantera eventuella översämningsrisker i
samband med stigande vatten som kan orsakas av klimatförändringar. Vidare behöver kommunen bearbeta
frågor rörande riksintresse för kust och skärgård, MB kap 4, 4§, samt ta hänsyn till intilliggande
riksintresse för naturvård, friluftsliv. Påverkan på landskapsbild, hantering av trafikbuller och trafiksäkerhet
samt de geotekniska förhållandena är bland andra frågor som ska ses över under det kommande
planläggningsarbetet. Trafiksituation på väg 168 är också en fråga som ska beaktas i kommande planarbete i
och med Trafikverket har avslutat planeringen av förbifart Tjuvkil och nu utreder alternativet med
förbättringar av befintlig väg 168.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att
frågor som berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges
nedan för att ett antagande inte skall behöva prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1 §
Riksintresse
Hela planområdet ligger inom riksintresseområde för kust och skärgård, MB kap 4, 4§ vilket innebär att inom
området "...får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna."
Reglerna i 4 kap MB gör det möjligt att utveckla kusten i Bohuslän för framtiden både med hänsyn till
speciella objekt och till de större karaktärsdragen i natur- och kulturlandskapet. Resultatet måste emellertid
alltid bli att det ursprungliga landskapet och tidigare generationers kulturpåverkan i stor utsträckning skall
lämnas kvar och synas. Särskilt skall sammanhängande partier av ursprunglig eller äldre karaktär bestå. Också
natur- och kultursammanhang som inte omnämns i någon värdeförteckning bör i det sammanhanget beaktas
vid bedömningar.
Mera konkret skall vi värna om att vi fortfarande skall kunna uppleva den kulturpräglade orördheten. Denna
karaktär skall kunna förändras försiktigt och påverkas med vår tids tillskott, men fortfarande på så sätt att
möjligheten att kunna uppleva den tidigare karaktären bibehålls. Strävanden av denna typ har fått en
framträdande ställning i de inledande bestämmelserna i miljöbalken.
Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tillräckligt har tagit hänsyn till riksintresset för kust och skärgård.
Tjuvkils värde som utflyktsmål och rekreation för många människor kan minska om omvandlingen och
nyexploateringen blir så stor att förståelsen för det gamla samhället försvinner. Ökad bebyggelse i området
kommer att leda till ökade anspråk på bryggor, båtplatser och sjöbodar vid den befintliga hamnen. Detta kan i
sin tur ställa krav på mer plats för bilparkering, båtuppläggning etc. Dessutom kan ökad båttrafik komma att
påverka riksintresse för naturvård och friluftsliv, som gränsar till den befintliga hamnen. Kommunen behöver
tydligare redogöra för dessa frågor, som blir en direkt följd av planen.
Hälsa och säkerhet
Buller:
Länsstyrelsen anser inte att man kan göra avsteg får riktvärdet 55 dBA på denna plats. Om inte den nya
vägdragningen av väg 168 blir av så kommer vissa bostäder att få högre ljudnivåer enligt vad som nu föreslås.
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Planförslaget behöver alltså bearbetas, exempelvis genom att tillämpa någon eller en kombination av
bullerskyddsåtgärder som föreslås i bullerutredningen, utfört av ÅF 2013-02-20. Bullerskydd kan dock
påverka landskapsbilden på ett negativt sätt. Att minska byggrätten närmast vägen och därmed öka avståndet
till trafiken är en annan åtgärd. Tätheten i exploateringen utmed Hamngatan behöver också ses över så att
maxnivåerna där inte överskrids. Även här bör man fundera på ökat avstånd till vägen.
Översvämningsrisker:
Planområdet är relativt flackt och lågt beläget och delar av området ligger under de nivåer där placering av
bostäder bör undvikas enligt rekommendationer i handboken Stigande vatten. Man har infört
planbestämmelser som reglerar lägsta färdig invändig golvnivå. Under denna nivå ska byggnader utföras
vattentåliga. Samhällsviktig verksamhet såsom förskolan, transformatorstationen och pumpstationen för
spillvatten får en högre säkerhetsmarginal än bostäderna. På plankartan saknas dock beteckningen b3 (högre
säkerhetsmarginal) för området med markanvändning El.
I VA- och dagvattenutredningen beskrivs problemet med högvattennivån i havet och det rekommenderas att
placera bostäderna på de högsta marknivåerna i området och utifrån givna geotekniska förutsättningar höja de
lägsta marknivåerna inom de områden som ska bebyggas med bostäder. Enligt planbeskrivningen föreslås
dock ny bebyggelse huvudsakligen på de plana ängsmarkema och fokus ligger på att anpassa den färdiga
invändiga golvnivån och endast detta är infört som planbestämmelser.
Det anges dock i planbeskrivningen att "om byggnader "höjs" ovan omgivande mark erfordras att marken
anpassas till omgivningen genom anordnade av uppfyllnader, ramper och/eller trappor för att överbrygga de
uppkomna nivåskillnaderna." Vidare står att "berörda delar av planområdet ansluter till högre liggande
terräng. Detta förhållande innebär möjligheter att förändringar av marknivåerna kan anpassas till
omgivningen." Länsstyrelsen tolkar detta som att man avser att höja marken. Det finns dock ingen anvisning
på plankartan om att marken ska höjas eller hur mycket marken kan höjas kopplat till de geotekniska
förutsättningarna. Det är också viktigt att säkerställa att höjning av marknivån inte leder till större
översvämningsrisk i andra delar inom och utanför planområdet.
I planbeskrivningen står att man har tillämpat den planeringsmodell som finns i handboken "Stigande vatten".
Länsstyrelsen anser att planeringsmodellens tillämpning ska redovisas tydligare i kommande planarbetet. I
planhandlingarna framgår inte hur översvämningszoner inom planområdet ser ut och vilka
översvämningstyper kan förekomma. Dessa frågor utgör viktiga grunder i riskbedömningen (steg 1 i
planeringsmodellen) som möjliggör bedömning av lämplig markanvändning (steg 2 i planeringsmodellen)
inom planområdet. Detta kan medföra i sin tur att man ska se över de andra stegen i planeringsmodellen,
nämligen riskreducering, konsekvenslindring och utvärdering.
Geoteknik
Statens geotekniska institut (SGI) har tagit del av samrådshandlingar och lämnat synpunkter daterade 201306-18. Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande gällande de geotekniska frågorna och gör ingen annan
bedömning än SGI. SGI:s yttrande bifogas i sin helhet.
Strandskydd
Strandskydd finns inte inom området idag, men när den gamla planen upphävs kommer skyddet att återinträda
i delar av det nu planerade området. Upphävande av strandskydd kräver särskilda skäl (7 kap 18 §
miljöbalken)och detta måste kommunen redovisa i det kommande arbetet med detaljplanen.
Råd enligt 2 kap. PBL
Förhållande till ÖP
Utveckling av planområdet ligger i linje med intentionerna i kommunens översiktplan (ÖP 2010). I ÖP 2010
står bl.a. att, " Under åren fram till 2020 kommer Tjuvkil att växa till drygt 1000 invånare. Det innebär behov
av utökad service av framförallt barnomsorg. Fortsatta utredningar behövs för översyn av framtida
servicebehov inom orten. På sikt kan även Tjuvkil bli en serviceort".
Det står också att, "Marstrand och Tjuvkilligger utmed det s.k. sekundärastråket och för att uppnå ett hållbart
samhälle behöver kollektivtrafiken på sikt förbättras och trafiksäkerheten på väg 168 behöver höjas eftersom
dagens standard är bristfällig. Den nya förbifarten söder om Tjuvkil är ett led i detta."
Samtidigt slås fast i ÖP 2010 att, "Utvecklingen av kustområden och landsbygden ska ske med hänsyn till
natur- och kulturvärden, strandskyddet ska värnas och friluftsliv främjas. Problemen med kommande
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översvämningsrisker i samband med höjning av havsnivå tas inte upp i detta utvecklingsscenario.
Länsstyrelsen anser dock att en bebyggelseutveckling i kustzonen bör ske med hänsyn till natur och
kulturlandskap samt koppling till infrastrukturplaneringen. Nya bostäder och verksamheter bör inte byggas ut
innan infrastrukturen och kollektivtrafiken kan lösas på ett tillfredställande sätt.
Regionala förhållanden
Kungälvs kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). I GR strukturbild ingår Kungälv
utmed ett nord-sydligt stråk med bra kollektivtrafik kapacitet. Tjuvkilligger relativt lång från detta stråk, i ett
kustområde utan järnvägsförbindelse vilket gör det svårt att uppnå målet med 40% kollektivtrafikandel till år
2025 som har formulerats i GR:s Hållbar tillväxt och K2020 (2009). Länsstyrelsen har inte funnit något
resonemang i planhandlingarna angående det regionala förhållandet.
Naturmiljö
Planen innebär att ett större öppet odlingslandskap byggs igen längs kusten. Med tanke på miljökvalitetsmålet
Ett rikt odlingslandskap kan det vara olämpligt ur naturvårdssynpunkt att exploatera hela området. Enligt ÖP
2010 ska även de resterande åkermarkerna utmed vägen åt öster vid Tjuvkil bebyggas. Detta innebär
sammantaget att större delen av dalen ut mot kusten byggs igen, något som kommunen bör uppmärksamma.
I kommunens ÖP 2010 står att, " I vision för Kungälvs kommun anges att jordbruksmark som grundprincip
inte ska användas för ny bebyggelse. För att främja en utveckling av våra tätorter kan dock tätortsnära
jordbruksmark behöva tas i anspråk, enligt visionen". Den aktuella jordbruksmarken vid Tjuvkil ligger inte
nära något som bedöms vara en tätort idag. Kommunen bör redogöra för vilka ställningstaganden de gjort i
planarbetet. I första hand bör förtätning vid befintliga områden i kommunen genomföras innan helt nya,
oexploaterade marker tas i anspråk.
Länsstyrelsen anser att det vore önskvärt att spara den gamla ängsmarken vid delområde A i naturvärdesbedömningen och istället återuppta någon form av skötsel av marken. I ängsmarken finns flera hävdgynnade
alter kvar och den har potential att få höga naturvärden, vilket redovisas i kommunens naturvärdesinventering.
Dessutom utgör ytan fornlämningsområde med gammal boplats.
Inom planområdet finns flera åkerholmar, diken, odlingsrösen och stenmurar i hävdat odlingslandskap som är
biotopskyddade. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som
kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet (7 kap
11 § miljöbalken). Kommunen behöver ansöka om biotopskyddsdispens i samband med den pågående
detaljplaneprocessen, innan planen är antagen. Det ska framgå tydligt vilka av de skyddade biotoperna som
kommer att påverkas av den planerade exploateringen.
När det gäller kompensationsåtgärder bör de i första hand innebära att förlust av en biotop ersätts aven
liknande biotop inom området, t.ex. att stenmurar och odlingsrösen flyttas till ny plats inom naturmark.
Dikena bör om möjligt bibehållas i befintlig sträckning. Förlust av öppet dike bör inte ersättas av
dagvattendiken eller dagvattendammar. Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen valt att bevara
dammen, åkerholmarna med mellanliggande markområde och berghällar inom naturmark, både för
landskapsbilden och för växt- och djurlivet. Det är av stor vikt att dammen inte påverkas av exploateringen
eftersom den utgör livsmiljö för den, genom artskyddsförordningen, skyddade alten åkergroda. Vid kanterna
på berghällen i söder finns flera äldre fynd av rödlistade arter och vid inventeringen pekades området ut som
naturvårdsintressant. Inom planområdet, vid åkerholmarna, finns även den starkt hotade arten naggbjörnbär,
som är rödlistad som sårbar (VU). Kommunen bör tydliggöra vilken hänsyn som ska tas till de hotade arter
och naturvärden som finns inom området. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att planen skapa förutsättning
för en sammansatt helhet av de bevarade naturelementen.
Kulturmiljö
Vid den arkeologiska utredningen som genomfördes 2011 framkom sju tidigare okända lämningar varav fyra
av dessa registrerats som fast fornlämning och där ytterligare två av de kulturhistoriska lämningarna kan
utgöra fast fornlämning. Av plankartan framgår inte fornlämningarnas avgränsning, vilket därmed omöjliggör
en bedömningen av påverkan på dessa utifrån ett bevarandeperspektiv. Boplatsen i planområdets södra del
kommer dock helt att förstöras av föreslagen ny bebyggelse. De lämningar som påträffats på den svaga
höjdryggen i den centralt belägna jordbruksmarken är föreslaget skyddsområde kring fornlämningarna
synnerligen snävt avgränsat. Till en fast fornlämning hör, enligt 2 kap, 2 § KML, ett så stort område som
behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde. Vid bedömning av skyddsområdets gränser vägs
aspekter såsom topografiska terrängförhållanden samman liksom fornlämningarnas kulturhistoriska
sammanhang och deras läge i kulturlandskapet. Utifrån föreslagen exploatering är det mycket tveksamt om
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tillräcklig hänsyn tagits till skyddsområdet kring fornlämningarna och om planförslaget kan resultera i ett
meningsfullt bevarande av dessa.
I beskrivningen av "Fornlämningar och kulturmiljö" redogörs för de många värden som har registrerats inom
området, men avsaknaden av analys av vad värdena representerar och om dess landskapsmässiga
sammanhang, i tid och rum, saknas helt. Detta är anmärkningsvält då området ligger inom riksintresse enligt
kap. 4 MB och förslaget innebär en stor omvandling av landskapet. Fornlämningars viktiga roll i
nationallandskapet blir tydlig först när man ser dem som del i ett mönster av landskapets förändring genom
tiderna. Landhöjningen och bosättning är då de viktigaste delarna av denna förändring, men även uppodling
har sin betydelse. Planförslaget kunde med fördel även beskrivit hur man avser att säkerställa och informera
kring de fornlämningar som enligt handlingarna inte kommer att påverkas av exploateringen, för att berika
den framtida boendemiljön
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljörnålen. PBL är
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 1 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen
(1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. I planbeskrivningen, under rubriken
Miljömål, anges fyra miljömål som berörs av planförslaget; god bebyggd miljö, frisk luft, hav i balans samt
begränsad klimatpåverkan. Man anser att god bebyggd miljö blir ett resultat av planförslagets genomförande.
Länsstyrelsen anser att det finns risker att miljökvalitetsmålet God bebyggelse inte uppnås i och med av
planområdet kan drabbas av översvämningar i samband med stigande havsnivåer i spåren av
klimatförändringar. Det finns även en del problem när det gäller buller och trafiksäkerhet som behöver
bearbetas under kommande planläggningsarbete. Genomförande av detaljplanen bidrar inte heller till
uppfyllelse av miljökvalitetsmålet "ett rikt odlingslandskap" i och med åkermarken använts för
bostadsbyggande.
VA och Dagvatten
Länsstyrelsen anser att till följd av ökade hårdgjorda ytor kommer flödet av dagvatten att öka och
infiltrationsytor kommer att minska. Resonemanget kring dagvattenhantering i planbeskrivning borde
vidareutvecklas enligt de rekommendationer som finns i VA- och dagvattenutredning, utfört av Sweco 201304-29. Konsekvenser av kommande havnivåhöjningar för dagvattenhantering borde också utredas ytterligare.
Det är av stor vikt att vatten och avlopp kopplas på det kommunala systemet för att inte öka utsläppen i havet
och närliggande naturreservat samt Natura 2000-område. Det är positivt att kommunen bygger ut VAledningar i området.
Trafikfrågor
Trafikverket har avslutat planeringen av förbifart Tjuvkil och utreder nu alternativet med förbättringar av
befintlig väg 168 genom Tjuvkil (alternativ 0+). Västra Götalandsregionen fattar beslut om genomförande i
samband med beslut av regional plan för transportinfrastruktur. Detta innebär att en förbifart troligtvis inte
blir aktuell under närmast kommande planperiod. Detta får konsekvenser för planförslaget i och med
problemen med väg 168 i form av trafiksäkerhet, framkomlighet, kapacitet och bulleråtgärder samt GC-väg
m.m. behöver åtgärdas.
Trafikverket har lämnat ett samrådsyttrande i ärendet, daterat 2013-06-25. I deras yttrande tas upp vikten av
att planområdet borde försörjas med god kollektivtrafik och att avsteg från riktvärdena för buller inte kan
motiveras. Trafikverket önskar att ha en dialog med kommunen om trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på väg 168. Därför anser de att, "kommunen bör avvakta detaljplanearbetet till dess att nya samråd
inled samt att planförslaget behöver anpassas till de ändrade förutsättningarna för väg 168."
Länsstyrelsen instämmer med Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets yttrande bifogas i sin helhet.
Behovsbedömning
Samrådsyttrande
2013-08-26
Det står i planbeskrivningen att kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och
Miljöbalken(MB) 6 kap. 11 § för aktuell plan. Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen
inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Under tidigare samråd om behovsbedömning,
2011-11-30 ansåg Länsstyrelsen att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon
betydande miljöpåverkan. Det fanns därmed inget behov av utförande aven miljökonsekvens beskrivning
(MKB). Nu under beredningsarbetet och i samråd med olika expertis har planförslagets komplexitetsgrad och
den föreslagna bebyggelsens omfattning trätt fram i ett nytt ljus. Länsstyrelsen anser därmed att
genomförande av detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan. Det finns därför behov av utförande av
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en MKB för att bl.a. få bättre underlag för att kunna avgöra om det finns risk för påtaglig skada på
riksintresse. MKB är också ett bra verktyg för att kunna hantera översvämningsproblematiken, enligt
planeringsmodellen som finns i dokumentet Stigande vatten.
Beredning
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna
synpunkter vid Länsstyrelsens beredningsmöte för samhällsbyggnadsärenden den 20 juni 2013. Ärendet har
handlagts av Saeid Erfan och granskats av Karin Slättberg. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade
myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter.
_____________
KOMMENTAR
Motiv för prövningsgrunder:
Riksintresse:
Tjuvkil är klassad som en tätort enligt Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån. Enligt kommunens
översiktsplan 2010 ska Tjuvkil på sikt utvecklas till en serviceort. Avsikten med lagstiftningen och MB kap 4,
4 § då den skrevs var inte att hindra utvecklingen av redan ianspråktagen mark. Planområdet för Tjuvkil
utgörs av redan ianspråktagen mark och är en utveckling av den befintliga tätorten Tjuvkil.
Sammanhängande partier av äldre karaktär har sparats inom planområdet och Tjuvkils värde såsom
utflyktsmål ökas samt tillgängliggörs genom planområdets utformning. I möten mellan Länsstyrelsen och
Kungälvs kommun den 14 mars 2014 och 12 november 2013, angav Länsstyrelsen att deras samrådsyttrande
inte tillräckligt beaktat de strategiska övervägandena som finns i detaljplanen och som ÖP20l0 anger.
Hälsa och säkerhet:
Buller:
Planförslaget justeras. Inga avsteg görs från bullerriktvärden.
Översvämningsrisker:
Rekommendationer enligt handboken Stigande Vatten har följts i planarbetet och en lägsta golvnivå anges.
Dock ska planeringsmodellens tillämpning, ytterligare studier och förtydliganden i text redovisas, samt
kartbild och aktuella utredningar kompletteras för att säkerställa säkerhetsmarginaler samt att
översvämningsrisk ej föreligger. Plankarta kompletteras och justeras.
Geoteknik:
Komplettering av geoteknisk utredning görs enligt SGI:s yttrande.
Strandskydd:
Strandskyddsdispens krävs ej, påverkan sker ej.
Råd enligt 2 kap. PBL
Förhållande till ÖP och regionala förhållanden:
Planförslaget följer ÖP:s utbyggnadsstrategi för det sekundära stråket Marstrand – Tjuvkil – Kungälv och
Tjuvkil avses på sikt utvecklas till en serviceort. Länsstyrelsen stödjer utbyggnad enligt de bebyggelsevolymer
som anges i ÖP, hur genomförandet av denna bebyggelse sker ska dock studeras närmare. Strategiska frågor
avseende servicefunktioner för Tjuvkils utveckling är kommunens ambition att utreda separat samt
infrastrukturutredningar pågår. Tjuvkil är beläget i ett etablerat kollektivtrafikstråk och bebyggelsen stödjer
en fortsatt kollektivtrafikutveckling.
Naturmiljö:
Biotopskyddsdispens ansöks och kommunen ska tydliggöra vilken hänsyn som tagits till hotade arter och
naturvärden. Kommunen avser ur ett helhetsperspektiv värna de stora naturvärdena längs kusten genom att
samla bebyggelse i etablerade kollektivtrafikstråk och utveckla den befintliga tätorten Tjuvkil genom att
bebygga redan ianspråktagen mark. Avsikten är att skapa ett bra mikroklimat och god bebyggelsemiljö
genom att bygga lågt och tätt med hänsyn till områdets kustnära läge och klimatförutsättningar samt platsens
förutsättningar och naturmiljövärden. Landskapsbildens påverkan ska förtydligas, dock är planområdet
beläget mellan två höjder vilket gör att påverkan av landskapsbild som helhet är lägre. Planförslaget ska ej
minska naturvärdena, utan har målsättningen att tillgängliggöra och öka upplevelsevärdena. Bebyggelsen är
anpassad utefter naturinventeringar så att skyddsvärda biotoper och åkerholmar sparas. Utformningen av
den längsgående bäcken med dagvattenhantering bidrar till ökade biotopvärden. Planhandlingarna
kompletteras även med landskapsanalys.
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Kulturmiljö:
Kommunen ska tydliggöra ställningstaganden och vilken hänsyn som tagits till kulturmiljö. Planhandlingarna
kompletteras med analys av kulturmiljövärdena och dess landskapsmässiga sammanhang. Kompletterande
arkeologisk förundersökning är utförd. Utgångspunkten i planarbetet är att förhålla sig till fornminnen och
kulturmiljövärden inom tätortsmiljö. Upplevelse av kulturmiljön och fornminnen på plats ska underlättas.
Hänsyn utifrån fornlämningarnas kulturhistoriska sammanhang, dess art och betydelse ska tas. Det centrala
rekreationsområdet har därför utökats för hänsyn till kulturhistoriska lämningar. De fornminnen som
kvarstår efter förundersökningen är Lycke 209 i södra planområdet och en skålgrop. Bebyggelsen i söder har
flyttats och anpassats efter Lycke 209. Övriga fynd klassas enligt förundersökningen nu som kulturhistoriska
lämningar, ingen slutundersökning krävs.
Koppling till miljömålen:
Miljökvalitetsmålen tydliggörs i planhandlingarna.
VA och Dagvatten
Planhandlingarna kompletteras. Redogörelse för dagvattenhantering vidareutvecklas enligt
rekommendationer i VA-utredningen samt konsekvenser av framtida havsnivåhöjningar för
dagvattenhantering utreds ytterligare.
Trafikfrågor:
Förutsatt att förbättringsåtgärder på väg 168 genomförs samt rekommendationer och dialog med Trafikverket
följs, bör nollplusalternativet av befintlig väg 168 klara Kungälvs kommuns ÖP:s utbyggnadsstrategi och
volymer för det sekundära kollektivtrafikstråket Marstrand – Tjuvkil – Kungälv, enligt samtal mellan
Länsstyrelsen och Kungälvs kommun. Trafikverkets genomförbarhetsstudie av möjliga förbättringsåtgärder
pågick under hösten 2013. Dialog mellan Trafikverket och kommunen har påbörjats och
genomförbarhetsstudien gällande förbättringsåtgärder av väg 168 är slutförd under våren 2014. Därefter
fortsätter Trafikverket vidare utredningar av väg 168. Dialog med Trafikverket avseende trafikfrågor har
inletts och pågår parallellt under planarbetet. Inga avsteg görs från gällande riktvärden avseende buller.
Riktvärden buller ska klaras. Plangränser samt bebyggelse justeras.
Behovsbedömning och MKB:
I möte mellan Länsstyrelsen och Kungälvs Kommun den 14 mars år 2014 har man enats att MKB ej krävs.

Lantmäteriet, 2013-06-17
YTTRANDE
Detaljplanens syfte är att pröva utveckla samhället Tjuvkil genom nybyggnation av ungefär 250 nya bostäder
i anslutning till befintlig bebyggelse. Samrådet sker utifrån 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (ÄPBL).
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för Tjuvkil 2:67 mfl har vunnit laga kraft, är att med stöd av
detaljplanen avstycka föreslagna tomtplatser och inrätta gemensamhetsanläggningar för lokalgator,
kvartersgator, parkering, lekplatser mm. Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2013-0422) har följande noterats.
Planbestämmelser
Planbestämmelsen med lydelsen "Placering och utformning av bebyggelse ska i huvudsak ske i enlighet med
illustrationskartan samt tillhörande gestaltningsprogram" saknar laglig grund och bör tas bort. Om det
bedöms nödvändigt att exploatering sker exakt så som illustrationen visar bör planförslaget istället
kompletteras med en fastighetsplan. En fastighetsplan skulle också förtydliga fastighetsbildningen inom varje
kvarter. I plankartan används beteckningen lilla g allmänt och olokaliserat inom flera av kvarteren vilket får
till följd att det är oklart vilka områden som inte får bebyggas. Av planhandlingarna framgår inte heller hur
gemensamhetsanläggningarna skall utformas. Genom en fastighetsplan läggs inte bara det upplåtna utrymmet
fast utan även anläggningens huvudsakliga utformning och vilka fastigheter som ska delta. Det sistnämnda
utesluter inte att ytterligare fastigheter efter prövning i det enskilda fallet kan anslutas. I planförslaget är det
många fastigheter som berörs samtidigt som det också är flera olika anläggningar såsom bl a gator, parkering,
lekplats, ev VA. En fråga som uppkommer är om alla fastigheter i området vara med i en och samma
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gemensamhetsanläggning eller skall dessa delas upp kvartersvis? Det saknas också en redogörelse för
koppling mot angränsande bebyggelse söder om planområdet. Den egenskapsgräns om utgör gräns för uområde är enligt plankartan "ej låst i sitt läge" vilket är en motsättning till markreservatets syfte att fastställa
ett område vars markanvändning är reserverat. Den föreslagna bestämmelsen innebär en svårighet vid
fastighetsbildning när man ska tolka var gränsen går. Vid granskning av "e-komplexet", e2-e5, angående
utnyttjandegrad anser Lantmäteriet att dessa bestämmelser är oklara och ställer sig frågande till hur hållbara
dessa är vid framtida lovprövningar. Samma fråga ställs också till den administrativa bestämmelsen a1 hur
hållbar den är vid en framtida lovprövning. Suffixbestämmelsen b1 "byggnader ska utföras vattentåliga pga
dess placering inom lågt beläget område, som kan komma att översvämmas". Hur ska dessa byggnader
utformas och vad menas med vattentålig?
Huvudmannaskap
Planen har enskilt huvudmannaskap för allmän plats vilket innebär att det är de enskilda fastigheterna inom
detaljplanens område som skall förvalta och underhålla skötseln av allmän plats som i aktuell detaljplan
omfattas av lokalgator, infartstrafik, gång- och cykeltrafik samt naturmark. Utgångspunkten för det enskilda
huvudmannaskapet är att det skall vara en enskild anläggning till gagn för de enskilda fastigheter som
omfattas i planen. I genomförandebeskrivningen framkommer att det finns ett allmänt intresse vilket gör att
det enskilda huvudmannaskapet upplevs motsättningsfullt. På sidan 6 i genomförandebeskrivningen under
"gemensamhetsanläggningar" står det att "lämplig kommunal fastighet skall ha del i
gemensamhetsanläggningarna för gator och naturmark för att på detta vis säkerställa allmänhetens möjlighet
att passera i området." Lantmäteriet vill här påtala att enskilt huvudmannaskap innebär att det är en enskild
anläggning oavsett om kommunen är med i gemensamhetsanläggningen eller ej. Vid enskilt huvudmannaskap
ska det finnas särskilda skäl och en redogörelse av skälen bör finnas i planhandlingarna.
Aktuellt planområde har ett attraktivt läge både utifrån dess havsnära läge samt dess kulturhistoriska prägel
vilket också talar för att det även finns ett allmänt intresse att vistas i området utöver enskilda intressen. Av
planhandlingarna framkommer att området är rikt på fornlämningar vilka enligt planhandlingarna "skyddas"
genom att ligga på allmän platsmark, NATUR. Även utifrån denna aspekt bör frågan behandlas om det är
lämpligt att dessa objekt skall förvaltas inom ramen för enskilda fastigheters behov. Av planhandlingarna
framkommer inte närmre hur skötsel och underhåll av allmän platsmark skall ske vilket kan vara särskilt
påkallat med hänsyn till skyddsvärdet. Inom naturområdena finns bestämmelser om att gångvägar som skall
anordnas och ett klargörande avseende hur denna skall anordnas samt standard på gångvägen bör preciseras.
Huruvida de, i planområdets östra/norra gräns, föreslagna gång och cykelvägar på allmän plats ska vara
enskilda är ytterligare en fråga som bör klargöras/motiveras i planhandlingarna.
Konsekvenser
Då det inom planområdet finns befintlig bebyggelse kan mer ingående konsekvensbeskrivning, gärna
fastighetsvis, upprättas. De befintliga fastigheterna ingår idag i fungerande gemensamhetsanläggningar för
vatten- och avlopp och har också genom officialservitut utfartsrätt från fastigheten. Av genomförandebeskrivningen framkommer att dessa fastigheter ska anslutas till det kommunala va-nätet och av konsekvensbeskrivningen borde det framgå närmre vilka överväganden som gjorts då kommunen kommer fram till att de
ej kan vara kvar i befintliga och fungerande gemensamhetsanläggning. Av en konsekvensbeskrivning bör
också framgå i vilken omfattning fastighetsägarna inom planområdet ska betala avgifter för utbyggnaden av
planområdets infrastruktur. Med hänsyn till att planen har enskilt huvudmannaskap bedöms det också rimligt
att det av konsekvensbeskrivningen framgår ekonomiska konsekvenser för fastigheterna inom planområdet
med hänsyn till underhåll och skötsel av allmän plats.
Planbeskrivning
I planområdets norra del finns ett större dike för avvattning av ett vidare område än planområdet. Frågan är
om det i dagsläget finns ett dikningsföretag enligt vattenlagstiftningen eller om det behöver tillskapas ett.
Frågan ställs också om vilka fastigheter som skall vara delaktiga i förvaltningen av diket och om det är
väsentligt för fastigheterna inom planområdet. Utöver ovan nämnda dike finns det också i illustrationskartan
ytterligare en öppen vattenyta relativt nära bebyggelsen. Ett förtydligande avseende hur detta ska förvaltas
och hur olycksrisken vid dessa områden skall förebyggas bör tas upp. Dagvatten ska enligt
planebeskrivningen tas om hand lokalt genom fördröjning och naturlig rening innan utlopp sker i havet. Hur
ska detta gå till? Krävs det åtgärder såsom reservat eller föreskrifter?
Grundkarta
Plankartan bör kompletteras med koordinatkryss. Delar av plankartans gränser går i befintliga
14

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

fastighetsgränser och Lantmäteriet vill uppmärksamma problemet som kan uppstå om grundkartan inte har
den noggrannhet som krävs avseende befintliga fastighetsgränsers verkliga lägen.

Andra planhandlingar
Lantmäteriet lämnar inga synpunkter på MKB, geoteknisk utredning och trafikbullerberäkning.
Fastighetsförteckningen har inte granskats.
KOMMENTAR
Fastighetsplan är ej aktuell då hänvisning till gestaltningsprogram sker via exploateringsavtal. Upplysning
om gestaltningsprogram läggs in som hänvisning på plankartan.
Fastställandet av läget för planbestämmelseområdet för ”g” låter sig i nuvarande skede inte göras då
planens utformning kräver en viss flexibilitet vad avser de gemensamma ytornas placering och utformning.
Ledningars läge får fastställas vid projektering angående u-område. Vattentåliga byggnader har konstruktion
som klarar kontakt med vatten. Angående enskilt huvudmannaskap hänvisas till de beskrivna skälen i
genomförandebeskrivningen. Genomförandebeskrivningen beskriver också att, exploateringsavtal kommer att
upprättas som bl a reglerar att exploatören bygger ut alla anläggningar inom allmän plats och överlämnar
dessa för framtida förvaltning till nybildade samfällighetsföreningar. Fastigheter söder om planområdet har
egen utfart via Toftebergsvägen. Angående fornminnena är de skyddade enligt lag och vid behov kan en
skötselplan upprättas. Vad gäller VA kompletteras konsekvensbeskrivningen. Det finns idag ett
dikningsföretag och fastigheter inom planområdet är delaktiga i förvaltning av diket. Plankartan
kompletteras med koordinatkryss.

Polismyndigheten i Västra Götaland, 2013-06-17
YTTRANDE
Polisenheten har ur ordning/säkerhetsaspekt inget att erinra emot detaljplanen.
KOMMENTAR
Noteras.

Sjöfartsverket, 2013-05-21
YTTRANDE
Sjöfartsverket har tagit del av samrådshandlingar angående ”Detaljplan för bostäder vid Tjuvkil 2:67,
Kungälvs kommun”. Sjöfartsverket bedömer att planen inte kommer att ha någon påverkan på sjötrafiken i
farvattnen utanför området och har därför inget att erinra mot planen.
KOMMENTAR
Noteras.

Skogsstyrelsen, 2013-05-24
YTTRANDE
Skogsstyrelsens har tagit del av rapporterna gällande detaljplanering för bostäder vid Tjuvkils huvud. Vi har
inget att erinra då detaljplanen inte berör några skogsområden.
KOMMENTAR
Noteras.

TeliaSonera Skanova, 2013-05-16
YTTRANDE
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerat ärende enligt ovan och låter framföra
följande.
Skanovas anläggning inom aktuellt exploateringsområde består av markförlagd kanalisation innehållandes
kablar samt direktförlagda kablar (ej i kanalisation). I området finns även luftnät. Läget för dessa framgår av
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bifogad karta (se bifogad fil). Skulle byggnation bli aktuellt i de områden där Skanovas anläggningar befinner
sig så önskar vi ligga kvar i befintligt läge.
Skulle undanflyttningar av Skanovas anläggningar bli aktuellt så bekostas dessa av exploatören. För offert och
beställning av undanflyttning kontakta Skanova via e-post skanova-remisser-goteborg@skanova.se minst
fyra månader innan påbörjat arbete. För digitala kartor samt utsättning av kablar hänvisas till
www.ledningskollen.se
KOMMENTAR
Informationen noteras.

Statens geotekniska Institut SGI, 2013-06-18
YTTRANDE
Statens geotekniska institut, SGI, har av Kungälvs kommun erhållit följande samrådshandlingar med
önskemål om yttrande. Vårt yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor som risker för naturolyckor t.ex. ras,
skred och erosion. Frågeställningar rörande grundläggning och markmiljö inklusive markradon ingår inte.
Planen syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Underlag
• Plan- och genomförandebeskrivning samt plan- och illustrationskarta; samrådshandlingar upp
rättade 20 13-04-22.
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik och PM/Geoteknik upprättade av Tellstedt i Göteborg AB
2012-05-31.
Synpunkter
Vi noterar att Tellstedts geotekniska utredning inte omfattar hela planområdet. Den västra/nordvästra delen
omfattas inte. Har planområdet utökats efter att den geotekniska utredningen utförts? Vi föreslår att
utredningen kompletteras i planskedet så att den täcker hela det aktuella planområdet.
Av illustrationskartan framgår att det finns ett dike/bäck i planens norra del. Nya byggrätter medges i
anslutning till vattendraget. Tellstedt anger i sin utredning att marken här bör fyllas upp. Vidare anger man att
diket/bäcken ska kulverteras. Kulvertering av bäcken/diket redovisas dock inte i planbeskrivningen eller är
säkerställd på plankartan. Det framgår inte av Tellstedts utredning om kulverteringen krävs för att erhålla
godtagbar stablitet utmed vattendraget. Tellstedt bedömer att det tack vare små marklutningar inte föreligger
stabilitetsproblem inom områden med lera. Vi delar denna bedömning vad gäller totalstabilitet för
planområdet i stort men anser att förhållandena utmed diket/bäcken bör tydliggöras i planskedet liksom mot
viken i väster.
Delar av planområdet ligger inom riskzon för framtida översvämningar. Vi noterar att planbestämmelser
införts som reglerar bl.a. lägsta golvnivåer. Vi anser att det är angeläget med reglering men har inget underlag
för val av godtagbara nivåer.
KOMMENTAR
Geoteknisk utredning kompletteras enligt SGI:s yttrande.

Vattenfall Eldistribution AB, 2013-06-04
YTTRANDE
Vattenfall Eldistribution har inga anläggningar inom berört område
KOMMENTAR
Noteras

Trafikverket, 2013-06-25
YTTRANDE
Kommunen önskar Trafikverkets synpunkter i ärendet. Syftet med detaljplanen är att bygga ca 250 nya
bostäder i Tjuvkil. Planområdet ligger ca 16 km från Kungälvs centrum och ca 8 km frän Marstrand. För
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närvarande består planområdet huvudsakligen av åker och ängsmark och som är bebyggt med ett fåtal
bostäder.
Trafikverkets synpunkter
Påverkan på statlig infrastruktur
Planområdet gränsar till vägarna 168 och 612 som Trafikverket är väghållare för.
Planförslagets utformning förutsätter att den huvudsakliga genomfartstrafiken mot Marstrand i framtiden
framför allt nyttjar en ny förbifart.
Kommunen uppskattar att 1 200-1 500 fordonsrörelser tillkommer som följd av exploateringen.
I planförslaget placeras den huvudsakliga tillfartsvägen till området från väg 168 och hastigheten sänks till 50
km/h på väg 168 och till 30 km/h på väg 612. Trafikverket har avbrutit arbetet med den nya sträckningen av
väg 168 vid Tjuvkil. Anledningen är att Länsstyrelsen har beslutat att den nya planerade sträckningen strider
mot riksintresset för naturvård för det berörda området.
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand är sommartid hårt belastad. Trafikverket kommer nu att utreda vilka
åtgärder som är möjliga att göra på den befintliga vägen genom Tjuvkil i syfte att höja trafiksäkerheten, enligt
förslaget till regional plan för Västra Götaland 2014-2025. Nya samråd med dem som berörs kan tidigast ske
under 2014 och Trafikverket anser därför att kommunen bör avvakta med det fortsatta detaljplanearbetet.
Hållbara resor
Det är viktigt att området försörjs med god kollektivtrafik eftersom en exploatering i detta läge annars medför
att invånarna blir beroende av tillgång till bil för att kunna utföra sina dagliga sysslor.
Buller
Trafikverket bedömer att avsteg inte kan motiveras och riktvärdena för trafikbuller ska därför klaras. Även
riktvärdena för ljudnivåer utomhus bör anges på plankartan. Om
plantorslaget omarbetas efter samråd med Trafikverket om trafiksäkerhetshöjande på väg
168 behöver bullerutredningen uppdateras för att belysa de nya förhållandena.

Samlad bedömning
Eftersom trafiksäkerheten och kapaciteten på väg 168 är bristfällig bedömer Trafikverket att en så omfattande
exploatering inte är lämplig innan vägens standard har förbättrats.
Trafikverket önskar ha en dialog med kommunen om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
väg 168. Vi anser därför att kommunen bör avvakta detaljplanearbetet till dess att nya
samråd inleds samt att planförslaget behöver anpassas till de ändrade förutsättningarna
för väg 168.
KOMMENTAR
Trafikverkets genomförbarhetsstudie av möjliga förbättringsåtgärder utfördes hösten 2013. Dialog mellan
Trafikverket och kommunen har påbörjats och fler utredningar gällande förbättringsåtgärder av väg 168
pågår under 2014. Planförslaget justeras så att inga avsteg görs från gällande riktvärden avseende buller.
Plangränser samt bebyggelse kommer att anpassas. Bullerutredningen kompletteras innan utställning.
Planområdet är beläget i ett kollektivtrafikstråk och nya bostäder gör att underlaget för en bättre
kollektivtrafik ökar.

REGIONALA MYNDIGHETER

Bohusläns Museum, 2013-06-18
YTTRANDE
Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller samråd avseende detaljplan
Tjuvkil 2:67 som syftar till byggnation av villor och gruppbyggda små hus om ca 250 bostäder. De tänkta
åtgärderna är beskrivna i samrådshandlingar daterad 2013-04-22, som inkom till museet 2013-05-10. Efter
granskning kan museet meddela följande.
Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet ligger inte inom någon av kommunens uttagna kulturmiljöer eller inom något riksintresse för
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kulturmiljövården. Däremot ligger planområdet inom ett värdefullt regionalt landskap.
År 2011 utfördes en arkeologisk utredning inom planområdet, vilket resulterade i att tidigare icke kända
lämningar framkom (Bohusläns museum rapport 2012:24). De nyfunna lämningarna är:
Lycke 209 (NY1), en boplats registrerad som fast fornlämning.
Lycke 213 (NY2), en boplats registrerad som fast fornlämning.
Lycke 214 (NY3), två röjningsrösen registrerade som övriga kulturhistoriska lämningar.
Lycke 215 (NY4), ett röjningsröse och spår av stenbrottsaktivitet. Registrerade som bevakningsobjekt.
Lycke 210 (NY5), en stensättning? Registrerad som övrig kulturhistorisk lämning.
Lycke 211 (NY6), en hällristning, registrerad som fast fornlämning.
Lycke 212 (NY7) en härd, registrerad som fast fornlämning
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Ett flertal nya fasta fornlämningar samt övriga kulturhistoriska lämningar har påträffats inom planområdet i
samband med utförd arkeologiskutredning. Om möjligt bör konflikt med fasta fornlämningar och
kulturhistoriska lämningar undvikas, om detta inte är möjligt, anser Bohusläns museum, att fortsatta
antikvariska åtgärder krävs i form av arkeologisk förundersökning. Vilket syftar till, att klargöra lämningarnas
art och omfattning. Därefter kan ytterligare undersökningar komma att bli aktuella. Bohusläns museum anser
att ni bör kontakta länsstyrelsen för samråd inför fortsatt planarbete.
Sammanfattning
Bohusläns museum anser, att ni kontaktar Länsstyrelsens kulturmiljöenhet angående ytterligare antikvariska
åtgärder inom det aktuella planområdet.
KOMMENTAR
Samråd med Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet har skett och en arkeologisk förundersökning gällande
avgränsning av samtliga nyupptäckta fornminnen har utförts. Förundersökningen och Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet har konstaterat att Lycke 209 samt en skålgrop (A5) är de enda fynd som kvarstår med status
fornlämningar och omfattas av Kulturmiljölagen. Övriga fynd klassas enligt förundersökningen nu som
kulturhistoriska lämningar, ingen slutundersökning krävs. Bebyggelsen har anpassats utefter fynden och de
kulturhistoriska lämningarna.

Göteborgsregionens kommunalförbund GR, 2013-05-28
YTTRANDE
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Kungälvs kommun daterad 2013-05-16
beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.
Bakgrund och syfte
Tjuvkil ligger vid havet i Kungälvs kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för
byggnation av ca 250 nya bostäder. Planen innebär ett mycket stort tillskott av bostäder i området.
Ambitionen är att Tjuvkil skall bli ett komplement till Marstrand som i Kungälvs översiktsplan är utpekad
som serviceort i kommunen. Lokalisering markerad i strukturbilden med röd ring.
Kansliets kommentarer
I det regionala mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt - mål och strategier med fokus på regional
struktur, som antogs av GRs förbundsfullmäktige den 11 juni 2013, pekas "kustzonens större tätorter" ut som
möjliga för utveckling. Kustzonen framhålls av marknaden som mycket attraktiv för boende. GRs bedömning
är att genom att stärka de större orterna uppnås/skapas dels möjlighet för många att få ett attraktivt kustnära
boende och dels en struktur som är uppbyggd på kollektivt resande där individuellt resande kan ses som ett
alternativ. GRs Strukturbild (2008) pekar på en regionsstruktur med starka stråk där kollektivt resande utgör
en väsentlig del av resandet. I Hållbar tillväxt och K2020 (2009) anges att kollektivtrafikandelen skall vara
minst 40% 2025. För kustzonen som idag saknar järnvägsförbindelse är det en stor utmaning att nå detta mål
vilket därmed kräver nogsam planering.
I kustzonens större orter finns ett eget utbud av kommunal service såsom till exempel skola och vårdcentral.
Kungälvs kommun kallar dessa orter för serviceorter. Orten bör även vara så stor att ett eget underlag för
handel, restauranger och övrig marknadsberoende utbud finns. En del sådana större orter finns redan idag. GR
anser att det är av betydelse att dessa ges möjlighet att växa och att fler kan etableras. GR tror att genom att
satsa på befintliga och framtida större orter kan övriga delar av den attraktiva kustzonen bevaras och göras
tillgänglig för till exempel det rörliga friluftslivet. I Kungälvs gällande översiktsplan finns liknande
tankegångar "För kustzonen är inriktningen att ny bebyggelse ska tillkomma i prioriterade orter med tillgång
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till kollektivtrafik."
I planen för Tjuvkil framgår det att bilen är norm och att kollektivtrafiken redovisas som ett alternativ.
Parkeringsnormen sätts till 2 platser per friliggande hus och 1,35 platser per lägenhet. Bostadsområdet
kommer att bestå i huvudsak av villor. Planen förutsätter även att en förbifart byggs för att frigöra befintlig
väg. Länsstyrelsen har motsatt sig att en förbifart byggs med hänvisning till att det blir en påtaglig skada på
riksintresset enligt 4 kap miljöbalken, dvs på natur- och kulturvärdena i det område som kallas den
högexploaterade kusten. Förbifarten ingår för närvarande inte i förslagen till "Regional plan för
transportinfrastuktur 2014-2025".
GR anser att om Tjuvkil skall etableras som en kompletterande ort bör först en fördjupad översiktsplan tas
fram som närmare studerar de förslag på infrastukur som finns i Kungälvs och Tjörns översiktsplaner
(förbifart Tjuvkil och koppling från Tjörn till Tjuvkil). GR anser vidare att en fördjupad översiktsplan bör
utreda huruvida det är lämpligt att Tjuvkil även utvecklas till en serviceort eller "större ort" i kustzonen. En
sådan etablering kräver väsentligt större befolkningsunderlag än vad som redovisas i detaljplanen, vilket
innebär att det även är viktigt att se vad en sådan utveckling innebär i ett regionalt perspektiv.
GR anser avslutningsvis att det krävs en strategisk diskussion både på regional och på lokal nivå kring hur
kustzonens befintliga och kommande "större tätorter" bör utvecklas. Kustzonens kvaliteter är en viktig del av
hela regionens attraktivitet och denna ändliga resurs behöver hanteras varsamt.
KOMMENTAR
Utifrån GR strukturbild har Kungälvs kommun arbetat vidare med vår egen strukturbild på lokal nivå.
Inriktningen är att främst styra så att bebyggelsetillskottet sker längs huvudstråket men på den lokala nivån
är det sekundära kollektivtrafikstråket även av stor vikt för utveckling både av bostäder och näringsliv.
Att göra fördjupad översiktsplan för Kustzonen, eller del av kustzonen, tar vi med till vårt fortsatta arbete av
ÖP. I ÖP kan utläsas ytterligare områden som är lämpliga för fortsatt utveckling av Tjuvkil, men ÖP har inte
redogjort för takten eller utbyggnadsordningen.
Tjuvkil ingår i Kungälvs Kommuns strukturbild och är belägen utmed det sekundära stråket längs väg 168
Marstrand – Tjuvkil – Kungälv. Nya bostäder ger underlag för en förbättrad kollektivtrafik. I ÖP 2010 anges
även att Tjuvkil på sikt ska utvecklas till en serviceort. Bostadsområdet kommer i huvudsak bestå av radhus
och parhus, endast en mindre del är friliggande villor. Hela Tjuvkil utgör ett omvandlingsområde och
kommunen ska successivt ändra de äldre detaljplanerna allteftersom kommunala VA-ledningar byggs ut.

Västtrafik, 2013-06-17
YTTRANDE
Västtrafik ställer sig negativa till den föreslagna detaljplanen då den inte kan anses uppfylla regionens mål om
en långsiktigt hållbar utveckling. Området är placerat med så pass långt avstånd från allmän service att
möjligheten att bo där utan att ha tillgång till bil måste anses omöjligt.
Den allmänna kollektivtrafiken, som utgörs av Marstrands Expressen och linje 320, kan inte anses vara ett
gott nog alternativ till bil annat än i särskilda relationer under viss tid på dygnet. Exempelvis är restiden
mellan Tjuvkil och Volvo Torslanda 1timme 25 minuter med buss och tåg med två byten, motsvarande resa
med bil tar 45 minuter. Det vill säga ligger restidskvoten på upp emot 2.
Vi saknar också en barnkonsekvensanalys utifrån ungdomars möjlighet att nå fritidsverksamheter som idrott
och kultur på egen hand.
KOMMENTAR
Noteras. Enligt ÖP 2010 är Tjuvkil är beläget i ett etablerat kollektivtrafikstråk; Marstrand – Tjuvkil –
Kungälv. Nya bostäder ger underlag för ytterligare förbättrad kollektivtrafik. Tjuvkil ska på sikt utvecklas till
en serviceort med bl a skola och idrottsanläggning.

19

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden, 2013-06-27
YTTRANDE
Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud (Dnr TMN 2013/1012-214)
Planområdet ligger mellan väg 168 och väg 612 i västra Tjuvkil. Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten
att utveckla nya bostäder i Tjuvkil i enlighet med översiktsplan 2010. Utgångspunkten är en tät småskalig
bebyggelse i varierande upplåtelseformer. Miljö- och byggnadsnämnden har nu fått planförslaget för samråd.
Miljöenheten har lämnat ett yttrande till planenheten daterat 24 juni 2013, dnr 2011/853. I yttrandet lämnas
synpunkter rörande vatten och avlopp, radon, buller, trafik, översvämningsrisk samt biotopskydd. Utöver
miljöenhetens synpunkter har bygglovenheten lämnat synpunkter till planenheten att planbestämmelserna
behöver utvecklas vidare för att säkerställa kommande bygglovhandläggning samt att tillgänglighetsfrågor
behöver studeras närmare. Dialogen i dessa frågor kommer att fortsätta under det fortsatta planarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 26 juni 2013.
Tilläggsyrkande
Joa Ivarsson (MP): Gestaltningen på bebyggelse i området bör utformas i enlighet med bohusländsk tradition.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta Joa
Ivarssons (MP) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av planförslaget och lämnar miljöenhetens yttrande som sitt
eget.
2. Gestaltningen på bebyggelse i området bör utformas i enlighet med bohusländsk tradition.
Bilaga från Miljöenheten:
Yttrande från miljöenheten gällande samråd gällande förslag till detaljplan för Tjuvkils huvud
Miljö- och byggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig till planenheten, Kungälvs kommun, gällande
samrådshandling angående detaljplan för Tjuvkils huvud. Miljöenheten har tagit del av planhandlingarna och
miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande synpunkter och information:
Synpunkter:
 Kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning.


Avstånd från pumpstation för spillvatten till närmsta hus och uteplats är under 50 m. På grund av
detta behöver avståndet preciseras och eventuella skyddsåtgärder beskrivas.



Bräddning från pumpstationen måste utredas ytterligare och försiktighetsåtgärder vidtas i tillräcklig
omfattning så att närliggande vattendraget inte påverkas negativt.



Utökad utredning gällande dagvattenrening behövs. Enligt planenheten är byggande av carportar
enligt planbestämmelser inte tvingande. Om parkeringsplatser byggs istället för carportar stämmer
inte utredning av delavrinningsområden och kravet på dagvattenrening med oljeavskiljare bör öka.



Miljöenheten ser positivt på bedömningen från konsult att det behövs oljeavskiljare vid
parkeringsplatser för fler än 30 bilar istället för 50 bilar. I och med att carportar inte är tvingande
enligt planbestämmelser bör texten vara följande; Vid parkeringsplatser/carportar för fler än 30 bilar
ska oljeavskiljare anordnas.



Gällande radon är det byggherrens ansvar att göra de närmare utredningar som kan behövas för att
sedan kunna välja rätt utförande av byggnaderna. Det är dock lämpligt att frågan kommenteras
utförligare i planbeskrivningen, se textförslag i bedömning nedan.
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Generellt bör nya bostäder planeras så att inte bullerdämpande åtgärder behöver vidtas.



Om väg 168 inte kommer att byggas om och bullerriktvärden förmodas att överskridas för bostäder
nära väg 168 och Hamngatan, bör detaljplanen revideras och bullerfrågan utredas igen.
Bullerutredning bör inkludera bullereffekter även på befintliga hus, innehålla konsekvensutredning
om framtida detaljplan i hamnområdet samt effekter om hastigheten höjs från 30 till 40 km/h.



Om förhöjd fasadisolering krävs pga. att riktvärdet för buller inomhus nattetid inte klaras behöver
aktuella bostäder/bostadsområden preciseras i planbestämmelserna.



Hur säkerställs att uteplatser placeras på bullerskyddad fasadsida eller utformas med täta plank? Lägg
till text i planbestämmelser om bullerriktvärden och utformning för uteplatser.



Transportintensiva verksamheter bör lokaliseras mot väg 168. Närhet till bostadsområden och
känsliga vattendrag bör undvikas.



Planbestämmelser bör inkludera att verksamheter som kan ge upphov till buller, såsom fläktar från
livsmedelsaffär, ska utforma sin verksamhet så att gällande riktvärden för buller inomhus i bostäder
etc. uppfylls enligt SOSFS 2005:6. Det är viktigt att bullerfrågor gällande planerad livsmedelsaffär
vid Bygatan hanteras så tidigt som möjligt.



En mer detaljerad översvämningsskyddsstudie bör tas fram i ett skede i planprocessen där planen
fortfarande kan revideras utifrån resultaten.



Det är viktigt att biotopskyddet behandlas tidigt och i rätt ordning i planprocesen så att det finns
möjlighet att planera om vid behov. Om inte finns det risk för att delar av planen inte kan
genomföras.



Det framgår inte tillräckligt tydligt hur biotopskyddade områden hittills har behandlats i planen.
Utförligare konsekvensbeskrivning behövs även i relation till plankartan. Information saknas om när i
detaljplaneprocessen eventuella dispensprövningar av biotopskyddade områden ska göras till
länsstyrelsen. Om biotopskyddet släcks kan kompensationsåtgärder bli aktuella enligt 16 kap 9 §
miljöbalken.



Gällande skydd av fridlyst och befintlig population av åkergroda; samråd med berörda myndigheter
bör göras (12 kap 6 § miljöbalken) för att diskutera de skyddsåtgärder/förebyggande åtgärder som
gjorts/bör göras i planering av området.

KOMMENTAR
Avstånd till pumpstationen samt oljeavskiljare vid carportar samt eventuell planbestämmelse kontrolleras.
Va-utredningen kompletteras med avseende på risk för bräddning av spillvatten. Radon kommenteras i
planbeskrivningen. Kompletterande bullerberäkningar utförda samt förtydligande görs i bullerutredning att
den utgår från fördubblad trafik. Översvämningsfrågorna och frågan om biotopskydd förtydligas.

KOMMUNALA BOLAG

Bohus Räddningstjänstförbund
YTTRANDE
Granskade handlingar: Planbeskrivning, genomförandebeskrivning, VA-utredning, gestaltningsprogram och
illustrationskartor
Bakgrund: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av ca 250 bostäder nära hamnen i Tjuvkil.
Bebyggelsen varierar från friliggande enbostadshus till tätare struktur med flerbostadshus.
Övervägande:
Enligt VA-utredningen föreslås det att brandvattenförsörjningen i grunden utformas enligt alternativsystemet
med utglesad placering av brandposter i kombination med räddningstjänstens tankfordon. Vid förskola,
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vårdboende, gemensamhetslokaler och flerbostadshus placeras brandposter så avståndet mellan brandpost och
uppställningsplats för räddningstjänstens släckfordon inte överstiger 75 meter. Utöver detta bör hänsyn tas till
att avståndet mellan uppställningsplats för släckfordon och berörd byggnads angreppsväg (normalt ytterdörr)
inte överstiger 50 meter. När det gäller dimensionering av brandvattenförsörjningen följer kommunen normalt
anvisningar enligt Svenskt vatten P 83 som anger att för den här typen av bebyggelse bör brandposterna ha en
kapacitet på 20 l/s.
Planområdet ligger utanför räddningstjänstens normala insatstid på 10 minuter, vilket försvårar möjligheten
till en effektiv räddningsinsats. Med hänsyn till detta finns det restriktioner som berör byggnadshöjder enligt
Boverkets Byggregler. I och med att man planerar att uppföra flerbostadshus med fem våningar inom
planområdet förutsätter detta att ytterligare brandskyddsåtgärder kan behöva genomföras för att byggnaderna
ska kunna utrymmas på ett godtagbart sätt.
En alternativ utformning för att säkerställa detta kan vara att utföra byggnadernas trapphus med ett högre krav
på brandskydd så man begränsar spridning av brand- och brandgas till trapphuset under en förutbestämd tid
alternativt att byggnaderna förses med boendesprinkler.
Framkomlighet för räddningstjänstens fordon garanteras genom att planområdets gatunät har en minsta
körbanebredd på 3 meter och att marken klarar 23 tons belastning (axeltryck 100 kN).
Bedömning: Under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas har räddningstjänsten ur brand- och
risksynpunkt inget att erinra mot rubricerat förslag till detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud.
KOMMENTAR
Synpunkter beaktas, framkomlighet garanteras, hänsyn tas till avståndet mellan uppställningsplats för
släckfordon och berörd byggnads angreppsväg. Flerbostadshusen utgår ur planområdet.

YTTRANDEN PRIVATPERSONER:
YTTRANDE
Björn Strandwitz, Anna Kwasniewska, Tjuvkil 10:1, Toftebergsvägen 7, 2013-06-24
Claes och Ann-Catrin Bergström, Tjuvkil 2:74, Toftebergsvägen 11, 2013-06-23
Inger och Arne Bergström, Tjuvkil 2:74, Toftebergsvägen 11, 2013-06-23
Britt o Rolf Lipschutz, Tjuvkil 2:16, Stenstavägen 4, 2013-06-19
Karin Hermansson, Magnus Backman, Tjuvkil 1:163, Tjuvkil 970, 2013-06-19
Per Berndtsson, Tjuvkil 2:141, Saltskärsvägen 38, 2013-06-17
Bengt Hultberg, Lycke-Kroken 1:33, och Nina Sangvig, 2013-06-13
Johan Frisk, Tjuvkil 2:42, Humleskärsvägen, 2013-06-14
Stig Börjesson, Saltskärsvägen 45, Tjuvkil
Claes-Göran Björkman, Tjuvkil 4:33, Saltskärsvägen 34, 2013-06-19
Ingrid Larsson, Tjuvkil 2:79, Toftebergsvägen 26, 2013-06-22
Peter Karlsson, Saltskärsvägen 47, 2013-06-26
Christina Pihl, Spaghamnsv 2, Tjuvkil 7:1, 2013-06-21
Helen Hjalmarsson, Tjuvkil, 2013-06-24
Johan Pihl, Tjuvkil 7:1, 2013-06-23
Anders Böhn, Tjuvkil 2:82, Saltskärsvägen 61, 2013-06-17
Torgny Elwmar, Tjuvkil 4:34, Saltskärsvägen 30, 2013-06-24
Lars o Gun Berntson, Lycke-Kroken 1:73, Truskärsvägen, 2013-06-19
Björn Jönsson, Linda Andersson, Tjuvkil 2:96, Gulskärsv 4, 2013-06-23
Gunilla Wadefelt och Hans Mattsson, Tjuvkil 2:100, Stenstavägen, 2013-06-24
Andreas Karlsson, Tjuvkil 2:49, Humleskärsvägen 4, 2013-06-25
Swen Emanuel, Tjuvkil 3:50, 2013-06-21
Margareta Hasselrot, Tjuvkil 2:85, 2:130, Humleskärsvägen 13, 15, 2013-06-23
Göran och Lena Pihl, Tjuvkil 7:1, Spaghamnsvägen 2, 2013-06-23
Martin Hermansson, Tjuvkil 1:17, Tjuvkil 210, 2013-06-23
Ingvor Dahllöv och Nisse Nilsson, Gethagen 2:2, Gethagen 120, 2013-06-21
Ingegerd och Ingvar Friberg, Tjuvkil 1:32, Stenskärsvägen 6, 2013-06-24
Nanette och Börje Börjesson, Tjuvkil 2:105, Saltskärsvägen 40, 2013-06-19
Hans och Monica Larsson, Tjuvkil 2:147, Saltskärsvägen 65, 2013-06-24
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Folke Lyckehäll, Tjuvkil 21:1, Spaghamnsvägen 6, 2013-06-24
Ulrika Hägg, Tjuvkil 4:28, Saltskärsvägen 14, 2013-06-24
Kajsa Ruuth, Tjuvkil 2:15, Tjuvkils huvud 500, 2013-06-23
Barbro och Urban Dahl, Tjuvkil 32:1, 2013-06-21
Niklas Eriksson, Tjuvkil 2:51, Tjuvkil 460, 2013-06-24
Kenneth Porseland, Tjuvkil 2:106, Dammekärrsvägen 2, 2013-06-21
Berit Berntsson, Tjuvkil 2:49, Humleskärsvägen 4, 2013-06-16

Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil
• för en trivsam boendemiljö för alla invånare i Tjuvkil
• för en utveckling av Tjuvkil som inkluderar nuvarande invånare
• för att behålla möjligheten för Kungälvsbor, Göteborgare m fl att ha närhet till ett rörligt friluftsliv och bad i
naturskön miljö (bidrag till hållbar samhällsutveckling).
• för båtägare och gäster i marinan.
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste åtgärdas innan någon byggnation kan starta
• hela vägsträckan är alltför smal för att bilister, cyklister och gångtrafikanter ska kunna nyttja vägen
samtidigt.
• stora problem med busshållplatser utmed vägen vilket gör att bussen stoppar upp bakomvarande trafik.
• vår, sommar och höst ökar trafiken markant och vägsträckan blir en ännu större trafikfara.
• 30 % ökning av trafiken beräknas vid föreslagen byggnation av 2:67, befintlig väg 168 klarar inte detta.
• byggnation planeras även på Instön och Marstrand som medför ytterligare belastning
och väg 168 blir en mycket stor trafikfara om den inte åtgärdas.
En begränsad utbyggnad om ca 50 - 75 hus/bostäder är acceptabelt.
• för att inte fullständigt förstöra den harmoniska landskapsbilden kan inte fler hus tillåtas på det relativt lilla
området (12 ha).
• husen måste spridas ut så att grönområden får plats mellan husen.
• en diskret komplettering till befintliga hus är acceptabel men inte en total dominans av
ett nybygge som förvränger helhetsbilden av landskapet
Låg bebyggelse, max 1,5 vån, som smälter väl in med omgivningens historia, övrig arkitektur och
landskapsbild är acceptabelt.
• de högre husen i förslaget (2,5 vån samt 4,5 vån) kan aldrig smälta in i landskapsbilden och skulle bli alltför
dominerande
Varsam bebyggelse, hänsyn tas till områdets speciella karaktär, natur och kulturmiljö
• mängden och koncentration av hus är en brutal och oacceptabel exploatering i en känslig kustzon
• helhetskaraktären vid Tjuvkils huvud får inte gå förlorad genom föreslagen byggnation av höga hus och ett
kluster av likformade radhus
• byggnation måste värna om den ursprunglighet, tidlöshet och tystnad som finns i kustzonen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§, kap 4 4§)
• den harmoniska miljön vid Tjuvkils huvud med vackra natur- och kulturvärden kommer helt att försvinna
och ersättas av 194 hus samt parkeringsplatser, vägar och annat. Området skulle påtagligt skadas för all
framtid, vilket inte är tillåtet enl. MB.
• radhus, höghus, p-platser och gator kommer att ersätta dagens upplyftande rekreation i närområdet för
invånare runt om 2:67
• boende i andra delar av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att
besöka en "modern tolkning av en fiskeby" som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
• Tjuvkil är idag ett mycket populärt utflyktsmål året runt men speciellt sommartid. Då räcker varken
Hamnvägen eller p-platserna till. Hur ska tillgängligheten lösas i framtiden med ytterligare 800-1000
närboende i området samt med ytterligare befolkningstillväxt i Tjuvkil enligt översiktsplanen?
• "Bohuslän söder om Lysekil är av stort intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop 1985/86:3 s 63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4 §§ M B )." Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän, Länsstyrelsen Västra
Götaland 2000:8 s9
• på sidan 21 i ÖP 2010, Havsområdet i Kungälv, ser vi att hela Tjuvkil befinner sig i
området "Riksintresse MB 4 kap 4§ högexploaterad kust".
Området ligger inom "Värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt RAÄ"
• Se översiktsplanen (ÖP) 2010, Havsområdet i Kungälv s 27, där vi tydligt ser att föreslagen detaljplan ligger
inom området av intresse.
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• i förundersökningar har hällristningar av hög vetenskaplig potential hittats (NY6, hällristning, funnen på häll
på åkermark Bohusläns museum, Rapport 2012 sid 24).
• 7 st fornfynd är anmälda till Riksantikvarieämbetet och ingen är avgränsad, vilket innebär att det kan finnas
mycket mer på 2:67.
• slutsats från Bohusläns museum är att en riktad hällristningsinventering görs i samband med en
förundersökning, vilket måste genomföras av Kungälvs kommun.
Området har ett rikt växt- och djurliv, ett miljökvalitetsmål för att bevara biologisk
mångfald.
• större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra och i flera
källare av gamla hus. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige. En fördjupad inventering är nödvändig,
även av Hasselsnok.
• Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En fördjupad artinventering under växtperioden
måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari.
• skogsödlan som är fridlyst finns i området.
• på grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse (ÖP
2010). Bäcken rinner ut i havet vid marinan med en grund mjuk botten. En byggnation och asfaltering av
större delen av 2:67 innebär en stor risk för övergödning/ att förorenat dagvatten skulle rinna ner i bäcken och
ut i havet och i Älgöfjorden.
• stor risk för att det rika fågellivet skulle störas och komma till skada. Vid Tjuvkils huvud finns många olika
arter bl a korp, berguv, nattskärra, gök, hackspett, tornfalk, fasan och otaliga småfåglar. Ängarna och
åkerholmarna är viktiga jaktmarker för några arter.
• vid bebyggelse måste hänsyn tas till de fladdermöss som finns i området.
• flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten "Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67" gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.
Den planerade byggnationen skulle, trots uttryckliga förbud, innebära en förvanskning
av befintligt bebyggelseområde (PBL 2 kap 6§ och 8 kap 13§)
• landskapsbildens rymd och harmoni tack vare stora ängar skulle förvanskas till oigenkännlighet vid planerad
bebyggelse.
• förvanskningen skulle bli total, vilket är förbjudet i PBL.
• dagens lantliga miljö med öppet landskap i känslig kustzon förvandlas till en trång förort med hus på hus, pplatser och gator.
• tak, i olika vinklar blir den dominerande landskapsbilden tillsammans med egendomsavskärmande plank
som skall ge boende en liten privat uteplats.
Bohuslän - ett nationallandskap
"De ... karaktäristiska natur- och kulturformerna hos Bohusläns landskap - sedda i ett
helhetsperspektiv - är just de värden som miljöbalkens fjärde kapitel slår vakt om! Dessa
karaktärer får således inte hotas eller skadas, varken genom enstaka stora exploateringsföretag eller många
små exploateringsföretag som tillsammans påverkar karaktären i riktning bort från det ursprungliga." Citat ur
Kustområdet och skärgården i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:8 s 21.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se gemensam kommentar.

YTTRANDE
Gordon Bryntesson, Tjuvkil 2:19, Stenstavägen 1, 2013-06-20
1. Har planen varit att placera så många bilparkeringar som möjligt vid nuvarande fastigheter 2:22, 2:19,
2:36?
2. Moderna människor levande på landsbygd önskar nära avstånd mellan bil + fastighet, gärna garage eller
carport. Tryggt och bekvämt. Här planeras tvärtom.
3. Det verkar vara ont om förråd vid fastigheterna för förvaring cyklar, mopeder, trädgårdsmöbler, bildäck
m.m. vilket kan ge området ett skräpigt intryck.
4. Att markägaren har stor makt och drömmer om hundratals miljoner i vinst visar detta ihoppressade förslag
till byggande + att politiker i detta samband blint ser att kommunens VA-kostnader ska täckas så fort som
möjligt.
5. Vår gång-och cykelbana Marstrandsvägen finns knappt med i diskussionen. Detta verkar skrämmande +
oplanering av fritidsverksamheter, förutom tänkt grillplats i bushen.
6. Minska delar av det hopträngda boendet mot mer bekvämt boende i attraktiva hus med garage. Bygg
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hyreshus i bergen söder om området och Marstrandsvägen. Med utsikt över skärgård och vackert landskap.
Tillägg: Det verkar uppenbart att Tjuvkilsbygdens framtid och utformning här styrs av politikers planer och
uttag av mesta möjliga antal VA-anslutningar. Hand i hand med markägarens möjlighet till maximerad vinst
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar. Placeringen av p-platser studeras vidare för att
undvika olägenhet för de boende, förvaringsmöjligheter är tänkta att ingå vid de planerade carportplatserna,
samt utrymme inom egen fastighet.

YTTRANDE
Arne och Inger Bergström, Claes och Ann-Catrin Bergström, Toftebergsv 11, Tjuvkil 2.74, 2013-06-24
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägg:
Till kommunstyrelse och fullmäktige i Kungälvs kommun:
Undertecknade vill att Kungälvs kommun INTE GODKÄNNER det förslag till detaljplan/byggnation på
Tomten Tjuvkil 2.67 som ingår i samrådshandlingar och inlämnats av Marstrands Fastighets AB.
Området där Tjuvkil 2:67 ingår är idag harmonisk landsbygd och det är kommunens plikt att värna denna
skatt. Förslaget till detaljplan/byggnation är ett brutalt övergrepp på ursprungliga natur- och kulturvärden och
det rörliga friluftslivet inom område av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 4§ (se ÖP2010, bilaga
Havsområdet i Kungälv s.21).
Någon utbyggnad utmed väg 168 mellan Ytterby och Marstrand kan inte komma ifråga förrän vägen fått en
trafiksäkerhetsmässig acceptabel lösning. Ytterligare trafikbelastning kommer skapa ännu fler olyckor och
tillbud.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.

YTTRANDE
Björn Johansson med familj, Tjuvkil 2:71, 2013-05-30
Vi har fastigheten med Adress Tjuvkil 530 (Tjuvkil 2:71) som ligger nära området (Tjuvkil 2:67 M FL) som
ni föreslår till Exploatering. Vi är intresserade av förändringen och ser det som positivt att området utvecklas!
Vi har idag ett litet sommarhus ca 55 kvadratmeter, på en tomt som är större än 3200 kvadratmeter. Vi har
endast grävd brunn (ej drickbart) och en liten egen avloppsanläggning sant mulltoalett och utedusch. Detta ger
oss mysiga men spartanska somrar att njuta av.
Om man ser förändringen som ni föreslår (Tjuvkil 2:67 M FL) med opportunistisk blick så ser vi gärna en
förändring av storlek på vårt boende i framtiden för att eventuellt kunna bo året runt, vilket innebär större hus
och riktig toalett och VA, helst i kommunal regi. Vi kan eventuellt vara intresserade av att stycka upp tomten i
2 eller 3 delar för att bygga 2-3 hus på delarna om det skulle matcha in i kommande områdes
utseende/funktion. Försäljning kan också diskuteras om ni är intresserade av större område för exploateringen.
Dock ser vi även att vår fastighet hamnar till största delen utanför ert förslag. I och med detta har vi följande
önskningar som ni gärna får beakta när ni planlägger det nya området:
- Vi är intresserade av att få lov att bygga större hus i framtiden, speciellt om det skall vara många andra stora
hur runtomkring.
- Vi är intresserade av att stycka tomten, minimum 1000 kvadratmeter per del.
- Vi är intresserade av att koppla in kommunalt VA så snart det är möjligt.
Vi är gärna med och samverkar, hjälper till så att detta blir en smidig och bra/positiv resa för alla inblandade,
hör gärna av er om vi kan bidraga/hjälpa till med någonting!
En liten notering angående föreslaga detaljplanen för Tjuvkil 2:67 M FL:
Fastigheterna 2:70 och 2:71 hamnar i och med er föreslagna plan i ingemansland mellan en redan befintlig
samfällighet med gemensamt utbyggt VA och den föreslagna detaljplanen med kommunalt VA.
Vårt föreslag blir därmed att 2:70 och 2:71 tas med i området för detaljplanen för 2:67 M FL.
Jag är gärna med på möte/diskussion om detta om ni vill ha med mig! Hör av er per telefon eller mail till mig
KOMMENTAR
Noteras. Fastighet Tjuvkil 2:70 och 2:71 kommer att ingå i omvandlingsområde 3 för Tjuvkil, här är avsikten
även att under omvandlingsarbetet se över befintliga detaljplaner och skapa större byggrätter för befintliga
bostäder. Fram tills detaljplanen har vunnit laga kraft är det tyvärr ej möjligt att stycka av tomter. Möjlighet
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för fastigheterna att ingå i aktuell detaljplan ska undersökas. Se även gemensam kommentar och infälld karta
för utbyggnad VA kustzon.

YTTRANDE
Ola Lundberg, Svensk Vattendesign, 2013-06-16
Vi har sommarhus på Tjuvkil och planerar att flytta ut permanent snart. Jag tror att det kommer att bli alldeles
för trångt här ute om hela bygg-planerna går igenom. Både vad gäller vägar men inte minst bad och båtplatser.
Jag protesterar alltså härmed mot planerna!
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

YTTRANDE
Gunnar och Britt Claesson, Tjuvkil 2:94, Stenstavägen, 2013-06-12
Jag har tagit del av planerna för byggnation av 250 hus på området nära Tjuvkils Huvud.
En sådan bebyggelse diskuterades även för några år sedan och då blev kommunens besked att någon större
bebyggelse ej kunde ske förrän ny väg mot Marstrand blivit klar. Det är fortfarande samma väg och alla bör
väl förstå att med de trafikproblem som redan är idag, skulle en ny byggnation göra situationen ohållbar.
Sedan är ju frågan: Varför tätbebygga detta kustnära område? - Ett rekreationsområde för Kungälvsbor och
närliggande kommuners invånare.
Denna situation påminner mig om när bebyggelsen startade i Fontinskogen. Tennisklubben fick besked från
kommunen att banorna ej fick vara kvar då omfattande bebyggelse skulle ske i Fontin. Vi inom klubben
protesterade och lyckades stoppa ytterligare byggnation. Vi fick ett tack från kommunalrådet
Oswald Andersson med orden:
”Inte visste vi politiker att Fontinskogen var ett så nyttigt rekreationsområde för kungälvsborna”
Jag hoppas att nuvarande politiker har en annan uppfattning om hur det förhåller sig med nyttan av ren luft
och väl tilltagna grönområden. En trafik inom aktuellt område i Tjuvkil av kanske 300 bilar skapar en miljö
som skadar de boende.
Det vill väl inte politiker orsaka genom att bevilja aktuell ansökan om byggnation.
Jag ser fram emot en plan som anpassas till nuvarande bebyggelse. Tjuvkil har tidigare varit fritidsområde,
den karaktären skall bibehållas.
Slutligen hoppas jag att kommunen även tänker på dem som sedan många år etablerat sig i Tjuvkil.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar. En genomförbarhetsstudie för väg 168 pågick
hösten 2013, en vägutredning för väg 168 ska därefter pågå under våren 2014. Rekreationsområden ses över
i kommande arbete samt utveckling av Tjuvkil.

YTTRANDE
Sven-Erik Hammarlund, Agneta Roos, Spaghamn 2:1, Spaghamn 120, 2013-06-16
Som helårsboende i Tjuvkil, nära området för den aktuella exploateringen, inkommer vi nedan med några
synpunkter på projektet.
Mängden och koncentrationen av hus är en brutal och oacceptabel exploatering i en känslig kustzon. Dagens
lantliga miljö med öppet landskap i en känslig kustzon förvandlas till en trång förort med hus på hus, p-platser
och gator. De högre husen i förslaget (2,5 vån samt 4,5 vån) kan aldrig smälta in i landskapsbilden och skulle
bli alltför dominerande
För att inte fullständigt förstöra den harmoniska landskapsbilden kan en begränsad utbyggnad om 40-50
hus/bostäder vara acceptabel, fler bör inte tillåtas på det relativt lilla området (12 ha). En diskret
komplettering till befintliga hus är acceptabel men inte en total dominans av ett nybygge som förvränger
helhetsbilden av landskapet.
Vi har valt att bosätta oss i Tjuvkil för att bo i en naturnära miljö med öppna ytor, inte i en förortsbebyggelse.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.
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YTTRANDE
Stig Börjesson, Saltskärsvägen 45, Tjuvkil 4:19, 2013-06-15
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägg:
Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil
*Ni måste acceptera det Ni inte kan förändra
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste åtgärdas innan någon byggnation kan starta
*Är möjligheten helt borta för en ny förbifart av väg 168, då är det lika uteslutet för det planerade
bostadsområdet. Lägg inte miljoner på ombyggnad av väg 168 inne i samhället som trasar sönder hela
samhället. De behövs när Länsstyrelsen vaknat och ny väg byggs.
En begränsad utbyggnad om ca 50-75 hus/bostäder är acceptabelt
*Att i nuvarande situation bygga så stort i lilla Tjuvkil är som att bygga mängder av hus på mittremsan på en
motorväg.
KOMMENTAR
Planförslaget kommer att omarbetas, se även gemensam kommentar

Berit Berntsson, Humleskärsvägen 4, Tjuvkil 2:49, 2013-06-16
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägg:
Varsam bebyggelse, hänsyn tas till områdets speciella karaktär, natur och kulturmiljö
*Man bör i hög grad ta hänsyn till förväntade klimatförändringar vilka kommer att förorsaka stigande
havsnivå med risk för översvämningar i det aktuella området.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Ingmar och Naemi Carlsson, Tjuvkil 2:28, Stenstavägen 7, 2013-06-17
YTTRANDE
Jag heter Ingmar Carlsson och är tillsammans med min hustru Naemi ägare till fastigheten Tjuvkil 2:28, som
gränsar till ”Detaljplan för bostäder vid Tjuvkilshuvud, Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun”.
Vi övertog fastigheten 1977 av mina föräldrar som där 1934 lät bygga en enkel sommarstuga, som fortfarande
fungerar som sådan. Den har under åren lite anpassats till nutidens krav.
Jag är absolut inte motståndare till att utvecklingen går framåt men att så här drastiskt göra ingrepp i den
säregna bohuslänska kustmiljön som förslaget innebär finner jag ytterst oansvarigt. En fastighetsägares
önskemål att få exploatera så omfattande – troligen för att göra stora vinster – kommer indirekt sannolikt
medföra stora förluster inte bara ekonomiska för ett flertal andra fastighetsägare.
För c:a 20 år sedan var avloppsfrågan i området av förståliga skäl en het fråga. Berörda fastighetsägare ålades
att åtgärda problemen. Vid kontakter med kommunen framfördes önskemål om att den med sitt kunnande och
sin erfarenhet skulle sköta det hela för oss berörda. Nej – blev svaret med motiveringen att berörda område i
Tjuvkil är ett typiskt fritidsområde. Ni måste vidtaga åtgärder men ni får sköta det själva på ett
tillfredsställande sätt. Så skedde också. VA-område 5 Västra Tjuvkils samfällighetsförening bildades. Enligt
min mening fungerar allt tillfredsställande.
Jag är född och uppvuxen i Kungälv, jag är över 81 år gammal och har genom åren på olika sätt lärt känna
ansvariga politiker – av olika färg – som jag tycker har förvaltat vår vackra kommun på hänsynsfullt och bra
sätt. Det förslag som presentarats tycks för mig vara mycket dåligt genomtänkt. Hoppas att beslutsfattande
politiker idag besinnar sig innan det är för sent! En vacker och säregen miljö kan inte återställas.
Jag hoppas att mina åsikter beaktas hänsynsfullt och korrekt.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas. I hela Tjuvkil planeras utbyggnad av kommunalt VA enligt VA-kustzons projektet, se
även gemensam kommentar.

YTTRANDE
Inez och Nils Hermansson, Grenvägen, Tjuvkil 23:1, 2013-06-18
Vill härmed protestera mot den otroliga utbyggnad, som tycks vara på gång i Tjuvkil.
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Att man kan tillåta att några nya hus byggs på de gamla betesmarkerna, kan man väl tycka är OK, men denna
massexploatering, som nu skisseras kan vi absolut inte acceptera. Här har man i många år talat om att
traktens genuina karaktär skall bevaras, men kan någon tro att detta skall vara möjligt, när över 200 nya hus
skall uppföras på denna förhållandevis lilla yta och många dessutom i flervåningsutförande.
Marstrandsvägen, som fortfarande inte fått någon breddning, skall alltså bli ytterligare belastad, säkert med
300-400 bilar. Om folk flyttar ut till kusten, så har man säkert också tanken att skaffa båt, som då bör ligga i
närheten av bostaden. Var finns möjlighet till detta? Sommaren ger också möjlighet till bad. Kan man
verkligen tro att detta tillskott skall rymmas på Tjuvkils badplats?
Under åren vi sommarbott på Tjuvkil, har vi åtskilliga gånger varit i kontakt med tjänstemän i Kungälvs
byggnadsnämnd för att höra oss för om möjlighet att få förstora vår lilla stuga, så att vi kunnat bo permanent,
men har alltid fått beskedet att detta inte var möjligt då planbestämmelserna inte kan medge mer än 60 + 15
m2 och att bygga med en liten andra våning kunde inte komma i fråga. Takvinkeln fick inte överstiga 30
grader. Detta var ett juridiskt dokument, fick vi höra många gånger. Det gick inte att rucka på. Alltid har det
varit något som stoppat oss. Planbestämmelser, husstorlek, vatten och avlopp och Marstrandsvägen har alltid
angetts som skäl till att vi inte fått bygga ut.
Nu går det tydligen hur bra som helst att bosätta sig i Tjuvkil. Man bara undrar vad detta kan bero på.
Nu hoppas vi, tjuvkilsbor i 80 resp. 50 somrar, att, om en utbyggnad av Tjuvkil skall ske, en mera måttfull
och hänsynsfull lösning kommer till stånd och då med de fina bevarandetankar om miljön i åtanke, som vi så
många gånger hört, när vi besökt byggnadsnämnden i Kungälv.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas och bef. byggrätter utökas på sikt, se även gemensam kommentar.
Claes Lindegårdh, Tjuvkil 3:54, 2013-06-16
YTTRANDE
Synpunkter på ny detaljplan för bostäder, Tjuvkil 2:67
Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil så att det sker en anpassad och begränsad
nybyggnation som passar in i befintlig miljö.
Då förbifart Tjuvkil ej kommer att genomföras, blir det nu istället en stor ökning av trafiken på befintlig väg
vilket kommer att medföra stora problem att ta sig in och ut till våra fastigheter samt ge en kraftigt ökad
bullerstörning.
Vägproblem
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste ovillkorligen åtgärdas innan någon ny byggnation kan starta.
Olycksrisken på vägen genom Tjuvkil blir allt större. Hur har kommunen tänk begränsa olycksrisken och
klara vägfrågan? Då ingen ny förbifart/väg kommer att byggas, sker en kraftig ökning av buller. Hur löser
man den kraftigt ökade bullerpåverkan?
Anpassad och begränsad utbyggnad på 2:67
En begränsad utbyggnad om ca 50 - 75 hus/bostäder på tomten 2:67 kan vara acceptabel.
Hur kan kommunen påverka antalet nya byggnader till en acceptabel nivå?
Översiktsplan Tjuvkil och kompletteringar av hus
Enligt översiktsplan 2010 skall i första hand Tjuvkil utvecklas genom att möjliggöra omvandling av fritidshus
till permanentbostäder och kompletteringar inom befintlig bebyggelse.
Anser kommunen att en ökning med drygt 250 bostäder i Tjuvkil, vilket nästan innebär en
fördubbling av totala antalet invånare, är en komplettering?
Anpassning till befintlig arkitektur och storlek på nybyggda husen.
Kommunen har i översiktsplaner påpekat vikten av anpassning till befintlig bebyggelse och miljö.
Hur löser man det i denna nya detaljplanen?
ÖP 2010 talar om varsam bebyggelse, där hänsyn tas till områdets speciella karaktär, natur och
kulturmiljö
Gestaltning och placering av ny bebyggelse måste studeras utifrån bl. a ortens karaktär, terrängförhållanden
och framtida utvecklingsmöjligheter.(ÖP 2010)
Hur tänker kommunen ta hänsyn till Tjuvkils speciella karaktär och miljö?
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§. kap 4 4§)
Hur avser kommunen att ta tillvara riksintresset för friluftsliv i Tjuvkil?
Området ligger inom "Värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt RAÄ"
Kommer kommunen att bevaka att kulturhistoriska lämningar undersöks och bevaras?
Området har ett rikt växt- och djurliv, ett miljökvalitetsmål för att bevara biologisk mångfald.
Vad är kommunens inställning till att bevara biologisk mångfald på och kring ängarna i Tjuvkil?
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Den planerade byggnationen skulle, trots utryckliga förbud, innebära en förvanskning av befintligt
bebyggelseområde (PBL 2 kap 6§ och 8 kap 13§)
Avser kommunen att arbeta för öppen och harmonisk nybyggnation som stämmer överens med tidigare
bebyggelse i Tjuvkil? Hur klarar man att inte förvanska befintligt område?
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.
YTTRANDE
Kent och Eva Johansson, Tjuvkil 340. Tjuvkil 4:6, 2013-06-23
Mattias Johansson, Annica Mårtensson, Tjuvkil 340, Tjuvkil 4:16, 2013-06-23
Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil
• för en trivsam boendemiljö för alla invånare i Tjuvkil
• för en utveckling av Tjuvkil som inkluderar nuvarande invånare
• för att behålla möjligheten för Kungälvsbor, Göteborgare m fl att ha närhet till ett rörligt friluftsliv och bad i
naturskön miljö (bidrag till hållbar samhällsutveckling).
• för båtägare och gäster i marinan.
Enligt beslut från Länsstyrelsen kommer nuvarande vägsträckning av väg 168 genom Tjuvkil vara
kvar.
• Befintlig väg kan inte byggas om för att skapa en bra miljö och trafiksituation för boende och
trafikanter, såsom turister, transporter, kollektivtrafik och Marstrandsbor.
• hela vägsträckan är alltför smal för att bilister, cyklister och gångtrafikanter ska kunna nyttja vägen
samtidigt.
• stora problem med busshållplatser utmed vägen vilket gör att bussen stoppar upp bakomvarande trafik.
• vår, sommar och höst ökar trafiken markant och vägsträckan blir en ännu större trafikfara.
• 30 % ökning av trafiken beräknas vid föreslagen byggnation av 2:67, befintlig väg 168 klarar inte detta.
• byggnation planeras även på Instön och Marstrand som medför ytterligare belastning
och väg 168 blir en mycket stor trafikfara om den inte åtgärdas.
En begränsad utbyggnad om ca 50 - 75 hus/bostäder är acceptabelt.
• för att inte fullständigt förstöra den harmoniska landskapsbilden kan inte fler hus tillåtas på det relativt lilla
området (12 ha).
• husen måste spridas ut så att grönområden får plats mellan husen.
• en diskret komplettering till befintliga hus är acceptabel men inte en total dominans av
ett nybygge som förvränger helhetsbilden av landskapet
Låg bebyggelse, max 1,5 vån, som smälter väl in med omgivningens historia, övrig arkitektur och
landskapsbild är acceptabelt.
• de högre husen i förslaget (2,5 vån samt 4,5 vån) kan aldrig smälta in i landskapsbilden och skulle bli alltför
dominerande
Varsam bebyggelse, hänsyn tas till områdets speciella karaktär, natur och kulturmiljö
• mängden och koncentration av hus är en brutal och oacceptabel exploatering i en känslig kustzon
• helhetskaraktären vid Tjuvkils huvud får inte gå förlorad genom föreslagen byggnation av höga hus och ett
kluster av likformade radhus
• byggnation måste värna om den ursprunglighet, tidlöshet och tystnad som finns i kustzonen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§, kap 4 4§)
• den harmoniska miljön vid Tjuvkils huvud med vackra natur- och kulturvärden kommer helt att försvinna
och ersättas av 194 hus samt parkeringsplatser, vägar och annat. Området skulle påtagligt skadas för all
framtid, vilket inte är tillåtet enl. MB.
• radhus, höghus, p-platser och gator kommer att ersätta dagens upplyftande rekreation i närområdet för
invånare runt om 2:67
• boende i andra delar av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att
besöka en "modern tolkning av en fiskeby" som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
• Tjuvkil är idag ett mycket populärt utflyktsmål året runt men speciellt sommartid. Då räcker varken
Hamnvägen eller p-platserna till. Hur ska tillgängligheten lösas i framtiden med ytterligare 800-1000
närboende i området samt med ytterligare befolkningstillväxt i Tjuvkil enligt översiktsplanen?
• "Bohuslän söder om Lysekil är av stort intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop 1985/86:3 s 63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4 §§ M B )." Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän, Länsstyrelsen Västra
Götaland 2000:8 s9
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• på sidan 21 i ÖP 2010, Havsområdet i Kungälv, ser vi att hela Tjuvkil befinner sig i
området "Riksintresse MB 4 kap 4§ högexploaterad kust".
Området ligger inom "Värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt RAÄ"
• Se översiktsplanen (ÖP) 2010, Havsområdet i Kungälv s 27, där vi tydligt ser att föreslagen detaljplan ligger
inom området av intresse.
• i förundersökningar har hällristningar av hög vetenskaplig potential hittats (NY6, hällristning, funnen på häll
på åkermark Bohusläns museum, Rapport 2012 sid 24).
• 7 st fornfynd är anmälda till Riksantikvarieämbetet och ingen är avgränsad, vilket innebär att det kan finnas
mycket mer på 2:67.
• slutsats från Bohusläns museum är att en riktad hällristningsinventering görs i samband med en
förundersökning, vilket måste genomföras av Kungälvs kommun.
Området har ett rikt växt- och djurliv, ett miljökvalitetsmål för att bevara biologisk mångfald.
• större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra och i flera
källare av gamla hus. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige. En fördjupad inventering är nödvändig,
även av Hasselsnok.
• Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En fördjupad artinventering under växtperioden
måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari.
• skogsödlan som är fridlyst finns i området.
• på grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse (ÖP
2010). Bäcken rinner ut i havet vid marinan med en grund mjuk botten. En byggnation och asfaltering av
större delen av 2:67 innebär en stor risk för övergödning/ att förorenat dagvatten skulle rinna ner i bäcken och
ut i havet och i Älgöfjorden.
• stor risk för att det rika fågellivet skulle störas och komma till skada. Vid Tjuvkils huvud finns många olika
arter bl a korp, berguv, nattskärra, gök, hackspett, tornfalk, fasan och otaliga småfåglar. Ängarna och
åkerholmarna är viktiga jaktmarker för några arter.
• vid bebyggelse måste hänsyn tas till de fladdermöss som finns i området.
• flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten "Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67" gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.
Den planerade byggnationen skulle, trots uttryckliga förbud, innebära en förvanskning av befintligt
bebyggelseområde (PBL 2 kap 6§ och 8 kap 13§)
• landskapsbildens rymd och harmoni tack vare stora ängar skulle förvanskas till oigenkännlighet vid planerad
bebyggelse.
• förvanskningen skulle bli total, vilket är förbjudet i PBL.
• dagens lantliga miljö med öppet landskap i känslig kustzon förvandlas till en trång förort med hus på hus, pplatser och gator.
• tak, i olika vinklar blir den dominerande landskapsbilden tillsammans med egendomsavskärmande plank
som skall ge boende en liten privat uteplats.
Bohuslän - ett nationallandskap
"De ... karaktäristiska natur- och kulturformerna hos Bohusläns landskap - sedda i ett helhetsperspektiv - är
just de värden som miljöbalkens fjärde kapitel slår vakt om! Dessa karaktärer får således inte hotas eller
skadas, varken genom enstaka stora exploateringsföretag eller många små exploateringsföretag som
tillsammans påverkar karaktären i riktning bort från det ursprungliga." Citat ur Kustområdet och skärgården i
Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:8 s 21.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.

Barbro Simonsson m fl, Tjuvkil 2:84, 2013-06-19
YTTRANDE
Denna skrivelse gäller fastigheten Tjuvkil 2:84, tomtstorlek 1810 kvm.
Ägare:
Lennart Meuller, Kerstin Bjerre, Ann-Mari Meuller, Barbro Simonsson med vardera 25 %.
Med anledning av de stora förändringar som troligen kommer att ske i Tjuvkil, har vi en del oklarheter som vi
vill ha svar på.
Nuvarande hus på fastigheten är i de flestas ögon ett rivningsobjekt byggt 1909. Därför undrar vi vilka
bestämmelser som gäller för ett nytt hus, t.ex. storlek i markplan, höjd(antal våningar) samt övriga ev.
inskränkningar såsom garage, uthus, husens placering mm. Om inskränkningar finnes, ange anledning.
30

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

Om fastigheter i närområdet har generösare regler, undrar vi varför. Om det är en planfråga, vill vi också ingå
i det planområde som har bättre villkor, bygga större hus t.ex. Vatten, avlopp, vägar. Vilka tillkommande
kostnader kan en fastighetsägare drabbas av de närmsta åren. Belopp och tidplan?
Vad skall marken som gränsar till vår fastighet användas till?
Vem äger den? Kan man köpa till en del gränsmark för att på så sätt kunna dela vår tomt så plats bereds för
två fastigheter. Om ej, varför.
Kontaktman hos er med telefonnummer önskas i samband med svar på ovan ställda frågor.
KOMMENTAR
Omvandling ska ske för gällande detaljplaner i Tjuvkil, se gemensam kommentar. Fastighet 2:84 ingår i
planområdet och kommer att omfattas av samma byggrätt såsom intilliggande fastigheter, dvs 150 kvm
största byggnadsarea, samt 40 kvm förråd/garage, då planen vunnit laga kraft. Minsta tomtstorlek är 750
kvm. Angränsande mark till fastighet 2:84 ägs av Marstrands fastighets AB och på marken avses villor
uppföras. Kostnader och tidplan kommer att undersökas av kommunen. Se även gemensam kommentar.

Inger Backman, Tjuvkils skifferbrott och Birgit Ljung, Tjuvkil 2:43, 2013-06-17
YTTRANDE
Vi, Inger Backman och Birgit Ljung, Tjuvkilsbor sedan många år, är förvånade över den brist på
känsla för natur och kultur som kommunen visar vid planeringen av " Tjuvkils by". Vi anser att man måste ta
hänsyn till oss invånare i Tjuvkil, som sätter mycket stort värde på områdets speciella karaktär, och inte kan
acceptera byggnation av höga hus och kluster av likformade radhus.
Förvanskningen av landskapet skulle bli total, vilket är förbjudet i PBL. Det öppna landskapet skulle
förvandlas till en trång förort med tät bebyggelse, gator och p-platser och plank som ger området karaktär av
ghetto.
Ang. väg 168 finns det en skrivning i Planbeskrivningen, sid. 17/28, som lyder: " Planförslagets
utformning förutsätter att den huvudsakliga genomfartstrafiken mot Marstrand i framtiden
huvudsakligen nyttjar en ny förbifart". Länsstyrelsen förordar nu noll-plusalternativet. Det blir ingen förbifart.
Faller inte hela planen då? Ove Wiktorsson fick en fråga om skrivningen. Hans svar var att den gjorts innan
länsstyrelsen nyligen fattat sitt beslut. Underförstått: Hade beslutet fattats tidigare hade man inte nämnt den
förutsättningen! Så viktig är alltså vägfrågan för politikerna. I själva verket är det en livsavgörande fråga för
de som bor utmed väg 168. Ytterligare 500 bilar varje dag till och från Tjuvkil, är 500 bilar för mycket.
Omkörning av långsamt körande trafik är mycket ofta redan nu en omöjlighet. Hur skall det då gå med
utryckningsfordon?
Tjuvkil är idag ett populärt utflyktsmål, speciellt sommartid, med underbar promenad utmed havet och
möjligheter till bad och fiske. Här finns även ett skifferbrott, drivet av samma familj i fyra generationer. En
tredubbling av invånarantalet i Tjuvkil, som byggnationen av "Tjuvkils by" skulle innebära, skulle göra det
omöjligt att njuta av naturen här. Skulle kommunen åtaga sig städning av skräp och uppsättande av toaletter i
hamnen?
I denna stressade tidsanda behöver människor plats att andas ut. Hus kan byggas och rivas, men naturen går
inte att återställa.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.

Anders Böhn, Tjuvkil 2:82, Saltskärsvägen 61, 2013-06-17
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägg:
Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil
*För Tjuvkils kappseglingsklubb
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Berndt och Elisabeth Liefeldt, Tjuvkil 2:36, Stenstavägen 3, 2013-06-21
YTTRANDE
Marstrands Fastigheter AB har låtit utarbeta ett koncept på exploatering av området
runt Tjuvkils Huvud. En presentation av projektet genomfördes av Marstrands Fastigheter AB med deras
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arkitekt samt ett antal politiker och tjänstemän från Kungälvs Kommun vid ett samrådsmöte på Kvarnkullen.
Det som presenterades kändes totalt främmande och inte förankrat i den verklighet som finns i Tjuvkil.
Där presenterades planer på byggnation av närmare tvåhundra bostäder på ängen vid vägen mot Tjuvkils
Huvud. Detta i huvudsak i form av radhusliknande hus. Två eller trevåningshus och i en del fall upp till
femvåningshus. Dessutom mycket tätt placerade på en liten yta. Färgsättningen presenterades i olika nyanser
av grått och med grå eller svarta plåttak. Användande av höga plank för att dela av mellan tomter och hus var
en uttalad ide. Helheten av denna exploatering skapar en stadsliknande miljö, vilket är helt främmande i detta
område. Detta tillsammantaget innebär en våldföring på bohusländsk tradition, kultur, natur, miljö och övrig
befintlig byggnation.
Nedanstående synpunkter är baserat på vad som presenterades på samrådsmötet. Protokoll från samrådsmötet
har inte presenterats har därför inte kunnat användas som referens.
Vi motsätter oss förslaget på exploatering och överklagar detsamma baserat på
åtminstone följande punkter:
• Förtätningen är alltför massiv. En omfattning på cirka 50-75 hus kan kännas som en acceptabel mängd,
• Utformning är totalt främmande. Grå och i övrigt mörka hus stämmer inte in i miljön. Höjd på husen
stämmer heller inte. Användande av husskiljande plank är något totalt avvikande. Använd en ljus färgsättning vilket är traditionellt i Bohuslän. Begränsa storleken på husen till 1-plans hus och 1,5-plans hus.
• Det skapas en stadsmiljö i ett område som är ett typiskt kustområde.
• Man åsidosätter fullständigt de traditionella värderingarna på husbyggnad i kustnära områden i Bohuslän.
Respekt för naturen saknas.
• Det rörliga friluftslivet kommer starkt att påverkas och begränsas.
• Det saknas ett helhetsgrepp på planeringen. De idag boende i Tjuvkil känner sig inte vara delaktiga i
planeringen.
• Väg 168 med dagens standard kan inte på ett säkert sätt bära den trafikökning som skulle bli med detta
projekt. Tvåhundra bostäder skulle troligen ge fyrahundra bilar och minst åttahundra trafikrörelser per dygn.
Avvakta med projektet tills väg 168 är åtgärdad i sin helhet.
Bakgrund och information
Bohuslänskt kulturlandskap
Bohuslänskt kulturlandskap innefattar fyra storheter, hav, berg, ängar och till detta den anpassade
bebyggelsen.
Den kustnära traditionella bebyggelsen i Bohuslän består av 1-planshus eller 1,5- planshus. Ljus färgsättning,
oftast vit. Och med sadeltak med rött lertegel. Husens placering är anpassat till naturen, på naturens villkor.
Dessutom är den inbördes placeringen mellan husen anpassat till varandra.
Öppna odlingsområden användes aldrig för bebyggelse, utan var avsedda just som odlingsytor. Så är den
befintliga bebyggelsen i Tjuvkil idag utformad. För att skapa en harmoni med natur och miljö. Detta skapar
också en öppenhet och tillgänglighet för boende, besökare, det rörliga friluftslivet, etc.
Visa respekt för landskapet. I vår unika kustnatur skall byggnation anpassas till naturen. Försök aldrig att
skapa om naturen.
Miljö
Under begreppet miljö kan man lägga in olika synpunkter och värderingar. Det första man tänker på är
naturligtvis frisk luft och rent vatten. Men även värden som ett områdes karaktär och utstrålning samt att även
bevara detta. En annan form av miljötänkande är ekologiskt boende och ekologisk utveckling.
Värna om och uppmuntra till ekologiskt tänkande. Bevara gröna ytor till lek och rekreation. Skapa
möjligheter till odlingslotter och liknande satsningar.
Livskvalitet
För många är en form av livskvalitet att bo nära naturen och i samklang med naturen. Att försöka leva med en
hållbar livsstil så resurssnålt som är tänkbart.
Ekoboende
Välja konstruktioner och lösningar vilka kan uppfylla krav på ekologiskt tänkande, hållbara konstruktioner
och återvinningsbarhet.
Odlingslotter
Skapa odlingslotter där folk som vill kan leva ut sina känslor för trädgårdsarbete. Och kanske i förlängningen
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även ha någon form av gemensam försäljningsverksamhet av ekologiska produkter.
Fritid och hobbyverksamhet
Här finns goda möjligheter att planera för utomhusaktiviteter och då främst på ängen.
För att ta fram några förslag:
• En yta för fotboll och liknande aktiviteter
• En hårdgjord yta för tennis och för innebandy (utomhus).
• En vanlig öppen gräsyta för lek, sammankomster, grillkvällar och liknande.
Idéerna kan vara många och intressanta för boende i Tjuvkil.
Seniorboende
Inom en del av planeringen kan man välja lösningar vilka kan uppfylla de önskemål som 55+ personer kan
tänkas ha. Många människor vill sälja sina stora hus när barnen har flyttat ut. Men vill kanske inte ta steget att
flytta till en lägenhet utan vill ha ett till ytan mindre och mindre krävande boende. Men ändå vill ha kontakt
med en trädgårdstäppa och natur.
Förslag till utveckling
Bebygg områden i öster, söder och väster med bostäder. Området i norr samt ängarna i centrala delen avsätts
till fritid, hobbyverksamhet, odlingslotter och liknande. Området där Tjuvkils lada tidigare låg kan mycket
lämpligen bebyggas med avsikt på olika hobbyverksamheter, vävstuga, keramik och liknande bör kunna
anordnas. En byggnad av ungefär lika storlek och utformning som den gamla ladan skulle väl smälta in i det
befintliga Tjuvkil.
Övrigt
Det borde vara ett plusvärde för Kungälvs kommun att Tjuvkil skulle kunna utformas och bli känd i Sverige
och kanske i Europa som ett samhälle byggt på ekologiska värderingar. Ekonomiskt kan det kanske öppna
möjligheter för EU-bidrag för en sådan utveckling.
Det är ett stort ansvar som åligger dels projektören men kanske främst politiker och kommunens tjänstemän,
så att det skapas något som kan kännas som en naturlig del aven befintlig kultur och miljö.
Det finns en mängd rapporter och skrifter angående bebyggelsens utformning i Bohuslänska kustområden.
Läs gärna en publikation utgiven av Sotenäs Kommun, "Bygg med känsla, (Råd och riktlinjer för nybyggnad
och ombyggnad av småhus i Sotenäs Kommun). Mycket tänkvärd.
Bygg med ansvar och känsla.
Var lyhörd för de åsikter och känslor som framförs.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar. Avsikten med tät bebyggelse är att skapa ett bättre
mikroklimat och ge möjlighet till ett energieffektivt boende. Möjligheter till att utöka eko-tänk undersöks.
Ambitionen från kommunens sida är att strategisk planering för framtida servicefunktioner i Tjuvkil ska
utföras, då undersöks även tillgången till rekreationsytor, möjlighet till odlingslotter kan undersökas, se även
gemensam kommentar.

Toftebergets Vägsamfällighet, 2013-06-13
YTTRANDE
Synpunkter på ny detaljplan för bostäder, Tjuvkil 2:67
Toftebergets Vägsamfallighet har sedan många år arbetat efter kommunens värdegrund med ett öppet
och levande kulturlandskap som förebild. Vi vill att det även skall gälla ny och utvecklande bebyggelse
framöver. Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil så att detta tas till vara, med en
anpassad och begränsad nybyggnation. En kraftig ökning av trafiken kommer också att medföra stora
problem att ta sig in och ut från våra vägar Toftebergsvägen och Spaghamnsvägen till
Marstrandsvägen.
Vägproblem
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste ovillkorligen åtgärdas innan någon ny byggnation kan starta
• hela vägsträckan är alltför smal för att bilister, cyklister och gångtrafikanter ska kunna nyttja vägen
samtidigt.
• stora problem med busshållplatser utmed vägen vilket gör att bussen stoppar upp bakomvarande trafik.
• vår, sommar och höst ökar trafiken markant och vägsträckan blir en ännu större trafikfara.
• 30 % ökning av trafiken beräknas vid föreslagen byggnation av 2:67, befintlig väg 168 klarar inte detta.
• byggnation planeras även på Instön och Marstrand somt medför ytterligare belastning och väg 168 blir en
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mycket stor trafikfara om den inte åtgärdas.
• 1 den utförda bullerutredningen konstateras att en vägutbyggnad av väg 168 i ny sträckning innebär en
reducering av trafiken på befintlig väg 168, från ca 6000 till ca 1800 fordon/ årsmedeldygn. Reduceringen av
trafik ger upphov till minskad bullerpåverkan till området.
Hur har kommunen tänk lösa vägfrågan? Då ingen ny förbifart/väg kommer att byggas, sker en kraftig
ökning av buller. Hur löser man den kraftigt ökade bullerpåverkan?
Anpassad och begränsad utbyggnad på 2:67
En begränsad utbyggnad om ca 50 - 75 hus/bostäder på tomten 2:67 kan vara acceptabel.
• för att inte fullständigt förstöra den harmoniska landskapsbilden kan inte fler hus tillåtas på det relativt lilla
området (12 ha).
• husen måste spridas ut så att grönområden far plats mellan husen.
• en diskret komplettering och anpassning till befintliga hus är acceptabel, men inte en total dominans av ett
nybygge som förvränger helhetsbilden av landskapet
Hur kan kommunen påverka antalet nya byggnader?
Översiktsplan Tjuvkil och kompletteringar av hus
Enligt översiktsplan 2010 skall i första hand Tjuvkil utvecklas genom att möjliggöra omvandling av fritidshus
till permanentbostäder och kompletteringar inom befintlig bebyggelse.
Anser kommunen att en ökning med drygt 250 bostäder i Tjuvkil, vilket nästan innebär en fördubbling
av totala antalet invånare, är en komplettering?
Anpassning till befintlig arkitektur och storlek på nybyggda husen.
• Vi anser att en låg bebyggelse, max 1,5 vån, som smälter väl in med omgivningens historia, övrig arkitektur
och landskapsbild är acceptabel.
• de högre husen i förslaget (2,5 vån samt 4,5 vån) kan aldrig smälta in i landskapsbilden och skulle bli alltför
dominerande.
Kommunen har i översiktsplaner påpekat vikten av anpassning till befintlig bebyggelse och miljö. Hur
löser man det i denna nya detaljplanen?
Varsam bebyggelse, hänsyn tas till områdets speciella karaktär, natur och kulturmiljö
• mängden och koncentration av hus är en brutal och oacceptabel exploatering i en känslig kustzon
• helhetskaraktären vid Tjuvkils huvud far inte gå förlorad genom föreslagen byggnation av höga hus och ett
kluster av likformade radhus
• byggnation måste värna om den ursprunglighet, tidlöshet och tystnad som finns i kustzonen
• Gestaltning och placering av ny bebyggelse måste studeras utifrån bl. a ortens karaktär, terrängförhållanden
och framtida utvecklingsmöjligheter.(ÖP 2010)
Tänker kommunen ta hänsyn till Tjuvkils speciella karaktär och miljö?
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§, kap 4 4§)
• den harmoniska miljön vid Tjuvkils huvud med vackra natur- och kulturvärden kommer helt att försvinna
och ersättas av 194 hus samt parkeringsplatser, vägar och annat. Området skulle påtagligt skadas för all
framtid, vilket inte är tillåtet enl. MB.
• radhus, höghus, p-platser och gator kommer att ersätta dagens upplyftande rekreation i närområdet för
invånare runt om 2:67
• boende i andra delar av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att
besöka en "modern tolkning av en fiskeby" som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
• Tjuvkil är idag ett mycket populärt utflyktsmål året runt men speciellt sommartid. Då räcker varken
Hamnvägen eller p-platserna till. Hur ska tillgängligheten lösas i framtiden med ytterligare 800-1000
närboende i området samt med ytterligare befolkningstillväxt i Tjuvkil enligt översiktsplanen?
• "Bohuslän söder om Lysekil är av stort intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop. 1985/86:3 s 63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4 § MB)." Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra
Götaland2000:8 s9
• på sidan 21 i ÖP 2010, Havsområdet i Kungälv, ser vi att hela Tjuvkil befinner sig i området "Riksintresse
MB 4 kap 4§ högexploaterad kust".
Avser kommunen att ta tillvara riksintresset för friluftsliv i Tjuvkil?
Området ligger inom "Värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt RAÄ"
• Se översiktsplanen (ÖP) 2010, Havsområdet i Kungälv s 27, där vi tydligt ser att föreslagen detaljplan ligger
inom området av intresse.
• i förundersökningar har hällristningar av hög vetenskaplig potential hittats (NY6, hällristning, funnen på häll
på åkermark Bohusläns museum, Rapport 2012 sid 24).
• 7 st. fornfynd är anmälda till Riksantikvarieämbetet och ingen är avgränsad, vilket innebär att det kan finnas
mycket mer på 2:67.
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• slutsats från Bohusläns museum är att en riktad hällristningsinventering görs i samband med en
förundersökning, vilket måste genomföras av Kungälvs kommun.
Kommer kommunen att bevaka att kulturhistoriska lämningar undersöks och bevaras?
Området har ett rikt växt- och djurliv, ett miljökvalitetsmål för att bevara biologisk mångfald.
• större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra och i flera
källare av gamla hus. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige. En fördjupad inventering är nödvändig,
även av Hasselsnok.
• Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En fördjupad artinventering under växtperioden
måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari.
• skogsödlan som är fridlyst finns i området.
• på grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse (ÖP
2010). Bäcken rinner ut i havet vid marinan med en grund mjuk botten. En byggnation och asfaltering av
större delen av 2:67 innebär en stor risk för övergödning/ att förorenat dagvatten skulle rinna ner i bäcken och
ut i havet och i Älgöfjorden.
• stor risk för att det rika fågellivet skulle störas och komma till skada. Vid Tjuvkils huvud finns många olika
arter bl. a korp, berguv, nattskärra, gök, hackspett, tornfalk, fasan och otaliga småfåglar. Ängarna och
åkerholmarna är viktiga jaktmarker för några arter.
• vid bebyggelse måste hänsyn tas till de fladdermöss som finns i området.
• flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten ”Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67” gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.
Vad är kommunens inställning till att bevara biologisk mångfald i Tjuvkil.
Den planerade byggnationen skulle trots uttryckliga förbud innebära en förvanskning av befintligt
bebyggelseområde (PBL 2 kap 6§ och 8 kap 13§).
•Landskapsbildens rymd och harmoni tack vare stora ängar skulle förvanskas till oigenkännliget vid planerad
bebyggelse.
• förvanskningen skulle bli total, vilket är förbjudet i PBL.
• dagens lantliga miljö med öppet landskap i känslig kustzon förvandlas till en trång förort med hus på hus, pplatser och gator.
• tak, i olika vinklar blir den dominerande landskapsbilden tillsammans med egendomsavskärmande plank
som skall ge boende en liten privat uteplats.
Avser kommunen att arbeta för öppen och harmonisk nybyggnation som stämmer överens med
tidigare bebyggelse i Tjuvkil?
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, bl. a. kulturmiljövärden undersöks ytterligare, se även gemensam kommentar. En
genomförbarhetsstudie för möjliga förbättringsåtgärder av väg 168 pågår hösten 2013 av Trafikverket,
därefter fortsätter en ytterligare vägutredning våren 2014.

Nina, Britta, Sofia Blomgren, Jan Johansson, Tjuvkilshuvud och Stenstavägen, Tjuvkil 2:27, 2:32 och
2:161, 2013-06-18
YTTRANDE
Vi har studerat förslaget till byggnation i Tjuvkil och blir orolig över hur miljön kommer att påverkas. Ett så
stort antal hus på en så liten yta kommer att få stora konsekvenser för naturen, trafiken och boende i Tjuvkil.
Vi förstår att många personer skulle vilja bo i Tjuvkil, det är en fantastisk plats. Men med den utbyggnad som
planeras förstörs mycket av det unika i Tjuvkil, som den harmoniska landskapsbilden och möjlighet till
rekreation för alla invånare. Hela året om kör många personer från Kungälv och Göteborg till Tjuvkilshuvud
för att promenera eller se solnedgången efter jobbet. Med ytterligare 800 – 1000 personer på den lilla ytan
undrar vi hur tillgänglig naturen i Tjuvkil kommer att bli för alla medborgare som söker rekreation.
Väg 168 är redan belastad, speciellt på sommaren då en strid ström av bilar söker sig främst till Marstrand.
Typen av hus anser vi inte smälter in i den befintliga miljön. De är de för många, för tätt placerade och för
höga. De kommer att helt tominera landskapet.
Det måste bli ett färre antal hus för att den unika, känsliga kustmiljön ska klara en utbyggnad.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.
Göran Andersson, Solvik 1:1, Tjuvkil 4:48,4:49,4:15, 2013-06-19
YTTRANDE
Allt för många bostäder planerade. Redan ett halverat antal bostäder skulle vara väl många för att ge livsrum
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åt nya Tjuvkilsbor och redan boende i närområdet.
Jag emotser ett nytt förslag med reducerat antal bostäder.
För att få lugn och trevnad i såväl det nu planerade området som för framtida bebyggelse i angränsande
områden i Tjuvkil nära nuvarande väg 168 anser jag att det är ett måste att denna väg flyttas till ny planerad
förbifart. Trafiken till och från Marstrand kommer ju i framtiden också att öka i takt med ökat antal bostäder i
Marstrandsområdet. Det bli inte bra ens med en ny gång/cykelväg intill nuvarande väg. Vill man till fots
förflytta sig mellan olika områden i Tjuvkil blir det då som att promenera bredvid en motorväg.
Jag önskar att Kommunen agerar kraftfullt för att en flyttning av väg 168 till ny planerad förbifart
skall verkställas.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Edith och Anders Helsner, Tjuvkil 2:163, 2013-06-20
YTTRANDE
Bebyggelsen:
Vi anser att den planerade byggnationen om 250 bostäder är en överexploatering som överhuvudtaget
inte tar hänsyn till befintlig byggnation eller traditionell bohuslänsk bebyggelse, boende i området,
landskapsbild, natur- och kulturvärden samt djurliv.
Vi anser att de planerade 250 bostäderna bör reduceras till 30-50 eftersom: det mer skulle motsvara den
nuvarande tätheten mellan husen i befintlig bebyggelse och på så vis bättre harmoniera med området i övrigt,
det skulle ge plats åt trädgårdar och större grönområden. Det unika kustlandskapet med ängsmark,
hedkaraktär och låg vegetation med vildros, vildapel, vildkaprifol, vitsippor, ljung, stensöta och ängsblommor
skulle gå att bevara i mycket större utsträckning, liksom värdefulla kulturminnen såsom fornlämningar av
olika slag.
Sällsynta fåglar såsom nattskärra, berguv, gök och hackspett skulle ha kvar sina jakt- och häckningsmarker.
-Det skulle minska risken för överbelastning på badplatsen, vilken det redan i dagsläget är hårt tryck på.
Sommartid är den fullbelagd. Detsamma gäller hamnen.
-Det skulle ge en mer rimlig och godtagbar ökning av trafik, bullernivåer och belastning av väg 168.
Vi anser att den tänkta bebyggelsen kan spridas ut över ett större område eftersom:
-det redan finns andra områden i Tjuvkil avsatta för exploatering, t o m så snart som år 2020. Hela Tjuvkil har
en yta på 330 ha med totalt ca 700 invånare. Varför fördubbla Tjuvkils invånarantal på en yta om 13 ha, när
det finns möjlighet att sprida ut bebyggelsen? (Exempelvis kring Intaget/Humleskärsv.)
-Den planerade byggnationen är alltför tät och storskalig. De naturvärden som idag kännetecknar området och
gör det attraktivt skulle förstöras eller försvinna i och med exploateringen.
-Det skulle ge möjlighet att bevara större grönområden för rekreation. De i planförslaget inritade
strövområdena består i själva verket av svårgenomtränglig bergsterräng och passar dåligt för tänkt aktivitet.
Som boende i området känner man sin omgivning väl och kan se att de fina orden tyvärr ofta har dålig
verklighetsförankring.
-Det måste finnas utrymme för lek för de barn som är tänkta att bo i området. De 4 lekplatser som är inritade
på illustrationskartan är tillsammans lika stora som den redan befintliga lekplatsen, vilken är belägen där de
friliggande villorna är tänkta att byggas. Så man ersätter den lekplats som är lagom stor för de barn som bor i
området idag med lika mycket lekplatsyta fast denna ska räcka för 15 ggr så många barn, alltså inte speciellt
barnvänligt område. Var finns fotbollsplaner och gräsmattor för lek?
Gestaltningsprogrammet vill göra gällande att man tagit hänsyn till landskapsbild och traditionell
bohuslänsk byggnadstradition i sin utformning av området och menar att den täta bebyggelsen med
plank och trånga gränder liknar ett typiskt västkustsamhälle. Argumentationen är långsökt. Den
planerade byn kommer knappast att likna ett pittoreskt Gullholmen eller Åstol, utan snarare ett
förortssamhälle i modern stil likt flera andra. Dessutom med kontorslokaler, radhus och höghus. På
vilket sätt är det att ta hänsyn till landskapsbild, topografi och naturvärden?
Vi anser att bebyggelsen, arkitekturen och utformningen av området bör smälta in bättre i
landskapsbilden och anpassas till traditionell byggnadstradition för kustsamhällen på detta sätt:
-Husen bör begränsas till fristående villor om max 1,5 plan omgivna av trädgårdar och grönområden.
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-De högre husen i förslaget på 2,5 och 5 vån ska tas bort, då de inte alls skulle smälta in i området utan bli
alltför dominerande.
-Arkitekturen bör ta hänsyn till och sträva efter att efterlikna gammal bohuslänsk byggnads-tradition (vita, 1,5
plans-hus, träpanel, spröjsade fönster, takkupor, glasverandor etc,). Goda exempel är t.ex. husen på
Västerhöjden i Kärna.
-Planbeskrivningen ger mycket knapphändiga beskrivningar och visualiseringar av hur de planerade husen är
tänkta att se ut, utan ger endast vaga inspirationsbilder och kortfattade beskrivningar av materialval etc. Vi
tycker därför att underlaget är alltför bristfälligt. Det som går att utläsa av gestaltningsprogrammet är dock att
bebyggelsen präglas av modernitet, att fasaderna ej ska målas utan ska bestå av sten, melerat tegel samt olika
naturfärgade träslag såsom t.ex. lärk, eller vara järnvitriolbehandlade. Risken är mycket stor att den moderna
stilen kommer att göra området en otjänst. Om 20 år riskerar det att likt 70-talets miljonprogram och 80-talets
villakomplex stå som löjeväckande monument av sin tid. Möjligen kan det gå att ha fördragsamhet med sådan
bebyggelse i anslutning till ett tättbebyggt område eller en stadskärna, men att förstöra en orörd och vacker
kustnära plats med likformade radhus, klusterbyggnation och höghus i modern stil är både brutalt,
omdömeslöst och kortsiktigt. Byggnationen måste värna ursprunglighet och tidlöshet. Att förslaget framställs
som en ”nytolkning av det traditionella bohuslänska samhället” finner vi mycket långsökt och missvisande.
-En följd av tätheten i området är bristen på privata ytor. Detta avhjälps genom 150-160 cm höga plank som är
tänkta att omgärda varje bostad. Vi anser att detta vare sig är trivsamt eller god arkitektur.
Gestaltningsprogrammet låter påskina att dessa plank utgör ”ett karaktärselement som bidrar till en
sammanhållen helhet” (s. 11) som ska ge skydd mot västanvinden. Det är lätt att se tomheten i orden och inse
att resultatet faktiskt kommer att bli ett överexploaterat bostadsområde omgärdat av plank - ett desperat försök
att skapa privata sfärer. Detta bör undvikas genom färre hus och glesare bebyggelse.
-I planen finns ett tiotal miljöstationer utplacerade över området, alla utformade med stora glaspartier och
väggar i signalfärger. ”Detta för att höja statusen av hanteringen av avfall och återvinning”. Vi vänder oss
kraftigt emot idén, att signalfärger skulle göra större nytta för miljön. Tvärtom förordar vi diskret utformade
miljöhus, som tar estetiska hänsyn och smälter in snarare än sticker ut. Att som boende i området ha en diskret
träfasad i blickfånget utanför köksfönstret är betydligt mindre iögonfallande och störande än en neongul eller
signalgrön vägg. Vi ifrågasätter även antalet. Tiotalet miljöstationer anser vi vara för många, då sådana av
erfarenhet skapar otrivsel i ett område i form av oreda och oväsen. Dessutom lockar de till sig skadedjur.
-P g a för höga bullernivåer orsakade av väg 168 krävs åtgärder i form av vallar och skärmar, som vi anser
kommer att förstöra områdets karaktär och den estetiska upplevelsen av platsen negativt.
Den planerade byggnationen skulle innebära en förvanskning av området vilket uttryckligen är
förbjudet enligt BPL 2 kap 6§ och 8 kap 13§.
-Landskapsbildens rymd och harmoni tack vare stora ängar, hedar och lågväxt vegetation skulle förvanskas
till oigenkännlighet vid planerad bebyggelse. Förvanskningen skulle bli total, vilket är förbjudet i PBL. I
Detaljplanen (s 13-15) säger man sig ta hänsyn till platsen, till topografi och landskapsbild. Vi ser tvärtemot
att inga hänsyn tas till vare sig natur, djur, historisk-kulturella värden, befintlig byggnation eller boende i
området.
-Förvanskningen innebär framförallt att lantlig miljö med öppet landskap i känslig kustzon förvandlas till en
trång förort med tättbebyggda hus, p-platser, garage, återvinningscentraler och gator.
-Tak i olika vinklar blir den dominerade landskapsbilden tillsammans med egendomsavskärmande plank.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§, kap 4 4§)
-den harmoniska miljön vid Tjuvkils huvud med vackra natur- och kulturvärden kommer helt att försvinna
och ersättas av 194 hus samt parkeringsplatser, vägar och annat. Området skulle påtagligt skadas för all
framtid, vilket inte är tillåtet enligt MB.
-radhus, höghus, p-platser och gator kommer att ersätta dagens upplyftande rekreation i närområdet för
invånare runt om 2:67.
-boende i andra delar av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att
besöka en ”modern tolkning av en fiskeby” som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
-Tjuvkil är idag ett mycket populärt utflyktsmål året runt men speciellt sommartid. Då räcker varken
Hamnvägen eller p-platserna till. Hur ska tillgängligheten lösas i framtiden med ytterligare 800-1000
närboende i området samt med ytterligare befolkningstillväxt i Tjuvkil enligt översiktsplanen?
-”Bohuslän söder om Lysekil är av stor intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop 1985/86:3 s 63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4 §§ MB).” Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra
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Götaland 2000:8 s9 på sidan 21 i ÖP 2010, Havsområdet i Kungälv, ser vi att hela Tjuvkil befinner sig i
området ”Riksintresse MB 4 kap 4§ högexploaterad kust”.
VÄG 168
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste åtgärdas innan någon byggnation är möjlig. Av
planbeskrivningen framgår att det beräknas bli en 30 % ökning av trafiken vid föreslagen byggnation
av 2:67. Befintlig väg klarar inte detta!
I Länsstyrelsens granskningsyttrande av ÖP (s. 9, 2011-07-06) framgår tydligt att exploatering i
kustzonen måste ske parallellt med utbyggnad av väg och övrig infrastruktur: ”Nya bostäder och
verksamheter bör inte byggas ut innan infrastrukturen och kollektivtrafiken kan lösas på ett
tillfredsställande sätt.”
Vi anser följande:
-För de boendes del innebär ökad trafik i sig försämrade boendekvaliteter med avseende på buller, utsläpp,
köbildning och ökad risk för olyckor.
-Utgångspunkten för planförslaget och de beräkningar som gjorts avseende bullernivåer, är i första hand att
väg 168 flyttas till en ny vägsträckning. Trafikverket har nu beslutat att befintlig vägsträckning ska gälla även
fortsättningsvis. Detta innebär att riktvärdet 70dB för hus nära väg 168 och Hamnvägen beräknas överskridas.
Risk för för höga värden föreligger även på andra platser i området, vilket de genomgående vaga
formuleringarna antyder (”bör riktvärdena klaras”). Vallar och skärmar är de åtgärder som är tänkta att
minska bullret. Dessa vallar och skärmar är något som kommer att påverka det estetiska uttrycket och känslan
i området negativt.
-Hela vägsträckan är alltför smal för att bilister, cyklister och gångtrafikanter ska kunna nyttja vägen
samtidigt.
-Problemen är redan stora vid busshållplatser utmed vägen, utan vare sig bussfickor eller kurer för resenärer
att vänta vid och bussar att stanna vid. Situationen skapar problem för bakomvarande bilister, som stoppas
upp av bussen och köer bildas.
-Vår, sommar och höst ökar trafiken markant och vägsträckan blir en ännu större trafikfara.
-Byggnation planeras även på Instön och Koön, vilket medför ytterligare belastning och väg 168 blir en
mycket stor trafikfara om den inte åtgärdas.
-Trafikproblemen kommer att bli ohållbara om tänkt byggnation skulle bli verklighet och de skulle märkas
redan från Ytterby, där trafikstockning i rondellen redan är ett problem.
-Eftersom området är tänkt att locka småbarnsfamiljer torde det vara synnerligen angeläget att ta hänsyn till
Länstyrelsens synpunkter om att nybyggnation måste föregås av utbyggnad av infrastrukturen. Som
småbarnsförälder är väg 168 mot Marstrand redan i dagsläget, med den trafiksituation som råder, ett stort
orosmoment i vardagen, som är både begränsande (för att inte säga frihetsberövande) och obehaglig. Att vänta
på bussen utmed vägen är förenat med stor fara.
VÄXT- OCH DJURLIV
Området har ett rikt växt- och djurliv värt att bevara och ta hänsyn till. I ÖP står att hela kustområdet
omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv och bör skyddas mot åtgärder som kan orsaka
skada. Kustområdet beskrivs ha ett stort ekologiskt värde som är känsligt för näringsläckage från bl.a.
avlopp. Att en förtätning av Tjuvkilshuvud med 250 nya bostäder kommer att orsaka skada för djur,
natur och vatten är inte svårt att räkna ut. I och med den planerade byggnationen beräknas ca 800
individer flytta till området med i genomsnitt 1,8 bilar per hushåll, totalt 400-500 nya bilar. Den ökade
trafiken medför oundvikligen avgasutsläpp som påverkar både djur, natur, vatten och människor
negativt.
-Åkergrodan som är fridlyst finns i dammen.
-större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra och i flera
källare av gamla hus. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige. En fördjupad inventering är nödvändig,
även av Hasselsnok.
-Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En fördjupad artinventering under växtperioden
måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari.
-skogsödlan som är fridlyst finns i området.
-på grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse (ÖP 2010).
Bäcken rinner ut i havet vid marinan med en grund mjuk botten. En byggnation och asfaltering av större delen
av 2:67 innebär en stor risk för övergödning/ att förorenat dagvatten skulle rinna ner i bäcken och ut i havet
och i Älgöfjorden.
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-Risken är stor att det rika fågellivet skulle störas och komma till skada. I området kring Tjuvkils huvud finns
många olika arter bl.a korp, berguv, nattskärra, gök, hackspett, tornfalk, fasan och otaliga småfåglar. Ängarna
och åkerholmarna är viktiga jaktmarker för vissa arter och betydelsefulla häckningsplatser för andra, t.ex.
nattskärran som häckar i gräset på ängsmark. På området för de planerade grupphusen har vi sett både berguv,
nattskärra, gök, hackspett och fasaner ett flertal gånger.
-vid bebyggelse måste hänsyn tas till de fladdermöss som finns i området.
-flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten ”Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67” gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.

HISTORISKT- KULTURELLA VÄRDEN
Den arkeologiska utredningen ”Gravar, boplatser och hällristning i Tjuvkil” visar att hela 43
anläggningar påträffats i området. Lämningarna NY 1,2,5,6,7 är av förhistorisk karaktär och utgörs av
nyfynd. Det rör sig om troliga gravplatser, boplatser, stolphål, stensättningar, härdar, rösen,
stensättningar och hällristningar (s. 28). Samtliga av dessa nyfunna lämningar är anmälda till FMIS
som fasta fornlämningar. Hällristningen NY6 har hög vetenskaplig potential (s. 24). Ingen av
lämningarna är att betrakta som avgränsad, vilket innebär att det kan finnas mycket mer på 2:67. Med
tanke på detta anser vi följande:
-

-

-

-

Som boende i området känns det mycket angeläget och värdefullt att man från kommunen sida tar
aktiv hänsyn till dessa historisk-kulturella värden och månar om att bevara dem. Dels med tanke på
kommande generationer, dels med tanke på att Tjuvkil som ort, med bl.a. fornborgen på berget, bör
uppmärksammas för sin så tydliga historiska förankring.
Kungälvs kommun måste låta göra en förundersökning och en slutundersökning av samtliga
lämningar i området. Man bör också göra en riktad hällristningsinventering i samband med
förundersökningen. Detta är också vad Bohusläns museum förordar i sin rapport ”Gravar, boplatser
och hällristning i Tjuvkil” (s.28).
I Planbeskrivningens (Detaljplan för Tjuvkil 2:67 mfl) konsekvensbeskrivning (s. 27) står det att
man tagit hänsyn till påträffade fornminnen vid utformningen av planförslaget: ”Planförslaget har
anpassats efter påträffade fornfynd vilka huvudsakligen bevaras inom område som utgör allmän
plats”. Detta stämmer inte! De påträffade lämningarna återfinns framförallt på den ängs- och
åkermark där byggnation är planerad. De fynd man valt att bevara är de som finns på bergspartierna
där man ändå inte planerat någon bebyggelse. Byggnation får inte ske på mark där fasta
fornlämningar hittats!
Området där det är planerat 12 st grupphus benämns i utredningen från Bohusläns museum som NY1.
Det är 8350 kvadratmeter stort och består uteslutande av häll- och gräsmark. På NY1 grävdes 14
schakt och man fann både stolphål, gropar och stenpackningar, samtliga fasta fornlämningar, ej att
betrakta som avgränsade. Marken är således redan före en förundersökning lagskyddad. Man får
varken göra ingrepp i lämningarna eller ta bort dem. Det är anmärkningsvärt att både exploatör och
tjänstemän väljer att bortse från de lagar och riktlinjer som gäller samt att den information som
skickats till hushållen är bristfällig och undanhåller information. Vi anser att området NY1 där
grupphus är planerade inte ska bebyggas, med hänsyn till de fasta, ej avgränsade fornlämningar som
finns på platsen.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Enligt ÖP 2010 (s. 61-62) skall golvyta för ny byggnation vid kusten alltid överstiga + 2,7 m och bör
överstiga 3,7 m. Om man bygger i intervallet mellan 2,7-3,7 m skall en åtgärdsanalys med hänsyn till
klimatförändringar redovisas. Planförslaget för Tjuvkil 2:67 (s. 24) föreslår en lägsta invändiga golvnivå för
bostäder till 3,5 m.
Områdets centrala delar är dock mycket lågt belägna med ca 2-3 m över nollplanet. Flera områden ligger
således i riskzonen för översvämningar, angivna som zon 2,3 och 4 i planen. Hamnvägen riskerar att
översvämmas vid högvattennivå. Vi anser följande:
-

Byggnationen ska följa de riktlinjer som ÖP föreskriver om 3,7 m över nollplanet för invändig
golvyta.
De områden som understiger 2,7 m över nollplanet ska inte bebyggas alls p g a
översvämningsriskerna och med hänvisning till de utredningar som gjorts i frågan (se ÖP s. 61).
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-

Området profileras i gestaltningsprogrammet som miljöanpassat. Ett dussin signalgröna
miljöstationer kan knappast väga upp bristen av långsiktiga hänsyn som t.ex. rör översvämningsrisk.

VEM ÄR BYGGNATIONEN ANPASSAD FÖR?
- Tjuvkils by är tänkt att locka barnfamiljer. Man planerar för en förskola och lekplatser. Bostäderna är
tänkta att vara ”billiga” och attraktiva för unga och småbarnsfamiljer. Vi ifrågasätter om beräkningen
verkligen är rimlig. För det första: kommer bostäderna verkligen att bli billiga? (En rimlig jämförelse
är ”Tjuvkils havsport” där radhusen säljs för ca 3,7 miljoner exklusive tillval som garage och terrass.)
För det andra: Som barnfamilj lockas man antingen av närhet till affärer, skola och barnomsorg,
vilket inte erbjuds i Tjuvkil. Eller så lockas man av att bo lantligt, men då för att man värdesätter att
leva nära naturen eller p g a möjligheten till stor trädgård för lek och samvaro. I den planerade
Tjuvkils by erbjuds inte detta överhuvudtaget, utan några kvadratmeter tomt omgärdat av plank.
Lekytorna består av minimala lekplatser samt ett fåtal grönområden på oländig bergsterräng, där man
dessutom ska samsas med alla övriga boende i området (+eventuella hundar). För barnfamiljer krävs
mycket större grönomoråden och gemensamhetsytor än de planerade, både orörd natur och ordnade
anläggningar såsom t.ex. fotbollsplan. Som barnfamilj tror vi också att man känner behov av en större
privat sfär som en större tomt med trädgård kan erbjuda.
- Kommunen förmodas också räkna med en betydande inkomstkälla i antalet nya skattebetalande
kommuninvånare som beräknas bli permanentboende i området. Vi befarar att de planerade
bostäderna snarare kommer att locka sommarboende, då barnfamiljer torde vilja ha fristående villor
med större tomter medan pensionärer föredrar närhet till en stadskärna och service.
- Att ”Tjuvkils by” är ett havsnära område med promenadavstånd till bad torde vara en betydande
faktor för att vilja bosätta sig där. Den befintliga badplatsen har ingen möjlighet att ta emot så många
fler badgäster, som byggnationen skulle medföra. Under högsäsong är den helt fullbelagd och
rymmer då ca 200 personer.
FÖRSLAG PÅ BYGGNATION1
Förslag på byggnation om 30-talet hus på det sydöstra och sydvästra området, placerade utmed bergskanten
samt runtom de bägge hällarna på ängsmarken. Infart från Marstrandsvägen (väg 168). Gatan löper parallellt
med bergskanten och förgrenas ut mot huset längs hällarna. Vägen är ej genomfartsväg till befintligt område
utan återvändsgata med vändzoner för att slippa onödig genomfartstrafik.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar. Utredningar kompletteras för att säkerställa att risk
för översvämning ej föreligger. Aktuella utredningar till planförslaget kompletteras, såsom exempelvis
kulturmiljövärden, trafik och buller, VA-dagvatten, geoteknik m.fl. Fornminnenas karaktär och art ska
undersökas ytterligare genom den arkeologiska förundersökningen, kommunen ska utföra landskapsanalys
och en beskrivning/analys av fornminnena samt tydliggöra planhandlingar under omarbetningen. Utformning
av byggnads- och totalhöjder ses över.
Swen Emanuel, Tjuvkil 3:50, 2013-06-21
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägg:
SILA MYGG OCH SVÄLJA KAMELER
Vi fick inte bygga till 12 kvadratmeter, som grannen fick på Grenvägen. Alla grannar hade skrivit på ritningen
och samtyckt. Från 70 till 82 kvadratmeter var för STOR avvikelse.
Men 200 meter bort, finns det tydligen ingen prickad mark eller andra invändningar från bestämmelser från
1950-talet som stör en utbyggnad som förvandlar idyllen Tjuvkil till en överexploaterad bebyggelse.
Skärpning! Gör om, och gör rätt och ta ett helhetsgrepp vid planläggningen av Tjuvkil
KOMMENTAR
Samtliga detaljplaner i Tjuvkil ska ses över i samband med utbyggnad av kommunalt VA. I detta
omvandlingsarbete ska även fritidsbostädernas byggrätter utökas för att motsvara helårsboende Se även
gemensam kommentar.

1

Se bilaga i originalhandlingar
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Britt o Rolf Lipschutz, Tjuvkil 2:16, Stenstavägen 4, 2013-06-19
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägget:
Särskilda synpunkter betr. vår fastighet
• Vi tar idag vårt vatten från en brunn belägen på planområdet. Ett bevittnat dokument från 50-talet ger oss
rätten till detta. Vi motsätter oss att man bygger 2.5-plansradhus framför oss och därmed tar vår havsutsikt
både från veranda och trädgård.
• Om en miljöstation skall byggas nedanför oss skall den byggas in och göras ljudlös. Om den dessutom skall
ta hushållssopor motsätter vi oss helt då detta drar till sig råttor.
• Vi har inget emot barn- och förskola men av ljudskäl vill vi att gården vätter mot ängen.
• Ökad trafik på Hamnvägen leder till ökat buller. Vårt hus ligger högt och bullret stiger uppåt. Vi vill att
trädraden som kantar Stenstavägen lämnas kvar som bullerskydd.
• Vi har ett väl fungerande avlopp via vår avloppsförening och har inget intresse av att betala en massa pengar
för ett helt nytt system. Istället bör vårt nuvarande system anslutas till det kommunala systemet.
Byggnationen bäddar för en framtida katastrof
• Den globala uppvärmningen går fortare än man trott. För några veckor sedan kom nya rapporter om
avsmältningen i Arktis som visar att det går fortare än beräknat. Vi kommer att få oväder och stormar som vi
inte upplevt tidigare. I New York finns idag tiotusentals villor i ”drömlägen” vid havet som antingen slagits
sönder eller förlorat sitt värde pga stormen Sandy. En storm man inte trodde kunde hända där.
• Områdets lägsta punkter är 1 m över havsnivån. Varför ta denna risk att bädda för en framtida katastrof?
Varför inte hitta ett annat säkrare område för denna byggnation.
• Om man bestämmer att minska antalet hus som får förekomma enligt planen så bör man i första hand ta bort
de hus som ligger i lägst belägna områden.
KOMMENTAR:
Planförslaget omarbetas, byggnaders totalhöjder och byggnadshöjder ses över, se även gemensam
kommentar.

Per Sköld, Tjuvkil 2:167, 2:98, 2013-06-19
YTTRANDE
”Ingen som helst hänsyn har tagits till de boende i området som valt att bosätta sig på landsbygden och
kustzonen istället för ett liv i stadsmiljö. Det extremt stora antalet hus och sammanpackade så tätt tillsammans
förstör totalt områdets karaktär. Den totala förvanskningen ifrån öppet landskap med stora ängar och natur till
en trång storstads eller förortsmiljö strider mot PBL 2 kap 6§ och kap 13§.
Som boende i området så vill jag se ett mindre antal hus, ej så tätt mellan husen så att man måste ha ett plank
grannar emellan. Villor eller småhus med gröna ytor runtomkring, dessutom hus som smälter in i den
Bohusländska kustmiljön tex vita hus med träpanel.
Jag vill inte ha någon ”modern nytolkning av det Bohusländska samhället”, jag vill ha ett område i harmoni
med befintlig bebyggelse, inte något som någon arkitekt hittat på när utsvävningarna varit som värst.
Som alla vet så har arkitekter en vilja att vara nyskapande, det syns verkligen på gestaltningen/utformning av
hus och område i förslaget till ny detaljplan, tyvärr här på ett negativt sätt. Jag upprepar mig, bygg så det
smälter in i den Bohusländska kustmiljön.
Områdets lilla badplats och hamn klarar inte heller hur många människor som helst, även detta ett skäl till ett
mindre antal hus. På samma tema så vet vi alla att Marstrandsvägen inte klarar hur många bilar som helst, och
omfattningen av att bygga ett så här stort antal hus medför INTE en relativ begränsad trafikökning som det
står i handlingarna utan precis tvärtom blir det en BETYDANDE trafikökning.”
Övriga detaljerade synpunkter:
BEBYGGELSEN
Jag anser att den planerade byggnationen om 250 bostäder är en överexploatering som varken tar
hänsyn till befintlig byggnation eller traditionell bohuslänsk bebyggelse, ej heller de boende i området,
landskapsbild, natur- och kulturvärden samt djurliv.

-det mer skulle motsvara den nuvarande tätheten mellan husen och på så vis bättre harmoniera med området i
övrigt.
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-det skulle ge plats åt trädgårdar och större grönområden. Det unika kustlandskapet med ängsmark,
hedkaraktär och låg vegetation med vildros, vildapel, ljung, stensöta och ängsblommor skulle gå att bevara i
mycket större utsträckning, liksom värdefulla kulturminnen såsom fornlämningar av olika slag.
-det skulle minska risken för överbelastning på badplatsen, vilken det redan i dagsläget är hårt tryck på.
Sommartid är den fullbelagd. Detsamma gäller hamnen.
-Det skulle ge en mer rimlig och godtagbar ökning av trafik, bullernivåer och belastning av väg 168.
Jag anser att den tänkta bebyggelsen kan spridas ut över ett större område eftersom:
-det redan finns andra områden i Tjuvkil avsatta för exploatering, t o m så snart som år 2020. Hela Tjuvkil har
en yta på 330 ha med totalt ca 700 invånare. Varför fördubbla Tjuvkils invånarantal på en yta om 13 ha, när
det finns möjlighet att sprida ut bebyggelsen? Exempelvis kring Intaget.
-Den planerade byggnationen är alltför tät och storskalig. De naturvärden som idag kännetecknar området och
gör det attraktivt skulle förstöras eller försvinna i och med exploateringen.
-Det skulle ge möjlighet att bevara större grönområden för rekreation. De i planförslaget inritade
strövområdena består i själva verket av svårgenomtränglig bergsterräng och passar dåligt för tänkt aktivitet.
Som boende i området känner man sin omgivning väl och kan se att de fina orden tyvärr ofta har dålig
verklighetsförankring.
-Det måste finnas utrymme för lek för de barn som är tänkta att bo i området. De 4 lekplatser som är inritade
på illustrationskartan är tillsammans lika stora som den redan befintliga lekplatsen, vilken är belägen där de
friliggande villorna är tänkta att byggas. Så man ersätter den lekplats som är lagom stor för de barn som bor i
området idag med lika mycket lekplatsyta fast denna ska räcka för 15 ggr så många barn, alltså inte speciellt
barnvänligt område. Var finns fotbollsplaner och gräsmattor för lek och rastning av hundar mm?
Gestaltningsprogrammet vill göra gällande att man tagit hänsyn till landskapsbild och traditionell
bohuslänsk byggnadstradition i sin utformning av området och menar att den täta bebyggelsen med
plank och trånga gränder liknar ett typiskt västkustsamhälle. Argumentationen är väldigt väldigt
långsökt. Den planerade byn kommer knappast att likna ett pittoreskt Gullholmen eller Åstol, utan
snarare ett förortssamhälle i modern stil. På vilket sätt är det att ta hänsyn till landskapsbild, topografi
och naturvärden?
Jag anser att bebyggelsen, arkitekturen och utformningen av området bör smälta in bättre i
landskapsbilden och anpassas till traditionell byggnadstradition för kustsamhällen på detta sätt:
-Husen bör begränsas till fristående villor om max 1,5 plan omgivna av trädgårdar och grönområden.
-De högre husen i förslaget på 2,5 och 5 vån ska tas bort, då de inte alls skulle smälta in i området utan bli
alltför dominerande.
-Arkitekturen bör ta hänsyn till och sträva efter att efterlikna gammal bohuslänsk byggnadstradition ( vita, 1,5
plans-hus, träpanel, spröjsade fönster, takkupor, glasverandor etc,). Goda exempel är t.ex. husen på
Västerhöjden i Kärna.
-Planbeskrivningen ger mycket knapphändiga beskrivningar och visualiseringar av hur de planerade husen är
tänkta att se ut, utan ger endast vaga inspirationsbilder och kortfattade beskrivningar av materialval etc. Det
som går att utläsa av gestaltningsprogrammet är dock att bebyggelsen präglas av modernitet, att fasaderna ej
ska målas utan ska bestå av sten, melerat tegel samt olika naturfärgade träslag såsom t.ex. lärk, eller vara
järnvitriolbehandlade. Risken är mycket stor att den moderna stilen kommer att göra området en otjänst. Om
20 år riskerar det att likt 70-talets miljonprogram och 80-talets villakomplex stå som löjeväckande monument
av sin tid. Möjligen kan det gå att ha fördragsamhet med sådan bebyggelse i anslutning till ett tättbebyggt
område eller en stadskärna, men att förstöra en orörd och vacker kustnära plats med likformade radhus,
klusterbyggnation och höghus i modern stil är både brutalt, omdömeslöst och kortsiktigt. Byggnationen måste
värna ursprunglighet och tidlöshet. Att förslaget framställs som en ”nytolkning av det traditionella
bohuslänska samhället” finner vi mycket långsökt och missvisande.
-En följd av tätheten i området är bristen på privata ytor. Detta avhjälps genom 150-160 cm höga plank som är
tänkta att omgärda varje bostad. Vi anser att detta vare sig är trivsamt eller god arkitektur.
Gestaltningsprogrammet låter påskina att dessa plank utgör ”ett karaktärselement som bidrar till en
sammanhållen helhet” (s. 11) som ska ge skydd mot västanvinden. Det är lätt att se tomheten i orden och inse
att resultatet faktiskt kommer att bli ett överexploaterat bostadsområde omgärdat av plank - ett desperat försök
att skapa privata sfärer. Detta bör självklart undvikas genom färre hus och glesare bebyggelse.
I planen finns ett tiotal miljöstationer utplacerade över området, alla utformade med stora glaspartier och
väggar i signalfärger. ”Detta för att höja statusen av hanteringen av avfall och återvinning”. Vi vänder oss
kraftigt emot idén, att signalfärger skulle göra större nytta för miljön. Tvärtom förordar vi diskret utformade
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miljöhus, som tar estetiska hänsyn och smälter in snarare än sticker ut. Att som boende i området ha en diskret
träfasad i blickfånget utanför köksfönstret är betydligt mindre iögonfallande och störande än en signalgrön
glasvägg.
-P g a för höga bullernivåer orsakade av väg 168 krävs åtgärder i form av vallar och skärmar, som jag anser
kommer att förstöra områdets karaktär och den estetiska upplevelsen av platsen negativt.
Den planerade byggnationen skulle innebära en förvanskning av området vilket uttryckligen är
förbjudet enligt BPL 2 kap 6§ och 8 kap 13§.
-Landskapsbildens rymd och harmoni tack vare stora ängar, hedar och lågväxt vegetation skulle förvanskas
till oigenkännlighet vid planerad bebyggelse. Förvanskningen skulle bli total, vilket är förbjudet i PBL. I
Detaljplanen (s 13-15) säger man sig ta hänsyn till platsen, till topografi och landskapsbild. Helt fel, inga som
helst hänsyn tas till vare sig natur, djur, historisk-kulturella värden, befintlig byggnation eller boende i
området.
-Förvanskningen innebär framförallt att lantlig miljö med öppet landskap i känslig kustzon förvandlas till en
trång förort med tättbebyggda hus, p-platser, garage, återvinningscentraler och gator.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§, kap 4 4§)
-den harmoniska miljön vid Tjuvkils huvud med vackra natur- och kulturvärden kommer helt att försvinna
och ersättas av 194 hus samt parkeringsplatser, vägar och annat. Området skulle påtagligt skadas för all
framtid, vilket inte är tillåtet enl. MB.
-radhus, höghus, p-platser och gator kommer att ersätta dagens upplyftande rekreation i närområdet för
invånare runt om 2:67
-boende i andra delar av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att
besöka en ”modern tolkning av en fiskeby” som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
-Tjuvkil är idag ett mycket populärt utflyktsmål året runt men speciellt sommartid. Då räcker varken
Hamnvägen eller p-platserna till. Hur ska tillgängligheten lösas i framtiden med ytterligare 800-1000
närboende i området samt med ytterligare befolkningstillväxt i Tjuvkil enligt översiktsplanen?
-”Bohuslän söder om Lysekil är av stor intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop 1985/86:3 s 63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4 §§ MB).” Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra
Götaland 2000:8 s9
-på sidan 21 i ÖP 2010, Havsområdet i Kungälv, ser vi att hela Tjuvkil befinner sig i området ”Riksintresse
MB 4 kap 4§ högexploaterad kust”.
VÄG 168
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste åtgärdas innan någon byggnation är möjlig. Av
planbeskrivningen framgår att det beräknas bli en 30% ökning av trafiken vid föreslagen byggnation
av 2:67. Befintlig väg klarar inte detta!
I Länsstyrelsens granskningsyttrande av ÖP (s. 9, 2011-07-06) framgår tydligt att exploatering i
kustzonen måste ske parallellt med utbyggnad av väg och övrig infrastruktur: ”Nya bostäder och
verksamheter bör inte byggas ut innan infrastrukturen och kollektivtrafiken kan lösas på ett
tillfredsställande sätt.”
Jag anser följande:
-För de boendes del innebär ökad trafik i sig försämrade boendekvaliteter med avseende på buller, utsläpp,
köbildning och ökad risk för olyckor.
-Utgångspunkten för planförslaget och de beräkningar som gjorts avseende bullernivåer, är i första hand att
väg 168 flyttas till en ny vägsträckning. Trafikverket har nu beslutat att befintlig vägsträckning ska gälla även
fortsättningsvis. Detta innebär att riktvärdet 70dB för hus nära väg 168 och Hamnvägen beräknas överskridas.
Risk för för höga värden föreligger även på andra platser i området, vilket de genomgående vaga
formuleringarna antyder (”bör riktvärdena klaras”). Vallar och skärmar är de åtgärder som är tänkta att
minska bullret. Dessa vallar och skärmar är något som kommer att påverka det estetiska uttrycket och känslan
i området negativt.
-Hela vägsträckan är alltför smal för att bilister, cyklister och gångtrafikanter ska kunna nyttja vägen
samtidigt.
-Problemen är redan stora vid busshållplatser utmed vägen, utan vare sig bussfickor eller kurer för resenärer
att vänta vid och bussar att stanna vid. Situationen skapar problem för bakomvarande bilister, som stoppas
upp av bussen och köer bildas.
-Vår, sommar och höst ökar trafiken markant och vägsträckan blir en ännu större trafikfara.
-Byggnation planeras även på Instön och Koön, vilket medför ytterligare belastning och väg 168 blir en
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mycket stor trafikfara om den inte åtgärdas.
-Trafikproblemen kommer att bli ohållbara om tänkt byggnation skulle bli verklighet och de skulle märkas
redan från Ytterby, där trafikstockning i rondellen redan är ett problem.
-Eftersom området är tänkt att locka småbarnsfamiljer torde det vara synnerligen angeläget att ta hänsyn till
Länstyrelsens synpunkter om att nybyggnation måste föregås av utbyggnad av infrastrukturen. Som
småbarnsförälder är väg 168 mot Marstrand redan i dagsläget, med den trafiksituation som råder, ett stort
orosmoment i vardagen, som är både begränsande (för att inte säga frihetsberövande) och obehaglig. Att vänta
på bussen utmed vägen är förenat med stor fara.
VÄXT- OCH DJURLIV
Området har ett rikt växt- och djurliv värt att bevara och ta hänsyn till. I ÖP står att hela kustområdet
omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv och bör skyddas mot åtgärder som kan orsaka
skada. Kustområdet beskrivs ha ett stort ekologiskt värde som är känsligt för näringsläckage från bl.a.
avlopp. Att en förtätning av Tjuvkilshuvud med 250 nya bostäder kommer att orsaka skada för djur,
natur och vatten är inte svårt att räkna ut. I och med den planerade byggnationen beräknas ca 800
individer flytta till området med i genomsnitt 1,8 bilar per hushåll, totalt 400-500 nya bilar. Den ökade
trafiken medför oundvikligen avgasutsläpp som påverkar både djur, natur, vatten och människor
negativt.
-Åkergrodan som är fridlyst finns i dammen.
-större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra och i flera
källare av gamla hus. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige. En fördjupad inventering är nödvändig,
även av Hasselsnok.
-Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En fördjupad artinventering under växtperioden
måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari.
-skogsödlan som är fridlyst finns i området.
-på grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse (ÖP 2010).
Bäcken rinner ut i havet vid marinan med en grund mjuk botten. En byggnation och asfaltering av större delen
av 2:67 innebär en stor risk för övergödning/ att förorenat dagvatten skulle rinna ner i bäcken och ut i havet
och i Älgöfjorden. Bäcken fungerar även som lekplats för öring och är således betydelsefull för
öringtillväxten.
-stor risk för att det rika fågellivet skulle störas och komma till skada. I området kring Tjuvkils huvud finns
många olika arter bl.a korp, berguv, nattskärra, gök, hackspett, tornfalk, fasan och otaliga småfåglar. Ängarna
och åkerholmarna är viktiga jaktmarker för några arter. På området för de planerade grupphusen har vi sett
både berguv, nattskärra, gök, hackspett och fasaner ett flertal gånger.
-vid bebyggelse måste hänsyn tas till de fladdermöss som finns i området.
-flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten ”Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67” gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.
HISTORISKT- KULTURELLA VÄRDEN
Den arkeologiska utredningen ”Gravar, boplatser och hällristning i Tjuvkil” visar att hela 43
anläggningar påträffats i området. Lämningarna NY 1,2,5,6,7 är av förhistorisk karaktär och utgörs av
nyfynd. Det rör sig om troliga gravplatser, boplatser, stolphål, stensättningar, härdar, rösen,
stensättningar och hällristningar (s. 28). Samtliga av dessa nyfunna lämningar är anmälda till FMIS
som fasta fornlämningar. Hällristningen NY6 har hög vetenskaplig potential (s. 24). Ingen av
lämningarna är att betrakta som avgränsad, vilket innebär att det kan finnas mycket mer på 2:67. Med
tanke på detta anser vi följande:
-Som boende i området känns det mycket angeläget och värdefullt att man från kommunen sida tar aktiv
hänsyn till dessa historisk-kulturella värden och månar om att bevara dem. Dels med tanke på kommande
generationer, dels med tanke på att Tjuvkil som ort, med bl.a. fornborgen på berget, bör uppmärksammas för
sin så tydliga historiska förankring.
-Kungälvs kommun måste låta göra en förundersökning och en slutundersökning av samtliga lämningar i
området. Man bör också göra en riktad hällristningsinventering i samband med förundersökningen. Detta är
också vad Bohusläns museum förordar i sin rapport ”Gravar, boplatser och hällristning i Tjuvkil” (s.28).
-I Planbeskrivningens (Detaljplan för Tjuvkil 2:67 mfl) konsekvensbeskrivning (s. 27) står det att man tagit
hänsyn till påträffade fornminnen vid utformningen av planförslaget: ”Planförslaget har anpassats efter
påträffade fornfynd vilka huvudsakligen bevaras inom område som utgör allmän plats”. Detta stämmer inte!
De påträffade lämningarna återfinns framförallt på den ängs- och åkermark där byggnation är planerad. De
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fynd man valt att bevara är de som finns på bergspartierna där man ändå inte planerat någon bebyggelse.
Byggnation får inte ske på mark där fasta fornlämningar hittats!
-Området där det är planerat 12 st grupphus benämns i utredningen från Bohusläns museum som NY1. Det är
8350 kvadratmeter stort och består uteslutande av häll- och gräsmark. På NY1 grävdes 14 schakt och man
fann både stolphål, gropar och stenpackningar, samtliga fasta fornlämningar, ej att betrakta som avgränsade.
Marken är således redan före en förundersökning lagskyddad. Man får varken göra ingrepp i lämningarna
eller ta bort dem. Det är anmärkningsvärt att både exploatör och tjänstemän väljer att bortse från de lagar och
riktlinjer som gäller samt att den information som skickats till hushållen är bristfällig och undanhåller
information. Vi anser att området NY1 där grupphus är planerade inte ska bebyggas, med hänsyn till de fasta,
ej avgränsade fornlämningar som finns på platsen.
ÖVERSVÄMNINGSRISK
Enligt ÖP 2010 (s. 61-62) skall golvyta för ny byggnation vid kusten alltid överstiga + 2,7 m och bör
överstiga 3,7 m. Om man bygger i intervallet mellan 2,7-3,7 m skall en åtgärdsanalys med hänsyn till
klimatförändringar redovisas. Planförslaget för Tjuvkil 2:67 (s. 24) föreslår en lägsta invändiga
golvnivå för bostäder till 3,5 m – alltså .
Områdets centrala delar är dock mycket lågt belägna med ca 2-3 m över nollplanet. Flera områden
ligger således i riskzonen för översvämningar, angivna som zon 2,3 och 4 i planen. Hamnvägen riskerar
att översvämmas vid högvattennivå. Jag anser följande:
-Byggnationen ska följa de riktlinjer som ÖP föreskriver om 3,7 m över nollplanet för invändig golvyta.
-De områden som understiger 2,7 m över nollplanet ska inte bebyggas alls p g a översvämningsriskerna och
med hänvisning till de utredningar som gjorts i frågan (se ÖP s. 61).
-Området profileras i gestaltningsprogrammet som miljöanpassat. Ett dussin signalgröna miljöstationer kan
knappast väga upp bristen av långsiktiga hänsyn som t.ex. rör översvämningsrisk.
VEM ÄR BYGGNATIONEN ANPASSAD FÖR?
-Tjuvkils by är tänkt att locka barnfamiljer. Man planerar för en förskola och lekplatser. Bostäderna är tänkta
att vara ”billiga” och attraktiva för unga och småbarnsfamiljer. Vi ifrågasätter om beräkningen verkligen är
rimlig. För det första: kommer bostäderna verkligen att bli billiga? (En rimlig jämförelse är ”Tjuvkils
havsport” där parhusen säljs för ca 3,7 miljoner exklusive tillval som garage och terrass.) För det andra: Som
barnfamilj lockas man antingen av närhet till affärer, skola och barnomsorg, vilket inte erbjuds i Tjuvkil. Eller
så lockas man av att bo lantligt, men då för att man värdesätter att leva nära naturen eller p g a möjligheten till
stor trädgård för lek och samvaro. I den planerade Tjuvkils by erbjuds inte detta överhuvudtaget, utan några
kvadratmeter tomt omgärdat av plank. Lekytorna består i minimala lekplatser samt ett fåtal grönområden på
oländig bergsterräng, där man dessutom ska samsas med alla övriga boende i området och deras eventuella
hundar. För barnfamiljer krävs mycket större grönomoråden och gemensamhetsytor än de planerade, både
orörd natur och ordnade anläggningar såsom t.ex. fotbollsplan. Som barnfamilj tror vi också att man känner
behov av en större privat sfär som en större tomt med trädgård kan erbjuda.
-Kommunen förmodas också räkna med en betydande inkomstkälla i antalet nya skattebetalande
kommuninvånare som beräknas bli permanentboende i området. Vi befarar att de planerade bostäderna
snarare kommer att locka sommarboende, då barnfamiljer torde vilja ha fristående villor med större tomter
medan pensionärer föredrar närhet till en stadskärna och service.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, och planområdet reduceras, se även gemensam kommentar för svar kring olika
ämnesområden. Aktuella utredningar till planförslaget kompletteras, såsom exempelvis kulturmiljövärden,
trafik och buller, VA-dagvatten, geoteknik m.fl. Fornminnenas karaktär och art ska undersökas ytterligare
genom den arkeologiska förundersökningen, kommunen ska utföra landskapsanalys och en
beskrivning/analys av fornminnena samt tydliggöra planhandlingar under omarbetningen. Utformning av
byggnads- och totalhöjder ses över och fler p-platser för hamnen undersöks.

Kia och Anders Hall, Tjuvkil 3:43, Grenvägen 2, 2013-06-23
YTTRANDE
Bästa Kungälvs kommun!
Måste reagera på utbyggnaden av Tjuvkil, det ni kallar för Tjuvkil 2:67, "Tjuvkils by".
Förstår att en förtätning av området bör göras men det finns ju oändligt många saker att ta hänsyn till.
Här kommer några;
Naturen, alla fornlämningar alla djur, alla växter.
Varför bygga så många hus på ett så litet område när Tjuvkil trots allt är ganska stort?
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Vill verkligen folk bo så oerhört trångt?
Vart ska barnen ta vägen när de blir för stora för lekplatserna, såg inte några ytor för bollspel etc.
Var ska det "byggas" ny strand? Den lilla som finns räcker inte tillför de boende i dagsläget.
Var ska det byggas ny hamn? Befintlig räcker inte till och det är ju kö på platser redan nu.
När det ordnas seglingar i hamnen är det väldigt trångt för trafiken och det lär ju inte bli bättre.
Hur kommer det sig att Toftebergsvägen byter namn?
När fastighetsägare söker bygglov för utbyggnad av sina hus med skiftande storlekar är det blankt nej, men
här blir husen över 100 kvm. Varför går det inte att ändra bygglov/detaljplaner så att det blir vettigt!?
VÄGEN;
Börjar man inte med att bygga en väg som är fungerande för många år framöver med cykelogångbana?
VATTEN O AVLOPP;
När kommer vattnen och avlopp?
Ska det bli ett förtätat fungerande område bör dessa punkter tas i beaktning!
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Styrelsen Tjuvkils badförening, 2013-06-21
YTTRANDE
Vi är en förening som sköter om den badplats som finns i anknytning till den tänkta byggnationen. Badplatsen
ligger delvis på fastighet 2:67 men med badhus och bryggor på 3:62. Vi är för tillfället 110 hushåll som är
medlemmar i föreningen. Badplatsen sträcker sig längs den sträcka av stranden som lämpar sig för bad och
solning. Under Veckorna 27-33 så är det vid fint väder helt fullt vid vår badplats. Vi uppskattar att det då är ca
200 personer där. Utöver vår badplats så finns det även en badmöjlighet i hamnen som inte heller den klarar
att ta emot fler besökare än vad den gör idag.
Vi vill med detta utrycka vår oro för att detta inte har tagits i beaktande när man gjorde denna
detaljplan. Var ska alla dessa ca 800-1000 personer som flyttar hit kunna bada och sola?
KOMMENTAR
Utöver befintlig badplats sydväst om planområdet finns även möjligheter att tillgängliggöra och locka folk att
nyttja den vackra norra strandpromenaden med stenstrand och badmöjlighet, se även gemensam kommentar.
Jonas Ring, Tjuvkil 16:1, Toftebergsvägen 8, 2013-06-23
YTTRANDE
"Kungälvs kommun, samhällsbyggnad har upprättat förslag till rubricerade detaljplan."
Snarare har Marstrands Fastighets AB upprättat en detaljplan med strikt egenintresse att maximera
exploateringsvärdet.
Att kommunen ställer sig bakom förslaget och rubricerar det som detaljplan när det i huvudsak är en
monstruös bygglovsansökan för en enskild fastighet är märkligt.
Sett i relation till den njugga och restriktiva bedömning förtätande bygglovsansökningar möter
i det omedelbara närområdet är det ännu märkligare.
Med reservation för det acceptabla i att bygga 50-75 bostäder på Tjuvkil 2:67 instämmer jag i övrigt med de
synpunkter som framförts av Intressegruppen Tjuvkils Huvud
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.

Margaretha Cassel, Toftebergsvägen 13, Tjuvkil 2:75, Tjuvkil 2:170, 2013-06-22
YTTRANDE
Detaljplan för bostäder Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun
Detaljplanen är inte förenlig med
l . Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun
2. Miljöbalken
3. Kulturminneslagen, Lag om kulturminnen m m
4. Plan- och Bygglagen
5. Sveriges Miljökvalitetsmål
6. Europeiska Landskapskonventionen
1. Översiktsplan 2010
sidan 4 Vision för Kungälv, Generationsansvar och hållbar utveckling
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''Kungälv ska växa och utvecklas med bostäder och näringsliv (besöksnäringen) som en del av regionens
bostads- och arbetsmarknad, samtidigt som natur- och kulturvärden bevaras, strandskyddet värnas och
friluftsliv främjas. Utvecklingen i Kungälv ska vara hållbar och sträva mot ett samhälle i balans.”
- besöksnäringen kommer att bli lidande eller helt utebli eftersom tillgång till hamnen
och det öppna inbjudande landskapet kommer att blockeras av mängder av hus, parkeringsplatser, bilar och
boende. Ytterst få besökare kan lockas av att uppleva en stadsbebyggelse när de förväntar sig tystnad,
ursprunglighet, skönhet, tidlöshet, orördhet som är kännetecken för Bohuslän. Badstränderna kommer inte ens
att rymma den mängd personer som beräknas flytta in i nybyggnationen och plats kommer absolut inte att
finnas för besökare från Kungälv eller andra delar av regionen! landet.
- stora natur- och kulturvärden kommer att skadas för all framtid. Det öppna landskapet belamras främst
med radhus, höga hus, gator och parkeringsplatser. Naturen försvinner och helhetsbilden av Tjuvkils huvud
förvrängs totalt. Den skönhet och de kulturvärden som upplevs idag kommer att upphöra.
- friluftsliv främjas inte av föreliggande detaljplan. Ytor för närrekreation minskar drastiskt och kommer att
utnyttjas av Tjuvkils mer än fördubblade invånarantal och deras husdjur. Slitaget på kvarstående mark ökar
mångdubbelt.
- samhälle i balans och hållbar utveckling kommer inte alls att stämma in på Tjuvkil, snarare tvärtom.
Detaljplanen ger en obalans som påverkar helhetsbilden av Bohuslän och går emot Miljöbalkens l kap l§ som
säger "…4. Mark. Vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.”
forts. på sidan 4
”Alla i Kungälv ska känna sig trygga, välkomna och accepterade. Kungälv ska utvecklas och vara tillgängligt
för alla individer.”
- vi som idag bor i och nära området för detaljplanen tvingas att bo i en stadsbebyggelse.
sidan 10, under Folkhälsa
”Kungälvs kommuns antagna folkhälsomål lägger stor vikt vid livscykelperspektivet och lyfter fram
hälsosamma uppväxtvillkor, inträdet i vuxenlivet, hälsosamt vuxen- och arbetsliv och en hälsosam ålderdom
som viktiga mål.”
- den landsbygd vi bor i ersätts av stadsbebyggelse och kommer att inverka menligt på vår hälsa.
- forskning rapporterar ofta om vikten av orörd natur för att bevara hälsan
sidan 19, under Attraktiva mötesplatser
”Även naturmiljöer – skog och ängar, sjöar och hav – är viktiga mötesplatser och ska vara lätt tillgängliga.
Det gäller att värna närströvområden kring alla orter som kanske är omgivna av jordbrukslandskap eller
kust. Den som väljer att bo på landet, ska kunna njuta av det.”
- jag har valt att bo på landet och vill njuta av det. Det kommer inte att gå om föreliggande detaljplan går
igenom med tät stadsbebyggelse.
- Tjuvkils hamn, ängen och havet kommer inte att vara lättillgängligt om den oproportionella byggnationen
tillåts.
sidan 14, under Produktiv åkermark
”Att värna om produktiv åkermark är därför en viktig del i den lokala planeringen för att bidra till ett globalt
hållbart samhälle. I vision för Kungälvs kommun (sid 4) anges att jordbruksmark som grundprincip inte ska
användas för ny bebyggelse.”
- hela ängen, gammal åkermark, vid Tjuvkils huvud tas i anspråk av radhus, gator och p-platser i föreliggande
detaljplan. Hela det öppna landskapet nära havet försvinner. Frågan är om detta är en hållbar utveckling för
kommande generationer.
sidan 20, under Handel
”Handelsstrukturen i kommunen består av handeln i Kungälvs stadskärna, Ytterby centrum och Marstrand
samt serviceorterna Kode, Kärna, Diseröd. Denna struktur bidrar till ett minskat resebehov samtidigt som det
stärker stadskärnan och serviceorterna och backar upp en levande landsbygd.
sidan 18, under En mer koncentrerad bebyggelse
”En livsmedelsbutik behöver ett underlag på ca 3000 invånare för att vara ekonomiskt bärkraftig.
- varför planeras höghus om fem våningar med möjlighet till butik i bottenplanet? Enligt ÖP 2010
ska/kommer detta inte att fungera.
- livsmedelsbutik på Koön kämpar för överlevnad trots att underlaget där är relativt stort
sidan 17, under Kusten
”Utvecklingen av kustområden och landsbygden ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden,
strandskyddet ska värnas och friluftsliv främjas.”
- detaljplanen tar inte tillräcklig hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden (se även under Miljöbalken
nedan) och friluftslivet begränsas i alltför stor omfattning.
sidan 22, under Väg 168
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"Det är viktigt med ett sammanhängande gc-stråk längs hela 168:an och andra åtgärder som höjer
trafiksäkerheten”
-ingen byggnation kan tillåtas innan väg 168 blivit åtgärdad. Dagens kollektivtrafik påverkar vägens
trafiksäkerhet eftersom bussen vid många hållplatser stannar i körbanan och tvingar fram farliga omkörningar.
sidan 26, under Höga natur- och kulturvärden
"Kungälvs höga kultur- och naturvärden är en stor tillgång både för kommunens invånare och som en resurs
för besöksnäringen. Naturvärdena skapar även goda förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald. En
utveckling av Kungälvs kommun förutsätter att de natur-och kulturmiljöer som idag präglar boendemiljöerna,
även i framtiden utgör en förutsättning för en god livsmiljö.
- om detaljplanen genomförs försvinner mycket stora natur- och kulturvärden som finns vid Tjuvkils huvud
och i förlängningen även för hela Tjuvkil. – den biologiska mångfalden minskas drastiskt och utarmas. –
dagens goda, lantliga livsmiljö förvanskas och blir till stadsmiljö. – attraktionskraften i Tjuvkils unika
boendemiljö kommer att minska eftersom det dominerande intrycket blir en tätbebyggd förortsmiljö, som
liknar många andra platser
sidan 27, under Kusten
''Kusten har en särskild betydelse för friluftslivet och en stor attraktionskraft för besökare. Många av
kommunens unika naturvärden är också kopplade till kust- och skärgårdslandskapet.”
- Tjuvkil blir mindre attraktivt för besökare om de unika naturvärden som är kopplade till kustlandskapet
ersätts med stadsbebyggelse.
sidan 22, Bostäder och verksamheter
"Tjuvkil har en viktig funktion för det rörliga friluftslivet för boende i närområdet och hela kommunen.”
- i Tjuvkils hamn förekommer idag olika arrangemang som lockar invånare från hela regionen. Detta kommer
sannolikt bli lidande, skärmflygning förekommer ofta från toppen av berget vid Tjuvkils huvud. Kommer de
att attraheras av att flyga över en stadsmiljö? fritidsfiskare samlas vid Tjuvkils huvud badsugna tar bilen eller
bussen ut till ett idag lättillgängligt bad den stora ängen används som promenadstråk berguven (upptagen på
EUs habitatdirektiv) och tornfalken hittar idag sin föda på ängen
sidan 40, under Tjuvkil
”I första hand ska orten utvecklas genom att möjliggöra omvandling av fritidshus till permanentbostäder och
kompletteringar inom befintlig bebyggelse. Ny exploatering kan ske i de centralt belägna delarna av Tjuvkil.
Denna exploatering behöver dock samordnas med en ny förbifart, både vad gäller läge och tid. Inriktningen
för framtida bostadsbyggande bör som i alla tätorter vara ett blandat utbud utifrån ortens behov vad gäller
upplåtelseformer och bostadstyper för att få en socialt hållbar boendemiljö. Gestaltning och placering av ny
bebyggelse måste studeras utifrån bl a ortens karaktär, terrängförhållanden och framtida
utvecklingsmöjligheter”.
- detaljplanen/byggnationen kan inte anses vara en komplettering till befintlig bebyggelse. Förslaget innebär
en total dominans över den bebyggelse samt de natur-och kulturvärden som finns idag. Den bohuslänska
landskapsbilden förvrängs fullständigt av hus, gator, p-platser.
- MB 4 kap l § "Bestämmelserna i första stycket och 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret."
Tjuvkils huvud är mycket glest bebyggt och uppfattas som landsbygd, inte som "befintlig tätort". Tätorten
Tjuvkil är också glest bebyggt och ligger ca 1,5 km från 2:67. Sammantaget innebär detta att den citerade
delen av MB inte kan gälla för Tjuvkils huvud, 2:67. Definition av tätort, Sveriges nationalatlas: "Ort med
minst 200 invånare i samlad bebyggelse med normalt högst 200m mellan husen”
- detaljplanen/byggnation Tjuvkil2:67 stämmer inte alls med ortens karaktär eller terrängförhållanden och
måste omarbetas i sin helhet.
sidan 53, under Byggande på landsbygden
”Huvudregel för tillkommande bebyggelse på landsbygden är att följande tre kriterier ska uppfyllas: närhet
till kollektivtrafik, hänsyn till landskapsbilden, samt att värdefull åkermark inte får tas i anspråk för
bebyggelse. Hänsyn till landskapsbild definieras enligt följande:
- Nya bostäder ska placeras i anslutning till, och vara komplettering till, befintlig bebyggelse samt ta stöd i
landskapet så att man bygger vidare på landsbygdens karaktär och mönster. Det öppna landskapet ska värnas
och oexploaterade områden ska bevaras. Nya enstaka byggnader, dvs 1-2 hus, kan tillkomma som s.k.
lucktomter i den befintliga bebyggelsen.
- detaljplan för Tjuvkil 2:67 tar inte hänsyn till landskapsbilden utan förvränger den fullständigt och till
oigenkännlighet.
- det öppna landskapet kommer att blockeras av hus, gator och p-platser.
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2. Miljöbalken
Området ligger inom riksintresse (MB 3 kap 6§, 4 kap 4§)
- hela Tjuvkil befinner sig i området "Riksintresse MB 4 kap högexploaterad kust”.
sidan 21, Havsområdet i Kungälv, ÖP 2010
- den harmoniska miljön vid Tjuvkils huvud med vackra natur- och kulturvärden kommer helt att försvinna
och ersättas av 194 hus samt parkeringsplatser, vägar, lysande signalgröna sopstationer och annat. Området
skulle påtagligt skadas för all framtid, vilket inte är tillåtet enl MB.
- fullständigt dominerande stadsbebyggelse kommer att ersätta dagens upplyftande rekreation i närområdet för
boende i och runt 2:67.
- boende i andra delar av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att
besöka en "modem tolkning aven fiskeby" som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
- det finns alltför få barnvänliga badplatser i närområdet av 2:67 för att kunna ta emot ytterligare ca 200
barnfamiljer. Redan idag är dessa badplatser fullpackade med badande från närområdet och tillresande från
regionen.
"Bohuslän söderom Lysekil är av stor intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop 1985/86:3 s63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4§§ MB). Kustområdet och skärgården i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland
2000:8 sid 9
3. Kulturminneslagen
2 kap. l§ "Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna lag.”
Området ligger inom "Värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt RAÄ”
- vi ser tydligt att föreslagen detaljplan ligger inom området för kulturhistoriskt intresse. sidan 27,
Havsområdet i Kungälv, ÖP 2010
- i undersökningar har hällristningar av hög vetenskaplig potential hittats (NY6, hällristning, funnen på häll på
åkermark Bohusläns museum, Rapport 2012 sid 24). Här är byggnation planerad vilket är förbjudet enligt lag.
- 7 st fasta fornfynd är anmälda till Riksantikvarieämbetet och är skyddade av lagen. Inget av de nya fynden är
avgränsat, vilket innebär att det kan finnas mycket mer på Tjuvkil 2:67. Byggnation kan inte påbörjas.
- slutsats från Bohusläns museum är att en riktad hällristningsinventering görs i samband med en
förundersökning. Kungälvs kommun måste genomföra en omsorgsfull och grundlig undersökning.
- ursprunglighet och tidigare generationers kulturpåverkan måste bevaras så mycket som möjligt.
- ” I kommunen finns ett stort antal registrerade fornlämningar. Fasta fornlämningar får enligt
kulturminneslagen inte förändras, skadas eller tas bort utan Länsstyrelsens tillstånd.” ÖP 2010 sidan 70
4. Plan- och bygglagen
2 kap 2, 3, 5 §§
Planläggning måste ske med beaktande av natur- och kulturvärden vilket inte sker i tillräcklig utsträckning.
Risken för översvämning är stor i delar av planområdet. Mätningar har gjorts ute vid Marstrand och man antar
att samma värden gäller vid Tjuvkils huvud. Planområdet ligger i en "säck", en slutstation för vattnet att
samlas i, vilket inte sker vid Marstrand som är omgärdat av havet. Högt vatten i planområdet kan inte rinna ut
i en vik som kanske har ännu högre vattenstånd.
2 kap 6§ och 8 kap l3§
Den planerade byggnationen skulle, trots utryckliga förbud, innebära en förvanskning av befintligt
bebyggelseområde
- landskapsbildens rymd och harmoni, tack vare stora ängar, skulle förvanskas till oigenkännlighet.
- dagens lantliga miljö med öppet landskap i känslig kustzon förvandlas till en trång förort med hus på hus, pplatser och gator.
- tak, i olika vinklar blir den dominerande landskapsbilden tillsammans med egendomsavskärmande plank
som skall ge boende en liten privat uteplats.
- det är oacceptabelt att helt förvanska ett naturskönt område (2:67) i känslig kustzon och tränga ihop
oproportionerligt många hus och människor.
3 kap 1, 12, 15, 17§§
Detaljplanen måste ta hänsyn till landskapsbilden och betydande olägenheter för omgivningen får inte uppstå.
Nuvarande boende i/nära området måste räknas höra till omgivningen och många betydande olägenheter
kommer absolut att uppstå om detaljplanen genomförs. Fria ytor, t ex fotbollsplan, finns inte med i detaljplanen. Tomter får inte förvanskas, vilket gäller hela Bohuslän som riksintresse, och godkänd detaljplan
skulle innebära en total förvanska av ett mycket stort område. Området är mycket omtyckt som utflyktsmål av
boende inne i Kungälv, Göteborg och andra delar av regionen.
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5. Sveriges Miljökvalitetsmål
Detaljplanen är oförenlig främst med följande mål, beslutade av Sveriges riksdag:
.. i. God bebyggd miljö ii. Ett rikt växt- och djurliv iii. Ett rikt odlingslandskap iv. Hav i balans samt
levande kust och skärgård
i. God bebyggd miljö.
Boende uppfattar idag att Tjuvkils huvud, detaljplaneområdet, utgör en ”god och hälsosam livsmiljö och
medverkar till en god regional och global miljö.” Det finns mycket uppskattade natur- och kulturvärden och
boende vill att dessa ska tas till vara och utvecklas. Förslaget som är ute på samråd står helt i strid med detta
miljökvalitetsmål.
ii. Ett rikt växt- och djurliv.
Vid Tjuvkils huvud finns ett rikt växt- och djurliv ”Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” -allt enligt detta
miljökvalitetsmål.
- större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra och i
flera källare av gamla hus. Större vattensalamander är uppsatt på EUs habitatdirektiv. En noggrann och
fördjupad inventering är nödvändig, även av Hasselsnok som tidigare setts i området. Många, långvariga och
upprepade tillfållen vid lämplig årstid och effektiv metod måste användas för att upptäcka de skygga djuren.
- åkergroda finns i området (uppsatt på EUs habitatdirektiv).
- Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En noggrann och fördjupad artinventering
under växtperioden måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari.
- skogsödlan som är fridlyst finns i området
- stor risk för att det rika fågellivet skulle störas och komma till skada. Vid Tjuvkils huvud finns många olika
arter bl a korp, berguv (uppsatt på EUs fågeldirektiv, Annex I), nattskärra (EUs fågeldirektiv, Annex I),
gök, hackspett, tornfalk, fasan (Eus fågeldirektiv, Annex II del A), ringduva (EUs fågeldirektiv, Annex II del
A), koltrast (EUs fågeldirektiv, Annex II del B), nötskrika (EUs fågeldirektiv, Annex II del B) och otaliga
småfåglar. Ängarna och åkerholmarna är viktiga jaktmarker för några arter.
- vid bebyggelse måste hänsyn tas till de fladdermöss som finns i området. Vissa är uppsatta på EUs habitatdirektiv, En inventering av fladdermöss måste göras.
- flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten "Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67” gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.
- "Inom biotopskyddsområden får verksamheter inte bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada
naturmiljön.” ÖP 2010, sidan 66.
- på grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse. Bäcken
rinner ut i havet vid hamnen med en grund mjuk botten. En byggnation och asfaltering av större delen av 2:67
innebär en stor risk för övergödning/ att förorenat dagvatten skulle rinna ner i bäcken och ut i havet och i
Älgöfjorden. ”Delar av Älgöfjorden utgör lekområde för torsk och är av riksintresse för yrkesfisket.”
Havsområdet i Kungälv s 38
- ”En orsak (till minskning av ålgräs) är människans exploatering av de kustnära områden där ålgräset trivs.
Försämrad vattenkvalité och ljustillgång anses annars som de viktigaste orsakerna till att sjögräsbestånd
över hela världen minskat dramatiskt under de senaste 50 åren.” Havsområdet i Kungälv s 13
- den södra gränsen för ”Fredningsområden för lax och öring” är vid Tjuvkils huvud (Havsområdet i
Kungälv s 33). Förorenat dagvatten påverkar lax och öring.
iii. Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
Den stora ängen har tidigare använts till jordbruk och borde skyddas enligt miljökvalitetsmålet. Byggnation
får inte ta hela ängen i anspråk.
iiii. Hav i balans samt levande kust och skärgård.
”Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
I enlighet med detta miljökvalitetsmål måste förslaget till detaljplan/ byggnation Tjuvkil 2:67 omarbetas och
ett nytt förslag tas fram, där det tydligt framgår att exploatören visar stor varsamhet.
6. Europeiska landskapskonventionen
Ett juridiskt bindande dokument som trädde i kraft 1 maj 2011 efter att Sverige ratificerat det. Detaljplanen
ger inte tillräckligt skydd av Tjuvkils unika kustlandskap. Detaljplanen förvränger hela landskapet genom en
brutal exploatering. Att tränga ihop 194 hus på en förhållandevis liten äng med omgivningar innebär en
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fullständig förvandling av Tjuvkil (2:67) som idag är landsbygd. Radhus, höghus (bl a fem- och trevåningshus), mycket tät bebyggelse, trånga gator, privatavskiljande plank och mängder av parkeringar hör till
stadsbilder och inte landsbygd.
Artikel l
”d landskapsbildskydd: åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga eller utmärkande
karaktärsdrag när det är berättigat på grund av dess natur- och kulturmiljövärde som en följd av dess
naturliga utformning och/eller av mänsklig verksamhet.”
Inför en exploatering
Varför vill Kungälvs kommun tränga ihop (nya?) skattebetalare på en liten yta? Vad vinner
kommunen på ett sådant agerande? Att exploatören tjänar på förslaget är lätt att förstå, men vilka
hållbara argument har kommunen? En väl underbyggd och enkel förklaring vore på sin plats.
Förslag till detaljplan/byggnation måste ta hänsyn till den specifika karaktären som landskapet vid Tjuvkils
huvud har. En detaljplan och futuristisk byggnation får inte fullständigt överskugga en historisk landsbygd. En
lågmäld och mycket varsam bebyggelse som smälter in i dagens kulturlandskap kommer inte att uppfattas
som problematisk. Noggranna och metodiskt välgjorda undersökningar av natur- och kulturvärden som är
omistliga måste genomföras och ligga till grund för den varsamma bebyggelsen. Revidera detaljplanen utifrån
påpekanden i detta samrådsyttrande och inkludera då nedanstående hållpunkter inför en exploatering.
Att nyttja nationallandskapet och säkra värdena Några hållpunkter inför en exploatering
- Kustens karaktärsdrag kan klara av ny bebyggelse, förutsatt att kunskap och aktsamhet präglar planeringen
och projekteringen!
- Exploatera i direkt anslutning till samhällen eller annan tätare befintlig bebyggelse! Placera enstaka hus i
direkt anslutning till befintliga hus
- Låt ny exploatering förstärka kustens viktiga karaktärsdrag såsom: • Bebyggelse i kanten av åkern – i
brynet. Bevarad randvegetation och lummiga lövträd. • Ljusa hus mot ödslig bergig bakgrund.
• Ordningsföljden båt, brygga, sjöbod, väg, bostadshus i strandlinjens täta bebyggelsegrupper
- Ny bebyggelse och nya anläggningar bör oftast vara lågmäld i sitt uttryck och underordna sig eller
samspela med övriga element som är viktiga i kustens karaktärsdrag.
- Låt den nya bebyggelsens och de nya anläggningarnas placering i landskapet med sin skala och utformning
ansluta till den lokala markanvändnings- och bebyggelsetraditionen. • Proportioner, fönster, takform,
takmaterial, husgrund och färg är viktiga detaljer! • Med altaner och balkonger riskerar man att allvarligt
skada den ursprungliga karaktären på traditionellt utformade äldre byggnader. Anordna istället väl
placerade uteplatser med stöd i terräng och vegetation!
- I städerna och kustorterna kan bebyggelse tillfogas i måttlig utsträckning inom nationallandskapet. De i
övrigt ganska stränga reglerna i 4 kap 1 § MB hindrar inte detta. Med de stora kulturhistoriska,turistiska och
traditionella värden som orterna representerar är det emellertid naturligt att en sådan utveckling måste ta
hänsyn till nationallandskapets värden. Om områden skall tas i anspråk nära stranden så bör utbyggnadens
innehåll och utformning övervägas noga så att platsen samtidigt görs tillgänglig och tilltalande för turister
och för allmänheten. Detta är särskilt viktigt om man gör avsteg från strandskyddsbestämmelserna.
Bohusläns kuster är i allmänhet ”ursprungliga” betraktade från havet, men viss fritidsbebyggelse kan
kompletteras försiktigt i södra delen av bohuskusten. I norra delen kan något mer bebyggelse tillfogas, men
markresurserna bör i första hand användas för andra fritidsboendeformer än traditionell, enskilt ägd
fritidsbebyggelse. Den bör ligga på behörigt avstånd från stranden. Det räcker oftast inte att placera den
utanför strandskyddsgränsen.
I översiktsplanerna bör kommunerna i stora drag ta ställning till hur mycket exploatering som värdena
långsiktigt tål i olika delar av kommunen och vilken kvalitet i projektering och byggande som kommunen
förväntar sig av exploatörer. Norra Bohusläns Kustutredning från år 1978 kan fortfarande vara en god grund
för diskussioner och utveckling av översiktsplaner.
Frågan är nu, om det som sagts skulle innebära att all utveckling hänvisas till mindre attraktiva delar av
nationallandskapet samtidigt som man konserverar de värdefulla delarna för framtiden precis som de är. Det
gäller i tveksamma fall att återgå till miljöbalkens grundläggande hushållningsregler. Några erfarenheter:
• Utvidga gärna redan gjorda intrång i värdena men med måtta: Fullfölj och miljöanpassa i första hand
redan gjorda ingrepp.
• Undvik att hänvisa till lägen som är direkt ointressanta för exploatören!
• Även värdekärnorna kan i undantagsfall tåla viss exploatering om det görs på ett skonsamt och lämpligt
sätt.
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I nationallandskapet finns ofta goda möjligheter att komplettera bebyggelsen om man respekterar den lokala
miljöns kännetecken. 14 Prop 1985/86:3 samt Länsstyrelsens rapport 1995:23, J. Borglund: Kustens
byggande - landskapets identitet sid 78. Se även Fjällbacka under berg och NRL, Mari Waernberg
examensarbete 1998:9, programmet för fysisk planering. Högskolan Karlskrona Ronneby. Vad tål landskapet
av bebyggelse utan att värdena går förlorade? I nationallandskapet måste begränsade utbyggnadsresurser
utnyttjas med omdöme i strategiska lägen. Även små detaljer har tillsammans stor betydelse för
nationallandskapets samlade värden.
Ur "Kustområdet och skärgården i Bohuslän" Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:8, s 24-25
"Gå upp på ett berg och du ser Bohuslän, fält, skogar, kala klippor, stugor, och bryggor. Allt invävt i
varandra. Mästerverket är redan där. Vill vi lägga till i detta mästerverk måste det ske med varsam hand efter
noga rannsakan. När allt kommer omkring så finns där ju bara en duk att fylla och penseldragen är
oåterkalleliga, de består i århundraden. Lyckas vi göra mästerverket rättvisa så tittar vi på tavlan igen efter
en tid och finner att det är samma tavla, bara lite fylligare, lite mer levande.
Så det handlar om att genom visdom göra rätt, inte sant?”
Ur ”En medborgares röst” av Alastar
Detaljplan/ Byggnation Tjuvkil 2:67 – ett brutalt övergrepp på Bohusländskt landskap.
Bilaga: Bilder till yttrandet finns att tillgå i originalhandlingar.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, planområdet reduceras och planhandlingarna kompletteras med aktuella
utredningar, även med landskapsanalys och tydligare redogörelse för fornminnenas värde, art och karaktär.
Allt detaljplanearbete innebär en prövning av bebyggelse som ska leda till att alla mål och lagstiftningar
uppfylls. Kommunens markresurser för möjlig ny bebyggelse är tyvärr begränsade, varav samlad bedömning
gör att aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling av Tjuvkil som kommande serviceort,
planförslaget kommer att förändras. Länsstyrelsen ansvarar för att EU:s habitatdirektiv och den Europeiska
landskaps-konventionen efterföljs och de ska efterfråga ytterligare utredningar om så krävs. Kommunen ska
tydliggöra vilken hänsyn som tagits till hotade arter och naturvärden, se även gemensam kommentar som
samlar alla de olika ämnesfrågorna som tas upp i yttrandet.

Tjuvkils Trafik och Småbåtshamn Ekonomisk Förening, 2013-06-23
YTTRANDE
Synpunkter på ny detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67, Kungälvs Kommun
Styrelsen i hamnföreningen har tagit del av utställda handlingar i ärendet och vill framföra följande
synpunkter.
• Vid nybyggnation av fastigheter angränsande till Tjuvkils småbåtshamn måste ett större antal
gästparkeringar ställas iordning så gästande bilar till nya området inte kommer att belasta de parkeringar som
finns i hamnen. Parkeringsbekymmer i hamnen är ett större problem. Det finns redan idag alldeles för få
parkeringar som används både av hamnens medlemmar och andra gäster.
• Vid hårdgörande av mark vill vi att kommunen ser till att hamnen inte får ökad sedimentering vid utrinning
av bäck i hamnområdet. Sedimentering av hamnens inre delar är ett problem och med jämna intervall måste
föreningen utföra kostsam muddring för att bibehålla vattendjupet.
• Kommunen skall också se till att den ökade sötvattenmängden inte belastar hamnen och dess djur och
växtliv negativt.
• Många nya bostäder i direkt anslutning till hamnen kommer givetvis att sätta hårt tryck på hamnföreningen
med många nya sökande för båtplats. Idag har hamnen ca 100 platser och ca 50 st som stå i kö. Normal
omsättning är 2-4 platser om året.
För att säkerställa en framtida balans mellan antal bostäder och tillgängliga båtplatser kräver styrelsen i
Tjuvkils Trafik och Småbåtshamn att Kungälvs Kommun tar en aktiv roll i en långsiktig planering av
båtplatser tillsammans med hamnföreningen och exploatör. Att inte agera i frågan skulle vara ansvarslöst,
nyinflyttade kommer garanterat att förvänta sig möjligheter till båtplats i närområdet.
För övrigt, en mer känslomässig kommentar från personerna i styrelsen är att det känns helt befängt med en
utbyggnad i den storleksordningen som indikeras. En utbyggnad av området är välkommen, dock måste den
utformas så de nya fastigheterna harmoniserar med befintlig bebyggelse i både utformning och karaktär så att
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själen i samhället inte går förlorad.
Med allt för många bostäder på liten yta påminner föreslagen byggnation mer om en nyproduktion av en
stadsnära förort än en utbyggnad av ett befintligt samhälle med lantlig karaktär, fristående villor rymd till sin
granne och en egen täppa, vilket är orsaken till att Tjuvkil attraherar idag.
KOMMENTAR
Tillgång till parkeringsplatser vid Hamngatan ska utredas och VA-utredning kompletteras i planarbetet.
Kungälvs kommun instämmer i att en långsiktig planering av hamnplatser bör ske, en dialog vore positiv.
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.

Monica Sanborn, Tjuvkil 2:86, Stenstavägen 25, 2013-06-23
Jan Sanborn, Tjuvkil 2:11, 2:155, 2013-06-23
YTTRANDE
Synpunkter på planförslaget Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67
Synpunkter inlämnade av Monica Sanborn ägare av Tjuvkil 2:86
I framställan från byggherren har man tagit fasta på hur marken idag sköts och används. Man påtalar att
markerna håller på att växa igen och att man inte odlar någon väsentlig gröda. Vallo är en odlad gröda och
upptar en stor areal och utan denna kan man inte producera närproducerat kött. Givetvis går även en del av
denna vall till häst men per definition är marken odlad och används.
Om man nu bygger ut Tjuvkils huvud med ca 250 fastigheter så börjar jag fundera på hur stränderna i
kommer att se ut. 250 fastigheter med ca 4 personer per fastighet ger följaktligen ca 1000 personer. Den lilla
kustremsa som Tjuvkil beskriver kommer att mer likna stränderna på Kanarieöarna, belastningen på naturen
kommer att punktvis öka otroligt mycket. Sjöfågel och yngelområden kommer troligen att försvinna. Tidigare
har Naturvårdsverk/Kungälvs kommun förbjudit båtar vid boj i Marstrands fjorden pga. den känsliga botten.
Genom att man "tagit höjd" för barnomsorg med sex avdelningar, då antingen förutsett att det endast är
barnfamiljer som skall flytta in eller så ser man möjligheten att erbjuda barnomsorg för regionen. Då ökar
ytterligare trafiken i området markant. Tillfartsvägarna är inte dimensionerade för detta. Tjuvkil har genom
tiderna varit ett friluftsområde som gynnat hela regionen. Genom byggnationen "låser" man område till de
bofasta.
Man nämner även i framställan att pumpstationen för befintligt avlopp ligger för lågt gentemot havsytan, och
att denna då betraktas som utdömd. Att då bygga alla dessa fastigheter på samma nivå över havet är då för
mig helt uteslutet.
I Tjuvkil och Bohuslän har man haft en tradition hur hus skall vara designade, här bryter man denna tradition
å det kraftigaste. Är detta i linje med Kungälvs kommun att man nu släppt kraven på utseende och där med
lättat på kraven för resterande fastigheter i Tjuvkil.
De befintliga fastigheterna skall inte påtvingas en ny anslutningskostnad för avlopp. Det finns redan ett
avlopp som används och som fungerar. Inga undersökningar är gjorda. Och därmed inga fel påvisade.
Kommunalt vatten skall inte påtvingas de nu befintliga fastigheterna. Utan skall ske på frivillig basis.
Frågor:
Har det skett någon konsekvensanalys när det gäller den ökade belastningen på naturen? (Fiskeristyrelsen,
Naturvårdsverket.)
Vad har man för underlag att säga att marken ej används utan att man endast tar vall/hö? Vall/hö är en odlad
gröda som ger dels bidrag från Jordbruksverket och stödbidrag från EU.
Erhålls inte stödbidrag för markerna som därmed bekräftar användningen av dessa? (EU/jordbruksverket)
På vilken grund döms det befintliga avloppsnätet ut? (Rapport och dokumentation från oberoende part.)
Hur skall naturens säkerhet säkras? (Kommunen/ Naturvårdsverket)
Är inte Kungälvs kommun för närproducerad mat?
Är inte marken klassad som åkermark? (Skatteverket/Jordbruksverket/Lantmäteriet)
KOMMENTAR
Kommunens markresurser för möjlig ny bebyggelse är tyvärr begränsade, varav samlad bedömning gör att
aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling. Marken används, men tyvärr måste jordbruksmark
och odling stå tillbaka för bebyggelseutvecklingen, planförslaget kommer även omarbetas, se även gemensam
kommentar.
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Kerstin Hvarfvén-Sundborn, Tjuvkil 2:70, Tjuvkil 520, 2013-06-20
YTTRANDE
Jag har tillbringat min barndom och ungdom i Tjuvkil fram till 1985, då min mor av olika orsaker beslöt att
sälja vårt hus vid hamnen i Tjuvkilshuvud.
Efter några års bortovaro köpte jag själv en fastighet bredvid ängarna som tillhört jordbruksfastigheten. Detta
var perfekt, då jag för min hälsa var beroende av ett lugnt och fritt läge.
Man framhåller att byggnationen skulle likna ett kust- och fiskesamhälle med tätt mellan husen men
topografin på dessa samhällen och öar är med sina nivåskillnader inte alls att jämföra med en byggnation på
ett alldeles platt område. Dessutom ingår i planeringen hus på flera våningar, vilket tillsammans med tätheten
gör området till en förstad till Kungälv.
Enligt ritningarna skulle byggas 250 bostäder och därtill carport, vilket skulle betyda att trånga gator skulle
överfyllas av fordon åtminstone morgon och kväll.
På detta avstånd från arbeten, skolor och service (läkare, tandläkare m.m.) betyder att en familj troligen skulle
behöva två bilar. Då affären på Koön kämpar för sin överlevnad och flera stora varuhus finns i Ytterby och
Kungälv skulle en butik för närområdet inte kunna överleva.
Marstrandsvägen är redan nu överbelastad och farlig för alla trafikanter och dessutom mycket störande för
omkringboende, då ljudet ökar med hastigheten och en mycket hög procent kör alldeles för fort. En
upprustning av vägen med cykel- gångbana skulle behöva en hastighetssänkning till 50 km fram till första
vattenöverfarten kombinerat med kameror, för att minska olägenheten med höga ljudnivåer.
Byggföretagens intresse kan man ju förstå, pengar, men kommunens intresse att i Tjuvkil förstöra
naturbygden med sitt härliga djurliv med framförallt rikt fågelliv, ödlor och en och annan salamander är
svårare att förstå.
Jag motsätter mig på alla plan den framförda detaljplanen för bostäder och ansluter mig till samrådsyttrandet
om en begränsad utbyggnad om ca 50-75 bostäder.
Kommunen har ett stort ansvar i denna fråga.
KOMMENTAR
Planförslaget kommer omarbetas, se gemensam kommentar. Markresurserna i kommunen är tyvärr
begränsade, varav samlad bedömning gör att aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling.
Intressegruppen Tjuvkils huvud, 2013-06-24
YTTRANDE
Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil
• för en trivsam boendemiljö för alla invånare i Tjuvkil
• för en utveckling av Tjuvkil som inkluderar nuvarande invånare.
• för att behålla möjligheten för Kungälvsbor, Göteborgare m fl att ha närhet till ett
rörligt friluftsliv och bad i naturskön miljö (bidrag till hållbar samhällsutveckling).
• för båtägare och gäster i marinan.
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste åtgärdas innan någon byggnation kan starta
• hela vägsträckan är alltför smal för att bilister, cyklister och gångtrafikanter ska kunna nyttja vägen
samtidigt.
• stora problem med busshållplatser utmed vägen vilket gör att bussen stoppar upp bakomvarande trafik.
• vår, sommar och höst ökar trafiken markant och vägsträckan blir en ännu större trafikfara.
• 30 % ökning av trafiken beräknas vid föreslagen byggnation av 2:67, befintlig väg 168 klarar inte detta.
• byggnation planeras även på Instön och Marstrand somt medför ytterligare belastning
och väg 168 blir en mycket stor trafikfara om den inte åtgärdas.
• P g a för höga bullernivåer orsakade av väg 168 krävs åtgärder i form av vallar och skärmar, som vi anser
kommer att förstöra områdets karaktär och den estetiska upplevelsen av platsen negativt.
En begränsad utbyggnad om ca 50 - 75 hus/bostäder är acceptabelt.
• för att inte fullständigt förstöra den harmoniska landskapsbilden kan inte fler hus tillåtas på det relativt lilla
området (12 ha).
• husen måste spridas ut så att grönområden far plats mellan husen.
• en diskret komplettering till befintliga hus är acceptabel men inte en total dominans av
ett nybygge som förvränger helhetsbilden av landskapet
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Låg bebyggelse, max 1,5 vån, som smälter väl in med omgivningens historia, övrig arkitektur och
landskapsbild är acceptabelt.
• de högre husen i förslaget (2,5 vån samt 4,5 vån) kan aldrig smälta in i landskapsbilden och skulle bli alltför
dominerande.
• Arkitekturen bör ta hänsyn till och sträva efter att efterlikna gammal bohuslänsk byggnadstradition (vita. 1,5
plans-hus, träpanel, spröjsade fönster, takkupor, glasverandor etc,). Goda exempel är t.ex. husen på
Västerhöjden i Kärna.
• Planbeskrivningen ger mycket knapphändiga beskrivningar och visualiseringar av hur de planerade husen är
tänkta att se ut, utan ger endast vaga inspirationsbilder och kortfattade beskrivningar av materialval etc. Vi
tycker därför att underlaget är alltför bristfälligt. Det som går att utläsa av gestaltningsprogrammet är dock att
bebyggelsen präglas av modernitet, att fasaderna ej ska målas utan ska bestå av sten. melerat tegel samt olika
naturfärgade träslag såsom t.ex. lärk, eller vara järnvitriolbehandlade.
Risken är mycket stor att den moderna stilen kommer att göra området en otjänst. Om 20 år riskerar det att
likt 70-talets miljonprogram och 80-talets villakomplex stå som löjeväckande monument av sin tid. Möjligen
kan det gå att ha fördragsamhet med sådan bebyggelse i anslutning till ett tättbebyggt område eller en
stadskärna, men att förstöra en orörd och vacker kustnära plats med likformade radhus, klusterbvggnation och
höghus i modern stil är både brutalt, omdömeslöst och kortsiktigt. Byggnationen måste värna ursprunglighet
och tidlöshet. Att förslaget framställs som en "nytolkning av det traditionella bohuslänska samhället" finner vi
mycket långsökt och missvisande.
• I planen finns ett tiotal miljöstationer utplacerade över området, alla utformade med stora glaspartier och
väggar i signalfärger. "Detta för att höja statusen av hanteringen av avfall och återvinning". Vi vänder oss
kraftigt emot idén, att signalfärger skulle göra större nytta för miljön. Tvärtom förordar vi diskret utformade
miljöhus, som tar estetiska hänsyn och smälter in snarare än sticker ut. Att som boende i området ha en diskret
träfasad i blickfånget utanför köksfönstret är betydligt mindre iögonfallande och störande än en neongul eller
signalgrön vägg. Vi ifrågasätter även antalet. Tiotalet miljöstationer anser vi vara för många, då sådana av
erfarenhet skapar otrivsel i ett område i form av oreda och oväsen. Dessutom lockar de till sig skadedjur.
Varsam bebyggelse, hänsyn tas till områdets speciella karaktär, natur och kulturmiljö
• mängden och koncentration av hus är en brutal och oacceptabel exploatering i en känslig kustzon
• helhetskaraktären vid Tjuvkils huvud får inte gå förlorad genom föreslagen byggnation av höga hus och ett
kluster av likformade radhus
• byggnation måste värna om den ursprunglighet, tidlöshet och tystnad som finns i kustzonen
• Det måste finnas utrymme för lek för de barn som är tänkta att bo i området. De 4 lekplatser som är inritade
på illustrationskartan är tillsammans lika stora som den redan befintliga lekplatsen, vilken är belägen där de
friliggande villorna är tänkta att byggas. Så man ersätter den lekplats som är lagom stor för de barn som bor i
området idag med lika mycket lekplatsyta men denna ska räcka för 15 ggr så många barn, alltså inte speciellt
barnvänligt område. Var finns fotbollsplaner och gräsmattor för lek och rastning av hundar mm?
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§, kap 4 4§)
• den harmoniska miljön vid Tjuvkils huvud med vackra natur- och kulturvärden kommer helt att försvinna
och ersättas av 194 hus samt parkeringsplatser, vägar och annat. Området skulle påtagligt skadas för all
framtid, vilket inte är tillåtet enl. MB.
• radhus, höghus, p-platser och gator kommer att ersätta dagens upplyftande rekreation i närområdet för
invånare runt om 2:67
• boende i andra delar av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att
besöka en "modern tolkning av en fiskeby" som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
• Tjuvkil är idag ett mycket populärt utflyktsmål året runt men speciellt sommartid. Då räcker varken
Hamnvägen eller p-platserna till. Hur ska tillgängligheten lösas i framtiden med ytterligare 800-1000
närboende i området samt med ytterligare befolkningstillväxt i Tjuvkil enligt översiktsplanen?
• "Bohuslän söder om Lysekil är av stort intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop 1985/86:3 s 63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4 §§ M B )." Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän, Länsstyrelsen Västra
Götaland 2000:8 s9
• på sidan 21 i ÖP 2010, Havsområdet i Kungälv, ser vi att hela Tjuvkil befinner sig i
området "Riksintresse MB 4 kap 4§ högexploaterad kust".
”I det specifika området är den sammanhållna landskapsbilden med sina natur- och kulturvärden mycket
viktig. Den förhållandevis bevarade variationen i landskapet med höjder som bergsknallar och dalgångar är ett
viktigt värdefullt inslag. Höjderna är relativt oexploaterade men bär spår av tidig mänsklig aktivitet i området
i form av fornlämningarna och i dalgången finns ett påtagligt inslag av människans mer sentida
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kulturlandskap. Bevarandet av den pågående markanvändningen (hävd – i form av jordbruk, djurhållning)
samt landskapets historiska läsbarhet är också ett viktigt inslag i riksintresset.”
Citat ur Länsstyrelsens synpunkter på ny vägdragning av väg 168 vid Tjuvkil, i Kungälvs kommun PM 201304-09
• Ovanstående citat stämmer väl med landskapsbilden vid Tjuvkil 2.67. att bevara gamla jordbruksmarker är
ekologisk hållbarhet. I vissa framtidsstudier anses småskalighet och lokal produktion vara avgörande för
hållbara jordbruk. Att till fullo anlägga bebyggelse på en lokal jordbruksmark är en åtgärd som påtagligt och
för all framtid skadar natur- och kulturmiljön vid Tjuvkils huvud.
Området ligger inom "Värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt RAÄ"
• Se översiktsplanen (ÖP) 2010, Havsområdet i Kungälv s 27, där vi tydligt ser att föreslagen detaljplan ligger
inom området av intresse.
• i förundersökningar har hällristningar av hög vetenskaplig potential hittats (NY6, hällristning, funnen på
häll på åkermark Bohusläns museum, Rapport 2012 sid 24).
• 7 st fornfynd är anmälda till Riksantikvarieämbetet och ingen är avgränsad, vilket innebär att det kan finnas
mycket mer på 2:67.
• slutsats från Bohusläns museum är att en riktad hällristningsinventering görs i samband med en
förundersökning, vilket måste genomföras av Kungälvs kommun.
• I Planbeskrivningens (Detaljplan för Tjuvkil2:67 mfl) konsekvensbeskrivning (s. 27) står det att man tagit
hänsyn till påträffade fornminnen vid utformningen av planförslaget: "Planförslaget har anpassats efter
påträffade fornfynd vilka huvudsakligen bevaras inom område som utgör allmän plats". Detta stämmer inte!
De påträffade lämningarna återfinns framförallt på den ängs- och åkermark där byggnation är planerad. De
fynd man valt att bevara är de som finns på bergspartierna där man ändå inte planerat någon bebyggelse.
Byggnation får inte ske på mark där fasta fornlämningar hittats!
• "I kommunen finns ett stort antal registrerade fornlämningar. Fasta fornlämningar får enligt
kulturminneslagen inte förändras, skadas eller tas bort utan Länsstyrelsens tillstånd." ÖP 2010 sidan 70
• Området där det är planerat 12 st grupphus benämns i utredningen från Bohusläns museum som NYl. Det är
8350 kvadratmeter stort och består uteslutande av häll- och gräsmark. På NYl grävdes 14 schakt och man fann
både stolphål, gropar och stenpackningar, samtliga fasta fornlämningar, ej att betrakta som avgränsade.
Marken är således redan före en förundersökning lagskyddad. Man får varken göra ingrepp i lämningarna
eller ta bort dem. Det är anmärkningsväl1 att både exploatör och tjänstemän väljer att bortse från de lagar och
riktlinjer som gäller samt att den information som skickats till hushållen är bristfällig och undanhåller
information. Vi anser att området NYl där grupphus är planerade inte ska bebyggas, med hänsyn till de fasta,
ej avgränsade fornlämningar som finns på platsen.
Området har ett rikt växt- och djurliv, ett miljökvalitetsmål, beslutat av riksdagen, för att bevara
biologisk mångfald.
• större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra och i flera
källare av gamla hus. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige. En fördjupad inventering är nödvändig,
även av Hasselsnok.
• Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En fördjupad artinventering under växtperioden
måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari.
• skogsödlan som är fridlyst finns i området.
• på grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse (ÖP
2010). Bäcken rinner ut i havet vid marinan med en grund mjuk botten. En byggnation och asfaltering av
större delen av 2:67 innebär en stor risk for övergödning! att förorenat dagvatten skulle rinna ner i bäcken och
ut i havet och i Älgöfjorden.
• stor risk för att det rika fågellivet skulle störas och komma till skada. Vid Tjuvkils huvud finns många olika
arter bl a korp, berguv, nattskärra, gök, hackspett, tornfalk, fasan och otaliga småfåglar. Ängarna och
åkerholmarna är viktiga jaktmarker för några arter.
• vid bebyggelse måste hänsyn tas till de fladdermöss som finns i området.
• flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten "Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67" gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.
ÖVERSVÄMNINGSRISK
Enligt ÖP 2010 (s. 61-62) skall golvyta för ny byggnation vid kusten alltid överstiga + 2,7 m och bör
överstiga 3,7 m. Om man bygger i intervallet mellan 2,7–3,7 m skall en åtgärdsanalys med hänsyn till
56

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

klimatförändringar redovisas. Planförslaget för Tjuvkil 2:67 (s. 24) f6reslår en lägsta invändiga
golvnivå för bostäder till 3,5 m - alltså. Områdets centrala delar är dock mycket lågt belägna med ca 23 m över nollplanet. Flera områden ligger således i riskzonen för översvämningar, angivna som zon 2,3
och 4 i planen. Hamnvägen riskerar att översvämmas vid högvattennivå.
Vi anser följande:
o Byggnationen ska följa de riktlinjer som ÖP föreskriver om 3,7 m över nollplanet för invändig golvyta.
o De områden som understiger 2,7 m över nollplanet ska inte bebyggas alls p g a översvämningsriskerna och
med hänvisning till de utredningar som gjorts i frågan (se ÖP s. 61).
o Området profileras i gestaltningsprogrammet som miljöanpassat. Ett dussin signalgröna miljöstationer kan
knappast väga upp bristen av långsiktiga hänsyn som tex. rör översvämningsrisk.
Bohuslän - ett nationallandskap
"De ... karaktäristiska natur- och kulturformerna hos Bohusläns landskap - sedda i ett helhetsperspektiv - är
just de värden som miljöbalkens fjärde kapitel slår vakt om! Dessa karaktärer får således inte hotas eller
skadas, varken genom enstaka stora exploateringsföretag eller många små exploateringsföretag som
tillsammans påverkar karaktären i riktning bort från det ursprungliga." Citat ur Kustområdet och skärgården i
Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:8 s 21.
Den 5 januari 2011 ratificerade Sverige den Europeiska Landskapskonventionen.
Konventionen trädde i kraft den 1 maj och blev då juridiskt bindande.
• landskapet och helhetsbilden i det natursköna Tjuvkils huvud ska skyddas enligt denna
konvention. Att godkänna föreliggande detaljplan och byggnation av Tjuvkil 2:67 innebär ett brott mot
nämnda konvention.
Artikel 1 - Definitioner
d landskapsskydd: åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga eller utmärkande
karaktärsdrag när det är berättigat på grund av dess natur- och kulturmiljövärde som en följd av dess naturliga
utformning och/eller av mänsklig verksamhet
Artikel 3 - Mål
Konventionens mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap samt att organisera europeiskt
samarbete i landskapsfrågor
KOMMENTAR
Kommunens markresurser för möjlig ny bebyggelse är tyvärr begränsade, varav samlad bedömning gör att
aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling. Planförslaget omarbetas, planområdet reduceras och
planhandlingarna kompletteras med aktuella utredningar, även med landskapsanalys och tydligare
redogörelse för fornminnenas värde, art och karaktär. Se även gemensam kommentar för olika ämnesfrågor.
Torgny Elwmar, Saltskärsvägen 30, Tjuvkil 4:34, 2013-06-24
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägget:
Instämmer till fullo i följande skrivelse.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.
Lennart Mattson och Halldora Altvall, Tjuvkil 4:40, Saltskärsvägen 53, 2013-06-20
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägget:
När ni läst igenom detta brev noga, kommer ni att förstå att den planerade bebyggelsen i Tjuvkil inte går att
genomföra. Det är lätt att förstöra, men omöjligt att återställa ovärderliga naturområden. Nu kan alla, vem
som helst, cykla, vandra, bada, finna närhet till naturen, ro och stillhet i detta område. Man behöver inte vara
rik och bilburen. Barn och unga kan själva ta bussen ut och cykeln när cykelbanan blir klar.
Öppen, kustnära natur tillgänglig för alla, som i Tjuvkil, är unik i världen. Med planerad tät bebyggelse och
många bilar kommer den att förstöras, även för dem som flyttar in.
Ni har ett ansvar för kommande generationer. Vi har tillit till att ni tar det ansvaret och inte godkänner den
planerade detaljplanen.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.
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Joakim Unger, Toftebergsvägen 3, Tjuvkil 12:1, 2013-06-24
YTTRANDE
Jag har nu studerat erat planförslag och skulle vilja komma med följande reflekteringar/synpunker.
• Det första som slår mig är hur Marstrandsvägen skall klara den ökade belastningen. Där finns redan idag ett
antal flaskhalsar så som Ytterby rondellen, Vävra korsväg samt Tjuvkilskorset, Dessa är under sommartid är
mycket hårt belastade. 250 fastigheter ytterligare med ett lågt räknat snitt på 1,5 bil per hushåll (ej inräknat
alla "passiv" trafik så som gäster, hämta/lämna på skola/förskola, byggtrafik och bussar et etc) skulle rendera i
en fullkomligt ohållbar situation.
• Hur skall våra befintliga rekreationsområden klara den ökade belastningen? Våra badstränder och bryggor i
Tjuvkil så som dom ser ut idag kan omöjligtvis svälja ytterligare minst 700 invånare. Hur skall ni ersätta oss
för alla pengar och all tid vi plöjt ner i våra badplatser, eller tycker ni vi skall sätta vakter vid varje brygga och
omklädningsrum för att stoppa de nyinflyttade från att använde dem?
• Båtplatser? Idag har vi en enorm kö både i Tjuvkilshuvuds hamn men också i kringliggande hamnar. Om jag
inte misstar mig är den teoretiska kötiden för en båtplats vid Tjuvkilshuvud kring 40år!
• Om jag inte missförstår så nämns Toftebergsvägen som tilltänkt infartsväg för några utav de nya
fastigheterna i planförslaget, detta genom att öppna upp gärdsgården som gränsar till till det nya planområdet.
Man pratar om att döpa om den till Villavägen, att den skall behålla sin befintliga sträckning men att man
skall addera möteplatser/vändplatser etc. Detta är i mitt tycke helt otänkbart, det skulle innebära en enorm
förändring för de hus som ligger utefter Toftebergsvägen. Dessutom äger vi (föreningen) ju själva vägen och
har bekostat allt, hur skulle ni kunna ersätta oss för allt arbete och alla pengar vi plöjt ner i vår väg under de
senaste 60 åren?
• Att ni skulle upprätta denna nya detaljplan utan att inkludera fastigheterna kring Toftebergsvägen och
Spaghamnsvägen verkar ju helt uppåt väggarna. Skall ni godkänna 130kvm på ena sidan gärdsgården och
bibehålla en 50år gammal detaljplan som bara tillåter 60+15kvm på andra sidan? Det vore ett hån mot oss
som bor i området idag och kämpar för att klara oss på minimal boyta bara för att vi älskar vårat Tjuvkil så
mycket.
• Jag är ingen bakåtsträvare och är definitivt inte emot en rimlig exploatering av Tjuvkil, tvärt om faktiskt.
Men det planförslag som ni delgett oss känns helt orimligt i mitt tycke. 50-70 friköpta villatomter där hus av
klassisk västkustsarkitektur får byggas känns betydligt mer realistiskt och skulle enbart göra Tjuvkil gott.
Förutsatt att man tar tag i Marstrandsvägen, dess flaskhalsar och avsaknad av cykelbanor samt utökar
kollektivtrafiken.
Jag tackar för möjligheten att delge er mina åsikter och ser med stor tillförsikt fram emot era
kommentarer/svar.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas. I hela Tjuvkil planeras utbyggnad av kommunalt VA enligt VA-kustzons projektet.
Samtliga detaljplaner i Tjuvkil ska ses över i samband med utbyggnad av kommunalt VA. Toftebergsvägen
ingår i område 3, planarbete av aktuellt planområde krävs innan Toftebergsvägen kan kopplas på kommunalt
VA. Toftebergsvägen avses inte öppnas upp för att utgöra tillfartsväg, p-platser undersöks för att klara fler
besökande och hamnens ev. utveckling, se även gemensam kommentar för ämnesfrågor.

Anders Rydström, Lycke-Kroken 1:47, Äslingsvägen, 2013-06-24
YTTRANDE
Jag bor i Tjuvkil på sommaren och tycker den föreslagna detaljplanen inte kan genomföras eftersom det inte
alls passar in i Tjuvkil.
Länsstyrelsen och vägverket har bestämt att inte bygga någon ny väg genom Tjuvkil, därför är antaganden
som görs i detaljplanen inte möjliga, den behöver göras om från början.
I översiktsplanen för Tjuvkil står det:
"I första hand ska orten utvecklas genom att möjliggöra omvandling av fritidshus till permanentbostäder och
kompletteringar inom befintlig bebyggelse." och "Gestaltning och placering av ny bebyggelse måste studeras
utifrån bl a ortens karaktär, terrängförhållanden och framtida utvecklingsmöjligheter."
Mina invändningar är:
o Gestaltning av bebyggelse i Tjuvkil bör följa den sedan 40-50-talet givna sommarstugekaraktären. Tomter
på minst 1000m2 och hus på 1,5 plan. Byggytan har ju förändrats med tiden och 120m2 bör vara en storlek
som kan accepteras för framtida utvecklingsmöjligheter. Detta ger:
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o En begränsad utbyggnad om ca 50 hus/bostäder på det föreslagna området
o Låg bebyggelse, max 1,5 vån, som smälter väl in med omgivningens historia, övrig arkitektur och
landskapsbild
o Varsam bebyggelse, hänsyn bör tas till områdets speciella karaktär, natur och kulturmiljö
o Väg 168 måste breddas och byggas om, innan en bostadsbyggnation kan genomföras i såväl Marstrand,
Tjuvkil som för andra planerade bostadsområden (enligt översiktsplanen) utmed vägsträckan Kungälv Marstrand.
o Kommunen bör följa sin egen översiktsplan och göra en detaljplan för hela Tjuvkil, inte bara ta en färdig
detaljplan från exploatören, på en liten del av Tjuvkil.
o En ny detaljplan som ligger i linje med översiktsplanen ger möjlighet till en acceptabel utbyggnad av
Tjuvkil med en väl fungerande vattenförsörjning, som är ett önskemål från flera boenden i västra Tjuvkil.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

YTTRANDE
Ulf Lundqvist, Krokens väg 3, Lycke-Kroken 1:17, 2013-06-24
Jag har tagit del av ert förslag på ny plan för bostäder vid Tjuvkils huvud.
Mina synpunkter:
1) Min bedömning är att planförfattaren inte tagit den hänsyn till områdets känsliga läge vad gäller friluftsliv,
landskapsbild, kustzon, kulturhistoria och biologiska mångfald som man har rätt att förvänta sig eftersom det
finns ett regelsystem som styr planprocesser. 260 bostäder är en kraftig överexploatering!
2) Området är attraktivt och närheten till havet lockar fastighetsköpare som förutsätter tillgång till bad och
båtplats. Analys?
3) Jag har tidigare gett mina synpunkter på Översiktsplan 2010 vad gäller konsekvensbeskrivningen av väg
168 (bifogas). Jag citerar:
"Jag anser att beskrivningen helt har missat analysen av hur väg 168 på ett godtagbart sätt skall klara av
trafikökningen som blir resultatet av 650 nya bostäder fram till 2020 inom områdena Marstrand, Instön och
Tjuvkil vilket kommer att innebära en ökad befolkningsmängd med ca 60%! Det som nämns i beskrivningen
är att det blir förvärrade trafikproblem i Tjuvkil innan väg 168 byggs om."
Sträckan mellan Nordön och Marstrand har nu fått en efterlängtad standard med gcbana.
Trafikverket kommer att projektera en standardhöjning av vägen genom Tjuvkil. Genomförandet är för
närvarande inte bestämt i tid.
För att klara den ökade trafikmängden (oavsett hur många bostäder som blir i det slutliga förslaget) krävs en
standardhöjning av hela sträckan Tjuvkil-Ytterby. Hur detta skall gå till måste detaljredovisas. Det är naivt att
tro att Trafikverket kommer att göra stora omprioriteringar i Transportinfrastrukturplanen p.g.a.
orealistiska politiska ställningstagande i Kungälv.
Som kommuninvånare vill jag inte fortsätta att betala skatt till planprocesser som överklagas! Därför ser jag
fram mot ett nytt planförslag!
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

YTTRANDE
Krokens vägförening, Ulf Lundqvist, Lycke, 2013-06-12
Marstrandsvägens framtid!?
Kommunens översiktsplan för de kommande 10 åren föreslår 650 nya bostäder på Koön, Instön och i Tjuvkil.
Detta innebär kraftigt ökad trafik på Marstrandsvägen, som inte ens idag lever upp till kraven på acceptabel
trafiksäkerhet.
Dessutom har Trafikverket gjort en bedömning i sin miljökonsekvensbeskrivning av projekt "Förbifart
Tjuvkil" att under de närmaste 10 åren, utan hänsyn taget till ÖP 2010, kommer persontrafiken att öka med ca
13% och den tunga trafiken med ca 21% (se bilaga 2).
Vägens standard varierar mycket och uppfyller Vägverkets riktlinjer för vägutformning endast på sträckan
Mittsund - Nordösundet som byggdes 1991. På övriga sträckor är vägbredden otillräcklig, på Koön endast ca
5,5 meter, inga vägrenar, farliga sidoområden med bl.a. berg, elstolpar och träd nära vägkanten, branta slänter,
inga vägräcken, farliga korsningar och utfarter, dålig sikt, ingen plats för oskyddade trafikanter m.m. Det är
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inte svårt att föreställa sig nivån på trafiksäkerheten när bussar möts på en väg som är 5,5 meter bred och med
bergknaggar någon meter från bussidan. Undertecknad känner trafikanter som vittnar om hur de observerat att
mötande bussar kör sönder varandras sidospeglar!
Med nuvarande takt på standardförbättringar, gjorda och planerade, kommer hela sträckan Ytterby- Marstrand
att vara åtgärdad någon gång i slutet av detta århundrade! Kommunens politiker, som ansvarar för den
översiktliga planeringen av infrastrukturen, tror att bästa sättet att påverka Vägverket och Västra
Götalandsregionen att göra omprioriteringar av kommande väginvesteringar i regionens 49 kommuner är att
öka trafiken på Marstrandsvägen utan att samråda med väghållaren. Det tror inte vi. Det som däremot
påverkar Trafikverkets långsiktiga bedömningar är utvecklingen av olycksfallsstatistiken på
Marstrandsvägen! Här kan vi bara hoppas att trafikanterna tar sitt ansvar och anpassar hastigheten efter
rådande förhållanden och därmed håller nere antalet olyckor. Det går emellertid att vidtaga kraftfulla åtgärder!
Det finns en handlingsplan för hela Marstrandsvägen, framtagen av Trafikverket i samarbete med kommunen.
Planen föreslår lämpliga åtgärder av mindre omfattning som är möjliga att utföras med begränsad
planeringstid med det primära syftet att förbättra trafiksäkerheten. Exempel på sådana åtgärder är att göra
sidoområden säkrare såsom flyttning av elstolpar, avverkning av träd, sprängning av bergknaggar i
dikesslänter, komplettering med vägräcken, förbättring av korsningar och utfarter etc.
För att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna är utbyggnad av gång- och cykelväg i sin helhet
mellan Ytterby och Marstrand samt komplettering av ett antal hållplatser med bussfickor nödvändiga. Allt
detta kan finansieras genom att omdisponera investeringsmedel, ca 50 miljoner kronor, för byggnation av ny
väg förbi Tjuvkil (senarelägga, se bilaga 2).
Även nuvarande vägsträcka genom Tjuvkil är i mycket stort behov av åtgärder såsom separat
gång- och cykelväg och utbyggnad av bussfickor oavsett om ny väg byggs eller inte.
Trafikverket har dessutom bedömt att objekt ”168 förbi Tjuvkil” är ”samhällsekonomiskt inte lönsamt” och
”innebär stora konsekvenser för naturmiljön, fragmenterar det värdefulla odlingslandskapet kring Tjuvkil,
passerar delvis genom riksintresse för naturvård” samt noterar också att ”riktade trafiksäkerhetsåtgärder är
i regel mycket lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, påverkar sällan miljön i någon större
omfattning och bör prioriteras för att behålla nollvisionen i fokus.”
Vi uppmanar således ansvariga politiker att agera nu! Säkerställ en förbättrad trafiksäkerhet på
Marstrandvägen genom att omprioritera vägsatsningar på ca 50 miljoner kronor från ny väg förbi Tjuvkil till
trafiksäkerhetsförbättrande projekt utmed hela Marstrandsvägen. Då kan översiktsplanens målsättningar vad
gäller samhällsutvecklingen Tjuvkil- Marstrand bli realistiska!
KOMMENTAR
En genomförbarhetsstudie av möjliga förbättringsåtgärder av hela sträckan befintlig väg 168 vid Tjuvkil
pågick under hösten 2013 av Trafikverket, därefter utförs en vägutredning för väg 168 av Trafikverket under
år 2014. Gc-väg ser kommunen som nödvändig och ska ingå bland förbättringsåtgärderna. Planförslaget
kommer att omarbetas och anpassas, se även gemensam kommentar för ämnesfrågor.

Kenneth Porseland, Tjuvkil Mellangård 2:106, Dammekärrsvägen 2, 2013-06-21
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägg:
Jag vill att kommunen ordnar väg 168 innan det byggs vid Tjuvkilshuvud!
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Björn Jönsson, Linda Andersson, Tjuvkil 2:96, Gulskärsv 4, 2013-06-24
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.
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Elisabeth och Mogens Janovsky, Tjuvkil 2:29, Tjuvkils huvud, 2013-06-24
YTTRANDE
Vi protesterar mot planerad byggnation på Tjuvkil 2:67. Om byggnation sker enligt det förslag som framlagts
kommer hela området att totalt ändra karaktär och förstöras. Det bohuslänska vackra landskapet, som har fått
speciell utmärkelse, kommer att förvanskas. Tätt bebyggda hus av radhuskaraktär 1.5-plan, 2.5-plan och
flervåningshus är planerade. Denna typ av byggnation passar i en förort till en stad men inte här på
landsbygden nära havet. Byggnationen kommer ej att smälta in i naturen eller passa ihop med den bebyggelse
som redan finns. Idag ligger alla hus åtskilda på stora tomter. En sådan koncentrerad bebyggelse som är
föreslagen passar bättre på Koön som redan är ett tätt bebyggt samhälle.
En varsam utbyggnad kan tänkas av 1.5-planshus på tomter av ca 1000 kvadratmeters yta med grönområden
emellan. Att hårdexploatera området på det föreslagna sättet är förödande för det rika växt- och djurliv som
finns i området och förstör den fina miljön för de människor som redan bor eller vistas här.
Badplatsen som ligger nedanför Sundsviksberget arrenderas av Tjuvkils badförening och har gjorts så i många
år. Här lär sig barn att simma, midsommarfester och andra aktiviteter anordnas för alla som bor i området.
Badplatsen skulle inte klara av det enormt ökade befolkningstrycket som skulle ske vid planerad byggnation.
Vi motsätter oss att en vändplats anläggs precis utanför vår tomt 2:29, då vi är rädda för att stor trafik med
avgaser och buller skulle försämra vår boendemiljö.
Trafiken på den alltför smala vägen 168 är redan idag överbelastad. Vägen är en av Västsveriges mest
drabbade vad gäller viltolyckor. Vid en så stor byggnation som planerna anger kommer trafikfaran att ökas
väsentligt.
Tidigare har Kungälvs kommun varit måna om att bevara den ursprungliga karaktären i
Tjuvkil, där byggnation är underordnad den omgivande naturen. Vi vill ha svar på varför
Kungälvs kommun nu har ändrat åsikt och gör en så radikal förändring av Tjuvkil,
genom att skapa en förort till Kungälv med ett gytter av hus, radhus och höghus
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas. Kommunens markresurser för möjlig ny bebyggelse är dock tyvärr begränsade,
varav samlad bedömning gör att aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling, se även gemensam
kommentar.

Carl Magnus Kollberg, Tjuvkil 2:73, Toftebergsvägen, 2013-06-24
YTTRANDE
Angående den planerade byggnationen i Tjuvkil med ytterligare ca 250 bostäder på en så liten yta att man
talar om "gränder" mellan byggnaderna vittnar om en avsaknad av känsla över hur människor skall leva sitt
dagliga liv i ett trevligt bostadsområde. Någon ansvarig politiker lär ha uttryckt att om man ändå skall förstöra
ett område kan man lika gärna gör det ordentligt och detta kan ha varit ett av målen vittnar detaljplanen om.
Det kan ändå inte vara rimligt att vi i ett så stort land som Sverige skall tränga ihop människor i ghetton för att
kunna spara kommunala kostnader och dessutom öka byggherrarnas vinster. Kanske kan man fortfarande
hoppas på att Kungälvs kommun tar sitt ansvar över Tjuvkils framtid och ändrar planen till att omfatta 50 till
70 nya bostäder i ett trevligt och genomtänkt projekt såväl för de som bor i området i dag som för de som kan
komma att flytta in.
Med vänliga hälsningar och ett hopp om att kommunens ledning värnar om de boende i kommunen nu och i
framtiden.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas och planområdet reduceras, se även gemensam kommentar.

Marie, Anders, Hanna och Elias Öberg, Tjuvkil 2:171, Tjuvkil 390, 2013-06-18
YTTRANDE
• Det känns inte som att fastighetsägare i Tjuvkil behandlas lika, dvs det nya området skall vara bilfritt men
utan att 168 utvecklas först. Skall redan boende i Tjuvkil drabbas negativt av mer bilar till ett bilfritt område?
Var vänliga säkra att det blir lika behandling. Våra barn (10 och 7 år) får inte gå på vägen och får ej ens gå
själva till busshållplatsen p.g.a. den befintliga trafiksituationen. Vi är rädda om våra barn.
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• Hastighetsbegränsning på väg 168 borde vara max 50 km/h året runt genom Tjuvkils samhälle.
• Om vägen inte dras "runt" Tjuvkils samhälle så kräver vi att bullerplank bekostas av kommunen/trafikverket
mot vägen för Tjuvkil 2:171
• VA-frågan, varför skall vi behöva koppla på kommunens VA-system när vi har fungerande avlopp idag (VA
område 5) samt egenborrad brunn? Vi har redan investerat hårt i detta själva.
Löser kommunen ut oss från vårt avlopps-nät? Ni måste peka på brister i nuvarande system för att vi skall gå
med på detta, räcker ej med misstanke om brister.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, aktuella utredningar kompletteras, en genomförbarhetsstudie av hela sträckan
befintlig väg 168 vid Tjuvkil pågick under hösten 2013 av Trafikverket, därefter utförs en vägutredning för
väg 168 av Trafikverket år2014. Se även gemensam kommentar för ämnesfrågor.

Mats Hällqvist och Kristina Hällqvist-Rosengren, Tjuvkil 37:1,Tjuvkilshuvud 950, 2013-06-24
YTTRANDE
Vi lämnar synpunkter och kommentarer på vad som står angivet i planbeskrivningen och försöker följa den
kronologiskt.
Vår uppfattning är att det råder mycket osäkerhet att någon butik kommer att tillföras området.
Erfarenhet från andra områden i Kungälvs kommun under de senaste decennierna talar nog istället för fortsatt
nedläggning av sådan verksamhet. Kundunderlaget är fortsatt för litet. Att "saluföra" detta nya område med
nya serviceverksamheter och därmed göra det mer attraktivt är falsk marknadsföring.
I miljöbedömningen anger man att förslaget till detaljplan medför viss miljöpåverkan, dock ej
betydande, och att inga högre naturvärden påverkas. Detta anser vi är ren osanning. Att ödelägga ett så
känsligt och havsnära område anser vi ha betydande miljöpåverkan. Man slår sönder den miljö som finns i
planområdet men även i dess områden omkring. Att högre naturvärden ej påverkas är en falsk föreställning.
Det visar på okunnighet om områdets unika karaktär och vad det betyder för alla de som använder det som
rekreationsområden, både närboende och besökare.
3,4 och 5:e kap. Miljöbalken anger att hänsyn skall tas till områden som är ekologiskt känsliga, har natureller kulturvärden som är värdefulla för friluftslivet. Detaljplan Tjuvkil 2:67 tar inte hänsyn till ovanstående.
Omständigheten att man vill bebygga 250 bostäder på en så begränsad yta och på det sätt att man prioriterar
att endast bygga på plan åkermark strider mot de kulturvärden som gäller avseende Bohuslän. Traditionen
anger istället bebyggelse utmed bergssidor, närheten av åkerholmar. Här gör man tvärtom och det uppfatta vi
är bara för att maximera vinsten. Kommunen får ej låta profiten gå före ambitionen att värna kultur och
naturvärden. Vill man möta ett område med bohuslänskt känsla och tradition bygg ej en villastad och sedan
hävda att det skall likna ett traditionell bohuslänsk by. Vi tycker det är anmärkningsvärt att ansvariga
tjänstemän(inkl. utbildade arkitekter) kan vara med och utforma detta gigantiska projekt. Vill Kungälvs
kommun visa sig på världskartan på ett så negativt sätt måste vi protestera och hoppas att ansvariga politiker
inte väljer samma väg.
Miljöbalken(3,4 och 5:e kap) anger också att man skall ta hänsyn till områden som är värdefulla för
friluftslivet. Denna föreslagna detaljplan motverkar kraftigt detta. Blir området bebyggt som
detaljplanen anger med 250 bostäder som kanske inkluderar 800-100 personer och 400-500 bilar slår man
sönder det rörliga friluftsliv som alltid präglat området. Området är för litet för att "svälja" så stor utökning.
De som hitintills nyttjat området för rekreation kommer att stängas ute. Det kan också ifrågasättas om inte
miljökvalitetsnormer avseende kvävedioxid, svaveloxid, bly m.m överskrids om så många nya bilar skall
trängas på den i sammanhanget lilla ytan. Omfattningen av trafikökningen blir ej, som man anger, relativt
begränsad utan påtaglig.
Vid kommentarerna till mark, vegetation och topografi anger man att ett antal mindre bergsformationer som
väldigt karaktäristiska och att vegetationen där som typisk bohuslänsk.
Dessa områden som anges som värda att bevara, utifrån angivna ovan angivna synpunkter, kommer att
"drunkna" och försvinna i mängden av hus. Det finns inget som talar för att området med sin täta karaktär,
trots alla vackra ord om öppenhet till området för utomstående, blir tillgängligt för andra än de som bor i
området. Detta kan kanske istället skapar motsättningar mellan de redan boende och de nya. Man anger också
att området håller på att växa igen och att det indirekt blir åtgärdat i och med den nya bebyggelsen. Detta kan
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åtgärdas på ett mycket mer hänsynsfullt sätt miljömässigt. Igenväxningen får ej bli ett argument för
byggnation som föreslås.
I avsnittet vägar och trafik måste nämnas att trafiken på väg 612 (Hamnvägen) sommartid är tidvis mycket tät.
Vid planerad utbyggnad kommer trafiken slå alla rekord. Här måste man sätta in flera åtgärder för att
begränsa skadeverkningarna. Bygg en vändplats för bilar och slutstation för bussar strax öster om tänkta
magasin så begränsar man att hamnområdet i allt för stor del används som vändplats. Man kan låta sista biten
ner mot hamnen bli en både trevlig, avkopplande och trafiksäker väg. Om så inte sker kommer sista smala
vägen bli besvärlig att lösa på ett bra sätt miljö- och trafiksäkerhetsmässigt.
I skrivningen om förslaget till detaljplan har femplans bostadshus integrerats. Helt oacceptabelt med höghus i
denna lantliga miljö. I kapitlet om energieffektivitet och miljöanpassat byggande sägs att Kungälvs kommun
vill uppmuntra till att satsa på resurssnålt byggande. Alla de människor som skall bebo Tjuvkils by kommer
till större delen transportera sig med bil (400-500st) till och från sina arbetsplatser som till större delen är i
Göteborg. Detta på grund av de dåliga allmänna kommunikationerna. Detta verkar ej för resurssnål
målsättning avseende användandet av energi.
I kapitlet gatunät, gång och cykeltrafik anges förutsättningen att ny förbifart bygga. Denna lösning är ej längre
aktuell utan det blir en genomfartsväg genom hela Tjuvkilsområdet. Hur det skall lösas på ett acceptabelt sätt
är svårt att se mot bakgrund av den redan nu täta trafik och trolig ökning genom den ökade bebyggelse i nya
områden på Instön, Koön och Marstrand. Om Tjuvkils by bebyggs innan utbyggnad och åtgärder vidtas på
Marstrandsvägen gör hela projektet rent äventyrligt.
Att bilen inte skall vara ett dominerande element anser vi som vällovligt men orealistiskt. Med
400-500 nya bilar kommer bilen osvikligen dominera området. Ur trafiksäkerhetsmässig hänsyn mycket
tveksamt. I kapitlet om teknisk försörjning beskrivs hur man skall lösa frågan om dagvattnet. Här måste man
ta hänsyn så att inte redan befintliga hus drabbas av översvämning av ex. källare på grund av nya
dagvattenlösningar. I konsekvensbeskrivningen uppges att hänsyn tagits till påträffade fornminnen på så sätt
att dessa ej bebyggs. De skall dock används som rekreationsområde, som vi förstår innebär också lekplatser.
Hur kan man skydda dessa då på ett vettigt sätt.
Man anger i översiktsplanen att området är värdefull kommunal kulturmiljö och ett område som skall vara
tillgängligt för all kommunens innevånare. Även om översiktsplanen endast är rådgivande tror vi att
kommunens ansvariga ställer sig bakom denna ståndpunkt. Landsätt då ej detaljplan Tjuvkil 2:67 m fl.
Vi är inte motståndare till utbyggnad i Tjuvkilsområdet, men det måste ske varsammare. Bebygg gärna
området men i betydligt mindre omfattning avseende antal hus. Bebygg andra områden i dess närhet.
Tillgången på mark finns i områden från Tjuvkilsboden räknat och söder om Marstrandsvägen. Ta hänsyn till
landskapsbilden och komplettera redan befintlig bebyggelse med nya hus i en omfattning som området klarar.
KOMMENTAR
Planförslaget bearbetas avseende vägfrågor, natur- och kulturvärden, hälsa och säkerhet m.m., högre
bebyggelse utgår. Markresurserna i kommunen är tyvärr begränsade, varav samlad bedömning gör att
aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling. En genomförbarhetsstudie av hela sträckan befintlig
väg 168 vid Tjuvkil pågick under hösten 2013 av Trafikverket, därefter utförs en vägutredning för väg 168 av
Trafikverket år 2014. Se även gemensam kommentar för olika ämnesfrågor.
YTTRANDE

Barbro och Niget Ford Tjuvkil 2:22, 2013-06-22
Vi ställer oss positiva till en varsam och hänsynsfull utveckling av Tjuvkil som helhet och vill gärna vara med
och påverka Tjuvkils huvuds framtida utformning och var egen boendemiljö. Vi vill värna om
helhetsupplevelsen; om tillgängligheten till den lilla hamnen och badplatsen och möjligheten till strövtåg i ett
varierande öppet och vackert landskap. Vi vill att Tjuvkils huvud även fortsättningsvis ska vara en attraktiv
miljö för seglare, vindsurfare, skärmflygare, flugfiskare, bärplockare och alla de som kor ut hit
sommartid för att ta ett kvällsdopp utanför hamnen och de som året om vandrar runt skifferbrottet och
Kastebacke.
Aktuellt förslag kommer att dominera landskapsbilden totalt. Troligen kommer de som idag besöker Tjuvkil
för att utöva sina fritidsintressen inte att tveka att det är lika attraktivt att besöka den planerade förorten.
Det lilla man kan utläsa av förslaget vad gäller husens utformning och materialval låter inte som en
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nytolkning av ett traditionellt bohusländskt fiskarsamhälle. Höghus hör inte hemma i ett traditionellt
bohusländskt samhälle och kan aldrig smälta in på landsbygden. Inte heller likformade tegel eller
lärkträradhus i täta konstellationer med plåttak på plan ängsmark. Signalfärgade återvinningsstationer kanske
vi inte direkt associerar med miljöhänsyn och kretsloppstänkandet. Och alla dessa höga plank som krävs for
att människorna som är tänkta att bo i det föreslagna området ska få en liten privat sfär och slippa höra
trafikbullret.
Utsikten från Hövvebärrjet kommer att bli helt förändrad. Tjuvkils huvud förvandlas från dagens öppna
landskap till ett enformigt taklandskap som döljer en hypermodern sovstad utan någon som helst koppling till
bohusländsk tradition. Förslaget till byggnation i Tjuvkils huvud följer inte riktlinjerna i "Kustområdet och
skärgarden i Bohuslän - en värdebeskrivning av ett nationallandskap enligt 4 kap miljöbalken, Länsstyrelsen
Västra Götaland 2000:8". Där står följande:
• Sidan 7: "Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur-och
kulturvärden som finns där.”
• Sidan 21: "De nu beskrivna karaktäristiska natur- och kulturformerna hos Bohusläns landskap – sedda i ett
helhetsperspektiv – är just de värden som miljöbalkens fjärde kapitel slår vakt om! Dessa karaktärer får
således inte hotas eller skadas, varken genom enstaka stora exploateringsföretag eller många små
exploateringsföretag som tillsammans påverkar karaktären i riktning bort från det ”ursprungliga”.
• Sidan 23: '"Inom alla kustområden skall större sammanhängande områden som är förhållandevis fria från
bebyggelse eller andra ingrepp bevaras i detta skick."
• Sidan 23: "Ett helhetsperspektiv skall anläggas på vad som är en lämplig utveckling för hela Bohuskusten,
dvs. hur hela kustens samlade natur-och kulturvärden påverkas av den aktuella exploateringen, eller av många
liknande exploateringar som kan förutses.
• Sidan 24: ”Låt ny exploatering förstärka kustens viktiga karaktärsdrag såsom: - Bebyggelse i kanten av
åkern – i brynet. Bevara randvegetation och lummiga lövträd. - Ljusa hus mot ödslig bergig bakgrund"
• Sidan 24: "Ny bebyggelse hör oftast vara lågmäld i sitt uttryck och underordna sig landskapet."
• Sidan 24: "Ny bebyggelse och nya anläggningar skall underordna sig eller samspela med övriga element
som är viktiga i kustens karaktärsdrag.”
Förslaget till byggnation i Tjuvkils huvud tar inte hänsyn till ”ÖP 2010 för Kungälvs kommun,
underlagsrapport Havsområdet, godkänd av KF 2012-01-19”, i följande:
• Karta på sidan 21: Tjuvkils huvud ligger inom området för Riksintresse MB 4 kap. 4§ Högexploaterad kust.
• Karta på sidan 27: Tjuvkils huvud ligger inom värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt
Riksantikvarieämbetet.
• Karta på sidan 33: Vattnen vid Tjuvkils huvud ligger inom Fredningsområdet för lax och öring.
• Sidan 42, under rubriken konflikter: ”Ökad konkurrens om utrymme i den känsliga kustzonen, ökat slitage.
Områden för närrekreation riskerar att minska. Kan komma i konflikt med riksintresseområden enligt 4 kap
Miljöbalken.”
• Sidan 42, under rubriken konflikter: ”Ökad efterfrågan på lokala båtplatser ger negativ påverkan på
värdefulla grundområden.”
• Sidan 43, under rubriken konflikter: ”Det rörliga friluftslivet som bygger på orörd natur och
skönhetsupplevelser kan påverkas negativt.”
Förslaget till byggnation i Tjuvkils huvud tar inte hänsyn till ”ÖP 2010 för Kungälvs kommun,
underlagsrapport Havsområdet, godkänd av KF 2012-01-19”, i följande
• Sidan 40: ”I första hand ska orten utvecklas genom att möjliggöra omvandling av fritidshus till
permanentbostäder och kompletteringar inom befintlig bebyggelse. Ny exploatering kan ske i de centralt
belägna delarna av Tjuvkil. Denna exploatering kan ske i de centralt belägna delarna av Tjuvkil. Denna
exploatering behöver dock samordnas med en ny förbifart, både vad gäller läge och tid.”
Någon förbifart i Tjuvkil är dock inte aktuell.
Länsstyrelsen har i ett PM till Kungälvs kommun daterat 2013-04-09 fastslagit följande:
• Sidan 4: ”Då väg 168 mellan Marstrand och Kungälv inte är en transportlänk med ett riksintresses dignitet
kan inte en nysträckning i det föreslagna området godtas av Länsstyrelsen med den påtagliga skada på
riksintresset enligt 4 kap miljöbalken som den innebär. Länsstyrelsen förordar således fortsatt
nollplusalternativet.”
Trafikverket skriver på sin hemsida 2013-06-11:
• ”Trafikverket har avbrutit arbetet med den nya sträckningen av väg 168 vid Tjuvkil. Anledningen är att
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Länsstyrelsen har beslutat att den nya planerade sträckningen strider mot riksintresset för naturvård för det
berörda området.”
I ”Genomförandebeskrivning – samrådshandling daterad 2013-04-22” står på sidan 7, under rubriken
Trafikutredning följande:
• ”Trafikverket har gjort vägutredning om alternativ för ombyggnad av väg 168 förbi Tjuvkil. Trafik-verket
förordar ett förbifartsalternativ medan länsstyrelsen förordar alternativ nollplus, dvs ombyggnad av befintlig
sträckning. Under samrådstiden får det utredas vidare vilket alternativ som ska gälla.”
Det kan tyckas lite märkligt att ovanstående skrivs i en samrådshandling daterad efter det att Länsstyrelsen
meddelat kommunen sitt beslut avseende vägens sträckning.
Förslaget till byggnation i Tjuvkils huvud tar inte hänsyn till ”ÖP 2010 för Kungälvs kommun,
underlagsrapport Havsområdet, godkänd av KF 2012-01-19”, i följande:
• Sidan 30: ”En utbyggnad som sker innan Marstrandsvägen förbättrats i Tjuvkilsområdet riskerar att ge
förvärrade trafikproblem i Tjuvkil samt för boende utmed väg 168.”
Vägsträckan mellan Ytterby och Marstrand behöver åtgärdas innan någon byggnation kan ske. Hela
vägsträckan är för smal för att tung trafik, bilar, cyklister och gångtrafikanter ska kunna nyttja vägen
samtidigt. Under sommarhalvåret ökar trafiken markant, vilket gör vägen till en ännu större trafikfara.
Trafiken beräknas dessutom öka med 30 % vid föreslagen byggnation av Tjuvkil 2:67. Vidare tillkommer
exploateringsprojekt på både Instön och Koön som ytterligare ökar trafikmängden.
I "Planbeskrivning.- samrådshandling daterad 2013-04-22" står på sidan 18, tredje stycket:
• "Bilen ska inte vara det dominerande elementet i gatubilden. När bilarna väl är parkerade ska de ”försvinna”.
250 hushåll genererar många bilar och mycket trafik som ofrånkomligen kommer att dominera gatubilden. De
kommer att köras till och från jobbet och fritids/ dagis/ skola, till och från vuxnas och barns fritidsaktiviteter,
till och från affären, apoteket, vårdcentralen och systembolaget. Många av dessa bilar kommer enligt förslaget
att parkeras i omedelbar närhet till redan befintliga bostäder. Vi skulle enligt förslaget få ca 50
parkeringsplatser i direkt anslutning och på två sidor om vårt hus och trädgård vilket naturligtvis påverkar var
boendemiljö oerhört negativt och vilket vi upplever som onödigt aggressivt och hänsynslöst. I området
tillkommer sedan besökstrafik, skol- och linjebusstrafik, renhållningstrafik, etc.
Förslaget till byggnation i Tjuvkils huvud tar inte hänsyn till ”ÖP 2010 för Kungälvs kommun,
underlagsrapport Havsområdet, godkänd av KF 2012-01-19”, i följande:
• Sidan 30: ”Västra delen är riskområde, kraftig påverkan av havsnivåhöjning.”
Den interaktiva kartan på Kungälvs kommuns hemsida visar att flertal hus i det som kallas norra området i
förslaget ligger på mark som kommer att översvämmas vid en havsnivåhöjning på +2,5 meter. I förslaget talas
om invallningar och/eller höjning av marknivåer. Detta ger naturligtvis effekter på hamnen och närliggande
mark, eller till och med på mark en bit ifrån området.
De områden som understiger 2,7 m över nollplanet ska inte bebyggas pga översvämningsriskerna och med
hänvisning till de utredningar som gjorts i frågan (Se ”ÖP 2010 för Kungälvs kommun antagen av KF 201201-19”, sidan 61). Det kan inte vara miljöekonomiskt försvarbart att uppföra byggnader som kan visa sig vara
obrukbara inom en relativt nära framtid.
I ”Planbeskrivning – Samrådshandling, daterad 2013-04-22” står följande på sidan 27 under rubriken
konsekvensbeskrivning, andra stycket:
• ”Inga riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen berörs.”
Tjuvkils huvud har ett rikt växt- och djurliv. Här finns större åkergroda, fridlyst vattensalamander och fridlyst
skogsödla. En fördjupad inventering är nödvändig, liksom av hasselsnok. Här finns också ett rikt fågelliv, bl a
korp, berguv, nattskärra, gök, hackspett, tornfalk, fasan och mängder av olika småfåglar. Några av dessa
fåglar har ängarna som viktiga jaktmarker. Förslaget till byggnation utgör en stor risk för att det rika fågellivet
ska störas och komma till skada. Naturcentrum AB fann två rödlistade växter. En fördjupad undersökning
under växtperioden måste göras som komplement till den undersökning som gjordes i februari 2012.
I området finns många stenmurar och stengärdesgårdar som måste bevaras. Enligt Naturcentrum AB utnyttjar
många växter, djur och insekter stenmurarna och dess omedelbara närhet som livsmiljö. I förslaget har man
lagt magasinsbyggnader där det idag finns en stengärdsgård. Bäcken från den norra dammen rinner ut i
huvuddiket som i sin tur rinner ut i hamnen som har en grund, mjuk botten. I grunda, mjuka bottnar med
sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse enligt ÖP 20 10. En byggnation och
hårdgöring av större delen av Tjuvkil 2:67 innebär en stor risk för att förorenat vatten rinner ut i havet och i
Älgöfjorden.
65

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

• "Hänsyn till påträffade fornminnen har tagits vid förslagets utformning."
Det stämmer inte. De påträffade lämningarna återfinns framförallt på den ängs-och åkermark där byggnation
planerats. De fynd man valt att bevara är de på åkeröarna som man ändå inte tänkt bebygga. Enligt den
arkeologiska utredningen "Gravar, boplatser och hällristning i Tjuvkil" har sex fasta fornlämningar anmälts
till Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister. En av dem, hällristningen NY 6, anses ha hög vetenskaplig
potential. Ingen av dem anses vara avgränsad. Bohusläns museum föreslår en riktad hällristningsinventering i
samband med förundersökning.
I ”ÖP 2010 för Kungälvs kommun antagen av KF 2012-01-19” står på sidan 70:
• ”I kommunen finns ett stort antal registrerade fornlämningar. Fasta fornlämningar
får enligt kulturminneslagen inte förändras, skadas eller tas bort utan Länsstyrelsens tillstånd."
Avslutningsvis ser vi gärna en begränsad utbyggnad i Tjuvkils huvud. En byggnation som bör präglas av ett
hållbart och ekologiskt tänkande. Bygg gärna traditionella, men resurssnåla, 1 ½ -plans hus med målade
fasader, spröjsade fönster, glasverandor och röda tegeltak i bohusländsk anda. Ge möjligheter till odling på
normalstora villatomter. Avgränsa tomterna med spjälstaket och häckar.
Det är viktigt att ny bebyggelse inte dominerar landskapet. Bygg traditionellt i kanten av skogsbryn, åkrar och
ängar. Bevara öppna, havsnära landskap och återskapa gamla stigar och kyrkvägar. Studier visar att småskalig
odling och lokal produktion kommer att vara avgörande för en hållbar framtid.
Det råder ingen bostadsbrist på landsbygden. Däremot råder stor brist på mindre lägenheter i städerna. Bygg
små hyreslägenheter med rimliga hyror till våra unga i Kungälvs kommun där det finns bra kommunikationer
och närhet till arbete, affärer och uteliv.
Fatta kloka, välgrundade beslut som inte äventyrar framtida generationers möjligheter till friluftsliv,
skönhetsupplevelser, ursprunglighet och orördhet. Bygg något vi alla kan vara stolta över, något långsiktigt
hållbart och miljövänligt. Visa att Kungälvs kommun är en framsynt kommun som föregår med gott exempel.
KOMMENTAR
Kommunens markresurser är tyvärr begränsade, varav samlad bedömning gör att aktuellt område i Tjuvkil är
av betydelse för utveckling av kusten. Planförslaget omarbetas. För att undvika olägenhet för aktuell fastighet
samt övriga boende har de tidigare p-platserna intill huset utgått och 1 ½ plans bebyggelse med trädgårdar
vetter istället mot aktuell fastighets syd- sydostliga sida. Västerut kvarstår dock yta reserverad för p-platser
med carport, istället för 1 ½ plans bebyggelse, detta för att utsikten västerut mot havet på så vis bevaras fri
för fastigheten. Träd, vegetation, kan även planteras mot p-platserna. Allmänt bildar p-plats ytorna flera
mindre enheter inom planområdet, större p-platsområde utgått. Aktuella utredningar kompletteras såsom
ex.vis VA-dagvatten, trafikutredning av väg 168, säkerställande så att översvämningsrisk ej föreligger, naturoch kulturmiljövärden tydliggörs och forn-minnen avgränsas och analyseras. Anpassning sker genom
omarbetning. Se även gemensam kommentar för alla olika ämnesfrågor.

Bodil Ahnoff, Tjuvkil 5:1, Tjuvkil 330, 2013-06-24
YTTRANDE
Som boende i Tjuvkil sedan 25 år chockas jag och min familj av de planer på utbyggnad vid Tjuvkils huvud
som Kungälvs kommun nu presenterar.
Vi är många i området som valt detta kustnära boende just på grund av dess naturvärden, öppenhet, närhet till
hav, berg, skog och möjlighet till rekreation rakt utanför ytterdörren - med naturen som vår gemensamma
angelägenhet. Tjuvkils historiska förankring går att avläsa både i naturformationer, i samhällets utformning
och i dess byggnader. Naturligtvis är vi glada och stolta över vårt lilla kustsamhälle och vår livsmiljö här.
Vi delar gärna Tjuvkil med fler, såväl besökande som nya boende, då Tjuvkil är ett attraktivt område för
friluftsintresserade och många andra. Att vi succesivt har blivit fler och fler i Tjuvkil har vi inte sett som något
hot, förrän nu. Att vår egen kommun skulle lägga sig platt för byggexploatörer som planerar att
vansinnesbygga en hel tätort på de små ängarna vid Tjuvkilshuvud, kunde vi aldrig drömma om! Kommunen
är ju VI - detta förslag är verkligen inte att företräda oss kommuninnevånare i Tjuvkil!
Varsam utbyggnad-ja. Hårdexploatering – nej
Med den föreslagna utbyggnaden av bostäder, tillfartsvägar, parkeringsplatser och andra serviceytor visas inte
bara en stor okunnighet om markens förutsättningar och beskaffenhet utan också en total respektlöshet för
byggnadstraditioner, för naturvärden och för Tjuvkilsbornas rätt att påverka sin boendemiljö. Tillgängligheten
till det nu planlagda området, till hamnen och dess naturområden äventyras med denna extrema förtätning.
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Nya bostäder är ett risktagande som måste planeras noga i samklang med natur, omgivande bebyggelse och
trafiksituationen. Redan 50 st nya hus på dessa ängar är mycket -250 st är huvudlöst!
Menar kommunen allvar med demokrati är det dags att lyssna och ta intryck NU. Är detta dessutom bara ett
första exploateringssteg, är detta starten på en gigantisk förstörelse av Tjuvkil och ett politiskt fiasko.
Hållbar utveckling
Det planerade området ligger delvis strax över havsnivån, man undrar hur detta rimmar med de stigande
havsnivåer som beräknas några årtionden framöver - bygger man inte för framtiden? Hållbar utveckling är
också god livsmiljö för alla, varför trycka ihop så många människor på en så liten yta och dessutom vända all
störande, bullrande verksamhet ut mot de nuvarande bostäderna?
Bohuslän är världens sjunde vackraste vildmarksområde enligt CNN:s nya lista. Skall Tjuvkil likna en
tätbebyggd stadsförort i framtiden och inte räknas in i det Bohuslän som man prisbelönt?
Ökad biltrafik-vägproblematik
Väg 168 är idag ett problem för de boende i Tjuvkil. Varje dag oroas föräldrar för sina barn på väg till
skolbuss och till kamrater. Buller och svårigheter att cykla och promenera längs vägen är ett ständigt
orosmoment. De undersökningar kommunen, trafikverket m.fl. gjort pekar alla åt samma håll - frågan är inte
om trafiken kommer att öka framöver, utan hur mycket. När utbyggnad av Marstrand, Instön och Tjuvkil
genomförs kommer nuvarande väg inte att kunna svälja all denna trafik. Skall man offra hela Tjuvkils
samhälle utmed vägen - riva och bredda? Eller skall man flytta vägen? Det senare är det enda realistiska, men
även med detta alternativ finns en smärtgräns för hur mycket man kan bygga ut dessa kustsamhällen. Det
måste ju gå att färdas till och från dessa dagligen, utan att förstöra livsmiljön utmed vägens sträckning genom
kommunen. Lagom är ett bra svenskt ord som även politiker och tjänstemän borde använda oftare. Att
exploatörer hellre använder orden kostnadseffektivt och vinstdrivande är ju inte så överraskande.
Men jag upprepar; Kungälvs kommun är ju vi - kommuninnevånarna är kommunens uppdragsgivare, så då
lyssnar man väl och agerar utifrån kommuninnevånarnas önskemål, kunskaper och erfarenheter, eller?
KOMMENTAR
Planförslaget ska omarbetas, se även gemensam kommentar för olika ämnesfrågor.

Kaj och Ann-Marie Jungtell, Grenvägen, Tjuvkil 3:45, 2013-06-24
YTTRANDE
Vi har varit på ert informationsmöte den 27 maj på Kvarnkullen, där ni redogjorde för
planförslaget Tjuvkil 2:67.
Vi uppskattade tänket som en byggnation liknande som ett fiskesamhälle, med lite små gator och gränder. Det
är ju något som passar ihop med västkusten.
Det vi är emot är att det planeras för så många hus ca 250 stycken. Det gör att hela
konceptet faller, blir inget gemytligt. Samt att belastningen i omgivningen utanför Tjuvkil
2:67 blir oöverskådlig på badplatsen, båthamnen och naturen runt om med en fördubbling av invånarantalet.
En annan del är att ni i Kungälvs kommun väljer att göra ett planförslag där ni inte inkluderar angränsande
fastigheter som Tjuvkil 3:4 och Tjuvkil 3:5 med ändring av befintlig detaljplan till en större byggyta.
Detaljplanen är idag på dessa områden ca 60 år gammal. Vill man bygga ut eller nytt, så är
det i stort sett bara isolering man får plats med, enligt de normer som gäller idag för att spara energi. Vi som
bor i området har blivit lovade att man skulle se över detaljplanen i samband med att vi anlade ett godkänt
vatten och avloppsanläggning 1999.
INGET har hänt inom detaljplanen efter det (14 år sedan). Vad vi förstår efter att ha varit i
kontakt med era tjänstemän så skall det inte vara allt för krångligt att utöka byggrätten i
dessa områden eftersom det redan finns en detaljplan, men det krävs ett politiskt beslut.
Det här gör att ni inte får med er permanentboende och fritidsboende på ert planförslag för
Tjuvkil 2:67. Det blir snarare tvärtom.
Förslag: Gör en helhetslösning som avser utökad byggyta för de angränsande områden som
nämnts, samt en lösning för bad, båt och andra fritidsaktiviteter. Kanske en båt pool och bil pool är en av
lösningarna. Avslutningsvis är vi inte emot byggplanerna bara hur det görs och antalet bostäder.
Tack för ordet
KOMMENTAR
En omvandlingsplan har antagits av Kommunstyrelsen hösten 2013 och Tjuvkils fritidshusområden kommer
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att omvandlas samt utökade byggrätter medges, arbetet ska starta under år 2014 enligt de
områdesindelningar som anges på kartan sid.5, se även gemensam kommentar.

Västra Tjuvkils samfällighetsförening, VA-område 5, 2013-06-24
YTTRANDE
Härmed lämnar styrelsen för VA-område 5 Västra Tjuvkil samfällighetsförening synpunkter och
kommentarer på planförslaget Tjuvkil 2:67.
Yttrandet är uppdelat i 5 delar, en granskning av fakta i presenterade utredningar och övrigt material, en lista
med frågor som vi vill ha besvarade, ett erbjudande, en plankarta över VA-område 5 samt en lista över de
fastigheter som ingår i samfälligheten.
Fel och brister i presenterade utredningar och övrigt material
-Antalet fastigheter inom VA-område 5 är 78 stycken. Befintligt reningsverk är anpassat för ca
80 fastigheter. I presenterat material varierar antalet fastigheter som hör till VA-område 5.
Allt från 40 till 110 stycken.
-Nätet slutbesiktades i december månad 1996 och all dokumentation finns tillgänglig.
Dokumentationen tillställdes Kungälvs Kommun på erforderligt sätt och vi förstår inte varför ni skriver att
dokumentation saknas? Där finns såväl ledningskartor som skötselanvisningar mm.
-Spillvattnet i VA-område 5 kommer via pumpstationer. Er beskrivningen av hur spillvattnet avleds är
fundamentalt fel.
-I planmaterialet varierar antalet pumpstationer och detta behöver rättas till, se bifogad karta bilaga 1.
-Pumpstationen på Stenstavägen betjänar 8 fastigheter och tillhör VA-område 5. Detta är en fullständigt
integrerad del i samfälligheten och ej LTA. Se bifogad karta bilaga 1.
-Befintlig huvudpumpstation ligger vid reningsverket och inte nere vid hamnen. Erforderlig höjd torde klaras
genom att lägga till ringar och täta ordentligt.
-Angiven uppfordringshöjd är förmodligen felaktig med självfallsledningar. 12-15 meter är förmodligen mer
realistiskt.
-Att byta ut/justera befintlig pumpstation som kan betjäna de 5 (ej 8 som angivits) berörda fastigheterna vid
hamnen torde vara mer ekonomiskt än att dessa fastigheter får egna pumpstationer. Att göra egna
installationer känns absolut inte försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv.
-Inom VA-område 5 där befintligt spillvatten ligger finns i många fall även ledningar för el, tele, fiber samt
vatten och dagvatten
-Presenterad plankarta och dess föreslagna VA-dragningar medför onödigt höga kostnader eftersom
föreslagna ledningar i vissa fall är dragna i icke gynnsam terräng. Man väljer också lösningar som är onödigt
dyra eftersom det är uppenbart att lokalkännedom saknas om området, T.ex. självfallsledningar skall ersätta
pumpstationer, sprängning genom berg, ny ledning på sämre plats, bortglömda fastigheter osv.
-VA-utredningen i stort är bristfällig och undermålig. Dra nytta av befintlig kunskap så det blir ett bättre och
mer realistiskt förslag.
Frågor
-Varför visar ni inte en totalplan för Tjuvkil som framtida tätort? Att presentera del för del där Tjuvkil 2:67 är
först ut blir inte mest optimalt ur ett dimensioneringsperspektiv (Gäller flera delar såsom VA, väg mm). Vi
vill veta detta så att det inte kommer "något annat" som påverkar oss när nästa del kommer upp på förslag.
Det måste vara mest praktiskt och ekonomiskt att ta sig an området som en helhet. Vi anser också att totallösningen vad gäller VA-frågan måste presenteras NU, dels p.g.a. att ni redan nu är utanför befintligt
detaljplaneförslag vad gäller VA-frågan och dels för att vi inte kan acceptera att ni dömer ut vårt VA-nät
innan ni har en försvarbar helhetslösning.
-Hur ser kostnadsfördelningen ut för projektet? Vi ser hellre att vi behåller vårt ledningsnät, med
modifieringar vid behov och ansluter till kommunens nya pumpstation. Undvik nya dyra lösningar som inte
tillför något.
-Kan kommunen upplösa VA-OMRÅDE 5 samfälligheten?
-Krävs något underkännande av vår förenings verksamhet? Om befintligt avloppsnät skall dömas ut skall detta
ske på saklig grund.
-Är det tillräckligt att kommunen vill bebygga delar av området på fastighet 2:67 för att döma ut befintlig
anläggning som sträcker sig utanför 2:67?
-Kan man upplösa vår förening och ta ut avgifter för att man vill åtgärda andra områdens avloppsfunktion där
deras ledning delvis hamnar där vi har vår anläggning/ledning?
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-Krav på ny ledning och att vi betalar? VA-område 5 skall inte betala för förändringar som beror på andra
fastigheter utanför samfälligheten. VA-område 5 har ett fungerande ledningsnät som vi vill behålla.
-Slutligen, det planförslag som nu presenteras i samrådet för Tjuvkil 2:67 innehåller många fel och brister
som medför klart högre kostnader för planerad utbyggnad. Inom VA-område 5 kan vi se hur bristerna i
underlagsarbetet leder till val av förändringar och lösningar som både skapar olägenhet för boende, sår i
naturen och högre kostnader. Om samma typ av brister och grad av fel dyker upp under kommande planarbete
kommer detta att leda till svåra och dyra konsekvenser. Återigen, Vi önskar se en helhetspresentation med ett
bättre genomarbetat underlag för att kunna ta ställning till förändringarna av Tjuvkil. Det som nu presenterats
innehåller så mycket brister så att det blir svårt att sammanfatta i ett enkelt svar.
Erbjudande
Vi i styrelsen för samfälligheten erbjuder att sätta oss ner med berörda representanter för kommunen och
förtydliga detaljer kring ledningsdragningar, markförhållanden osv. Som det nu är finns så stora brister i
underlaget att vi inte mäktar med att lista allt. Det vi tagit upp ovan och i bilagor täcker en del men det torde
finnas en hel del fler brister både som vi ser och möjligen missat.

Bilagor
Bilaga 1: VA-område 5 karta (Bilaga l_VA_område_5_karta.pdf)
Bilaga 2: Förteckning över fastigheter vilka ingår i VA-område 5 Västra Tjuvkil
samfällighetsförening (Bilaga_2_VA_område_5.pdf)
Bilagor finns att tillgå i originalhandlingar.
KOMMENTAR
I hela Tjuvkil planeras utbyggnad av kommunalt VA enligt VA-kustzons projektet. Hela Tjuvkilsområdet blir
troligtvis kommunalt verksamhetsområde. En övergripande planläggningsordning för Tjuvkils
omvandlingsområden har antagits 2013-10-16, KS 388/2013.
Befintliga anläggningar ska värderas och bedömas utifrån dess status och ålder. Utifrån detta görs en
bedömning av kommunen huruvida en inlösen eventuellt kan ske av befintliga anläggningar. VA-utredningen
kommer att uppdateras och kompletteras för att säkerställa en god hantering av dagvatten samt att
översvämningsrisker ej föreligger. VA-konsult är informerad och kontakt tas med VA-föreningen. Se även
gemensam kommentar.
Tyvärr blev det initialt ett missförstånd avseende tillgängligt ritningsmaterial för VA-område 5.
Efter kontakt med ordföranden gavs nya ritningar (plan och profil) där alla dimensioner och lägen för
pumpstationer, mm framgick.
Huvudavloppspumpstationen har korrigerats i ”VA i kustzon – Tjuvkil” och beräknas få en statisk
uppfordringshöjd om ca 6 – 9 m (beroende på om det krävs en pumpstation eller ej i den östra delen av
området) Detta bestäms i samband med inmätningar av källargolv i den östra delen av området och när
planområdets och huvuddikets höjdsättning är fastställd.
Ang felaktigheter bl a för avledning av spillvatten, antalet pumpstationer m.m, detta har korrigerats i
utredning som görs för ”VA i kustzon – Tjuvkil”. Alla uppdateringar, rättelser, görs även i kommande i VAkomplettering för denna detaljplan. Konsult har tagit till det utökade underlagsmaterialet och har arbetat om
utredningen.

Martin Hermansson, Tjuvkil 1:17, 2013-06-23
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägg:
Sträckan genom Tjuvkil måste dras om till ny sträckning utanför samhället!
Angående byggnation av ”Tjuvkil 2:67”. En fullkomligt förkastlig idé i föreslagen utformning!
Vi vill härmed bestämt sätta oss emot planerna på den detaljplan för Tjuvkil 2:67,
Tjuvkilshuvud, som lagts fram av Kungälvs kommun.
I den utformning som förslagits utvecklar den inte Tjuvkil på något sätt utan förstör hela bygden. Området,
12ha, är inte lämpligt att trycka in 194 fastigheter på. (12ha = 300x400m)
Varför vill man bo vid kusten och ex.vis Tjuvkil? Jo, för att man förmodligen har något intresse i det havet
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erbjuder i form av frilufts-, bad- och båtliv. Området runt Tjuvkilshuvud har begränsningar när det gäller
detta. Att bygga ett område avsett att befolkas av c:a 700 personer där det redan idag är brist på båtplatser och
allmänna ställen att bada på är inte genomtänkt. Förtätning på ett sådant extremt sätt kan väl inte vara speciellt
lämpligt där det inte finns någon så kallad servicepunkt. Inga affärer, ingen äldreomsorg, ingen barnomsorg,
ingen skola, ingenting! Är bostadsbehovet så stort i kommunen lägg då det då där det finns s.k.
servicepunkter. Dock kan en begränsad byggnation med ett 50-tal hus i vettig utformning som smälter in i
miljön vara acceptabel men där går en gräns för vad som är hållbart. Tänk
efter, tänk logiskt!
Tjuvkil 2:67 har varit på tal om att bebyggas under många år men då fått stå tillbaka för att
vattentillgången är begränsad och att Marstrandsvägen går som den gör idag. Vattenfrågan (och avlopp) är
löst i det närmaste men skall finansieras och där kommer alla planerade bostäder vid Tjuvkilshuvud in i
bilden? Det var väl så det sades? "Ju fler desto bättre".
Marstrandsvägen är ändå det största problemet ur vår synvinkel och alla andra boende utmed vägen. Vägen är
undermålig som alla vet och har varit det under många år. All ny byggnation i och väster om Tjuvkil (Instön,
Koön, Marstand) påverkar den redan hårt trafikerade vägen negativt. Vi boende och vägen klarar inte mer
trafik. Senaste olyckan inträffade bara för några dagar sedan vid Tjuvkilsboden med 5 stycken "bara" skadade
människor. Vi kan inte ha fler bilar som gör vår boendemiljö sämre och sämre. Max bullernivåer har
överskridits för länge sedan. Säkerheten är som sagts bedrövlig med den smala krokiga väg vi har. Inte ens
heldragna mittlinjer finns för att markera det omkörningsförbud som finns. Massor med in- och utfarter till
alla hus som ligger utmed vägen. En utbyggnad av bara Tjuvkilshuvud skulle enligt beräkningar ge 1800 bilar
mer per dygn. Lägg till de områden som redan planeras och kommer att planeras i och runt Marstrand så gör
det saken än sämre. Marstrand är en enorm angelägenhet för kommunen. Framförallt ur turistperspektiv. Tänk
efter, tänk logiskt! Vägen måste dras om och det kan några träd, som också finns på många andra ställen, inte
få hindra. Så kallat riksintresse?
Det finns inga lösningar på förbättringar av befintlig väg som håller. Hur många fastigheter måste inte lösas in
då? Med bredare väg, gång- och cykelbana, lokalkörbanor till fastigheter som har infart direkt från
Marstrandsvägen idag blir det inte mycket kvar. Miljön för de som eventuellt kan bo kvar kommer inte att bli
bättre med 3km långa bullerplank. Rondeller, refuger och andra åtgärder gör trafikrytmen långsam och ryckig
med köbildningar som följd.
Så, innan något byggs över huvudtaget måste vägen genom Tjuvkil ändras och dras utanför samhället. Här
måste Länsstyrelsen backa och tänka om. Sedan kan en bebyggelse med max ett 50-tal hus vid Tjuvkilshuvud
bara vara trevlig om den görs på rätt sätt och smälter in i miljön.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Mats Larsson, Tjuvkil 2:14, 2013-06-23
YTTRANDE
Vi som bor i området protesterar på det bestämdaste mot den tilltänkta detaljplanen.
Exploateringen blir alldeles stor omfattande ca. 250 bostäder, det innebär ca.500 bilar som måste ha
parkering, trafiken kommer att öka kraftigt på vår lilla väg. Vi som har båtplats här nere i hamnen kommer
inte i framtiden att kunna köra ner och lasta av våra bilar i samband med tex. en söndagsutflykt på havet.
Vägen kommer j u att bli så smal i framtiden, så några bussar kommer ju heller inte att kunna ta sig fram och
få vänt vid hamnen.
Sjöbodarna strax innan hamnen kommer ju också att dra till sig trafik med tillhörande parkering. Redan i dag
är den bef.parkeringen överfull i semestertider och varma sommardagar. När det är badsäsong kommer det
många kungälvsbor och boende från Lycke och Hålta ut for att bada. Man kan ju undra var alla dessa badande
skall ta vägen i framtiden. Stränderna kommer att bli överfulla i framtiden typ Mallorca.
Ang. byggnationen så är de ritade husen alldeles for höga vi kan tänka oss ca. 40-50 hus och max. 1,5 plan.
Husen som nu är ritade kommer ge en alltför dominerande bild i landskapet, husen kommer inte att smälta in i
miljön och kommer mest att se ut som en förort till någon storstad i Sverige jämför Stället tex. Huspriserna
kommer sannolikt att bli så höga, att några barnfamiljer aldrig kommer att ha råd att flytta in. så det kommer
att bli kapitalstarka göteborgare och stockholmare som köper. Vi kommer att få ett nytt Smögen med" svarta
fönster vintertid" och kustbandet blir allt mer utarmat. Politikerna i Kungälv säger att vi bygger för lite i
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kommunen så vi måste bygga här ute hos oss. Skall man bygga bostäder åt gemene man så måste det ju bli till
priser som en löntagare har möjlighet att makta med.
Kommunens tjänstemän och politiker får gå hem och tänka om och förpassa detta förslag till papperskorgen.
Gå hem och tänk om i mindre skala framfor allt ett förslag som smälter in i landskapsbilden med lägre hus.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Stefan och Lise-Lotte Åberg, Tjuvkil 35:1, Tjuvkils Huvud 940, 2013-06-23
YTTRANDE
Vi lämnar nedanstående synpunkter och kommentarer gällande detaljplanen Tjuvkil 2:67.
Hänsyn tagen till helheten, finns varken vad det gäller hållbar utveckling eller till de människor som redan är
bosatta i Tjuvkil. Kommunen väljer att exploatera på en mindre yta vilket kommer att förändra hela
boendemiljön för alla invånare i Tjuvkil. Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil som
inkluderar alla, även vi som bor här idag!
Besökare, turism, bidrag till hållbar samhällsutveckling:
Det friluftsliv och möjligheter som idag finns för turister, Kungälvsbor, Göteborgsbor samt andra besökare
kommer att kraftigt begränsas i och med den planerade utbyggnaden. Tjuvkil är idag ett mycket populärt
utflyktsmål året runt men speciellt sommartid. Då räcker varken Hamnvägen eller parkeringsplatserna till.
Hur ska tillgängligheten lösas i framtiden med ytterligare 800-1000 närboende i området samt med ytterligare
befolkningstillväxt i Tjuvkil enligt översiktsplanen?
Vad tycker övriga Kungälvsbor och andra gäster som varje år kommer till Tjuvkil för att bada och idka
friluftsliv som i och med byggnationens omfattning får begränsad tillgång till bad, parkeringar, stränder m.m.
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste åtgärdas innan någon byggnation kan
starta
Väg 168 är redan idag livsfarlig att färdas på för bilister, cyklister, mopedister och gångtrafikanter på väg till
och från busshållplatser etc. Med det tillskott av bilar som blir i samband med den omfattande byggnationen i
Tjuvkil kommer vägen att bli en tickande bomb i framtiden innan den hinner byggas ut.
Vi har idag stora problem ned de busshållplatser som finns utmed vägen där inga inkörs fickor finns att tillgå
vilket gör att trafiken stoppas upp och att trafikanter gör dåliga val i den stress som uppstår. Trafiksträckan
under sommaren är extremt belastad och med byggnationen i Tjuvkil i den omfattning som beräknas idag gör
att vägen och trafiksituationen blir än mer påfrestande och direkt livsfarlig med trafikolyckor och dödsfall
som ett direkt resultat.
Under sommarmånaderna ökar trafiken på väg 168 samt lokalvägen ner mot hamnen högst avsevärt vilket
man inte har tagit med i den planerade utbyggnaden av området. Vägen borde först åtgärdas innan
nybyggnation i Tjuvkil påbörjas.
En begränsad utbyggnad om ca 40 - 70 hus/bostäder är acceptabelt.
Det finns en historik runt de äldre husen. En del hus är mer än 150 år gamla, det talas om en by som levde i
harmoni med landskapet. De "vackra bohusländska husen" ett arv som vi som bor här förvaltar och är rädda
om.
Bevara det unika och behåll det bohusländska. Tjuvkil är ett unikt och vackert område som inte bör förfulas
med de stadshus som idag är planerade att byggas.
Sammanlagt skall 12 ha mark bebyggas vilket gör att möjligtvis mellan 40-70 hus max bör byggas i området.
Finns det ett tänk från kommunens sida att bevara ett kulturarv och en landskapsbild? Den frågan är vi
skyldiga naturen att ställa till de ansvariga.
Vi undrar varför de ansvariga har valt just Tjuvkils huvud att bli Kungälvs nya miljonprojekt. En
överexploatering av denna grad kommer att rasera den harmoniska landskapsbild som idag existerar i detta
område. För att bibehålla denna landskapsbild bör man bygga hus som harmoniserar med miljön och den
bebyggelse som finns på platsen idag. Höghus etc riskerar kraftigt att rasera detta, varför vi föreslår att man
istället bygger hus i max 1,5 plan som smälter in i miljön och med övrig arkitektur på ett bättre sätt. En diskret
komplettering till befintliga hus är acceptabel men inte en total dominans av ett nybygge som förvränger
helhetsbilden av landskapet. Mängden och koncentration av hus är en brutal och oacceptabel exploatering i en
känslig kustzon.
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Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§, kap 4 4§)
Enligt Miljöbalken måste man ta hänsyn till natur och kulturvärden som (i detta fall) idag finns i Tjuvkil med
omnejd, skall detta ersättas/kompletteras med 200 hus, parkeringsplatser, vägar, plank mm så kommer hela
området att skadas för all framtid vilket inte är i linje med en hållbar samhällsutveckling. Boende i andra delar
av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att besöka en "modern
tolkning av en fiskeby" som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
"Bohuslän söder om Lysekil är av stort intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop 1985/86:3 s 63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4 §§ MB). "
(Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:8 s9)
På sidan 21 i ÖP 2010, Havsområdet i Kungälv, ser vi att hela Tjuvkil befinner sig i området "Riksintresse
MB 4 kap 4§ högexploaterad kust".
Att ödelägga ett så känsligt och havsnära område anser vi ha betydande miljöpåverkan. Man förstör och
våldför sig på den miljö som finns i planområdet och även i dess områden omkring.
Området ligger inom "Värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt RAÄ"
Se översiktsplanen (ÖP) 2010, Havsområdet i Kungälv s 27, där vi tydligt ser att föreslagen detaljplan ligger
inom området av intresse. I förundersökningar har hällristningar av hÖR vetenskaplig potential hittats (NY6,
hällristning, funnen på häll på åkermark Bohusläns museum, Rapport 2012 sid 24). Sju stycken fornfynd är
anmälda till Riksantikvarieämbetet och ingen är avgränsad, vilket innebär att det kan finnas mycket mer på
2:67. Slutsats från Bohusläns museum är att en riktad hällristningsinventering görs i samband med en
förundersökning, vilket måste genomföras av Kungälvs kommun.
Området har ett rikt växt- och djurliv, ett miljökvalitetsinål för att bevara biologisk
mångfald. Större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra
och i flera källare av gamla hus. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige. En fördjupad inventering är
nödvändig, även av Hasselsnok.
Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En fördjupad artinventering under växtperioden
måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari. Skogsödlan som är fridlyst
finns i området. På grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk
betydelse (ÖP 2010). Bäcken rinner ut i havet vid marinan med en grund mjuk botten. En byggnation och
asfaltering av större delen av 2:67 innebär en stor risk för övergödning/ att förorenat dagvatten skulle rinna
ner i bäcken och ut i havet och i Älgöfjorden. Det föreligger stor risk för att det rika fågellivet skulle störas
och komma till skada. Vid Tjuvkils huvud finns många olika arter bl a korp, berguv, nattskärra, gök,
hackspett, tornfalk, fasan och otaliga småfåglar. Ängarna och åkerholmarna är viktiga jaktmarker för några
arter.
Flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten "Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67" gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.
Den planerade byggnationen skulle, trots utryckliga förbud, innebära en förvanskning
av befintligt bebyggelseområde (P13L 2 kap 6§ och 8 kap I3§)
Landskapsbildens rymd och harmoni tack vare stora ängar skulle förvanskas till
oigenkännlighet vid planerad bebyggelse, förvanskningen skulle bli total, vilket är förbjudet i
PBL. Dagens lantliga miljö med öppet landskap i känslig kustzon förvandlas till en trång förort med hus på
hus, p-platser och gator. Tak, i olika vinklar blir den dominerande landskapsbilden tillsammans med
egendomsavskärmande plank som skall ge boende en liten privat uteplats.
Avslutningsvis, Bohuslän - ett nationallandskap
"De karaktäristiska natur- och kulturformerna hos Bohusläns landskap - sedda i ett
helhetsperspektiv - är just de värden som miljöhalkens fjärde kapitel slår vakt om! Dessa
karaktärer får således inte hotas eller skadas, varken genom enstaka stora exploateringsföretag eller många
små exploateringsföretag som tillsammans påverkar karaktären i riktning bort från del ursprungliga. "
(Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:8 s 21.)
Vi är inte emot en utbyggnad av Tjuvkilsområdet fler människor är värda att få uppleva den bohusländska
naturen och närheten till havet men det måste ske med takt och känsla.
Bebygg området inte bara på ängen som är planerat utan sprid ut byggnationen i hela Tjuvkil med omnejd.
Bohusländskt och bevara den miljön som finns i området. Ta hänsyn till den befintliga landskapsbilden och
komplettera redan befintlig bebyggelse med nya hus i en omfattning som området mäktar med.
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Gör om gör rätt.

KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas och aktuella utredningar kompletteras, planområdet reduceras och högre
bebyggelse utgår. Kommunens markresurser för möjlig ny bebyggelse är tyvärr begränsade, varav samlad
bedömning gör att aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling av Tjuvkil som kommande
serviceort.

Barbro och Urban Dahl, Tjuvkil 32:1, 2013-06-21
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl2 samt tillägg:
• P g a för höga bullernivåer orsakade av väg 168 krävs åtgärder i form av vallar och skärmar, som vi anser
kommer att förstöra områdets karaktär och den estetiska upplevelsen av platsen negativt.
• I samrådshandlingarna står angivet att förutsättningen för byggnationen är att väg 168 får en annan
sträckning, dvs utanför Tjuvkils samhälle. Detta har nu ändrats och väg 168 föreslås breddas och bli kvar
genom Tjuvkil. Eftersom detta står angivet som en förutsättning och den förutsättningen inte längre finns,
faller dä hela förslaget för byggnationen?
• Varför trycka in så många hus på så liten yta? Varför inte bygga samma mängd utspridd över hela Tjuvkil.
Mark är ju ingen bristvara i Tjuvkil. Förslaget domineras av plank och tak. Är detta verkligen god livskvalitet
för de som ska bo i och omkring området? Min uppfattning är att människor söker sig ut på landet för att få
den motsatta miljön. Naturupplevelse, öppna landskap, rymd, frihet och egen trädgård etc. etc. Förslaget
domineras av 2.5 vån. hus och plank och åter plank samt koncentration av p-platser. Utsikten inifrån husen
ger en väldigt begränsad bild. antingen ser man grannen hus "kloss an" eller planken runt egna eller grannars
hus. Vart tog den fina landskapsbilden vägen som faktiskt finns i Tjuvkil och som uppskattas av alla som bor
här ute.
• Ingen hänsyn har tagits till de som redan bor här. Vi som bor här ute har valt att flytta ut i denna vackra
miljö för att det just inte är överexploaterat och inte är av stads- eller förortskaraktär. Vi har valt att bo på
landet och med de förutsättningar som ges här ute. I samrådshandlingarna finns inte en rad skriven om hur
förslaget påverkar oss som redan bor här, än mindre någon utredning eller enkätundersökning om vad vi
tycker. Jag föreslår att därför att en undersökning ska genomföras om hur man kan balansera intressena
mellan en framtida nybyggnation och den befintliga.
•Arkitekturen bör ta hänsyn till och sträva efter att efterlikna gammal bohuslänsk byggnadstradition (vita 1.5
plans-hus, träpanel, spröjsade fönster, takkupor, glasverandor etc.). Goda exempel är t.ex. husen på
Västerhöjden i Kärna.
•Plan beskrivningen ger mycket knapphändiga beskrivningar och visualiseringar av hur de planerade husen är
tänkta att se ut, utan ger endast vaga inspirationsbilder och kortfattade beskrivningar av materialval etc. Vi
tycker därför att underlaget är alltför bristfälligt. Det som går att utläsa av gestaltningsprogrammet är dock att
bebyggelsen präglas av modernitet, att fasaderna ej ska målas utan ska bestå av sten. melerat tegel samt olika
naturfärgade träslag såsom t.ex. lärk eller vara järnvitriolbehandlade.
Risken är mycket stor att den moderna stilen kommer att göra området en otjänst. Om 20 ar riskerar det att
likt 70-talets miljonprogram och 80-talets villakomplex stå som löjeväckande monument av sin tid. Möjligen
kan det gå att ha fördragsamhet med sådan bebyggelse i anslutning till ett tättbebyggt område eller en
stadskärna, men att förstöra en orörd och vacker kustnära plats med likformade radhus, klusterbyggnation och
höghus i modern stil är både brutalt, omdömeslöst och kortsiktigt. Byggnationen måste värna ursprunglighet
och tidlöshet. Att förslaget framställs som en "nytolkning av det traditionella bohuslänska samhället" finner vi
mycket långsökt och missvisande.
•I planen finns ett tiotal miljöstationer utplacerade över området, alla utformade med stora glaspartier och
väggar i signalfärger. "Detta för att höja statusen av hanteringen
av avfall och återvinning". Vi vänder oss kraftigt emot idén, att signalfarger skulle göra större nytta för
miljön. Tvärtom förordar vi diskret utformade miljöhus, som tar estetiska hänsyn och smälter in snarare än
sticker ut. Att som boende i området ha en diskret träfasad i blickfånget utanför köksfönstret är betydligt
2

text Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil för båtägare och gäster i marinan, ingår ej i Dahls yttrande
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mindre iögonfallande och störande än en neongul eller signalgrön vägg. Vi ifrågasätter även antalet. Tiotalet
miljöstationer anser vi vara för många, då sådana av erfarenhet skapar otrivsel i ett område i form av oreda
och oväsen. Dessutom lockar de till sig skadedjur.
•Det måste finnas utrymme för lek för de barn som är tänkta att bo i området. De 4 lekplatser som är inritade
på illustrationskartan är tillsammans lika stora som den redan befintliga lekplatsen, vilken är belägen där de
friliggande villorna är tänkta att byggas. Så man ersätter den lekplats som är lagom stor för de barn som bor i
området idag med lika mycket lekplatsyta men denna ska räcka för 15 ggr så många barn. Alltså inte speciellt
barnvänligt område. Var finns fotbollsplaner och gräsmattor för lek och rastning av hundar mm?
•Idag räcker inte befintliga parkeringsplatser platser till för friluftslivet, hur ska
tillgängligheten och framtida p-platser lösas vid en ökning av 800-1000 nya invånare.
Citat ur Länsstyrelsens synpunkter på ny-nydragning av väg 168 vid Tjuvkil i Kungälvs kommun PM 201304-09
•Ovanstående citat stämmer väl med landskapsbilden vid Tjuvkil 2:67. Att bevara gamla jordbruksmarker är
ekologisk hållbarhet. I vissa framtidsstudier anses småskalighet och lokal produktion vara avgörande för
hållbara jordbruk. Att till fullo anlägga bebyggelse på en lokal jordbruksmark är en åtgärd som påtagligt och
för all framtid skadar natur- och kulturmiljön vid Tjuvkils huvud.
•I planbeskrivningens (Detaljplan för Tjuvkil 2:67 m.fl.) konsekvensbeskrivning (s. 27) står det att man tagit
hänsyn till påträffade fornminnen vid utformningen av planförslaget: "Planförslaget har anpassats efter
påträffade fornfynd vilka huvudsakligen bevaras inom område som utgör allmän plats". Detta stämmer inte!
De påträffade lämningarna återfinns framförallt på den ängs- och åkermark där byggnation är planerad. De
fynd man valt att bevara är de som finns på bergspartierna där man ändå inte planerat någon bebyggelse.
Byggnation får inte ske på mark där fasta fornlämningar hittats!
•"I kommunen finns ett stort antal registrerade fornlämningar. Fasta fornlämningar får enligt
kulturminneslagen inte förändras, skadas eller tas bort utan Länsstyrelsens tillstånd. "ÖP 2010 sidan 70
•Området där det är planerat 12 st. grupphus benämns i utredningen från Bohusläns museum som NY1. Det är
8350 kvadratmeter stort och består uteslutande a\ häll- och gräsmark. På NY I grävdes 14 schakt och man
fann både stolphål, gropar och stenpackningar, samtliga fasta fornlämningar, ej att betrakta som avgränsade.
Marken är således redan före en förundersökning lagskyddad. Man far varken göra ingrepp i lämningarna
eller ta bort dem. Det är anmärkningsvärt att både exploatör och tjänstemän väljer att bortse från de lagar och
riktlinjer som gäller samt att den information som skickats till hushållen är bristfällig och undanhåller
information. Vi anser att området NY 1 där grupphus är planerade inte ska bebyggas, med hänsyn till de fasta,
ej avgränsade fornlämningar som finns på platsen.
ÖVERSVÄMNINGSRISK
Enligt ÖP 2010 (s. 61-62) skall golvyta för ny byggnation vid kusten alltid överstiga + 2,7 in och bör
överstiga 3,7 m. Om nian bygger i intervallet mellan 2,7–3,7 m skall en åtgärdsanalys med hänsyn till
klimatförändringar redovisas. Planförslaget för Tjuvkil 2:67 (s. 24) föreslår en lägsta invändiga
golvnivå för bostäder till 3,5 m - alltså.
Områdets centrala delar är dock mycket lagt belägna med ca 2-3 m över nollplanet. Flera områden
ligger således i riskzonen för översvämningar, angivna som zon 2,3 och 4 i planen. Hamnvägen riskerar
att översvämmas vid högvattennivå.
Vi anser följande:
•Byggnationen ska följa de riktlinjer som ÖP föreskriver om 3.7 m över nollplanet för invändig golvyta.
•De områden som understiger 2.7 m över nollplanet ska inte bebyggas alls p g a översvämningsriskerna och
med hänvisning till de utredningar som gjorts i frågan (se ÖP s. 61).
•Området profileras i gestaltningsprogrammet som miljöanpassat. Ett dussin signalgröna miljöstationer kan
knappast väga upp bristen av långsiktiga hänsyn som t.ex. rör översvämningsrisk.
Den 5 januari 2011 ratificerade Sverige den Europeiska Landskapskonventionen,
Konventionen trädde i kraft den 1 maj och blev då juridiskt bindande.
• landskapet och helhetsbilden i det natursköna Tjuvkils huvud ska skyddas enligt denna konvention. Att
godkänna föreliggande detaljplan och byggnation av Tjuvkil 2:67 innebär ett brott mot nämnda konvention.
Artikel 1 - Definitioner
d landskapsskydd', åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga eller utmärkande
karaktärsdrag när det är berättigat på grund av dess natur- och kulturmiljövärde som en följd av dess naturliga
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utformning och/eller av mänsklig verksamhet
Artikel 3 - Mål
Konventionens mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap samt att organisera europeiskt
samarbete i landskapsfrågor
Sammanfattning
Vi föreslår att föreslagen detaljplan förkastas och att en helt ny plan tas fram som omfattar hela Tjuvkil. Detta
är en så stor förändring och påverkar så många att ett helhetsgrepp rekommenderas genom en fördjupad
översikts- och detaljplan som omfattar hela Tjuvkil. Idag omfattas närboende av en detaljplan från 1950-talet
som begränsar byggytan till 60 resp. 75 kvm samt endast en våningshöjd. Låt nästa detaljplan även omfatta
befintlig bebyggelse. Vi motsätter oss inte förändring men önskar ett mer balanserat förslag som harmonierar
med de förutsättningar som finns i Tjuvkil och som beskrivits enligt ovan.

KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, planhandlingar kompletteras även med bl.a. landskapsanalys och miljökonsekvensbeskrivning, natur- och kulturvärden undersöks ytterligare. En genomförbarhetsstudie av förbättringsåtgärder för väg 168 pågick hösten 2013. Fornminnenas karaktär och art ska undersökas ytterligare genom
den arkeologiska förundersökningen, kommunen utför landskapsanalys och en tydligare beskrivning/analys
av fornminnena samt tydliggöra planhandlingarna under omarbetningen av förslaget. Utformning av
bebyggelsens totalhöjder och byggnadshöjder studeras vidare, miljöhusens signalfärger tas bort och ges
dämpade kulörer som mer smälter in i landskapet. Se även gemensam kommentar för olika ämnesfrågor.

Lena Bokvist-Werner och Johan Werner, Tjuvkil 2:8, Stenstavägen, 2013-06-13
YTTRANDE
Bästa Samhällsbyggnad,
I grunden är vi positiva till en förtätning av bebyggelsen i och kring Tjuvkil. Det skulle bryta den nuvarande
utvecklingen mot insomnande, ett igenväxande kulturlandskap och innebära att det finns förutsättningar för att
återskapa lite av den livskraft som en gång fanns. Fram till dess att Marstrandsvägen kom på 50-talet var det i
Tjuvkils Huvud vägen slutade när 111an skulle till Marstrand. Här fanns i svunna tider gästgiveri, pensionat
och handelsbod och i modernare tider la Dyröfärjan till, här fann s en Kaffestuga, Tjuvkilsboden och en kiosk
i hamnen, allt idag ett minne blott.
Vårt intresse för en nystart för Tjuvkils Huvud bottnar i att vi bott här länge, våra barn är 6:e generationen,
och vi vill fortsätta att göra så. Som släkt kom vi till Tjuvkil genom min (Johans) farmorsfar Otto Olsson
som flyttade till Tjuvkil Mellangård2:8 och drev jordbruk här från sent 1800-tal och genom hans svärfar,
lanstingsmannen Johannes Wilhelmsson som kom hit 1908. Min farfar låg förlagd här som landsstormssoldat
under första världskriget och träffade därigenom min farmor Märta Olsson (1 894-2000).
Nu är vårt ställe familjens rötter i Sverige. Vi har under mer än 20 år flyttat runt i Europa men under hela sin
uppväxt har våra tre barn all tid tillbringat somrarna här och vill fortsatt komma hit. Barnens farfar, Lars
Werner, som gick bort helt nyligen urnsätter vi i näs ta vecka i Otto Olssons familjegrav på Lycke
kyrkogård.
Nu till dom synpunkter vi har på planer för utbyggnaden som vi tagit del av;
Vi kan inte finna att det finns stöd i traditionen för att bygga 4-5 våningshus så nära havet. Att det finns
magasins respektive fabriksbyggnader kvar på öarna som är högre än kringliggande bostäder är väl en sak
men bostäder är något annat. Det skulle också bryta den tidigare så viktiga kustlinjen och därtill kommer
dess placering att innebära att den tomtmark vi har längs Marstrandsvägen kommer förlora stort om inte helt i
solvärde. Idag är den delen av vår mark inte tänkt att bebyggas men mycket kan ändras när tidsperspektivet är
flera generationer snarare än år.
Huvudbyggnaden till vår fastighet låg tidigare i det som vi kallar kalvhagen och som utgör östra delen av det
som i ert underlag nämns radhusen. Den gamla grindstolpen står kvar med hur mycket av grund etc som
återstår är oklart liksom hur gammal den placeringen var.
Underlaget anger att det kommer att finnas ett större antal miljöhus. Oavsett tankar om utformning och
status kommer dom att innehålla material SOI11 både kan tänkas avge dofter samt dra till sig skadedjur och
bör därför läggas inom byn snarare än i dess utkant för att för att skapa ett naturligt incitament för en väl
fungerande hantering. Den vid Radhusen östra hörn uppfyller inte ett dylikt krav.
Busshållplatsen med sin busskur där ungdomar spontant samlas på kvällen har historiskt alltid varit nere
vid vändplanen i hamnen där också dom oundvikliga (o-)ljuden utgör minsta möjliga störande moment för
kringboende.
Skulle Radhusen norr om Hamnvägen bli 2 ½ plans skulle det innebära att vår bostad och tomten runt den
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kommer att förlora anknytningen till omgivningen nedanför och kring oss. Bättre är om ny och gammal
bebyggelse flyter ihop och eftersom det är en viss lutning i den östra delen av området Radhusen så skulle
l ½ plans hus ge bättre förutsättningar för detta.
Hämtning och lämning av barn vid förskolan kräver en trafiksäker lösning med genomtänkta trafikflöden utan
återvändsgränder. Beakta också att Stenstavägen inte är en allmän väg utan en samfällighet och inte kan
användas för att leda trafik till och från hamnen förbi byn eller få bli en sträcka med extra parkeringsplatser.
Vi förordar boende för både äldre och barnfamilj er, alla generationer skall finn a en plats. Själva har vi
redan tankar på att stycka av och bygga oss ett boende högre upp längs Hamnvägen för den dag vi inte längre
är så rörliga. Service och infrastruktur kommer att vara beroende aven förtätad bebyggelse och
därför har vi i grunden en positiv syn på planerna för Tjuvkils by.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas och planhandlingar kompletteras även med bl.a. landskapsanalys och
miljökonsekvensbeskrivning, natur- och kulturvärden undersöks ytterligare. Totalhöjder och byggnadshöjder
ska ses över under kommande planarbete, se även gemensam kommentar.

Helen Hjalmarsson, Tjuvkil 2:40, 2013-06-23
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl samt tillägg:
Snälla! Det blir ingen ny vägsträckning vid Tjuvkil – alltså kan det inte bli så mycket bostäder som ni tänkt!!
Det blir för mycket folk! Jag heter Helen Hjalmarsson, jag bor på Humleskärsvägen 1, sambo med Mats
Larsson, vi har bott där i 3 år, vi flyttade från Göteborg, vi vill inte bo i tätort.
Jag pendlar varje dag till Mölndal- Marstrandsvägen är det alltid bilar på. En hel del folk är stressade och gör
vansinnesomkörningar. Det blir inte bättre för att ni sänker till 50. Det handlar om liv! Vara rädd om grodor
men riskera människoliv?? Värden av riksintresse, ja det finns det vid Tjuvkils hamn! Stenbrottet är väl
fridlyst? Innan vi köpte vårt hus på Humleskärsvägen var vi och tittade på radhus på Kungälvsvägen i
Komarken. Herregud! Sicket skräckexempel! Tätt, tätt står husen. Man känner sig innestängd tom inomhus!
Hu. Nää! Snälla! Bygg inte en drös med hus. Det skapar otrivsel för alla!
Bilaga: Se originalhandlingar
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Glenn Lindblom, Humleskärsvägen 2, Tjuvkil 2:48, 2013-06-23
YTTRANDE
Mitt namn är Glenn Lindblom, jag bor med min fru Nina och vår yngste son Hampus på Hunleskärsvägen 2.
Vi har bott här sedan maj -91. Min fru är född och uppvuxen i Tjuvkil, jag flyttade till Tjuvkil -79 med mina
föräldrar. Efter några år på annan ort flyttade vi tillbaks till Tjuvkil för vi kände att detta är vårt hem, vår
trygghet, här vill vi bo. Det finns en närhet till människor, lagom stort för att man ska få en god "vi-känsla"
Vi motsätter oss inte en utveckling i samhället, det är ofrånkomligt, men vi motsätter oss i allra högsta grad en
exploatering utan finess och fingertoppskänsla vilket vi anser förslaget är.
Var kommer ansvaret och lyhördheten för individerna som bor i ett befintligt samhälle in i bilden vid en
fortsatt utbyggnad enl. förslaget? Bygden idag känns "luftigt" ihopsatt, det finns rätt gott om plats runt
omkring oss vilket känns som ett signum som skall bevaras. Skall man behålla karaktären i Tjuvkil kan det
omöjligt vara rätt att förtäta på det sätt som förslås.
Jag skulle vilja trycka på några punkter som kan vara av mycket stor vikt för en byggnation inom Tjuvkil
2:67, m.fl. och det är bl.a. en punkt som tagits upp men som jag vill påstå inte är i närheten av vad som
verkligen är och det är mängden vatten som skall passera ut till havet när det regnar mycket. Någon exakt
vetenskap har jag inte gjort det till men har av egna, rätt tråkiga, erfarenheter fått en del onödig kunskap i
frågan, jag skulle uppskatta att vi har haft översvämning i källaren minst 10-15 gånger sedan -91. (Det har
varit fler översvämningar i diket/området där vi inte fått in vatten men det beror på vad vi gjort själva för att
inte få in vattnet och inte diket.) Detta på grund av högt vattenstånd i diket som mynnar ut i hamnen. Vid ett
antal tillfällen har vattnet stått upp över halva Marstrandsvägen vid vår utfart. Även längre ner på åkern mot
havet går vattnet upp till vägen. Detta i sin tur gör att avloppssystemet fylls med regnvatten och dess funktion
slås ut. Överfyllnad av det gör att orenat avloppsvatten kommer utanför systemet.
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Hela ytan utmed diket ner mot havet är ett problem som inte kommer att bli mindre med hänsyn till
översvämningsrisk vill jag påstå. Med våra egna erfarenheter skulle jag aldrig rekommendera någon att bygga
på fältet i fråga med vad det skulle kunna innebära med översvämningar. Det önskar jag inte någon att få
uppleva.
En riktigt kraftig utgrävning av diket med ett kontinuerligt underhåll hela vägen till havet eller en avsevärd
höjning av marken eller båda, kanske skulle kunna hjälpa, men vill ändå understryka att det är ofta som det
händer. Inte någon enstaka gång på tio eller hundra år.
Snarare minst en gång per år, i olika omfattning, så som det varit så länge vi bott här. När man pratat med de
äldre som bott här långt innan oss så har svaret varit att, så har det varit länge. Översvämningar blir det...
Väg 168, Marstrandsvägen.
Vägen byggdes i dess nuvarande form, om jag inte fått helt felaktig info, någon gång runt tidigt
trettiotal. Den skulle väl täcka dåtidens behov och ett antal år framöver. Tror inte någon i sin vildaste fantasi i
det läget kunde ana hur trafiksituation och samhället i stort med trafiken, skulle se ut år 2013. Vi har som sagt
bott här ett antal år. Alla år vi bott här både för och efter -91 har varit i direkt anslutning till Marstrandsvägen
så hur den "fungerar" har vi rätt bra koll på. 91 när Instöbron invigdes trodde vi att trafiken skulle bli lugn, fin
och jämn, för när färjan fanns var det främst mycket trafik i samband med att färjan släppte av bilarna. I dag
skulle man kunna säga att det är som om det är färjesläpp större delarna av dagen. Speciellt sommartid.
Själva upplevelsen av vägen är ytterst otrevlig. Man ger sig inte gärna ut på den för en promenad med hunden
eller med en barnvagn. Barn som skall till bussar får gå omvägar och genom terrängen för att slippa
konfrontera vägen/trafiken.
Därför vill jag påstå att det som står i planförslaget egentligen är helt riktigt, -" Planförslagets utformning
förutsätter att den huvudsakliga genomfartstrafiken mot Marstrand nyttjar en ny förbifart".
Alltså bör ingen byggnation över huvud taget ske innan man löst frågan med väg 168. Precis som det står i
förslaget. Dessutom bör som jag se det en eventuell omdragning vara det allra bästa lösningen totalt sett, med
hänsyn taget till människorna som bor i Tjuvkil. Ytterligare en stor mängd boende skulle göra
trafiksituationen än besvärligare om man inte gör något åt Marstrandsvägen.
Då området vi bor i, Intaget/Humleskärsvägen, för inte så länge sedan fick en ny byggplan så var det en hel
del där som var väldigt viktigt för oss att beakta vid byggnation så som höjd på byggnation och takvinklar.
Området sägs då - " med sina omgivningar ha en tydlig kustkaraktär." Det är oss tämligen främmande att det
skulle vara någon större skillnad i utformningen av byggnaderna som eventuellt byggs på det aktuella området
och vårt område eftersom de ligger "grannar" endast med i princip Marstrandsvägen som avskiljning.
Att planera in en högre bebyggelse än liknande den befintliga i området, känns ytterst smaklöst eftersom det
var väldigt viktigt på andra sidan Marstrandsvägen då vår plan antogs. Orsaken till denna kursändring kan vi
inte riktigt förstå och något man bör beakta.
Tjuvkil är inget stort samhälle och bör inte byggas ut i den takt som föreslås utan behandlas med
utgångspunkt för vad det är idag. Att bevara dess karaktär måste vara det allra viktigast vid en eventuell
utbyggnad. Kort och gott bör det se ut som resten av det omgivande området, något annat kan inte vara
aktuellt.
Antalet människor som planeras bebo området kommer tillföra mer än bara trevliga grannar.
Om jag skulle flytta "ut på landet nära havet" som detta handlar om och betala en massa pengar för det så
skulle då jag gärna ha möjligheten att komma ner till havet också. Tror inte att det är annorlunda för de i så
fall nytillkomna inom det aktuella området.
Frågan är hur det kommer att se ut en solig dag nere i hamnen eller på badplatsen söder om hamnen? Alldeles
säkert kommer det vara överetablerat med folk på en begränsad yta. Känns inte som det är rättvist mot någon.
De som flyttar in tror jag inte är speciellt nöjda med en överbefolkad badstrand eller hamn heller. Exemplen
kan göras fler. Lagom tro jag är ledordet som bör användas i en eventuell utbyggnad.
Förslaget som presenterats känns oerhört långt ifrån lagom.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas och aktuella utredningar kompletteras. Kommunens markresurser för möjlig ny
bebyggelse är tyvärr begränsade, varav aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse. Se även gemensam
kommentar för ämnesfrågor i yttrandet.

Bengt Johansson och Niklas Johansson, Toftebergsvägen, Tjuvkil 3:48, 2013-06-11
YTTRANDE
77

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

Se yttrande från Björn Strandwitz m fl samt tillägg:
Egna kommentarer och protester mot utbyggnadsplaner i detaljplan för bostäder, Tjuvkil 2:67.
Med dessa planer är det brottsligt att våldföra sig på Tjuvkil som i alla tider har varit ett område som kommun
och länsstyrelse varit så försiktiga om att åretruntboende och sommarboende inte kunnat bygga ut i den
utsträckning som önskat, och efter dessa viktiga riktlinjer har vi boende fått rätta oss in efter. Att då låta
en privat aktör fullständigt kunna bygga hur mycket som helst på en så begränsat yta som 12 ha är helt
obegripligt.
För att själv en gång 1996 få bygglov på utbyggnad, från 36 kvm till 70 kvm var jag tvungen
att riva en verktygsbod på 2 x 4 m.
De flesta tomter i området är cirka 900-1000 kvm, det gör att inte mer än 12 stycken nya småhus skulle kunna
accepteras. Sålunda är samrådsgruppens acceptans med 50-75 småhus redan alltför mycket. Vidare har
områdets boende i olika omgångar tvångsanslutits till olika vattensamfälligheter. Vatten finns i överflöd och
någon ytterligare stora kostnader i samband med tvångsanslutningar av kommunalt vatten och kommunala
vägar är ingen intresserad av.
Vattensamfälligheterna med reningsverk tillkom för några år sen för att just freda området från storskalighet
för att just värna natur och det småskaliga och genuina i landskapet.
Att nu försöka klämma in så många hus på en begränsad yta gagnar inget genuint bohuslänskt
i området, ej heller gagnas nyinflyttade. Även höghusen är definitivt inget bohuslänskt. Det enda som gagnas
är "ju fler småhus och höghus desto mer pengar i byggbolagets kassa". Här tas ingen som helst hänsyn
till miljö för vare sig boende, naturen eller gamla hällristningar, med 2 bilar för varje familj och tätt med hus
mot hus, blir det snart ett förortsboende av allra sämsta slag. Sen växer ungarna och mopeder kommer att
fara fram på småvägarna, där kommer inga utsiktsplatser eller skridskobana eller lekplatser att dra intresset till
sig. Och det som kallas utsiktsplatsen, utsikt över vad?, ett nybyggt område!
Vad skall alla bilar ta vägen? Alla vill ha en båt, var? badplatser?
Dessutom borde det vara brottsligt att bygga på prima åkermark, åkermark som kommer att
behövas i framtiden när Sveriges befolkning ökar.
Se sålunda till att stryka dessa planer ur Er planering i kommunen.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas. Tjuvkils fritidshusområden kommer att omvandlas samt utökade byggrätter prövas
genom den omvandlingsplan som antagits av KS hösten 2013, se även gemensam kommentar.

Ulla Boissier, Tjuvkil 2:77, Toftebergsvägen 24, Tjuvkil 2:77, 2013-06-19
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl samt tillägg:
Egna kommentarer och protester mot utbyggnadsplaner i detaljplan för bostäder, Tjuvkil 2:67.
Kommunens godkännande till utbyggnad av Tjuvkil 2:67 är från kommunens sida att acceptera en ren och
skär VÅLDTÄKT av 2:67 och Tjuvkils by. Var har de fina fraserna tagit vägen som vi matades med när vi
(mer eller mindre) "beordrades" att göra egna VA.
Då sa kommunen att vi skulle "VÄRNA KUSTSAMHÄLLET-VÄRNA SMÅSKALIGHETEN" genom egna
små lösningar. Idag har vi en väl fungerande VA-anläggning för vårt område.
Vattensamfalligheterna med reningsverk tillkom för att just freda området från storskalighet för att just värna
natur och det småskaliga och genuina i landskapet.
Med dessa planer är det brottsligt att våldföra sig på Tjuvkil som i alla tider har varit ett område som kommun
och länsstyrelse varit så försiktiga om att åretruntboende och sommarboende inte kunnat bygga ut i den
utsträckning som önskat, och efter dessa viktiga riktlinjer har vi boende fått rätta oss in efter. Att då låta en
privat aktör fullständigt kunna bygga hur mycket som helst på en så begränsat yta som 12 ha är helt
obegripligt.
De flesta tomter i området är cirka 900-1000 kvm, det gör att inte mer än 12 stycken nya småhus skulle kunna
accepteras. Sålunda är samrådsgruppens acceptans med 50-75 småhus redan alltför mycket.
Vidare har områdets boende i olika omgångar tvångsanslutits till olika vattensamfälligheter.
Vatten finns i överflöd och någon ytterligare stora kostnader i samband med tvångsanslutningar av
78

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

kommunalt vatten och kommunala vägar är ingen intresserad av.
Att nu försöka klämma in så många hus på en begränsad yta gagnar inget genuint bohuslänskt i området, ej
heller gagnas nyinflyttade. Även höghusen är definitivt inget bohuslänskt. Det enda som gagnas är "ju fler
småhus och höghus desto mer pengar i byggbolagets kassa samt kommunens kostnader täckta för
tilltänkt vattendragning ". Här tas ingen som helst hänsyn till miljö för vare sig boende, naturen eller gamla
hällristningar.
Var skall alla bilar ta vägen och placeras. Väljer man att bo alldeles vid havet vill man ha båt och plats för
densamma. Var är alla nya båtplatser då tänkta att bli. Badplats för den tilltänkta befolkningsinvasionen, var
är den? Ett godkännande av detaljplanen för 2:67 är horribelt och att kommunen kan medverka till det är mer
än anmärkningsvärt då ni är så oerhört restriktiva och mer eller mindre omöjliga med att ge bygglov till
utökning av befintlig bebyggelse. Dessutom borde det vara brottsligt att bygga på prima åkermark, åkermark
som kommer att behövas i framtiden när Sveriges befolkning ökar.
Se sålunda till att stryka dessa planer ur Er planering i kommunen.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar för olika ämnesfrågor. Avsikten med tät bebyggelse
är att skapa ett bättre mikroklimat och ge möjlighet till ett energieffektivt boende. Kommunen har tyvärr
begränsade markresurser möjliga för bebyggelse. Enligt en samlad bedömning och avvägning utgör
planområdet en viktig markresurs för bebyggelse.

Jacob Nilsson med familj, Stenstavägen 11, Tjuvkil 2:56, 2013-06-25
YTTRANDE
Efter att tagit del av förslag på detaljplan för Tjuvkil 2:67 vill vi lämna följande synpunkter på
detaljplanen:
Området kring Tjuvkils huvud är ett geografiskt relativt litet område. Idag karakteriseras platsen av några
mindre bergformationer, med "Tjuvkilshuvud" som den dominerande bergsformationen. Kring berget och den
lilla hamnen har genom åren mindre bebyggelse långsamt växt fram. Trots en omedelbar närhet till den, i vart
fall sommartid, livligt trafikerade väg 168 råder här ett lantligt lugn och fridfullhet.
I det förslag som ligger har man försökt ta fasta på områdets kvalitéer - andemeningen är att bibehålla
småskalighet - med liv mellan husen i en karaktäristisk bystruktur. Eller som det står i
förslaget för Tjuvkils by: "Tanken är att byggnaderna ska hitta sin plats i landskapet i naturligt
samspel med omgivningarna". Men tyvärr har man i förslaget inte lyckats med föresatsen. På
några håll - absolut. Men i den övergripande gestaltningsidén har man dessvärre lyft fram en
kraftfull förtätning av bebyggelsen, som står i direkt motsatsförhållande till den grundläggande tanken med att
ta fram ett förslag som också bär på idén med vikten av en nybyggnation som tar hänsynsfullhet till platsen
och dess strukturer.
I den föreslagna Tjuvkils by bor man tätt. Det är till och med så tätt att den "bykänsla" som eftersträvas i
förslaget ersatts av en känsla av en mindre tätort. Något som den centrala och
öppna gemensamma parkliknande grönyta som delar av Tjuvkils bys olika delar befäster och
förstärker. Och som det planerade Sydöstra området med sina högre huskroppar bekräftar.
Området är litet -Tjuvkilshuvud i allmänhet och platsen för den tänkta nybyggnaden i synnerhet - och kan på
intet vis bära hus, bilar och ny befolkning i den skala som föreslås. Redan idag är vägnätet i området
underdimensionerat och hårt trafikerat. De tillgängliga rekreationsytorna kring Tjuvkilshuvud är också redan
idag välbesökta. Tjuvkilshuvud är inte enbart en oas för de närboende, många är det som hittat ut till de fina
men få promenadstråk, fiskeplatser och badplatser som finns i området. Med en allt för stor utbyggnad finns
det en överhängande risk att dessa överexploateras, med påföljd att det rika växt- och djurlivet utarmas.
Vi förordar därför en betydligt varsamma utbyggnad än föreliggande förslag. En förskola och
eventuellt utbyggnader av service och mindre butiker är välkommet och ett led i ett framtida
Tjuvkilshuvud, där också nya trygga gång- och cykelbanor finns med som en naturlig del i
trafikflödet. Det redan idag starka trafikflödet på väg 168 gör det svårt, och förenat med stora
risker, att korsa vägen större delen av året. Att planera för en större nybyggnation i området utan
att också utveckla och säkra trafikflödet kring Tjuvkil skapar dessvärre enbart ansenligt större framtida
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trafikproblem i trakten.
En större varsamhet till platsens kvalitéer och dess natur- och kulturvärden än föreliggande förslag behöver
utvecklas, så att hela Tjuvkilshuvud med befintliga byggnader och med nybyggnationer kan samverka i
harmoni. Tjuvkilshuvud behöver och bör utvecklas, men det måste då få lov att vara på platsens betingelser.
Enligt principer som inte förvanskar och i grunden i förändrar den befintliga livsmiljön. Den radhustäta och
trånga tätort som förslagits är inte en utbyggnad i samklang med befintlig miljö. I Tjuvkilshuvud existerar det
idag stora grönytor mellan husen, och så måste det förbli. Täta huskroppar, likformade hus i rader, höga
hustak och parkliknande grönytor hör hemma i en helt annan byggnads- och kulturmiljö.
KOMMENTAR
Kommunen har tyvärr begränsade markresurser möjliga för bebyggelse. Enligt en samlad bedömning och
avvägning utgör planområdet en viktig markresurs för bebyggelse. Planförslaget omarbetas och högre
bebyggelse utgår. Se även gemensam kommentar.

Johan Alveren, Toftebergsvägen 5, Tjuvkil 30:1, 2013-06-25
YTTRANDE
Följande förtydligande önskas på nedanstående punkter i samband med detaljplansförslag utskickat för
samråd 2013-05-14.
-Kan ni påvisa I vilket avseende befintliga bostädernas intresse har omhändertagits under
förslagsframtagandet? Jag/Vi upplever att markytan optimerats till förmån för området utan hänsyn till
kringliggande bebyggelse.
-Då plank kommer utgöra en väsentlig del av konceptet med tät bebyggelse undrar vi stillsamt hur bilfaran
undviks då fria sikten inskränks som sannolikt leder till risker (1000 bilrörelser i ett område är kritiskt som det
är).
-Hur höga Grupphusen kommer tillåtas vara saknas såvitt vi kan se i aktuellt utskick!
-Då biltätheten i Tjuvkil idag torde ligga väldigt nära 2 per hushåll och åtgärder för minskat bilåkande i
förslaget önskar vi ett förtydligande på hur de i storleksordningen 100 talet ytterligare parkeringar som behövs
för en fungerande by skall lösas.
- Vilka utfästelser har gjorts av Västtrafik för att lösa turisttrafik problemen som redan idag leder till att vi
bofasta inte blir upplockade pga av fulla bussar? Problemet förväntas därmed bli potentiellt ökande!
-I ert resonemang kring bullerfrågan kan utläsas att om vi förutsätter att vägsträckning förblir där den är
kommer en ökning med ca 4 dBA upplevas. Hur kommer detta adresseras? Vilka studier kommer göras?
Buller plank - hela sträckningen? Rondeller som leder till accelerations- och retardations ljud i högre
utsträckning - speciellt då det gäller MC på sommaren.
-Vägnätet vi har idag med 168:an och med de motorvägspåfarter samt färjeanslutning i Kornhall bär inte idag
belastningen då relativt frekvent händer att vi får en infarkt då hundra, ja kanske tom tusentals bilister bidrar
till en katastrofal samhällelig verksamhets förlust. Detta gäller även vintertid då belastningen är mycket lägre.
Om vi tänker oss en 30% ökning av trafiken sommartid så är inte frågan om även turister kommer svika
Marstrand och söka sig resmål på Tjörn & Orust istället. Som sagts tidigare så bör omfattande bebyggelse
sättas i infrastrukturelit sammanhang för att fungera som tidigare varit beskedet. En bättre beskrivning av
beroenden efterlyses.
-Omfattningen av hus planerade att byggas ca 260 fastigheter är inte möjlig att emotse då det skulle fördubbla
boendet i Tjuvkil på en yta 20 ggr så liten som nuvarande invånare utnyttjar. Det är ju tämligen självklart att
detta inte är förenligt med de miljömässiga kvaliteter som tjuvkil idag har. Den påverkan som en sådan här
hårdexploatering kommer medföra är inte ens överblickbar för området och kan väl därför behöva förtydligas
ytterligare. Dessutom är det svårt att förstå varför området karaktär som byggnationsmässigt bevakats i
åtminstone 50 år nu plötsligt är irrelevant och saknar betydelse. Förståelse finns att begränsningar kommer av
VA problematiken men det borde dock endast beröra byggnations area eller?
-Har tillräckliga fornfynds undersökningar gjorts? Vad som kan utläsas i rapport gjord från området ser det
inte så ut.
-Har tillräcklig inventering av djur och växtliv genomförts?
-Vilka avsättningar har kommunen gjort för att säkerställa i Tjuvkil kringliggande tjänster som måste
expandera? Hamn, Bad, Belysning, Parkbänkar promenadvägar etc.
-Boende miljö konsekvensanalys önskas för de närmast nuvarande boende där det uttalas påverkan på insyn,
ljud, skogspartier etc.
Vi emotser tacksamt era förtydligande!
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KOMMENTAR
Planförslaget bearbetas, planhandlingar kompletteras även med bl.a. landskapsanalys och vägutredningar
utförs i dialog med Trafikverket, en genomförbarhetsstudie av förbättringsåtgärder för väg 168 pågår hösten
2013. Kommunens markresurser för möjlig ny bebyggelse är tyvärr begränsade, varav samlad bedömning gör
att aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling av Tjuvkil som kommande serviceort.
Miljökonsekvensbeskrivning, natur- och kulturvärden undersöks ytterligare., se även gemensam kommentar
för olika ämnesfrågor i yttrandet.

Annika och Mats Bäcklin, Spaghamnsvägen, Tjuvkil 13:1, 2013-06-25
YTTRANDE
Som ägare till ett fritidshus på Spaghamnsvägen i Tjuvkil har vi sedan ganska många år tillbaka, med
spänning och nyfikenhet sett fram emot en presentation av planerna för ny bebyggelse på TJUVKIL 2:67.
Vi har med gillande läst dokumentet "Program Tjuvkil • Riktlinjer för kommande detaljplaneläggning" daterat
2003-11-12 av Samhällsbyggnadskontoret, Kungälvs Kommun.
Där läser man bl a:
• Såväl kommunen som de boende vill att Tjuvkils karaktär bevaras.
• Förhållandet mellan tomtstorlek och husstorlek är viktig för upplevelsen av ett områdes karaktär tomterna är
stora och byggnaderna är små. För att bevara karaktären är det viktigt att byggnadsareans förhållande till
tomtstorleken inte avviker allt för mycket från befintliga förhållanden.
• Den omgivande naturen sträcker sig ofta in på tomtmark och naturträdgårdarna är i Tjuvkil ett
kännetecknande drag. Vid en utökad permanentering av området är det önskvärt att detta karaktärsdrag
bevaras och att traditionella villaträdgårdar undviks.
Hela dokumentet andas anpassning till befintlig bebyggelse, till omgivande natur, bevarande av karaktärsdrag
mm. Mot bakgrund av detta har vi känt oss tryggt förvissade om att Kungälvs Kommun skulle följa dessa
intentioner och att ny bebyggelse på nämnt område skulle bli ett trevligt tillskott till befintlig bebyggelse och
därmed positivt bidra till en förnyelse av Tjuvkil. Det är därför vi nu med bestörtning tar del av de
presenterade planerna, att på en yta om 16 ha, planera in 240 bostäder, varav flera på 2,5 till 5 plan.
Ett 50-tal bostäder på max 1,5 plan är rimligt att förvänta sig på motsvarande yta. Det som nu föreslagits
måste därför ses som ett brutalt ingrepp i den befintliga miljön. Det går direkt emot
Samhällsbyggnadskontorets refererade riktlinjer.
Vi ställer oss helt bakom samtliga punkter i den skrivelse i frågan som tidigare lämnats in av Intressegruppen
Tjuvkils Huvud. Vi utgår från att Kungälvs Kommun tar hänsyn till de mycket välmotiverade synpunkter och
krav som presenteras av de boende i Tjuvkil och att den föreslagna detaljplanen refuseras samt att en ny
realistisk plan, tas fram i stället.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Lars Carlsson, Tjuvkil 2:104, Gulskärsvägen 2, 2013-06-25
YTTRANDE
Väg 168
I översiktsplanen för Kungälvs kommun kan man läsa på sidan 40: "Ny exploatering kan ske i de centralt
belägna delarna av Tjuvkil. Denna exploatering behöver dock samordnas med en ny förbifart, både vad gäller
läge och tid." I samrådshandlingen planbeskrivning Tjuvkil 2:67 kan man läsa på sidan 17: "planförslagets
utformning förutsätter att den huvudsakliga genomfartstrafiken mot Marstrand huvudsakligen nyttjar ny förbi
fart. Dagens vägsträckning utgör då lokalväg."
Och på sidan 19 står det:
"Utgångspunkten för planförslaget är att nuvarande väg 168 flyttas till en ny vägsträckning"
Således kan man konstatera att planerare och beslutsfattare redan har kommit till slutsatsen att utan en ny
förbifart Tjuvkil kan ingen exploatering av Tjuvkil ske, jag delar denna uppfattning!
Det så kallade nollplus förslaget är inget alternativ då det försämrar framkomligheten och inte klarar en ökad
trafikmängd!
Miljöbalken 4 kapitel
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Det berörda området skyddas av miljöbalken kap 4. Därför fordras en särskilt försiktig hantering av området,
nuvarande förslag är mer att jämställa med en skövling och stark förvanskning av landskapsbilden. Ett
omarbetat förslag måste ta hänsyn till och anpassas till den befintliga miljön och landskapsbilden.
Helhetskaraktären vid Tjuvkilshuvud får inte gå förlorad!
Hamnen i Tjuvkilshuvud
Nuvarande förslag begränsar stark framkomligheten till hamnen och utgör en propp. Förslaget måste
omarbetas så att alla nuvarande båtplatsinnehavare samt badgäster på ett lätt sätt fotfarande har tillgänglighet
till hamnen samt att det är möjligt att transportera båtar till och från hamnen.
Vattennivåer
Det är allmänt känt av boende i Tjuvkil att området regelbundet översvämmas vid kraftigt regn och samtidigt
högvatten, därför lämpar sig stora delar av området inte för byggnation.
Mängden hus och invånare
Nuvarande förslag liknar en bombmatta av hus utlagda på en väldigt liten yta, det skulle innebära ca 700 nya
invånare i Tjuvkil, man kan förvänta sig att dessa vill ha vill ha tillgång till badplatser och båtplatser,
nuvarande hamn och badplatser är redan överfulla. Vart är det tänkt att alla dessa människor skall ta vägen?
Ett förslag till nya båtplatser & badplatser som matchar antalet invånare måste tas fram i planarbetet så att det
finns en helhetslösning.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Erik Ekman, Stenstavägen, Tjuvkil 2:88, 2013-06-23
YTTRANDE
Angående detaljplan för bostäder, Tjuvkil 2:67
Detta yttrande har sammanställts både med egna funderingar och kunskaper samt innehåller delar som delas
med intressegruppen som har engagerat sig i denna fråga.
Ett helhetsgrepp måste tas vid planläggningen av Tjuvkil
• för en trivsam boendemiljö för alla invånare i Tjuvkil
• för en utveckling av Tjuvkil som inkluderar nuvarande invånare.
• för att behålla möjligheten för Kungälvsbor, Göteborgare m ti att ha närhet till ett rörligt friluftsliv och bad i
naturskön miljö (bidrag till hållbar samhällsutveckling).
• för båtägare och gäster i marinan.
Det planförslag som nu ligger ute för samråd saknar helt en koppling till att få en fungerande och trevlig miljö
som återspeglar en utveckling de flesta förväntar sig för hela Tjuvkil. Ett förslag där exempelvis de flesta
större parkeringsplatser ligger utanför det nyplanerade området, tätt gränsande till nuvarande bebyggelse.
Detta gäller även "miljöhus/stationer". Är det av omtanke för de redan boende i området?
Hur skall besökande från övriga Kungälv få tillgång till hamn, bad och fritidsstråk både på ängar och
havskanten bort mot stenbrottet, Kastebacke och Barocken. Hur skall detta tillgodoses om man bygger igen
vid havet. Man kan ju förutsätta att en del vill ha båt. Inte bara hamnplatser behövs. Trailing har ju blivit mer
populärt under senare år. Var skall dessa stå i bostadsområdet samt vinterförvaras på ett miljösäkert sätt?
Väg 168 mellan Ytterby och Marstrand måste åtgärdas innan någon byggnation kan starta
• hela vägsträckan är alltför smal för att bilister, cyklister och gångtrafikanter ska kunna nyttja vägen
samtidigt.
• stora problem med busshållplatser utmed vägen vilket gör att bussen stoppar upp bakomvarande trafik.
• vår, sommar och höst ökar trafiken markant och vägsträckan blir en ännu större trafikfara.
• 30 % ökning av trafiken beräknas vid föreslagen byggnation av 2:67, befintlig väg 168 klarar inte detta.
• byggnation planeras även på Instön och Marstrand somt medför ytterligare belastning och väg 168 blir en
mycket stor trafikfara om den inte åtgärdas. Eftersom planen förutsätter nydragning av vägen undrar vi om det
över huvudtaget finns grund för planen i nuläget. Visserligen diskuteras nu 0+ alternativet men
konsekvenserna för nuvarande bebyggelse och miljön i framtiden kommer vara stor. Notera att "löftet'" om 25
milj. 2017 sannolikt endast räcker till projektering och inlösen av fastigheter och begränsade åtgärder. Resten
skulle komma 2025 (kan man lita på det). Byggnation bör inte starta förrän denna ombyggnad är klar om inte
Tjuvkilsborna skall utsättas för extrema risker. Byggtiden beräknas ju till tio-femton år varför även
tillkommande byggtrafik måste tas i åtanke.
En begränsad utbyggnad om ca 50 - 75 hus/bostäder är acceptabelt.
• för att inte fullständigt förstöra den harmoniska landskapsbilden kan inte fler hus tillåtas på det relativt lilla
området (12 ha).
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• husen måste spridas ut så att grönområden får plats mellan husen.
• en diskret komplettering till befintliga hus är acceptabel men inte en total dominas av ett nybygge som
förvränger helhetsbilden av landskapet Bebyggelsen är idag av blandad typ vilket är typiskt för kustområden
som detta. Varför planera med hjälp av "bombmattearkitektur" som dessutom skall ha en konstgjord
"västkustkaraktär/fiskeby" som inte finns att finna någon annan stans.
Låg bebyggelse, max 1,5 vån, som smälter väl in med omgivningens historia, övrig arkitektur och
landskapsbild är acceptabelt.
• de högre husen i förslaget (2,5 vån samt 4,5 vån) kan aldrig smälta in i andskapsbilden och skulle bli alltför
dominerande. Återigen så förundras man över att någon kan tycka det vackert när man bryter horisontlinjen
i kustmiljö. Frågan är om det ens är lagligt.
Varsam bebyggelse, hänsyn tas till områdets speciella karaktär, natur och kulturmiljö
• mängden och koncentration av hus är en brutal och oacceptabel exploatering i en känslig kustzon
• helhetskaraktären vid Tjuvkils huvud får inte gå förlorad genom föreslagen byggnation av höga hus och ett
kluster av likformade radhus
• byggnation måste värna om den ursprunglighet, tidlöshet och tystnad som finns i kustzonen Man kan ju
undra om det är någon av beslutande i utskott och kommunstyrelse som vill bo i detta nya område?
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken kap 3 6§, kap 4 4§)
• den harmoniska miljön vid Tjuvkils huvud med vackra natur- och kulturvärden kommer helt att försvinna
och ersättas av 194 hus samt parkeringsplatser, vägar och annat. Området skulle påtagligt skadas för all
framtid, vilket inte är tillåtet enl. MB.
• radhus, höghus, p-platser och gator kommer att ersätta dagens upplyftande rekreation i närområdet för
invånare runt om 2:67
• boende i andra delar av riket och turister kommer med största sannolikhet inte att finna något intresse i att
besöka en "modern tolkning av en fiskeby" som är en kopia av förortsbebyggelse världen över.
• Tjuvkil är idag ett mycket populärt utflyktsmål året runt men speciellt sommartid. Då räcker varken
Hamnvägen eller p-platserna till. Hur ska tillgängligheten lösas i framtiden med ytterligare 800-1000
närboende i området samt med ytterligare befolkningstillväxt i Tjuvkil enligt översiktsplanen?
• "Bohuslän söder om Lysekil är av stor intresse för den alltmer ökande stadsbefolkningens rekreationsbehov
(Prop 1985/86:3 s 63). Därför finns preciserade bestämmelser för hur just dessa delar av den svenska kusten
skall hanteras (4 kap 2-4 §§ M B ). "Citat ur Kustområdet och skärgården i Bohuslän. Länsstyrelsen Västra
Götaland 2000:8 s9
• på sidan 21 i ÖP 2010, Havsområdet i Kungälv, ser vi att hela Tjuvkil befinner sig i området "Riksintresse
MB 4 kap 4§ högexploaterad kust".
Vi är intresserade av att höra det juridiska utlåtandet som bör göras innan man kan tillstyrka en sådan här
plan. Borde inte detta gjorts innan behandling?
Området ligger inom "Värdekärna av kulturhistoriskt intresse enligt RAÄ"
• Se översiktsplanen (ÖP) 2010, Havsområdet i Kungälv s 27, där vi tydligt ser att föreslagen detaljplan ligger
inom området av intresse.
• i förundersökningar har hällristningar av hög vetenskaplig potential hittats (NY6, hällristning, funnen på häll
på åkermark Bohusläns museum, Rapport 2012 sid 24).
• 7 st fornfynd är anmälda till Riksantikvarieämbetet och ingen är avgränsad, vilket innebär att det kan finnas
mycket mer på 2:67.
• slutsats från Bohusläns museum är att en riktad hällristningsinventering görs i samband med en
förundersökning, vilket måste genomföras av Kungälvs kommun. Utredningen som är bifogad är gjord på
uppdrag av exploatören. Vi är intresserade av vad som framkommer vid en djupare undersökning.
Området har ett rikt växt- och djurliv, ett miljökvalitetsmål för att bevara biologisk
mångfald.
• större vattensalamander har setts av personer boende i och nära området (2:67), i stensatt bäckfåra och i flera
källare av gamla hus. Större vattensalamander är fridlyst i Sverige. En fördjupad inventering är nödvändig,
även av Hasselsnok.
• Naturcentrum AB hittade två rödlistade växter på området. En fördjupad artinventering under växtperioden
måste genomföras som komplement till den undersökning som gjordes i februari.
• skogsödlan som är fridlyst finns i området.
• på grunda, mjuka bottnar med sediment av lera och sand finns miljöer av stor biologisk betydelse (ÖP
2010). Bäcken rinner ut i havet vid marinan med en grund mjuk botten. En byggnation och asfaltering av
större delen av 2:67 innebär en stor risk för övergödning/ att förorenat dagvatten skulle rinna ner i bäcken och
ut i havet och i Älgöfjorden.
• stor risk för att det rika fågellivet skulle störas och komma till skada. Vid Tjuvkils huvud finns många olika
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arter bl a korp. berguv, nattskärra. gök. hackspett, tornfalk, fasan och otaliga småfåglar. Ängarna och
åkerholmarna är viktiga jaktmarker för några arter.
• vid bebyggelse måste hänsyn tas till de fladdermöss som finns i området.
• flera delområden har biotopskydd vilket nämns i rapporten "Biotopkartering och naturvärdesbedömning av
Tjuvkil 2:67" gjord av Naturcentrum AB. Delområdena är viktiga för smådjur och risken för utarmning av
biologisk mångfald är stor om föreslagen detaljplan 2:67 genomförs.
En teknisk analys av underlaget visar att endast de större parkeringarna kommer ha någon form av
oljeavskiljare. Det stora flertalet kommer att vara i anslutning till husen. Dessa kan alltså oskyddat läck till
havsviken och vidare ut till havet. Detta gäller även vid ev biltvätt eller liknande som man trots förbud
troligen kommer att ske i ganska stor utsträckning. En miljöpåverkan från samtliga liknande faktorer,
inklusive dagvatten från gator och fasta anläggningar, skulle vara intressant att se i en sammanställning.
Dessutom kommer avspolning av båtar och liknande ge ytterligare tillskott.
Den planerade byggnationen skulle, trots utryckliga förbud, innebära en förvanskning
av befintligt bebyggelseområde (PBL 2 kap 6§ och 8 kap 13§)
• landskapsbildens rymd och harmoni tack vare stora ängar skulle förvanskas till oigenkännlighet vid planerad
bebyggelse.
• förvanskningen skulle bli total, vilket är förbjudet i PBL.
• dagens lantliga miljö med öppet landskap i känslig kustzon förvandlas till en trång förort med hus på hus, pplatser och gator.
• tak, i olika vinklar blir den dominerande landskapsbilden tillsammans med egendomsavskärmande plank
som skall ge boende en liten privat uteplats.
Bohuslän - ett nationallandskap
"De ... karaktäristiska natur- och kulturformerna hos Bohusläns landskap - sedda i ett helhetsperspektiv - är
just de värden som miljöbalkens tjärde kapitel slår vakt om! Dessa karaktärer får således inte hotas eller
skadas, varken genom enstaka stora exploateringsföretag eller många små exploateringsföretag som
tillsammans påverkar karaktären i riktning bort från det ursprungliga." Citat ur Kustområdet och skärgärden i
Bohuslän. Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:8 s 21.
Påverkan på angränsade planer
Det är märkligt är att läsa att om att reningsverket för VA-område 5 skall tas bort utan att man gjort varken
beslut om projektering eller ens utrett seriöst hur avloppet skall se ut i framtiden. Det underlag som finns
bifogat i denna plan har mycket stora brister både i hur befintligt nät ser ut och är uppbyggt och tekniskt är
utfört. Dessutom har det bifogade förslaget stora brister i hur ett nytt skulle kunna se ut. Det kan skapa stora
kostnader då man inte använt sig av den relevanta faktan kring hur geografin är beskaffad i området. Tyvärr är
det ännu sämre ställt i det förslag till nytt VA-område som just nu finns ute för beslut och behandling. Beakta
det yttrande som inkommer från VA-område 5 för detaljer då det underlag som nu ligger medskickat inte
uppfyller ens de lägsta krav på saklighet.
I övrigt är det beklagligt att man nu avser att göra ett verksamhetsområde för VA pga denna plan för Tjuvkil.
Detta när det bara är drygt femton år sedan kommunen bad de boende i området att skapa just VA-område 5.
De boende har redan lagt ner stort ideellt arbete med att skapa just det kommunen bad dem att göra, bla för att
undvika exploatering, och sänka kostnaderna för de enskilda fastighetsägarna. Toftebergsvägens V Aförening tillkom ju än senare även det för att bespara kostnader för fastighetsägarna och kommunen. Är det
lika lång framförhållning denna gång så att liknande investeringar är bortslängda på 10- till 20 års sikt.
Havsnivån
Det går att utläsa att man använt Marstrand som referens för idag högsta havsnivå. Detta är troligen uttänkt av
personal som inte har kännedom om de lokala förhållandena i Älgöfjorden och Tjuvkil. Vid västliga stormar
så ligger exempelvis bryggorna i hamnen helt under vatten vid ett flertal tillfallen varje år med än högre nivå i
extremfall. Redan idag svämmas bäcken med kringliggande åkrar över regelbundet vid kraftig nederbörd.
Vid flera tillfällen har det begränsat framkomligheten på väg 168. Dagvatten flödena från dalen som nu
kommer att kraftigt förstärkas genom hårdgjorda ytor vid den föreslagna planen och kommer nu kraftigt öka
belastningen på bäcken.
I VA-förslaget som tagits av kommunstyrelsen står att läsa att ängarna bakom på andra sidan vägen troligen
inte går att bebygga pga översvämningsrisken, enligt den bedömning man gör för VA-områdets planering.
Detta verkar besynnerligt då de är högre belägna än hela det föreslagna området. Vid extrem väderlek med
kraftig västlig vind kommer sannolikt inte redan i dagens läge översvämning kunna undvikas för den
föreslagna bebyggelsen vilket bevisas av hur det ser ut redan idag. Hur detta skall fungera i en nära framtid
med eventuellt mer extrema vädersituationer och havsnivå höjning bör studeras. Vad blir kostnaden för
kommun och samhället vid upprepade översvämningssituationer? Har Räddningstjänsten fått relevant fakta
över området för att kunna göra en bedömning?
Övergripande
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Det är lätt att fastna i detaljer när en så här dåligt underbyggd plan skall granskas. Fler brister kan lätt påtalas
men överskuggar inte det faktum att den är dåligt underbyggd med generellt mycket fakta fel och dålig
hänsyn tagen till en övergripande utveckling av Tjuvkil för både nuvarande boende och framtida
tillkommande. För att ha en grund som kan leda till ett lyckosamt utvecklande av området så bör man starta
om från grunden för att kunna göra rätt!
Lyssna på både boende och övriga kommuninvånare som ser möjligheten i området utan att bara se till
vinstmaximering för investerare. Vi i området tror att politiker är till för tillgodose fleras intressen och inte
bara en part.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas. Markresurserna i kommunen är tyvärr begränsade, varav samlad bedömning gör
att aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling. Högre bebyggelse utgår, dock uppförs enstaka 2
plans hus för att möjliggöra lägenheter. Aktuella utredningar kompletteras. Se även gemensam kommentar
för olika ämnesfrågor.

Claes och Ann-Catrin Bergström, Toftebergsvägen 11, Tjuvkil 2:74, 2013-06-23
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl med tillägg:
Vi är inte emot planen på att bygga bostäder i detta område.
Vi kan dock ej acceptera att man i detta kustområde lägger ett så stort antal bostäder pa ett så litet område.
Denna plan skulle förstöra den harmoniska och trevliga landskapsbild som idag är andningshålet för de
familjer som äger befintliga hus i området.
För vår personliga del är vi mest upprörda och negativa mot de grupphus som finns planerade i södra delen av
området mot Toftebergsvägen.
Detta skulle ta bort den idag idylliska miljö vi har och investerat i.
I övriga området så är vi emot att man planerar högre byggnader än 1,5 plan.
Högre hus än så kan aldrig smälta in i landskapsbilden!
En detaljplan där ny byggnation smälter in i natur och harmonierar med befintlig bebyggelse vore att föredra.
Med förhoppning om en bättre avvägd lösning.
KOMMENTAR
Planförslaget kommer omarbetas och planområdet reduceras. Markresurserna i kommunen är tyvärr
begränsade, varav samlad bedömning gör att aktuellt område i Tjuvkil är av betydelse för utveckling.
Aktuella utredningar till planförslaget kompletteras. En majoritet av 1 1/5 plans hus uppförs. Se även
gemensam kommentar för olika ämnesfrågor.

Johan Uneman, Tjuvkil 2:57, 2013-06-26
YTTRANDE
Angående nya bostäder i Tjuvkil och ut mot Marstrand.
Vi är inte positiva till en utbyggnad så länge vi inte har en hållbar och långsiktig väglösning for väg 168 i
allmänhet och kring Tjuvkil i synnerhet.
För väglösning kring Tjuvkil så är en lösning där vägen dras runt samhället det enda rimliga.
Befintlig sträckning genom Tjuvkil, även med utbyggnad kommer medföra
1. Vi får en hårt trafikerad väg rakt genom samhället
2. Samhället blir delat i två. Barn kommer inte kunna korsa. Eller röra sig längs med väg.
3. Kommer att begränsa Tjuvkils möjlighet till att utvecklas som samhälle.
4. Ökad trafik ger ökat buller.
5. Rondeller och lång lågfartsträcka ökar restid till Marstrand.
En förbifart Tjuvkil är nödvändigt för boende i Tjuvkil om vi skall bygga fler bostäder i Tjuvkil, Instön,
Koön och Marstrand.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.
85

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

Peter Karlsson, Saltskärsvägen, Tjuvkil 4:18 2013-06-26
YTTRANDE
Se yttrande från Björn Strandwitz m fl samt tillägg:
Bygg inga hus i Tjuvkil. Bara en liten affär för det finns många som bor här ute. Bygg en gång- och
cykelbana. Bygg badplats med kiosk. Tänk om ändå färjan kommer igång och seglingar och turister som vill
se detta vackra Tjuvkil med vacker miljö.
KOMMENTAR
Se gemensam kommentar.

Pär Hilding, Stenstavägen, Tjuvkil 2:45, 2013-06-25
YTTRANDE
Sedan lång tid har planering av förtätning av byggnation i Tjuvkil varit en fråga för kommunen. Detta i linje
med kommunens bostadsförsörjningsmål med förväntad och önskvärd utökning av kommunens invånare.
Marken Tjuvkil 2:67 (m.fl) som idag består av åkermark, med en rik fauna och ett uppskattat och populärt
område för ornitologer för dess rika fågelliv, har nu föreslagits var mål för byggnation av cirka 250 hushåll
med runt 700-1000 nya invånare.
Under decennier har kommunen värnat och uttalat sig om karaktären på den byggnation som idag råder i
Tjuvkil. Man har aktivt eftersträvat små hus om ca 60-75 kvm med högsta bygghöjd av 1.5 plan. Husen skall
dessutom byggas på tomtmark som helst inte understiger 1000 kvm. Detta för att hålla landskapet öppet och
bevara den gammal jordbrukskaraktär som är klassiskt för ett kustnära brukslandskap.
Förslaget som nu ligger går helt emot tidigare hållen linje. Här planerar man kraftigt förtätad
byggnation. Mestadels 2.5-planshus men även några höghus om 4-5 plan. Dessa byggs på mycket
små tomtytor med 1,5 meter höga plank runt tomtgräns, vilket ytterligare skapar en förtätad
arkitektur. Förutom huskroppar kommer området belastas med 450-500 bilar vilket både kommer
att uppta en ansenlig yta och öka belastningen på väg 168 avsevärt. Denna byggnadstradition hör
inte hemma, och passar inte in, i Tjuvkil.
1. Begränsa utbyggnaden till ca 50-75 hushåll. Jag motsätter mig inte byggnation av ovanstående mark.
Dock har kommunen i detta förslag planerat för ett häpnadsväckande stort antal hushåll i förhållande till ytan.
Man planerar för att husera fler boenden här än vad som idag bor i
Tjuvkil, vilket idag omfattar cirka 300 hektar. Rimligare vore någonstans mellan 50-75 hushåll
fördelat på befintligt planförslag om ca 16 hektar. Detta frångår visserligen också tidigare
byggnadsnorm, men med rätt utformning och hänsyn till omgivning kan det genomföras utan att förstöra
rådande karaktär.
2. Se över vägförsörjningen. Innan man överväger byggstart måste trafikförsörjningen vara
klar och en ny förbifart Tjuvkil bör stå klar. Enligt idag liggande beslut gäller nollplus-alternativet med bl.a
breddning av vägen och rondeller i korsningar förbi rådande väg genom Tjuvkil. Vidare
bör 50-väg införas inom en längre sträcka än den idag gällande.
Rimligare vore att se över hela väg 168 innan en byggnation kommer i fråga. Dock förstår
jag dilemmat med samsyn kommun, länsstyrelse och trafikverk. Man beräknar att väg 168 kommer
att belastas med ytterligare 1200 bilrörelser per dygn om föreslagna byggnation genomförs, vilket är
en ökning med ca 30 % på en redan överbelastad väg. Bygger man dessutom bostäder på Instön och
Koön blir nuvarande väg 168 en ohållbar lösning utan tämligen omfattande åtgärder.
3. Begränsad bygghöjd. Inga hus som anläggs bör vara högre än idag gällande norm om 1.5
plan. Detta för att i möjligaste mån bevara rådande karaktär och kulturmiljö.
4. Ett helhetsgrepp över Tjuvkil saknas. Det finns ett önskemål om att förtäta Tjuvkil. Likväl består Tjuvkil
av över 300 ha och det finns betydliga ytor att bebygga. Man kan alltså fördela önskad bebyggelse på fler
markytor inom området och därmed få både fördelar med ökad bebyggelse och likväl förhindra
sönderbyggnation av befintlig mark inom Tjuvkil 2:67. Man bör därför istället ta ett helhetsgrepp över Tjuvkil
och se över fler alternativ, ta hänsyn till och respektera både de boende i Tjuvkil och de Kungälvsbor som
dagligen besöker området för att undvika en söndring av området.
5. Varsam bebyggelse med hänsyn till natur måste prioriteras. Givet förslag kommer
obevekligen att domineras av parkeringsplatser, plank och hustak. Är det så kommunen vill
marknadföra Tjuvkil? Var skall de runt 1000 invånarna röra sig och få ta del av naturen? Den
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grönyta centralt som markägaren vill låta påskina vara ett bevarande av mark och natur för rekreation, rör sig i
realiteten om en ca 20 meter bred långsmal dunge som på intet sätt kompenserar för den åverkan man gör på
området. Man riskerar härmed att bygga sönder Tjuvkils huvud för all framtid.
6. Förfördelad utbredning. Diskutabelt är även huruvida man kan motivera hur en markägare, i detta fall
Marstrandsfastigheter, kan få dispens för så vida översteg från gällande översiktsplan när inte övriga
markägare får gehör för i stort sett någon utbyggnad över huvud taget. Det finns således ett flertal parametrar
som kvarstår olösta och givet förslag ter sig tämligen oövertänkt i ett långsiktigt perspektiv. Man bör därför ta
ett rejält steg tillbaka, samverka med de boende i området och planera för en mer hållbar lösning för området.
Om ovanstående förslag beaktas kanske man kan bibehålla och kombinera denna natursköna plats som ett
rekreationsområde och ett bostadsområde dit Kungälvsborna fortsatt kan bege sig för att njuta av hav och
natur.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas och aktuella utredningar kompletteras, se även gemensam kommentar för
ämnesfrågor.

Annelie Holmen Hilding, Stenstavägen, Tjuvkil 2:45, 2013-06-23
YTTRANDE
På Tjuvkils huvud kan Du åtnjuta en fantastisk natur med ett imponerande djur-och växtliv. Här kan Du se
havsörn och höra fasanernas skrockande läten. Den fantastiska naturen bjuder på såväl öppna landskap som
svindlande stigar utmed Lökebergskile. Här kan du se sälar och bada i undanskymda, folktomma vikar.
Längst ut på huvudet finns ett skifferbruk som bjuder på en spektakulär miljö. Där erbjuds goda möjligheter
att fånga öring under vårkanten. Björnbär och blåbär finns det gott om för dig som är intresserad av
bärplockning i kustmiljö. På Tjuvkils huvud kan Du känna historiens vingslag, här går vägen där såväl Carl
von Linné, Lasse-Maja och historiska kungar färdades för att sedan fortsätta sin resa mot Marstrand till havs.
Jag är ingen utbildad kommunikatör men detta skulle kunna vara en del av marknadsföringen av
'Tjuvkils 'huvud, då sett ur ett annat perspektiv än det ni kommunpolitiker har för området. Tjuvkil har
en sådan stor potential att utvecklas till ett fint och attraktivt natur- och rekreationsområde som kan locka
såväl kommuninvånare som turister. Istället väljer ni att gå en annan väg genom att överexploatera en av
Kungälvs kommuns finaste miljöer. Att tänka framtid, där ekonomi är en självklar del behöver inte betyda
expansion i form av extremt bostadsbygge, det kan också handla om att ta till vara på de resurser som finns
och att våga tänka i kreativa banor hur dessa kan vidareutvecklas på bästa sätt för att gynna såväl ortsbor som
besökande. De framtida planer som ni har för Tjuvkils huvud går tyvärr stick i stäv med detta. Expansion och
nybyggnation, javisst men genomför det på ett sätt och i en sådan takt att det unika med Tjuvkils huvud
bevaras. Våga pröva nytt och tänk på att freda vår fina miljö.
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar.

Sten Johansson, Tjuvkil 1:85, 2013-08-01
YTTRANDE
Ni har säkert redan fått många åsikter angående ert märkliga förslag på att förstöra Tjuvkil.
Jag vill dock att ni läser detta ”korta" mail ändå, även om det inte påverkar er!
Att flytta hit ut är en avvägning mellan transportproblem och boende kvalitet, alla jag känner i Tjuvkil bor här
för att det är helt underbart, inte för att det är tätt, trångt och nära till allt. Att skövla och göra ett nytt
Stället/Ullstorp är endast ett sätt för markägaren att få ut så mycket det bara går i pengar! Att klämma in ett
sådant område i ett "ödeområde" är väl helt ok och normalt om man vill bo så, men att trycka in det i ett
befintligt och unikt område som Tjuvkil är nog ingen annan som kommit på tanken att göra innan. Låt dom
bygga med samma krav som vi alla andra i Tjuvkil, det kanske får plats med 60 - 70 "vanliga" hus i lite olika
storlekar och prisklasser på den marken. Marstrandsfastigheter kanske inte gör lika mycket pengar men det
skulle vara rimligt. Jag tror ingen i Tjuvkil tycker att nya hus och invånare är något negativt, tvärt om. Men
det måste vara verklighetsförankrat, det förstår säkert ni med? Om ni inte visste det innan så har de flesta i
Tjuvkil lagt 10 - 20 år på att stöka med kommunen om att få bygga ett "helt vanligt" hus eller kanske ett litet
garage. Några få av oss har faktiskt till slut lyckats med det men i våra nya planer står det att tomterna ska
vara minst 1000 m2, byggmåtten är väldigt noga benämnda samt även husens placering på tomterna samt
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utseende. I de dokumentet jag fick från er på de nya området ser man klart att det är byggaren som förklarat
för er hur det ska se ut, inte precis karakteristiskt för området eller? Att tro att man klarar sig med en bil per
hushåll i en familj med 2 - 3 barn är en galen tanke, ensamstående och pensionärer kanske löser det men dom
lär inte ha råd att köpa dessa hus ändå! Förstå att ert nya område sticker i ögonen på alla oss, hur kan man få
en sådan gräddfil som Marstrandsfastigheter fått? Detta kommer någon gräva vidare i tror jag! Jag själv
kommer prata med Länsstyrelsen om denna märkliga ide. Dom är vad jag förstår lite mer sansade och har
ingen egen vinning i ett sådant projekt och tänker på helheten. Någon på kommunen blir helt enkelt utnyttjad
eller på annat sätt påverkade av byggaren, det är ganska tydligt!
Tidigare var det helt omöjligt att göra något i Tjuvkil innan vägen drogs om.
Av allt att döma så har någon på en gård på andra sidan berget lyckats ändra den beslutade vägomdragningen
vilket är jätte konstigt och väldigt dyrt med tanke på alla utredningar som gjorts. Hur tror ni att trafiken
kommer se ut i Juni, Juli och August i den redan nu livsfarliga svängen och Y korsningen ner till
Tjuvkilshuvud? Jag vet hur det ser ut i dag, speciellt när det är evenemang i Marstrand. Detta är kanske inte
ert ansvar men redan idag är det ett stort problem. Ska en ombyggnad av korsningen betalas av byggherren
eller ska vi betala?
Ni ska väl hjälpa era invånare som betalar era löner inte bråka med oss!!! Hela idéen med en kommun och ett
modernt demokratiskt samhälle är att alla invånare betalar in skatt, en del av dessa pengar ska användas till
era löner, ni ska med resterande pengar se till att alla funktioner vi behöver verkligen fungerar. I bland får
man känslan av att ni ser oss som något helt annat, vi är dom ni jobbar för ingen annan. Om ni fokuserar och
lyssnar på oss som redan bor i Kungälvs kommun och dess olika delar så kanske ni kan lösa allt som måste
göras först och främst. Om en kommun fungerar och är bra ett leva och bo i så flyttar invånare (skattebetalare)
in, är det inte så bra kanske dom som bor där flyttar ut. Ganska enkelt faktiskt!
Svara gärna med era åsikter, jag kommer även kontakta Länsstyrelsen i augusti och gå vidare i frågan.
Jag glömde faktiskt av att även berätta för er ang återkommande översvämningar i diket (eller ån som det är
på varje höst) som rinner genom den vackra ängen i dag. Med en rejäl höststorm når vattennivån i hamnen
varje år upp till samma nivå som trallen på bryggorna längst in. När det samtidigt regnar på mättad mark fylls
diket mycket fort. Försök att åtgärda diket har gjorts men detta förändrar inget då marken endast är några
meter högre än normalt vattenstånd i havet. Regnvattnet får liksom köa eller vänta på att havsnivån sjunker.
Om ni frågar kungälvs brandkår så vet dom att till och med väg 168 haft 60 - 70 cm vatten över sig just där
röret går under vägen. Med nya hårdgjorda ytor och dagvatten ledningar för så många fastigheter kommer
detta självklart att förvärras ytterligare och hända oftare, om man tittar på de stackars huset som är på ängen i
dag (Fords hus) så kan man nog lista ut själv att någon visste om översvämningsrisken redan för många år
sedan. Om ni inte varit där så ska jag säga att husets grund står på en hög platå. Nu vet ni detta och jag sparar
denna information och att jag skickat den till er så ni inte kommer med undanflykter när det händer igen och
igen. Skicka gärna vidare informationen om ni vill att fler ska känna till detta. Jag har bara era tre mail
adresser, fler kanske ska veta?
KOMMENTAR
Planförslaget omarbetas, se även gemensam kommentar samt tidigare återkoppling per mail.

ÖVRIGA
Posten, 2013-05-20
YTTRANDE
Posten har fått planbeskrivning över detaljplan för Tjuvkil 2:67. När ni kommer till posthantering vid denna
eventuella planbeskrivning så vill vi gärna vara med i ett tidigt stadie. Låter intressant med Era tankar kring
miljöhus. Detta vore en lämplig plats för framtida postutdelning. Hör gärna av Er till oss i samband med
postutdelningsfrågor. Kalla oss gärna till ett möte när ni har beslutat vad som gäller i denna planberskrivning.
KOMMENTAR
Noteras.
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Naturskyddsföreningen i Kungälv, 2013-06-24
YTTRANDE
Planförslaget förväntas generera ca 250 bostäder i Tjuvkil. Naturskyddsföreningen anser att ny
bostadsbebyggelse så långt det är möjligt bör koncentreras till centralorten och de tre sk serviceorterna.
Uppförande av ett så stort antal bostäder i den känsliga kustmiljön ställer stora krav på miljöhänsyn vid
utformningen av området. Föreningen anser dock att en tät bebyggelse, i enlighet med förslaget, är att föredra
framför en mer utspridd.
Infrastruktur
Föreningen ser en uppenbar risk att boende i området blir bundna till att använda bil. Förutom säkerställande
av god tillgång till kollektivtrafik anser vi det helt nödvändigt med cykelväg hela vägen mellan Tjuvkil och
Kungälv. Genom Tjuvkil måste en gång- och cykelbana iordningställas snarast. Denna vägsträckning bör
behållas smal för att hålla ned hastigheten och förses med ”tyst asfalt”. Dessa åtgärder minskar trafikbullret.
Energi och uthålligt samhälle
I planbeskrivningen anges att kommunens inriktning är att alla nya bostäder skall byggas med en
energianvändning som motsvarar kravspecifikationen för minienergihus (FEBY). Kraven för minienergihus är
emellertid lägre än för passivhus/plusenergihus, som idag är en etablerad och beprövad teknik.
Naturskyddsföreningen anser därför att kommunen bör gå ett steg längre och kräva energieffektivitet minst
motsvarande passivhus. Kommunen bör verka för att denna teknik får ett brett genomslag och blir norm vid
all nybyggnation inom kommunen.
Vid planläggningen är det även önskvärt att byggnader, så långt det är möjligt, orienteras så att sydvända
takytor bildas, för att optimera möjligheterna att tillvarata solenergi. Husen bör redan från början förses med
solpaneler för detta ändamål (både solfångare för varmvatten och solceller för elproduktion). Vi anser att
solenergi med solceller står inför ett genombrott i Sverige liknande det i Tyskland och att denna typ av
decentraliserad energiproduktion kommer att bli viktig i ett framtida uthålligt energisystem. Områdets
lokalisering i kustzonen med sina många soltimmar gör det särskilt väl lämpat för nyttjande av denna
energiform.
Natur-/kulturvärden
Av yttersta vikt är havsmiljön i området inte belastas ytterligare av närsalter/miljöskadliga ämnen, exempelvis
från dagvatten. System som säkerställer detta måste därför vara ett oavvisligt krav.
Områdets högsta naturvärden finns i anslutning till dammen vid planområdets södra gräns, vilken är lekvatten
för åkergroda samt möjligen större vattensalamander. På illustrationskarta B finns en grillplats utritad intill
denna. Föreningen är kritisk till placeringen då en grillplats i ett sådant läge lätt blir ett ”tillhåll” med
nedskräpning som följd. En grillplats kan hellre anläggas på rekreationsyta inne i byn.
KOMMENTAR
Miljökonsekvensbeskrivning behövs ej enligt Länsstyrelsen, dock natur- och kulturvärden undersöks
ytterligare Gc-väg ska anläggas i samband med förbättringsåtgärder av väg 168. Kompletterande V Autredning utförd för att säkerställa att havsmiljön inte belastas ytterligare av närsalter från dagvatten.
Utbyggnaden av VA i kustzon bedöms bidra till att minska övergödningen i kustvattnet.

Socialdemokraterna i Kungälv, 2013-06-23
YTTRANDE
Socialdemokraterna, svar på samråd Tjuvkil
I stort sett är vi socialdemokrater positiva till utbyggnaden av Tjuvkil. Dock kan man konstatera att detta är en
stor utbyggnad och den bör ske med mycket ödmjukhet och dialog. Byggnationen skall ske i etapper så man
kan se det nya samhället växa fram i lugn och harmoni över några år. Svaren på samråden kommer visa hur
stor utbyggnad planen tål och vad människor tycker. Blandat boende enligt Översiktsplanen är bra och viktigt.
Alla skall ha möjlighet att bo vid kusten. Vi önskar att NCC skall bygga fler och liknande de
hyresrätter/konceptshus med relativt billiga hyresrätter som finns i Ytterby.
Hyresrätter är bra för exempelvis enpersonshushåll, möjlighet för unga att flytta hemifrån, ensamstående
föräldrar eller kanske utmärkt för äldre som vill bo kvar i området, men kanske inte har behov av en villa
längre. Trafiken situationen måste ses över och klarläggas.
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KOMMENTAR
Planförslaget bearbetas, utredningar kompletteras. Byggnation kommer ske etappvis. Varierade
upplåtelseformer möjliggörs. Bebyggelsens skala anpassas till landskapsbild och bostäder är anpassade
enligt framtida översvämningsnivåer.

Kristdemokraterna, 2012-05-26
YTTRANDE
Remissvar avseende Planprogram för Tjuvkil
Kungälvs kommun har tyvärr extremt få ställen där man kan bygga ute vid vatten fastän nästan halva
kommunen har älv eller hav som gräns.
En av dessa få platser är Tjuvkil och många är de medborgare som skulle vilja bosätta sig där.
Kristdemokraterna vill lyfta fram vikten av att man får en blandad bebyggelse i det området som nu är under
planläggning. I alla våra kommundelar är det viktigt att det byggs hyreslägenheter, detta för att gamla som vill
lämna sina villor ska kunna bo kvar där man har sin sociala gemenskap. Idag är det tyvärr också ofta ett stort
behov av lägenheter när föräldrar separerar och barnen ska kunna ha sina föräldrar nära skolan eller förskolan.
Kristdemokraterna skrev för 5 år sedan en motion om att bygga hus på höjden i Tjuvkil. Det skulle kunna
byggas hyreslägenheter och bostadsrätter med ett växande antal våningar i terrassbyggnation nedanför det
höga berget för att kunna erbjuda många lägenheter och där även många av våra invånare skulle få en härlig
havsutsikt, som inte kan erbjudas på många fler platser i Kungälvs kommun.
Om det senare även byggs ett Trygghetsboende i något av de högre hyreshusen skulle det innebära ett stort
plus för våra äldre.
Att samla hyreslägenheter, bostadsrätter och äganderätter ger ett bra demografiskt boende och
skulle också ge ett bättre underlag för Tjuvkil att kunna bli en så stor serviceort att den offentliga servicen kan
utvecklas snabbare. Att bygga på höjden borde vara det naturliga när man bygger för framtiden. Med den
befarade vattenhöjningen i framtiden skulle det vara en självklarhet att första våningen kan byggas som
parkering eller förråd, inte som bostäder med risk för översvämning.
KOMMENTAR
Planförslaget har bearbetats, utredningar kompletterats och antalet bostäder har reducerats. Varierade
upplåtelseformer möjliggörs. Bebyggelsens skala anpassas till landskapsbild och bostäder är anpassade
enligt framtida översvämningsnivåer.

Kristdemokraterna, 2013-05-31
YTTRANDE
Efter att ha tagit del av handlingar och också närvarat vid samrådet vill Kristdemokraterna lämna
nedanstående yttrande över planen och planprocessen.
Kristdemokraterna är positiva till en utbyggnad av serviceorten Tjuvkil. För att detta skall kunna bli bra och
en verklighet inom överskådlig tid krävs dialog och delaktighet.
Synpunkter på samrådet, som vi delar, beklagade det faktum att Intressegruppen för Tjuvkils initiativ sedan
två år tillbaka om delaktighet och dialog hittills inte hörsammats.
Man vill vara med från början.
För att en utbyggnad skall kunna upplevas som bra och rätt så bör det till ytterligare underlag i ärendet innan
man går vidare med planarbetet. Den aktuella planen är inte slutet på en process i området, den är början.
Allra först borde vägfrågan lösas, en gång för alla. Låt oss inte nöja oss med besked om att nuvarande läge för
vägen är det som gäller. Den redan hårt ansträngda vägen klarar inte trycket. En länsväg rakt igenom ett
gruppbostadsområde bör undvikas och vägen kan med fördel ledas annan väg förbi Tjuvkil.
Förvaltningen borde få i uppdrag att ta fram en helhetsbild/ vision för det framtida Tjuvkil. I
dialog och samverkan med de boende i Tjuvkil. Denna vision/ målbild skall självklart inkludera
utbyggnadsplaner för hamn och bad etc.
Vidare är det lämpligt att nuvarande fastighetsbestämmelser i området harmoniseras med planarbetet. Det kan
inte vara rimligt att nu boende i området begränsas av ett regelverk grundat på att området är ett
fritidshusområde. Har vi för avsikt att utvidga byggnationen i området så måste en sådan översyn av
bestämmelser ske.
Kungälvs kommun har tyvärr extremt få ställen där man kan bygga ute vid vatten fastän nästan halva
90

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

kommunen har älv eller hav som gräns. En av dessa få platser är Tjuvkil och många är de medborgare som
skulle vilja bosätta sig där.
Kristdemokraterna vill lyfta fram vikten av att man får en blandad bebyggelse i det området som nu är under
planläggning. I alla våra kommundelar är det viktigt att det byggs hyreslägenheter, detta för att gamla som vill
lämna sina villor ska kunna bo kvar där man har sin sociala gemenskap. Idag är det tyvärr också ofta ett stort
behov av lägenheter när föräldrar separerar och barnen ska kunna ha sina föräldrar nära skolan eller förskolan.
Kristdemokraterna skrev för flera år sedan en motion om att bygga hus på höjden i Tjuvkil. Det skulle kunna
byggas hyreslägenheter och bostadsrätter med ett växande antal våningar i terrassbyggnation nedanför det
höga berget för att kunna erbjuda många lägenheter och där även många av våra invånare skulle få en härlig
havsutsikt, som inte kan erbjudas på många fler platser i Kungälvs kommun.
Att bygga på höjden borde vara det naturliga när man bygger för framtiden. Med den befarade
vattenhöjningen i framtiden skulle det vara en självklarhet att första våningen kan byggas som parkering eller
förråd, inte som bostäder med risk för översvämning.
Om det senare även byggs ett Trygghetsboende i något av de högre hyreshusen skulle det innebära ett stort
plus för våra äldre.
Det sydöstra området, med sitt läge vid väg 168 torde vara det läge som bäst lämpar sig för att bygga på
höjden, vilket borde vara det naturliga när man bygger för framtiden.
Att samla hyreslägenheter, bostadsrätter och äganderätter ger ett bra demografiskt boende och skulle också ge
ett bättre underlag för Tjuvkil att kunna bli en så stor serviceort att den offentliga servicen kan utvecklas
snabbare.
KOMMENTAR
Planförslaget bearbetas, utredningar kompletteras, antalet bostäder har reducerats och är anpassade enligt
framtida översvämningsnivåer. Varierade upplåtelseformer möjliggörs. Bebyggelsens skala anpassas till
landskapsbild. Trafikverkets genomförbarhetsstudie av möjliga förbättringsåtgärder utfördes hösten 2013.
Dialog mellan Trafikverket och kommunen pågår och fler utredningar gällande förbättringsåtgärder av väg
168 pågår under 2014. Planförslaget justeras så att inga avsteg görs från gällande riktvärden avseende
buller.

Folkpartiet Liberalerna, 2013-06-24
YTTRANDE
Vi har tagit del av utsänd samrådshandling och vi vill nedan kommentera och reservera oss mot vissa delar i
handlingarna. I sista stycket föreslår vi en annorlunda arkitektonisk planlösning som skulle kunna höja
områdets exploateringskvalitet.
Folkpartiet Liberalerna anser, i enlighet med översiktsplanens mål, att större område för permanentboende
skall ha olika boendeformer som ungefär speglar medborgarnas önskemål.
Tyngdpunkten på boendeformerna inom olika områden kan variera men vi förespråkar en så stor individuell
påverkan som möjligt på sitt boende. Vi tror särskilt på villaboende där den
enskilde köparen kan påverka storlek, läge och hustyp. Vi förespråkar även tredimensionell
fastighetsbildning, dvs olika boendeformer i samma hus. Det skall också finnas tilltagna ytor för barns lekar
och för olika umgängesformer. Vi anser att presenterad plan inte tillräckligt tillvaratar dessa intressen.
Vi samtycker till att planen genomförs till vissa delar men motsätter oss den hårda exploateringsgraden. Vi
förespråkar en mer varsam exploatering och som mer tar vara på den befintliga landskapsbilden. Naturvärden
måste också få ta större plats i helhetsbilden och att befintliga karaktärsdrag bättre respekteras. Vi kräver att
presenterat planförslag utökas till att också innehålla omkringliggande bebyggelse i Tjuvkil. Detta med tanke
på att få ett enhetligt planområde gällande till- och ombyggnad av befintlig bostadsbebyggelse och VAförsörjning.
Då nu det fastslagits att väg 168, Marstrandsvägen, kommer att kvarstå i befintlig sträckning anser vi att
planen måste revideras i förhållande till detta.
Vi anser också att Hamngatan måste ges en större kapacitet än det som görs i förslaget. Hamnområdet med
båthamn, busstrafik och befintlig skifferindustri genererar och kommer att generera än större trafik i framtiden
och Hamngatan kan därför inte planeras som en lokal/bostadsgata. Biltrafikens möjligheter inom planområdet
är, enligt vår mening, inte tillräckligt beaktade. Oavsett om vi vill eller inte måste utrymme för nytto- som
privattrafik planeras på ett säkert och praktiskt sätt. Planförslaget bygger på en idealbild som vi inte tror är
realistisk.
Tjuvkilsområdet är ett av mest attraktiva område i Kungälvs kommun geografiskt och som också har relativt
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stora byggbara områden. Redan idag bor många i närområdet och det har nyligen dragits fram VA med en
kapacitet för 7000 personer. Tjuvkil bör i framtiden få en viss del av kommunal service och framtida
planering skall ha detta som mål. Liggande förslag lever inte upp till detta utan får karaktären av en
semesterby. Förslaget tar inte vara på den fantastiska vy som finns utemot havet och som gör området så
attraktivt. Vi vill se ett förslag med färre men högre huskroppar, gärna med spännande arkitektur som ändå tar
tillvara områdets speciella karaktär. Området skall från början planeras med butiker, skolor och andra
verksamheter. En långsiktig utbyggnad skall planeras med målet att bli en serviceort men också med inslag av
turism och temporära boende såsom lägenhetshotell tillsammans med vanliga hyreshus och bostadsrätter. Ett
trygghetsboende i något av de högre hyreshusen skulle givetvis öka karaktären som ett generationsboende.
Med den i framtiden befarade höjningen av havsvattennivån i åtanke bör det också vara naturligt att bygga på
höjden i detta område. Detta tänk kan även ge arkitekterna nya infallsvinklar för bostadsbyggande.
KOMMENTAR
Planförslaget har bearbetats och antalet bostäder reducerats, utredningar kompletterats, bostäder är
anpassade enligt framtida översvämningsnivåer. Varierade upplåtelseformer möjliggörs. Bebyggelsens skala
är anpassad till landskapsbild, goda rekreationsområden finns såväl inom planområdet liksom i dess närhet.
Hamngatans vägområde har utformats i dialog med Trafikverket och ska klara en framtida utökad belastning.
Trafikverkets utredningar av förbättringsåtgärder för väg 168 pågår, liksom dialog mellan Trafikverket och
kommunen och planarbetet kan fortlöpa enligt Trafikverket och Länsstyrelsen.

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2013-05-21
YTTRANDE
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad avstår från att yttra sig i ärendet.

Tjörns kommun, Plan och byggavdelningen, 2013-06-13
YTTRANDE
Yttrande över samrådshandlingar - Detaljplan för bostäder vid
Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun
Ärendet
Kungälvs kommun har utarbetat ett förslag till ny bostadsbebyggelse omfattande 250 bostäder i Tjuvkil.
Planområdet ligger mellan Hamnvägen och väg 168 (Marstrandsvägen). Tjörns kommun har i remiss erbjudits
att yttra sig över samrådshandlingarna. Ärendet har behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden som i sitt
förslag till remissvar föreslår att: Tjörns kommun har inget att erinra mot ny bostadsbebyggelse på fastigheten
Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun. En viktig fråga för Tjörns kommun är den om en fast förbindelse mellan
Tjörn och E6 med anslutning på fastlandet i Kungälvs kommun. I Plan- och byggavdelnings tjänsteskrivelse
framkommer att tunnelmynningen eller tillfartsväg troligtvis inte kommer att anläggas i närheten av tänkt
bebyggelse. Det är dock av betydelse att denna framtidsplan inte omöjliggörs.
Yrkande
Bo Berteisen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun har inget att erinra mot ny bostadsbebyggelse på fastigheten Tjuvkil 2:67, Kungälvs
kommun, under förutsättning att det inte förhindrar en eventuell framtida anslutning till fast förbindelse
mellan Tjörn och E6 via Kungälvs kommun.
KOMMENTAR
Noteras.

Stenungsunds kommun, Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 2013-06-11
YTTRANDE
Bakgrund
Rubricerat planärende, beläget inom Kungälvs kommun, är utskickat på remiss för samråd
enligt 5 kap 20 §, plan- och bygglagen (1987:10). Stenungsunds kommun har beretts möjligheter att ta del av
92

Samrådsredogörelse Detaljplan för bostäder vid Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 2013-12-19, rev2014-07-03

aktuell samrådshandling.
Eventuella synpunkter på samrådshandlingen skall vara Kungälvs kommun tillhanda senast 2013-06-25.
Sammanfattning
Planområdet är beläget vid Tjuvkils huvud och begränsas av bergspartierna Tjuvkils huvud
och Sund viksberget samt Toftebergsvägen i söder och Marstrandsvägen (väg 168) i öster, ca
16 km från Kungälvs centrum.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att utveckla nya bostäder i Tjuvkil, ca 250
stycken, i enlighet med översiktsplan för Kungälvs kommun 2010. Utgångspunkten är en tät småskalig
bebyggelse i varierande upplåtelseformer.
Synpunkter
Stenungsunds kommun har tagit del av aktuell samrådshandling utskickad på remiss och gör bedömningen att
kommunen inte direkt berörs av utbyggnaden i detaljplaneförslaget.
Övrigt
Stenungsunds kommun vill framhålla den positiva satsning som avses bedrivas i enlighet med
riktlinjerna i projekt VA i kustzon, avseende planerad utbyggnad av kommunala vatten- och
avloppstjänster inom Kungälvs kommun.
Utbyggnaden bedöms bidra till att minska övergödningen i kustvattnet. Detta bedöms även
innebära positiva effekter för kustvattnet utanför grannkommunen Stenungsund.
Stenungsunds kommun ser positivt på det planerade, framtida samarbetet mellan
kommunerna Kungälv, Tjörn och Stenungsund i det gemensamma bolaget KUSTO, vad
gäller ambitionen att trygga den framtida vattenförsörjningen för de tre kommunerna och
samordna VA i ett vidare och längre perspektiv.
KOMMENTAR
Noteras.
_________________________________________________________________________________

Med detta föreslås att samhällsbyggnadsutskottet godkänner planförslaget för utställning enligt PBL (1987:10) 5:23.
SAMHÄLLSBYGGNAD 2013-12-19, rev. 2014-07-03.

Henrik Levin
Planchef

Lisa Strandberg Werlenius
T.f. Samhällsbyggnadschef
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