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Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 § miljöbalken
för vägplan för väg 168 Kungälv-Marstrand, delen Tjuvkil i
Kungälvs kommun, Västra Götalands län
Projektnr:145882 Ref. till samrådsunderlag daterad 2018-02-27
Beslut
Länsstyrelsen finner att projektet inte är av den art att det kan anses medföra betydande
miljöpåverkan.
Ärendet
Ni har begärt Länsstyrelsens beslut om rubricerat projekt kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, enligt 6 kap 5 § miljöbalken (MB).
Tidigare handläggning
Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun har 2018-03-20 yttrat sig och
bedömt att betydande miljöpåverkan för projektet inte föreligger. Länsstyrelsen i
Västra Götalands län har informerats om projektet via telefon.
Motiv för Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen ska under samrådet pröva om verksamheten eller åtgärden kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska fattas med stöd av de kriterier
som anges i bilaga 2 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(förordningen (1998:905) 3 § punkt 4).
Länsstyrelsen ska besluta i frågan först efter det att den som avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden gett tillsynsmyndigheten och de enskilda som
kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig, enligt 6 kapitlet 5 § MB.
Länsstyrelsen bedömer, vid en sammanvägning av projektets omfattning,
lokalisering och de möjliga effekterna att projektet, även med beaktande av den
ändrade utformningen, inte ska anses medföra betydande miljöpåverkan, enligt
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och dess bilagor.
Övriga synpunkter
Risk för översvämning
Länsstyrelsen rekommenderar att Trafikverket studerar vidare om det finns
åtgärder som kan vidtas längs delar av sträckan som kan mildra konsekvenserna av
eventuell översvämning. Även översvämningsrisk till följd av skyfall bör studeras
och beskrivas.
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Projektet medför en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter vilket är positivt. Det
konstateras att vägen riskerar att översvämmas vid höga havsnivåer där vägen
ligger lågt, särskilt i väster. Vägen passerar även en bäck där det skulle kunna
finnas risk för översvämning. Det beskrivs inte ligga inom ramen för projektet att
anpassa vägen utifrån klimatförändringar och den översvämningsrisk som råder i
och med förväntade höjda havsnivåer.
Natur
Aspekter som bör beaktas i det fortsatta arbetet med planen är dels utformningen
och lokaliseringen av kompensation för de intrång i generellt biotopskyddade
miljöer längs sträckan som vägplanen kan komma att innebära, och dels
hanteringen av skyddade arter. I samrådsunderlaget anges att såväl skyddade som
rödlistade arter förekommer i anslutning till vägområdet. Länsstyrelsen erinrar om
att för det fall att bevarandestatusen för skyddade arter kan komma att påverkan
negativt av åtgärderna kan det krävas dispens från artskyddsbestämmelserna.
Fornlämningar
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns behov av ytterligare arkeologiska
utredningar inför planerad vägplan. I det fall att kända fornlämningar berörs av
arbets- och nyttjanderättsområde behövs tillståndsprövning enligt KML.
Överklagandehänvisning
Detta beslut får inte överklagas, enligt 74 § andra stycket väglagen (1971:948).
Planhandläggare Saeid Erfan har varit både föredragande och beslutande i detta
ärendet. I den slutliga handläggningen har synpunkter hämtats från representanter
från Naturavdelningen, Vattenavdelningen, Landsbygdsavdelningen,
Miljöskyddsavdelningen och Kulturmiljöenheten samt Enheten för samhällsskydd
och beredskap.
Saeid Erfan
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Kopia till:
Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun
Länsstyrelsen/
Enheten för samhällsskydd och beredskap, Patrik Jansson
Kulturmiljöenheten, Andreas Morner Åhman
Landsbygdsavdelningen, Stefan Gustafsson
Naturavdelningen, Sven Arvidsson
Miljöskyddsavdelningen, Per Olsson
Vattenavdelningen, Aster Asgedom
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