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Trafikverket
Region Väst
Box 810
78128 Borlänge

Synpunkter TRV 2013/40926
Väg 161, delen Bäcken - Rotviksbro i Uddevalla kommun

LRF s kommungrupp i Uddevalla vidhåller de synpunkter som framfördes i
yttrande daterat 2014 01 28, yttrandet bifogas denna skrivelse
Det finns inget i:
1)Odlingsmål nr 13, Ett rikt odlingslandskap
2)Miljöbalken, kap 3 § 1-4,
3)Uddevalla kommuns Översiktsplan från 2010,
4)Uddevalla Kommuns landskapsanalys från 2012
som har ändrat karaktär/innebörd/åtgärd sedan vi lämnade vårt senaste
yttrande.
Alternativ att bygga utan att ta i anspråk 10 - 15 ha åkermark och utan att
göra intrång i 6 st jordbruksfastigheter finns.

Miljökonsekvensutredningen har i allmänna ordalag tagit med en del av de
stora konsekvenser som berör jord - skogsbruket om helt ny vägsträckning
skulle bli en realitet.
Vi vill i så fall tydligt understryka vårt krav att god dialog förs med samtliga
markägare under hela byggtiden, inkl avslutningsarbeten med dels dräneringar
dels enskilda markvägar/enskilda vägar och att hänsyn verkligen tas till deras
krav, åsikter och synpunkter.
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Miljökonsekvensutredningen anger att många vägar skärs av och att gårdarna
får mark på båda sidor av den nya sträckningen. Här är det verkligen
Trafikverkets ansvar att minimera intrång genom att skapa underfarter, broar,
enskilda nya markvägar/enskilda vägar, även vara positiva och pådrivande för
markbyten genom ekonomisk ersättning för desamma, kan gälla
lantmäteriförrättning men även ekonomisk ersättning för rådgivning åt
lantbrukare i samband med ett markbyte.
Heltids-deltids-fritids-jord- och skogsbruk skall alltid behandlas lika och alltså
få sina intrång kompenserade på ett värdigt sätt av Trafikverket.
Slutligen:
Miljöbalken: 3 kap § 4. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Skogsmarken som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra rationellt skogsbruk
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