
STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista 1 (2) 

Kommunfullmäktige 2018-09-10 Dnr: KS/2018-0290 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: Torsdag 2018-09-20 
Tid: 18.00  
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal 

Program 
Allmänhetens fråga 
Återkoppling demokratidagar - John Hedlund och Paul Carlsson, Strömstad Gymnasium
 Samarbete stadsutveckling/Urban Platsinnovation - Åsa Massleberg turistchef.

Sammanträdet öppnas 
Upprop 
Tidpunkt för justering; 27 september klockan 09:00 på kommunledningskontoret.
Val av justerare 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik 

01. Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden

02. Medborgarförslag om bildande av en centrumförening

03. Svar på - Medborgarförslag; kommunen se på möjlighet till träffpunkt för
teknik och motorintresserade

04. svar på Motion angående solskydd vid förskolor

05. VA-försörjningsplan

06. Krisinformationsplan

07. Blå översiktsplan Blå ÖP - beslut om antagande

08. Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022

09 Revidering av arvodesreglemente 

10 Val av ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Anders Ekström som 
avsagt sig uppdraget 

11 Anmälningsärende 



 STRÖMSTADS KOMMUN  Kallelse/föredragningslista 2 (2) 

Kommunfullmäktige 2018-09-10 Dnr: KS/2018-0290 
   

 

Peter Heie 
ordförande 

Ralf Karlsson 
kommunsekreterare 

 
Ledamöter Ersättare 
Ronnie Brorsson (S) 
Peter Dafteryd (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Lena Martinsson (S) 
Åsa Torstensson (C) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Karla Valdivieso (MP) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Marie Rask (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Stefan Jensen (KD) 
Morgan Gutke (C) 
Eva Borg (M) 
Ingemar Nordström (L) 
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande 
Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S) 
Ulf Peter Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Mette H Johansson (L) 
Leif Andersson (S) 
Kurt Andersson (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Heie (C), Ordförande 
Peter Sövig (S) 
Anne-Lise Lindmark (L) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Katharina Meyer (V) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Anders Karlsson (MP) 

Mikael Sääf (M) 
Per Stade (M) 
Monica Larsen (C) 
Terése Lomgård (C) 
Tommy Midtsundstad (C) 
Jane Forsberg-Karlsson (C) 
Stig Carlsson (C) 
Håkan Eriksson (L) 
Anette Andersson (L) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Roland Wiklander (KD) 
Arlette Lacabanne Raber (KD) 
Lena Sundberg (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Kent Hansson (S) 
Olle Westling (S) 
Sten Brodén (V) 
Mia Öster (V) 
Britt-Marie Winberg (MP) 
David Nikkinen (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Morgan Gustafsson (SD) 

 
 



Kallelse/ärendelista 2 (13) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-09-20 KS/ 2018-0290 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF § 77   Dnr: KS/2018-0407 

Medborgarförslag angående uppförandet av en 
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att översända medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut

Sammanfattning av ärendet 
Tage Ödlund har inkommit med ett medborgarförslag där han anger; 

Inom stadens hank och stör 
finns små rum vari man gör, 
sånt som ger en viss odör 
om det göres utanför. 

Vid en vandring runt från Röd 
kan man hamna lätt i nöd. 
Vill ej då av nån bli störd, 
suck av lättnad kan bli hörd. 

Litet hus med dörr med hjärta 
vore säkert då det rätta. 
Att få enskilt där sig sätta 
och på trycket lätt få lätta. 

Litet hus för dam och herre 
gör att nöden ej blir värre. 
Utep---are blir färre, 
klagomålen blir nog smärre. 

Var ska man då det hus placera? 
Jo, den park där folk passera. 
Leka, träna, fika, mera, 
eller blott en stund flanera. 

Kärleksudden är förslaget, 
hoppas nu att det är taget. 
Klubba fort med lätta slaget 
när det nu är föredraget 

Hur som dylikt hus ska formas? 
Får ej rasa när det stormas. 
Oomkullrunkeligt, och ej abnormas 
eller alls åt det enormas. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-08-28 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 1



Tage Ödlund
Lärksoppvägen 1
452 34 Strömstad
073-143 30 75

Medborgarförslag. Kommunledningskontoret
Strömstad

Inom stadens hank och stör kommun@stromstad.se 
finns små rum vari man gör,
sånt som ger en viss odör
om det göres utanför.

Vid en vandring runt från Röd
kan man hamna lätt i nöd.
Vill ej då av nån bli störd,
suck av lättnad kan bli hörd.

Litet hus med dörr med hjärta
vore säkert då det rätta.
Att få enskilt där sig sätta
och på trycket lätt få lätta.

Litet hus för dam och herre
gör att nöden ej blir värre.
Utep---are blir färre,
klagomålen blir nog smärre

Var ska man då det hus placera?
Jo, den park där folk passera.
Leka, träna, fika, mera,
eller blott en stund flanera.

Kärleksudden är förslaget,
hoppas nu att det är taget.
Klubba fort med lätta slaget
när det nu är föredraget

Hur som dylikt hus ska formas?
Får ej rasa när det stormas.
Oomkullrunkeligt, och ej abnormas
eller alls åt det enormas.

Uttrycker på detta sätt mitt förslag till uppförandet av en bekvämlighetsinrättning, toalett, på 
Kärleksudden. 

Strömstad 2018-08-28

Tage Ödlund.

mailto:kommun@stromstad.se


Kallelse/ärendelista 3 (13) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-09-20 KS/ 2018-0290 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF § 78   Dnr: KS/2018-0413 

Medborgarförslag -  FÖR ETT LEVANDE CENTRUM 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Anita och Michael Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där de anger 
att; En Centrumförening bör bildas som möjliggörs allsköns aktiviteter i centrum 
nära lokaliteter t.e.x Barnens dag m.m I Centrumföreningen bör ingå: Kommunen, 
banker, fastighetsägare, föreningar, näringsidkare m.m alla som har nytta och 
glädje av ett levande centrum 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-08-31 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 2



Från:                                  "Anita Lundgren" <anita.rdengen@telia.com>
Skickat:                             Fri, 31 Aug 2018 09:20:21 +0100
Till:                                     "Kommun" <kommun@stromstad.se>
Ämne:                               MEDBORGARFÖRSLAG

MEDBORGARFÖRSLAG
FÖR ETT LEVANDE CENTRUM
Strömstad 20180831

En Centrumförening bör bildas som möjliggörs allsköns aktiviteter i 
centrum nära lokaliteter t.e.x Barnens dag m.m
I Centrumföreningen bör ingå:
Kommunen,banker, fastighetsägare, föreningar,
näringsidkare m.m alla som har nytta och glädje av ett levande centrum
MVH
Anita och Michael Andersson
Permyrsvägen 5
452 90 STRÖMSTAD
0526-14740



 

 Kallelse/ärendelista 4 (13) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF 79                                          Dnr: KS/2014-0358 

Svar på medborgarförslag - kommunen se på möjlighet till 
träffpunkt för teknik och motorintresserade 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Motivering till beslut 
I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet 
kommer att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med 
ett samarbete med en ideell förening i detta ändamål. 

Sammanfattning av ärendet  
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade.  
2016-12-15 behandlade kommunfullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid. 
Beslutet i kommunfullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där 
fritidsgårds- verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet 
där motor, musik, kultur är förslag på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29  § 85 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 117 
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2018-03-06 
Tjänsteskrivelse fritidsansvarig 2018-02-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27  
Protokoll kommunfullmäktige 2014-09-04 
Medborgarförslag från Stellan Nilsson, 2014-09-04 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 3



               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 85 
KSAU § 117                                           Dnr: KS/2014-0358 

Svar på medborgarförslag - kommunen se på möjlighet till 
träffpunkt för teknik och motorintresserade 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Motivering till beslut 
I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet kommer 
att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med ett 
samarbete med en ideell förening i detta ändamål. 

Sammanfattning av ärendet  
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade.  
2016-12-15 behandlade kommunfullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid. 
Beslutet i kommunfullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där 
fritidsgårds- verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet 
där motor, musik, kultur är förslag på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2018-03-06 
Tjänsteskrivelse fritidsansvarig 2018-02-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27  
Protokoll kommunfullmäktige 2014-09-04 
Medborgarförslag från Stellan Nilsson, 2014-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att medborgarförslaget anses besvarat. 

 
Motivering till beslut 
I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet kommer 
att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med ett 
samarbete med en ideell förening i detta ändamål. 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-15 KS/ 2018-0143 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 117                                           Dnr: KS/2014-0358 

Svar på medborgarförslag - kommunen se på möjlighet till 
träffpunkt för teknik och motorintresserade 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Motivering till beslut 
I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet kommer 
att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med ett 
samarbete med en ideell förening i detta ändamål. 

Sammanfattning av ärendet  
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade.  
2016-12-15 behandlade kommunfullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid. 
Beslutet i kommunfullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där 
fritidsgårds- verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet 
där motor, musik, kultur är förslag på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2018-03-06 
Tjänsteskrivelse fritidsansvarig 2018-02-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27  
Protokoll kommunfullmäktige 2014-09-04 
Medborgarförslag från Stellan Nilsson, 2014-09-04 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att medborgarförslaget anses besvarat med motivering att i den utökade 
fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet kommer 
att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med ett 
samarbete med en ideell förening i detta ändamål. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2018-03-06

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2014-0358

KSkfu § 11 Medborgarförslag - kommunen se på 
möjlighet till träffpunkt för teknik och 
motorintresserade

Kultur- och fritidsutskotts beslut
att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade.

I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av 
de verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet 
kommer att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med 
ett samarbete med en ideell förening i detta ändamål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fritidsansvarig 2018-02-26
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27 § 110
Medborgarförslag från Stellan Nilsson, 2014-09-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Stellan Nilsson, per mail
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-02-26 Dnr: KS/2014-0358
KS - Administrativ avdelning
Kurt Dahlberg, 0526-194 15

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Medborgarförslag - kommunen se på möjlighet till träffpunkt 
för teknik och motorintresserade

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att härmed är medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade. 
I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av 
de verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet 
kommer att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med 
ett samarbete med en ideell förening i detta ändamål.

Ärendet
Medborgarförslaget rörande träffpunkt för teknik- och motorintresserade 
behandlades av Kultur- och fritidsutskottet 2015-10-07. Ärendet lyftes, för 
beredning inför kommunfullmäktige, i KSAU 2016-08-17 med beslut om 
återremiss till KFU. 
2016-12-15 behandlade fullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid. 
Beslutet i fullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där 
fritidsgårds- verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens 
verksamhet där motor, musik, kultur är förslag på ingående delar i 
fritidsgårdens verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse fritidsansvarig 2018-02-26

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-02-26 Dnr: KS/2014-0358
KS - Administrativ avdelning

Kurt Dahlberg
fritidsansvarig
0526-194 15
kurt.dahlberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.



               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 110 
KSAU § 137                         Dnr: KS/2014 -0358 

Svar på medborgarförslag - skapa en gemensam motor och 
teknikgård 

Kommunstyrelsens besluta 

att  återremittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade. 

 Ärendets behandling 
Medborgarförslaget rörande träffpunkt för teknik- och motorintresserade 
behandlades av Kultur- och fritidsutskottet 2015-10-07. Ärendet lyftes, för beredning 
inför kommunfullmäktige, i KSAU 2016-08-17 med beslut om återremiss till KFU. 
2016-12-15 behandlade fullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid. Beslutet i 
fullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där fritidsgårds- 
verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet där motor, 
musik, kultur är förslag på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla medborgarförslaget 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att återremittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsutskottet. 

 Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kultur- och fritidsutskottet 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  2 (11) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2014-09-04 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 

KOMMUN 

Kf § 60                                    Ks/2014 -0358 

Medborgarförslag - skapa en gemensam motor och teknikgård  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för yttrande 
 
Ärendebeskrivning 
Stellan Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag 2014-09-03. Stellan 
Nilsson vill med förslaget att Strömstads Kommun åtar sig att undersöka 
möjligheterna att efterfråga kommunens Motor och teknik föreningar som har 
medlemmar som ägnar sig åt motor, fordon, såsom mopeder, traktorer, 
motorcyklar, veteranfordon, tändkulemotorer, ångmaskiner om intresse finns att 
bilda en gemensam förening.  

Syftet kunde leda till att skapa en gemensam motor och teknikgård där man har 
möjlighet att skruva, meka med fordon samt att ställa ut, mötas och skapa en 
träffpunkt för alla teknik och motorintressererade i kommunen. 

Ett visst fokus har legat på idrottsutövning i olika former i kommunen, det vore på 
sin plats att kommunen även hjälper till att skapa något för dem sysslar med teknik 
och motor eftersom här finns det både äldre och även ungdomar som har ett 
gediget intresse väl värt att fånga upp, på en motor och teknikgård som detta syftar 
till kan man även ha ett cafe eller en servering för att på så sätt öka den publika 
attraktionen.  

Givetvis vore det bra om Strömstads Kommun kan vara med i ett initialt skede för 
att säkerställa ett byggande för att på så sätt trygga en fortsättning för motor/teknik 
intresserade i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-09-03 

Beslutsgång  
Ronnie Brorsson (s) yrkar att medborgarförslaget ska remitteras till 
Kommunstyrelsen För yttrande.  

Ordförande ställer proposition på Ronnie Brorsson (s) yrkande och finner  
det bifallet. 

 
 
______________________ 
Expedieras: Diariet 

 





 

 Kallelse/ärendelista 5 (13) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 80                                            Dnr: KS/2017-0389 

Svar på motion angående solskydd vid förskolor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet  
Rolf Pettersson (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de 
anger att solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskydds-
institutet så ökar risken för hudcancer om man bränner sig i solen som barn. 
Naturlig skugga från träd är det bästa enligt de utredningar som finns, men även 
byggda pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare väderskydd fungerar förstås 
också mot regn. I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping.  

Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade förskolorna i 
hela kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga 
solskydd så att barnen kan leka ute även när solen skiner. 
 
Ärendet beredning 
Barn- och utbildningsnämnden samt AB Strömstadslokaler har behandlat motion 
från Rolf Pettersson och Lena Martinsson, Socialdemokraterna i Strömstad, rörande 
väderskyddade lek ytor vid förskolor. AB Strömstadslokaler har utrett möjligheter 
samt kostnader. Barn- och Utbildningsnämnden har fastställt en handlingsplan samt 
investeringsbudget för att möjliggöra väderskyddade ytor. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 86 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15§ 119   
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-13. 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15 § 18.  
Handlingsplan  2018-02-08. 
Yttrande från AB Strömstadslokaler. 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20. 
Motion 2017-06-09. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 86 
KSAU § 119                                           Dnr: KS/2017-0389 

Svar på motion angående solskydd vid förskolor 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet  
Rolf Pettersson (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de 
anger att solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskydds-
institutet så ökar risken för hudcancer om man bränner sig i solen som barn. Naturlig 
skugga från träd är det bästa enligt de utredningar som finns, men även byggda 
pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare väderskydd fungerar förstås också mot 
regn. I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping.  

Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade förskolorna i 
hela kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd 
så att barnen kan leka ute även när solen skiner. 
 
Ärendet beredning 
Barn- och utbildningsnämnden samt AB Strömstadslokaler har behandlat motion från 
Rolf Pettersson och Lena Martinsson, Socialdemokraterna i Strömstad, rörande 
väderskyddade lek ytor vid förskolor. AB Strömstadslokaler har utrett möjligheter 
samt kostnader. Barn- och Utbildningsnämnden har fastställt en handlingsplan samt 
investeringsbudget för att möjliggöra väderskyddade ytor. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-13. 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15 § 18.  
Handlingsplan  2018-02-08. 
Yttrande från AB Strömstadslokaler. 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20. 
Motion 2017-06-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-15 KS/ 2018-0143 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 119                                           Dnr: KS/2017-0389 

Svar på motion angående solskydd vid förskolor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet  
Rolf Pettersson (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de 
anger att solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskydds-
institutet så ökar risken för hudcancer om man bränner sig i solen som barn. Naturlig 
skugga från träd är det bästa enligt de utredningar som finns, men även byggda 
pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare väderskydd fungerar förstås också mot 
regn. I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping.  

Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade förskolorna i 
hela kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd 
så att barnen kan leka ute även när solen skiner. 
 
Ärendet beredning 
Barn- och utbildningsnämnden samt AB Strömstadslokaler har behandlat motion från 
Rolf Pettersson och Lena Martinsson, Socialdemokraterna i Strömstad, rörande 
väderskyddade lek ytor vid förskolor. AB Strömstadslokaler har utrett möjligheter 
samt kostnader. Barn- och Utbildningsnämnden har fastställt en handlingsplan samt 
investeringsbudget för att möjliggöra väderskyddade ytor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-13. 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15 § 18.  
Handlingsplan  2018-02-08. 
Yttrande från AB Strömstadslokaler. 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20. 
Motion 2017-06-09. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-02-15  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 BUN/2017-0137 

BUN § 18 Motion 2017 - Väderskyddade lekytor på 
förskolor (S) 

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ställa sig bakom förvaltningens handlingsplan 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Barn-  och utbildningsnämnden behandlade den 16 november 2017 motionen om 
väderskyddade lekytor på förskolor och beslutade då att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att presentera en handlingsplan för till-skapandet av solskydd på 
kommunens förskolor. 

Förvaltningen har tillsammans med förskolecheferna gjort en prioriteringsordning 
så att samtliga förskolor inom en treårsperiod kommer att få solskyddade lekytor. 
Byggnationen planeras och genomförs i samarbete med Strömstadlokaler. 

Kostnaden beräknas till ca 100 000:- per solskydd och täcks via en omdisponering i 
investeringsbudgeten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ang. handlingsplan för tillskapandet av väderskyddade lekytor på 
förskolor 
Handlingsplan för tillskapandet av väderskyddade lekytor på förskolor 
  
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1) att ställa sig bakom förvaltningens handlingsplan 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om  barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 



 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 

 

Datum  2018-02-08 
Sida 1 (1) 

 

Handlingsplan 
 
Handlingsplan för tillskapandet av väderskyddade lekytor på förskolor 

Förvaltningen har tillsammans med förskolecheferna gjort en prioriteringsordning så att samtliga 
förskolor inom en treårsperiod kommer att få solskyddade lekytor. Byggnationen planeras och 
genomförs i samarbete med Strömstadlokaler. 

Kostnaden beräknas till ca 110 000:- per solskydd och täcks via en omdisponering i 
investeringsbudgeten.  

2018 2019 2020 
Mellby förskola Nordby Tångens förskola 2 
Mellegårdens förskola Strömstierna förskola Diskusgatan 
Korpens förskola Tångens förskola 1 Rossö förskola 
Valemyrs förskola Ekens förskola  

 
 
Lisbeth  Lunneryd 
Barn och utbildningsförvaltningen 
Buf central administration 
lisbeth.lunneryd@stromstad.se 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20 KS/2017-0266 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 78                        Dnr: KS/ 2017-0389 

Motion angående väderskyddade lekytor på förskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt till AB Strömstadslokaler  
för yttrande 

att kommunstyrelsen har samordningsansvaret. 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Pettersson (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de anger att 
solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskyddsinstitutet så ökar risken 
för hudcancer om man bränner sig i solen som barn. Naturlig skugga från träd är det bästa 
enligt de utredningar som finns, men även byggda pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare 
väderskydd fungerar förstås också mot regn.  
I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping. 
Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade  förskolorna i hela  
kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd så att barnen 
kan leka ute även när solen skiner.  

Beslutsunderlag 
Motion 2017-06-09 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt till AB Strömstadslokaler  
för yttrande samt att kommunstyrelsen har samordningsansvaret. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner  
att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden  
AB Strömstadslokaler 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

   

Postadress: 452 30 Strömstad E-post: info@stromstadsbyggen.se Telefon: 0526-49400  

Besöksadress: Västra Klevgatan 9A Webb: www.stromstadsbyggen.se   

 

 

 

Motion angående väderskyddade lekytor på förskolor  
 

Refererar till motion KF § 78 2017-06-20 angående väderskyddade lekytor på 

förskolor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen och AB Strömstadslokaler har remitterats med 

en begäran om yttrande i frågan.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har genom Lisbeth Lunneryd och hennes dialog 

med förskolecheferna i kommunen sett över behoven av främst solskydd. 

AB Strömstadslokaler har sett på de tekniska förutsättningarna och kostnader för 

några alternativ. Tabellen nedan redovisar förskolechefernas förslag på 

omfattning på respektive anläggning. 

   

Solskydd 
över 
sandlåda 

Träd 
och 
buskar 

Vindskydd Kommentarer 

005 Mellegårdens förskola  X X X   

007 Valemyrs skola  X       

008 Kosters skola          

009 Råssö skola          

010 Tjärnö skola  X?     
Här har lokaler nyligen tagit bort en hel del träd på önskan av 
verksamheten för att det var för skuggigt 

011 Bojarskolan        Åtgärdas ej, tas med i nybygget 

032 Skee förskola        Åtgärdas ej, tas med i nybygget 

041 Diskusgatan förskola  ? ? ?   

042 Nordby förskola  X     Bägge sidor 

043 Ånneröd förskola        Ej byggd 

044 Korpens förskola  X       

045 Tångens förskola g:l  X       

046 Tångens förskola nya  X       

046 Strömstierna förskola  X X (X)   

047 Mällby förskola  X X (X)   

048 Skee förskola        Ej byggd 

049 Arkens förskola  X       

  Eken   X X     

 

 



 
STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 2 (2) 

Strömstadslokaler - Strömstadsbyggen 2017-10-11 Dnr: KS/2017-0266 

Gary Lyckell   

 

Med undantag för Diskusgatan bedöms det vara möjligt att installera tekniska 

solskydd på samtliga platser, här finns skugga i form av vuxna träd i närmiljön 

Förslaget med att plantera träd som skydd har inte studerats närmare, 

möjligheten är starkt begränsad på några av platserna, för att få effekt bedöms 

det vara minst 2 träd per ställe. 

Alternativa utformningar av tekniska skydd har diskuterats. 

AB Strömstadslokaler har sett på tre färdiga alternativ, segelduksskydd ca 30 m2, 

pergola ca 11 m2 samt ett tätt tak typ carport ca 12 m2.  

   

 

Frågan om bygglov har inte beaktats, bedöms vara erforderligt för i vart fall 

alternativen pergola och tätt tak. Möjligheten till bygglov kan variera från plats till 

plats. 

En överslagsmässig investeringskalkyl har tagits fram som redovisar bedömda 

kostnader för de olika alternativen. Livslängden och driftskostnaderna på de olika 

skydden varierar rejält. 

Tekniskt solskydd: 

Segel, med stålpelare kostnad ca 35.000 kr, kort livslängd 

Pergola i lärk, ca 85-90.000 kr 

Tätt tak ca 80-85.000 kr 

Träd ca 2,5 meter : 

Kostnad ca 6.000 kr/st 

Vindskydd i form av plank: 

 Höjd ca 1,5 meter ca 2.500 kr/löpmeter 

 

 

I tjänsten  

Gary Lyckell 

Strömstadslokaler/Strömstadsbyggen 

2017-10-11  



Motion Väderskyddade lekytor på förskolor

Solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskyddsinstitutet så ökar risken 
för hudcancer om man bränner sig i solen som barn, se länk nedan. 

Naturlig skugga från träd är det bästa enligt de utredningar som finns, men även byggda 
pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare väderskydd fungerar förstås också mot regn. 

I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping, se bifogad länk.

Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade  förskolorna i hela  
kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd så att barnen 
kan leka ute även när solen skiner. 

 

För Socialdemokraterna

Rolf Pettersson Lena Martinsson 
BUN-gruppen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barn-ska-skyddas-fran-solen-aven-pa-forskolan?

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/Solkyddsfakt
orer.pdf

http://www.falkoping.se/samhallegator/kommunalabyggprojekt/ovrigaprojektgatuvaprojekt/so
lskyddpaforskolegardar.5.147e96eb15ad842b48b571.html

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barn-ska-skyddas-fran-solen-aven-pa-forskolan
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/Solkyddsfaktorer.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/Solkyddsfaktorer.pdf
http://www.falkoping.se/samhallegator/kommunalabyggprojekt/ovrigaprojektgatuvaprojekt/solskyddpaforskolegardar.5.147e96eb15ad842b48b571.html
http://www.falkoping.se/samhallegator/kommunalabyggprojekt/ovrigaprojektgatuvaprojekt/solskyddpaforskolegardar.5.147e96eb15ad842b48b571.html




 

 Kallelse/ärendelista 6 (13) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 81                                   Dnr: KS/2018-0333 

VA-försörjningsplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande 
styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman. 

2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när riksdagsbeslut finns kring 
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Dock behöver frågan om 
avloppslösningen hanteras separat om lag processen förskjuts. 

3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 ger en översikt över kommande 
investeringsbehov och prioriteringar utifrån utbyggnadsplaner, kostnader och 
arbetsbelastning inom den kommunala VA-anläggningen. En djupgående 
inventering av Strömstads VA-anläggning har gjorts från intag av vatten innan 
Strömstads vattenverk till utloppet efter Österröds reningsverk. Dagvatten ingår 
inte i denna plan då det består av områdesspecifika system. 
Den är en viktig del av den VA-plan som kommunledningen, enligt Hav & 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, är ålagd att ta fram. 
VA-avdelningen ska sköta drift och underhåll av befintliga VA-anläggningar, jobba 
med utbyggnation till omvandlingsområden samt ansvara för VA till nya 
planområden. Därför har planavdelningens tilltänkta utbyggnadsområden lagts in, 
inventeringar och mätningar gjorts i existerande VA-anläggning och bebyggda 
områden som, utifrån 6§ Vattentjänstlagen, behöver omvandlas till kommunalt VA 
tagits med. Därefter har en simuleringsmodell körts för att se vilket åtgärdsbehov 
som det resulterar i. 
Själva VA-försörjningsplanen anger inga exakta årtal för åtgärderna eftersom den är 
ett övergripande, långsiktigt dokument. 
Vid revidering kan nya områden läggas till, inaktuella tas bort och en avstämning 
gentemot kommunens planarbeten görs. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 87 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 120   
Protokoll tekniska nämnden 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse VA-försörjningsplan 2018-05-28 
Bilaga: Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 87 
KSAU § 120                                           Dnr: KS/2018-0333 

VA-försörjningsplan 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande 
styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman. 

2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när riksdagsbeslut finns kring 
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Dock behöver frågan om 
avloppslösningen hanteras separat om lag processen förskjuts. 

3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 ger en översikt över kommande 
investeringsbehov och prioriteringar utifrån utbyggnadsplaner, kostnader och 
arbetsbelastning inom den kommunala VA-anläggningen. En djupgående inventering 
av Strömstads VA-anläggning har gjorts från intag av vatten innan Strömstads 
vattenverk till utloppet efter Österröds reningsverk. Dagvatten ingår inte i denna plan 
då det består av områdesspecifika system. 
Den är en viktig del av den VA-plan som kommunledningen, enligt Hav & 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, är ålagd att ta fram. 
VA-avdelningen ska sköta drift och underhåll av befintliga VA-anläggningar, jobba 
med utbyggnation till omvandlingsområden samt ansvara för VA till nya 
planområden. Därför har planavdelningens tilltänkta utbyggnadsområden lagts in, 
inventeringar och mätningar gjorts i existerande VA-anläggning och bebyggda 
områden som, utifrån 6§ Vattentjänstlagen, behöver omvandlas till kommunalt VA 
tagits med. Därefter har en simuleringsmodell körts för att se vilket åtgärdsbehov 
som det resulterar i. 
Själva VA-försörjningsplanen anger inga exakta årtal för åtgärderna eftersom den är 
ett övergripande, långsiktigt dokument. 
Vid revidering kan nya områden läggas till, inaktuella tas bort och en avstämning 
gentemot kommunens planarbeten görs. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Protokoll tekniska nämnden 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse VA-försörjningsplan 2018-05-28 
Bilaga: Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande 
styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman. 
2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när riksdagsbeslut finns kring 
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar på ett tillägg i andra att-satsen; Dock behöver frågan om 
avloppslösningen hanteras separat om lag processen förskjuts. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut men Lena 
Martinssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-15 KS/ 2018-0143 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 120                                           Dnr: KS/2018-0333 

VA-försörjningsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande 
styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman. 

2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när Regeringsbeslut finns kring 
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 ger en översikt över kommande 
investeringsbehov och prioriteringar utifrån utbyggnadsplaner, kostnader och 
arbetsbelastning inom den kommunala VA-anläggningen. En djupgående inventering 
av Strömstads VA-anläggning har gjorts från intag av vatten innan Strömstads 
vattenverk till utloppet efter Österröds reningsverk. Dagvatten ingår inte i denna plan 
då det består av områdesspecifika system. 
Den är en viktig del av den VA-plan som kommunledningen, enligt Hav & 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, är ålagd att ta fram. 
VA-avdelningen ska sköta drift och underhåll av befintliga VA-anläggningar, jobba 
med utbyggnation till omvandlingsområden samt ansvara för VA till nya 
planområden. Därför har planavdelningens tilltänkta utbyggnadsområden lagts in, 
inventeringar och mätningar gjorts i existerande VA-anläggning och bebyggda 
områden som, utifrån 6§ Vattentjänstlagen, behöver omvandlas till kommunalt VA 
tagits med. Därefter har en simuleringsmodell körts för att se vilket åtgärdsbehov 
som det resulterar i. 
Själva VA-försörjningsplanen anger inga exakta årtal för åtgärderna eftersom den är 
ett övergripande, långsiktigt dokument. 
Vid revidering kan nya områden läggas till, inaktuella tas bort och en avstämning 
gentemot kommunens planarbeten görs. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse VA-försörjningsplan 2018-05-28 
Bilaga: Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande 

styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman. 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-15 KS/ 2018-0143 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när Regeringsbeslut finns kring 
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-06-05

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0143

TN § 49 VA-försörjningsplan

Tekniska nämndens beslut
1. att föreslå Kommunfullmäktige anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 
som övergripande styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman.

2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när Regeringsbeslut finns 
kring revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år.

Sammanfattning av ärendet
Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 ger en översikt över kommande 
investeringsbehov och prioriteringar utifrån utbyggnadsplaner, kostnader och 
arbetsbelastning inom den kommunala VA-anläggningen. En djupgående 
inventering av Strömstads VA-anläggning har gjorts från intag av vatten innan 
Strömstads vattenverk till utloppet efter Österröds reningsverk. Dagvatten ingår 
inte i denna plan då det består av områdesspecifika system.

Den är en viktig del av den VA-plan som kommunledningen, enligt Hav & 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, är ålagd att ta fram.

VA-avdelningen ska sköta drift och underhåll av befintliga VA-anläggningar, jobba 
med utbyggnation till omvandlingsområden samt ansvara för VA till nya 
planområden. Därför har planavdelningens tilltänkta utbyggnadsområden lagts in, 
inventeringar och mätningar gjorts i existerande VA-anläggning och bebyggda 
områden som, utifrån 6§ Vattentjänstlagen, behöver omvandlas till kommunalt 
VA tagits med. Därefter har en simuleringsmodell körts för att se vilket 
åtgärdsbehov som det resulterar i.

Själva VA-försörjningsplanen anger inga exakta årtal för åtgärderna eftersom den 
är ett övergripande, långsiktigt dokument.

Vid revidering kan nya områden läggas till, inaktuella tas bort och en avstämning 
gentemot kommunens planarbeten görs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-försörjningsplan 2018-05-28
Bilaga: Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
1. att föreslå Kommunfullmäktige anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 
som övergripande styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman.

2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när Regeringsbeslut finns 
kring revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-06-05

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Projektingenjör Marie Lundin
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2018-05-28 Dnr: TN/2016-0143
VA-avdelningen
Marie Lundin, 0526-196 84

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Karlsgatan 51 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

VA-försörjningsplan

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
1) att föreslå Kommunfullmäktige anta Strömstad VA-försörjningsplan 

2016-2050 som övergripande styrdokument för Tekniska Nämnden, såsom 
VA-huvudman.

2) att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när Regeringsbeslut finns 
kring revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

3) att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år.

Sammanfattning av ärendet
Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 ger en översikt över kommande 
investeringsbehov och prioriteringar utifrån utbyggnadsplaner, kostnader och 
arbetsbelastning inom den kommunala VA-anläggningen. En djupgående 
inventering av Strömstads VA-anläggning har gjorts från intag av vatten innan 
Strömstads vattenverk till utloppet efter Österröds reningsverk. Dagvatten ingår 
inte i denna plan då det består av områdesspecifika system.
Den är en viktig del av den VA-plan som kommunledningen, enligt Hav & 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, är ålagd att ta fram.

VA-avdelningen ska sköta drift och underhåll av befintliga VA-anläggningar, jobba 
med utbyggnation till omvandlingsområden samt ansvara för VA till nya 
planområden. Därför har planavdelningens tilltänkta utbyggnadsområden lagts in, 
inventeringar och mätningar gjorts i existerande VA-anläggning och bebyggda 
områden som, utifrån 6§ Vattentjänstlagen, behöver omvandlas till kommunalt 
VA tagits med. Därefter har en simuleringsmodell körts för att se vilket 
åtgärdsbehov som det resulterar i.

Själva VA-försörjningsplanen anger inga exakta årtal för åtgärderna eftersom den 
är ett övergripande, långsiktigt dokument. 
Vid revidering kan nya områden läggas till, inaktuella tas bort och en avstämning 
gentemot kommunens planarbeten görs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-försörjningsplan 2018-05-28
Bilaga: Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050

Marie Lundin
Projektingenjör
0526-196 84
marie.lundin@stromstad.se

Jerry Johansson
 VA-chef
 0526-196 79
 Jerry.johansson@stromstad.se

Tekniska nämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Tekniska förvaltningen 2018-05-28 Dnr: TN/2016-0143
VA-avdelningen

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen, Marie Lundin: marie.lundin@stromstad.se
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SWECO ENVIRONMENT AB  
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TN/2016-0143, förtydligande 2018-06-05:

VA-försörjningsplanen omnämner exempellösning för Kosteröarna
men specifik lösning kommer i särskild ordning efter avvaktan på
Regeringens beslut om revidering av Vattentjänstlagen eller inte.
Arbetet med denna basversion pågick från 2013-2016 och
beräkningsunderlag för områden är relevanta oavsett vilken teknisk
lösning som väljs.
Revidering av VA-försörjningsplanen är föreslagen till vartannat år.

VA-försörjningsplanen anger inte beslutade åtgärder utan endast
beräkningsunderlag och lösningsexempel för att få en bild av
förnyelse- och investeringsbehov, eftersom VA-huvudmannen har en
skyldighet att planera för och kontinuerligt sköta VA-försörjning där
en samlad, allmän lösning krävs. Planen är ett övergripande,
långsiktigt dokument där specifika åtgärder alltid utreds i detalj
innan de genomförs.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Allmänt 

Strömstads kommun är inne i en expansiv period där det pågår och också kan förväntas 
en ytterligare framtida stor utbyggnad av nya bostads-, verksamhets- och 
fritidshusområden, samt anslutning av befintliga bostads-/fritidshusområden. Kommunen 
har därför ett stort behov av att ta fram en VA-försörjningsplan med syfte att klarlägga 
kapacitet, kondition och driftsäkerhet beträffande befintlig VA-anläggning. Planen syftar 
även till att ta fram förslag till förbättrande åtgärder och utbyggnad av nya VA-
anläggningar för att förbättra och optimera nuvarande anläggning, samt för VA-försörjning 
av tillkommande bebyggelse. 

Planen omfattar tidsperioden 2016 – 2050 och underlag beträffande planerad 
tillkommande bebyggelse har tagits fram i samråd mellan kommunens förvaltningar för 
Teknik och Miljö- och bygg. En stor post i bedömningen av tillkommande bebyggelse är 
VA-anslutningen av Kosteröarna till södra skärgårdens och fastlandets VA-system. 

Analys och planering av befintlig och framtida dagvattenavledning har inte ingått i detta 
uppdrag utan föreslås behandlas i en separat utredning. 

Prognostiserad VA-anslutning och dricksvattenförbrukning 

Nedan beskrivs befintlig och prognostiserad framtida VA-anslutning, vilken är indelad i 
tidsperioder på kort sikt (inom ca 10 år) och längre sikt (inom ca 35 år). Anslutningarna 
avser sommarförhållanden, vilket är dimensionerande för VA-anläggningarna med 
hänsyn till den stora andelen fritidshus, campingar och övriga semesteranläggningar i 
kommunen. 

Anslutna 2015: ca 22 850 pe 

Anslutna 2025:  ca 34 450 pe 

Anslutna 2050:  ca 44 000 pe  

Ovanstående personekvivalenter är beräknade utifrån en specifik vattenförbrukning om 
ca 160 l/pd. 

Medelförbrukning 2015: ca 42,3 l/s 

Medelförbrukning 2025: ca 63,8 l/s  

Medelförbrukning 2050: ca 81,5 l/s  

 

 

 

 



  

   
 

 

 

  

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

Dricksvattenförsörjning 

Strömstads kommun har ett långt utsträckt dricksvattenledningsnät som sträcker sig från 
Strand i norr till Rossö i söder. Dricksvattentäkt är sjön Färingen ca 7 km nordost om 
Strömstad. Dricksvattenberedningen sker i Strömstads vattenverk, beläget mitt i 
centralorten. På Kosteröarna finns ett vattenverk i Ekenäs som försörjer en del av 
Sydkoster. 

Strömstads kommuns dricksvattenförbrukning är starkt säsongsberoende. Detta på grund 
av att en stor del av anslutna fastigheter är fritidsfastigheter, som är bebodda framförallt 
sommartid. På grund av detta kan dricksvattenförbrukningen för juli månad vara ca 40 % 
högre än årsmedelförbrukningen, och för enstaka dagar ytterligare högre. För enskilda 
områden med en mycket stor andel fritidsfastigheter kan förbrukningen mångdubblas 
under sommaren jämfört med övriga delar av året. 

Den stora skillnaden i vattenförbrukning mellan låg- och högsäsong i kombination med en 
stor utbyggnads- och anslutningstakt under senare år har lett till kapacitetsproblem i 
ledningsnätet sommartid. Detta har lett till problem med att fylla upp reservoarer och 
leverera vatten med erforderligt tryck till abonnenter, mm.  

För att förbättra den nuvarande dricksvattenförsörjningen och för att kunna hantera 
framtida prognostiserade utbyggnads- och anslutningsplaner krävs det flertalet 
förändringar i dricksvattendistributionen. Sweco har tagit fram förslag till utbyggnad av 
nya dricksvattenanläggningar, samt förstärkning av befintliga, inom området. En stor del 
av dessa anläggningar bör byggas ut inom en snar framtid i syfte att förbättra de 
befintliga förhållandena. 

Tyngdpunkten för förstärkningsarbeten av befintlig distribution hamnar i södra 
skärgården, mellan Strömstad och Öddö. Detta både på grund av en stor planerad 
framtida anslutning inom södra skärgården, samt den planerade anslutningen av 
Kosteröarna. 

Under perioden 2016-2025 föreslås utbyggnad av nya ledningssträckor, omläggning av 
befintliga ledningar, anläggning av nya tryckstegringsstationer och reservoarer mm, till en 
kostnad av ca 115 Mkr. Överföringsledningar och lokala anläggningar, samt 
huvudledningar avseende Kosteröarna utgör ca 52 Mkr.  

Bland övriga större föreslagna åtgärder finns också en ny större högreservoar i centrala 
Strömstad vars anläggningskostnad har uppskattats till ca 33 Mkr. 

Under perioden 2025 – 2050 föreslås utbyggnad av nya dricksvattenanläggningar till en 
kostnad av ca 60 Mkr. Kostnaderna omfattar främst utbyggnad av anläggningar för 
försörjning av ej anslutna områden, t.ex. Källvik/Knarrevik, norra Strand, Ånneröd, Rävö 
och Överby. 

Utöver utbyggnad av distributionsanläggningar behöver råvattentillgången tryggas 
eftersom nuvarande vattendom inte kommer räcka till med den planerade 
utbyggnadstakten. Därför behöver en ny vattendom sökas som möjliggör ett större 
råvattenuttag ur antingen befintlig vattentäkt eller ur en kompletterande vattentäkt. 



  

 
 

 

 

 

  

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

Spillvattenavledning 

Allt spillvatten från ansluten bebyggelse i Strömstads centralort och inom områdena 
mellan Strand i norr och Rossö i söder, samt mellan Selläter/Kebal i väster och Skee i 
öster, avleds till Österröd avloppsreningsverk i den södra delen av Strömstads samhälle 
för rening. Avledning till reningsverket sker via ett ledningsnät med självfallssystem och 
ett stort antal avloppspumpstationer med tillhörande tryckledningar. Kosteröarna har idag 
ett eget avloppsreningsverk vid Långegärde. 

Österröd avloppsreningsverk kommer att byggas ut under perioden 2016 – 2018 och 
kommer då att få en reningskapacitet om ca 165 l/s. Ytterligare ca 170 l/s skall om behov 
föreligger kunna tas emot och erhålla en grov rening innan bräddning sker till havet 
utanför Myren. 

Utförda mätningar i spillvattensystemet visar att ledningsnätet idag är belastat med, 
förutom ren spillvattenavrinning, också en kraftig belastning med nederbördsberoende 
tillskottsvatten, samt även med havsvatten i vissa områden. Denna belastning innebär att 
systemet ofta blir överbelastat i samband med nederbörd och höga havsnivåer, vilket 
innebär att frekvent bräddning av utspätt spillvatten då kan ske till olika vattendrag och till 
havet. 

Utifrån de utförda mätningarna (under perioder om ca en månad) bedöms det att ytor om 
totalt ca 37 ha bidrar med tillskottsvatten i samband med nederbörd. 30 % av dessa ytor 
bidrar med snabb nederbördspåverkan. Totalt basflöde (läck- och dränvatten) vid 
torrvädersförhållanden under mätperioderna var totalt ca 23 l/s. Källorna till tillskottsvatten 
och basflöden är flera, bl.a. äldre kombinerade system, felkopplade hårdgjorda ytor, 
inläckage och överläckning, samt dräneringsvatten. 

Analys av inkommande flöden till Österröd avloppsreningsverk för en period om 5 år visar 
på totala bidragande ytor om i medeltal ca 92 ha, men då har det redan skett omfattande 
bräddningar ute i ledningssystemet. Av dessa 92 ha bedöms ca 15 ha utgöras av snabb 
nederbördspåverkan. Orsaken till den stora skillnaden mellan mätningar i ledningsnät och 
vid avloppsreningsverk är tidsperioderna. Man erhåller ofta en mycket högre 
tillskottsvattenpåverkan baserad på längre perioder på grund av högre 
dräneringsvattenpåverkan, havspåverkan och större nederbördsmängder. 

Störst nederbördspåverkan erhölls främst i de centrala delarna av Strömstads samhälle, 
Skee, Daftö Resort och Båleröd. 

För att förbättra ovanstående förhållanden och minimera bräddriskerna i området, samt 
möjliggöra anslutning av tillkommande bebyggelse och Kosteröarna krävs omfattande 
insatser beträffande bortkoppling av tillskottsvatten inom ett flertal områden, samt 
utbyggnad av nya spillvattenanläggningar och optimering av befintliga system. 

Sweco har tagit fram förslag till utbyggnad av nya spillvattenanläggningar inom området. 
En stor del av dessa anläggningar bör byggas ut inom en snar framtid i syfte att förbättra 
de befintliga förhållandena. 
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Under perioden 2016 – 2025 föreslås utbyggnad av nya pumpstationer, huvudledningar, 
utjämningsmagasin, samt uppgradering/renovering av befintliga pumpstationer till en 
kostnad av ca 108 Mkr, varav Kosteröarnas överföringsledningar och lokala 
huvudledningar/pumpstationer utgör ca 42 Mkr. Inga kostnader för ombyggnad av 
Österröd avloppsreningsverk ingår i detta. 

Bland föreslagna nya huvudanläggningar kan nämnas en överföringsledning mellan 
Öddö och Österröd, en samt överföringsledning mellan Soptippen – Skeppsbroplatsen – 
Österröd. 

Under perioden 2025 – 2050 föreslås utbyggnad av nya spillvattenanläggningar till en 
kostnad av ca 63 Mkr. Kostnaderna omfattar främst utbyggnad av avläggningar för 
försörjning av ej anslutna områden, t.ex. Källvik/Knarrevik, norra Strand, Ylseröd, 
Långestrand, Saltpannan, Rävö och Överby. 

Till ovanstående kostnader tillkommer också utrednings-/undersökningskostnader för 
bortkoppling av tillskottsvattenkällor, samt utbyggnad av kompletterande 
dagvattenanläggningar i samband med detta. 

Genom utbyggnad av de föreslagna nya spillvattenanläggningarna, ombyggnaden av 
avloppsreningsverket och arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor skall man 
kunna erhålla ett mycket bra och robust spillvattensystem med minimala risker för 
bräddningar till de känsliga recipienterna i området (Vättlandsån, Strömsvattnet och 
Västerhavet). 
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1 Orientering 

På uppdrag av Strömstads kommun, VA-avdelningen har Sweco utarbetat föreliggande 
VA-försörjningsplan för vattenförsörjning och spillvattenavledning i Strömstads kommun 
för de delar av kommunen som försörjs med dricksvatten från Strömstads vattenverk och 
som avleder spillvatten till Österröd avloppsreningsverk. 

VA-försörjningsplanen skall utgöra ett planeringsunderlag för förbättringar beträffande 
den befintliga VA-anläggningen (bl.a. med hänsyn till miljön) och för utbyggnaden av VA-
försörjningen på längre sikt med utgångspunkt från antagna och pågående detaljplaner 
och de utbyggnadsplaner som finns i ÖP 2013, samt den VA-anslutning av 
fritidshusområden och befintlig bebyggelse som planeras. 
VA-försörjningsplanen tar också hänsyn till en anslutning av Kosteröarna till kommunal 
VA-försörjning på fastlandet. 

Analys och planering av befintlig och framtida dagvattenavledning har inte ingått i detta 
uppdrag utan föreslås behandlas i en separat utredning. 

VA-försörjningsplanen kommer att skapa förutsättningar för bättre helhetslösningar ur 
teknisk-ekonomisk synpunkt och minska behovet av kortsiktiga akuta åtgärder. 

I arbetet med VA-försörjningsplanen har det ingått ett omfattande inventeringsarbete och 
analyser av befintliga förhållanden för att kunna beskriva funktioner och behov av 
åtgärder som finns i det befintliga systemet. Därefter har utbyggnadsbehovet studerats 
för en 35-årsperiod fram till år 2050 utifrån det planeringsunderlag som finns tillgängligt 
idag. 

Till VA-försörjningsplanen hör också sex detaljerade delrapporter med utförliga 
beskrivningar och beräkningar avseende befintliga och framtida förhållanden för olika 
delområden. 

VA-försörjningsplanen föreslås framledes uppdateras med jämna intervaller efter de 
förändringar som sker i kommunens planering. 
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2 Metodik 

Arbetet med VA-försörjningsplanen har skett i nära samarbete med kommunens VA-
avdelning och har omfattat följande huvudmoment: 

Inventering och beskrivning av befintliga förhållanden 

• Införskaffande och analys av tillgängliga underlag 

• Kompletterande undersökningar, inventeringar och mätningsarbeten 

• Upprättande av datormodeller för ledningssystemen 

• Utförande av kalibreringsberäkningar 

• Beräkningar och analyser i modellerna 

• Sammanställning av åtgärdsbehov för olika områden beroende t.ex. av 
kapacitetsproblem och tryckproblem för dricksvattenförsörjning, samt 
kapacitetsproblem, tillskottsvattenpåverkan och bräddproblem på spillvattensidan 

Planerad utbyggnad och VA-anslutning 

• Sammanställning av planerade utbyggnadsområden och anslutning av befintlig 
bebyggelse efter samråd med berörda förvaltningar i kommunen 

• Utarbetande av prognos över dricksvattenbehov/spillvattenavrinning för perioden 
med horisontåren 2025 och 2050 

Utarbetande av VA-försörjningsplan 

• Simulering av planerad utbyggnad/anslutning i modellerna 

• Analys av behov av utbyggnad av nya anläggningar/förstärkningar, vilket 
sammanvägs med behov av förbättringar beträffande befintliga förhållanden 

• Framtagande av kostnader för föreslagna anläggningar 

• Dokumentation. Dokumentationen utgörs av ett antal detaljerade rapporter för olika 
delar av systemet, främst avsedda för VA-avdelningen och övriga berörda 
förvaltningar, samt denna sammanfattande rapport 
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3 Koordinat- och höjdsystem 

I utredningsarbetet har koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 och höjdsystemet RH 2000 
använts. 

4 Planerad utbyggnad och VA-anslutning 

I tabellen nedan beskrivs översiktligt nuvarande och förväntad framtida anslutning i form 
av personekvivalenter, samt beräknad dricksvattenförbrukning. Samtliga värden avser 
sommarförhållanden.  

Vid beräkning av framtida tillkommande förbrukning har det förutsatts 3,0 
personer/lägenhet och en specifik förbrukning om 160 l/p,d, samt en 
verksamhetsförbrukning om 0,1 l/s,ha. Även vid beräkning av befintliga 
personekvivalenter har 160 l/p,d tillämpats. Observera då att läckage och 
verksamhetsförbrukning ingår. 

Vid beräkningarna har två horisontår använts, 2025 och 2050. 

Tabell 1 Befintlig och framtida VA-ansluten befolkning och dricksvattenförbrukning under 

sommarförhållanden 

 2015 2025 2050 

Område Befolkning 

(pe) 

Förbrukning 

(l/s) 

Befolkning 

(pe) 

Förbrukning 

(l/s) 

Befolkning 

(pe) 

Förbrukning 

(l/s) 

Södra 

skärgården 

5 350 10,0 7 450 13,8 11 600 21,5 

Kosteröarna 750 1,40 3 750 7,0 3 900 7,2 

Västra/centrala 

Strömstad 

7 350 13,6 10 500 19,4 10 850 20,1 

N. Strömstad 

(Strand, 

Hällestrand, 

Ånneröd, 

Mellby, mm) 

3 000 5,5 4 800 8,9 7 050 13,1 

Selläter/Kebal 3 600 6,7 4 400 8,1 5 600 10,4 

Östra 

Strömstad och 

Skee 

2 800 5,2 3 550 6,6 5 000 9,2 

Totalt 22 850 42,3 34 450 63,8 44 000 81,5 
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Av tabellen framgår att den anslutna sommarfolkmängden kan komma att öka med ca 
50 % inom de närmsta 10 åren. Till 2050 kan sommarfolkmängden totalt dubblas jämfört 
med idag. 

Befintlig dricksvattenförbrukning inkluderar ett relativt stort läckage. 
Även spillvattensystemet är i dag överbelastat i samband med nederbörd i form av en 
mycket hög tillskottsvattenbelastning orsakad av kombinerade ledningssystem, 
felkopplade hårdgjorda ytor, inläckage av havsvatten och anslutna husgrundsdräneringar.  

Denna tillskottsvattenpåverkan utgör idag ett miljöproblem och orsakar frekventa 
bräddningar av spillvatten till vattendrag och till havet i ett flertal punkter på ledningsnätet 
och vid avloppsreningsverket. 

Ovanstående kommer att ställa stora krav på utbyggnad och förbättringar av VA-systemet 
i kommunen under perioden 2016 – 2050. 
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5 Dricksvattenförsörjning 

5.1 Allmänt 

Vattenförsörjningen av Strömstad, Stare, Tjärnö, Rossö, Öddö, Seläter, Kebal, Ånneröd, 
Hällestrand, Strand, Skee, mm, tillgodoses av dricksvattenproduktion vid Strömstads 
vattenverk, beläget i centrala Strömstad vid Strömsvattnets strand. Dricksvatten 
distribueras genom pumpning till ledningsnätet i Strömstad lågzon. Vattenförbrukningen 
utjämnas i lågzonen i en högreservoar, som även fungerar som reservvolym vid 
eventuella driftavbrott samt för brandvattenförsörjning. 

5.2 Befintliga förhållanden 

5.2.1 Råvatten och vattenverk 

Strömstads kommuns huvudsakliga dricksvattentäkt är sjön Färingen, belägen ca 7 km 
nordost om Strömstads vattenverk. Uttaget ur sjön regleras i en miljödom som medger ett 
årligt vattenuttag om 2,3 Mm³ (i medeltal ca 73 l/s). Det maximala dygnuttaget är 
begränsat till 8 000 m³. 

Överföringen av råvatten mellan Färingen och Strömstad vattenverk sker enligt följande: 

• Asbestcement 500 och 400 mm mellan Färingen och E6 

• AC 400 mm och PE 400 mm längs med E6 

• 2 st. PE 400 mm vid korsning med E6 och fram till ihopkoppling ca 200 m innan 
Strömsvattnet 

• 2 st. PEH 315 ca 200 m innan Strömsvattnet och genom Strömsvattnet till 
Strömstads vattenverk 

Strömstad vattenverk är lokaliserat vid Strömsvattnet, i centrala Strömstad. Vattenverket 
har i befintlig utformning en maximal kapacitet av ca 110 l/s. Vattenverket är utrustat med 
kontinuerliga filter för fällning, flockning och filtrering. Snabbfilter utnyttjas för filtrering 
genom aktivt kol. 

En före detta lågreservoar utnyttjas för utjämning av spolvatten från de aktiva kolfiltrens 
första filtrat samt slam från lamellseparatorn. En lågreservoar för producerat dricksvatten 
finns som möjliggör utjämning av produktionen mot utgående pumpat flöde (som styrs 
mot Strömstad högreservoar). 

Spolvatten, första filtratet samt slam, pumpas vidare tillsammans med internt 
sanitetsvatten till spillvattennätet och transporteras därifrån till Strömstads 
avloppsreningsverk för behandling. 
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Styrning av det utgående flödets storlek sker genom varvtalsreglering av utgående 
pumputrustning samt mot nivån i Strömstad högreservoar. 

5.2.2 Förbrukning 

Befintlig dricksvattenförbrukning i kommunen har tagits fram med hjälp av från 
kommunen erhållen debiteringslista med anslutna abonnenter och deras debiterade 
vattenförbrukning, samt erhållen driftdata från kommunen gällande bl.a. flödes- och 
nivåmätare i systemet. 

5.2.2.1 Debiteringsregister 

Kommunens anslutna abonnenter och dess debiterade årsförbrukning sammanställs i 
kommunens debiteringslista. Sweco har för VA-försörjningsplanearbetet tagit del av 
debiteringsregistret för år 2012. 

Denna lista har i samband med detta arbete kompletteras med en koordinatsättning där 
varje abonnent har erhållit en fastighetskoordinat, vilket gör det möjligt att geografiskt 
analysera och summera debiterad förbrukning för olika delområden. 

Listan har bearbetats av Sweco då koordinatsättningen inte varit komplett. Listan har 
även kompletteras med information om huruvida abonnenterna är sommarboende eller 
permanentboende. Listan innefattar även vissa fastigheter som finns med som 
registrerad ansluten abonnent, men som saknar vattenmätare och därmed debiteras 
årsvis enligt en schablon. För dessa fastigheter har antagits en årsmedelförbrukning om 
150 m³ om fastigheten har definierats som permanentboende och 50 m³ om fastigheten 
har definierats som sommarboende. 

Debiteringslistan har även kompletteras med förbrukningskategorier utefter vilken typ av 
abonnent det är och hur dess förbrukning antas vara fördelad över året samt över dygnet. 
Kategoriseringen har delvis utförts av kommunen och delvis av Sweco. Tillämpade 
kategorier är följande: 

• Hushållsabonnenter – Normal hushållsförbrukning med tydligare morgon- och 
kvällsförbrukning under vardag och jämnare förbrukning under helg. 
Abonnenterna antas förbruka sitt vatten under årets alla dagar 

• Sommarhushållsabonnent – Samma variation under dygnet som vanliga 
hushållsabonnenter men utan förbrukning under lågsäsong. Abonnenterna antas 
förbruka sitt vatten under 60 dagar under året  

• Skolabonnent – förbrukning dagtid under vardagar. Abonnenterna antas förbruka 
sitt vatten under 190 dagar under året 

• Kontorsabonnent – förbrukning dagtid under vardagar. Abonnenterna antas 
förbruka sitt vatten under 220 dagar under året 
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• Industriabonnent – relativt jämn förbrukning under dygnet, med något lägre 
förbrukning under helger. Abonnenterna antas förbruka sitt vatten under årets 
alla dagar 

• Restaurangabonnent – högre förbrukning under lunch- och kvällstid. Abonnenterna 
antas förbruka sitt vatten under 220 dagar under året 

Utifrån ovanstående antaganden har en sommarförbrukning och en höst-vinter-vår-
förbrukning framarbetats. För sommarförbrukningen antas bland annat att skolor och 
kontor inte förbrukar något vatten. Under höst-vinter-vår-förbrukning antas att 
sommarhushållen inte har någon förbrukning. Framtagen förbrukning utifrån 
debiteringslistan ger framförallt en beskrivning om fördelning av vattenförbrukningen över 
kommunen och dricksvattenledningsnätet, vilket speciellt är viktigt vid studier av 
vattenomsättningen. Debiteringslistans förbrukning jämförs med förbrukning beräknad 
från driftdata. Beräknad förbrukning enligt driftdata är sedan den som tillämpas och utgör 
randvillkor vid utförda kontrollberäkningar. 

5.2.2.2 Vattenförbrukning enligt driftdata 

Uppmätt vattenflöde från kommunens fast monterade flödesmätare på ledningsnätet har 
mottagits som underlag i arbete och har använts för att analysera och beräkna 
förbrukning över kommunen. 

Dygnsflödesdata för Strömstads vattenverk har mottagits för åren 2008 – 2013. Över 
dessa år är årsmedelproduktionen vid vattenverket 1,2 Mm³ eller ca 39 l/s i medel över 
åren. Produktionen (det vill säga förbrukningen) stiger generellt gradvis från april till 
mitten av juni , varefter förbrukningen stiger kraftigt och är hög under juli månad.  
Under augusti månad faller sedan förbrukningen hastigt igen, för att i september vara 
tillbaka i normal lågsäsongsnivå. Se Figur 1 där medelvärde dygn för dygn under åren 
2008 – 2013 redovisas. 

Under perioden 2008 – 2013 var årsmedelförbrukningen ca 39 l/s. Under juli månad 
under samma år var medelförbrukningen ca 53 l/s, dvs ca 37 % högre än 
årsmedelförbrukningen. Medelförbrukningen under oktober till och med april månad var 
ca 35 l/s, d.v.s. ca 91% av årsmedelförbrukningen. Medelförbrukningsutvecklingen 2008 
– 2013 över hela året, för juli månad respektive oktober till och med april månad 
redovisas i Figur 2. 
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Figur 1 Dygnflöde vid Strömstad vattenverk för åren 2008-2013. Svart linje är flytande 

veckomedelvärde över åren 2008-2013.

 

Figur 2 Årsmedelutveckling under åren 2008-2013 vid Strömstads vattenverk, samt medelflöde 

under juli månad respektive oktober till och med april månad. 
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Driftdata har samlats in för en sommarvecka respektive en höstvecka för år 2013, 
gällande flöde från vattenverket, i tryckstegringsstationer, nivåvariationer i reservoarer 
med mera. Driftdata från 2014 har använts som komplettering och efterjustering av 
driftdata från 2013, som ligger som huvudgrund i utredningen. 

Driftdata har använts för att analysera den geografiska spridningen av 
vattenförbrukningen över kommunen. Detta är gjort genom uppställda 
vattenbalansberäkningar mellan olika mätpunkter. Tyvärr har det inte varit möjligt att 
ställa upp vattenbalanser för samtliga tryckzoner, utan dessa har varit tvungna att ställas 
upp för större förbrukningszoner på grund av problem med flödesmätare med mera. 
Följande vattenbalanser har ställts upp: 

• Lågzonen: Beräknat som flödet ut från vattenverket minus flödet vid Oslovägens 
och Stares tryckstegringsstationer, flödet in till Skee tryckzon, samt 
volymdifferens i Strömstad högreservoar. 

• Norra högzonen: Beräknas som flödet vid Oslovägens tryckstegringsstation samt 
volymdifferensen i Strand lågreservoar och Seläter högreservoar 

• Skee: Beräknas som flödet in till tryckzonen vid Skee gamla vattenverk samt 
volymdifferensen i Skee högreservoar 

• Södra skärgården: Beräknas som flödet vid Stare tryckstegringsstation samt 
volymdifferensen i Tjärnö, Daftön och Öddö brygga lågreservoarer (Rossö 
lågreservoar ur drift) 

Framräknade vattenförbrukningar från vattenbalansberäkningarna redovisas i tabellen 
nedan. Framräknade förbrukningsmönster bearbetas tillsammans med debiteringslistan 
för att få fram mönster för olika förbrukningskategorier. 

Tabell 2 Sammanställd dricksvattenförbrukning (inklusive läckage) 2013 – 14 efter 

vattenbalansberäkningar från driftdata från fasta vattenmätare på ledningsnätet. 

Område Sommarförbrukning [l/s] Höstförbrukning [l/s] 

Lågzonen 32 21 

Norra högzonen 16 6,7 

Skee 1,7 1,2 

Södra skärgården 12 4,3 

Totalt 62 33 

 

Som komplement till driftdata för flödesmätare från 2013 har även driftdata med 
dygnsvärden mottagits för sommaren 2014, för jämförelse mot sommaren 2013. 
Anledningen till detta är att större anslutningar skedde mellan somrarna 2013 och 2014 
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och att förbrukningen därför blev högre inom ett flertal områden. Den totala 
flödesvolymen under juli månad ökade mellan 2013 och 2014 med ca 17 % vid 
vattenverket. Flödesvolymen till södra skärgården (vid Stare tryckstegringsstation) ökade 
med ca 48 % och till Strand ca 153 % (alltså mer än en fördubbling). En jämförelse av 
uppmätta flöden mellan 2013 och 2014 redovisas nedan i Figur 3. 

Denna jämförelse tydliggör den expansiva period som kommunen är inne i. 
Anslutningstakten är hög och det är därför viktigt att genomföra åtgärder i VA-
försörjningen snarast i syfte att klara av att hantera tillkommande anslutningar. 

 

 

Figur 3 Jämförelse mellan medelflöden för juli månad mellan 2013 och 2014, för varje enskild 

mätpunkt. 

5.2.2.3 Läckage  

Mellan total debiterad dricksvattenvolym och producerad dricksvattenvolym i vattenverket 
finns en differens. Denna beror på dels läckage i ledningsnätet och dels på ej uppmätta 
uttag, exempelvis abonnenter som saknar vattenmätare och som schablondebiterats, 
otillåtna uttag samt spolning av ledningsnätet. 

Dricksvattenförbrukningen enligt debiteringslistan var ca 23 l/s år 2013 medan 
årsmedelproduktionen vid vattenverket var ca 38 l/s. Alltså en differens om ca 15 l/s, 
motsvarande en förlust om ca 39 %.  

Läckaget i ledningsnätet har bedömts genom att studera driftdata för fasta mätare i 
ledningsnätet. Genom att framförallt studera nattflöden och jämföra dessa mellan 
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sommar- och höstperioden har en bedömning gjorts gällande läckagets storlek för de 
olika områdena. Detta sammanfattas i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Bedömt läckage efter driftdata från flödesmätare, för de olika områdena i kommunen. 

Område Läckage [l/s] 

Lågzonen 4,0 

Norra högzonen 1,6 

Skee 0 

Södra skärgården 1,0 

Totalt 6,6 

 

Som kan utläsas av tabellen har det totala läckaget uppskattats till 6,6 l/s, vilket innebär 
ca 17 % av årsmedelproduktionen. Resterande del av differensen, ca 8 l/s, bedöms 
således bero på uttag som inte debiterats, mätarfel, samt åtgärdade läckage som finns 
med i årsmedelproduktionen med inte i driftdata för behandlade tidsperioder. 

Normalt uppgår läckage i kommunala vattenledningsnät till ca 10-15%. Bedömt läckage 
för Strömstad är alltså något högt men inte exceptionellt. Vidare kan läckaget ställas i 
relation till ledningslängd där normalt läckage uppgår till ca 0,05 l/s,km. 
Dricksvattenledningsnätets totala längd i datormodellen uppgår till ca 130 km, vilket 
innebär ett läckage om ca 0,05 l/s,km. Eftersom verklig ledningslängd är något längre än i 
modellen kan alltså läckage bedömas som något lägre än normalt (siffror för normalt 
läckage kommer från Svenskt Vatten och VASS). 

5.2.2.4 Förbrukningsmönster 

Genom upprättade vattenbalanser för olika förbrukningszoner så har ett 
förbrukningsmönster räknats fram för respektive förbrukningszon för en sommarvecka 
respektive vintervecka, timme för timme. Exempel för sommarförbrukningen i lågzonen 
redovisas nedan i Figur 4. 

Med hjälp av uppmätta förbrukningsmönster, uppskattat läckage och debiteringsregistrets 
uppgifter om abonnenter och dess årliga förbrukning, så har förbrukningsmönster tagits 
fram för respektive förbrukningszon och abonnenttyp.  

Detta har utförts för både sommarförhållanden och höstförhållanden. Totalt har 48 
stycken förbrukningsmönster om en vecka med timupplösning tagits fram. Detta beskrivs 
mer ingående i huvudrapporten för Strömstads framtida dricksvattenförsörjning. 
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Figur 4 Uppmätt dricksvattenförbrukning (beräknad från vattenbalans mellan mätare på ledningsnät 

och reservoardifferens) för lågzonen för en sommarvecka. 

5.2.3 Befintlig systemutformning 

Strömstads dricksvattendistributionssystem kan delas in i åtta större tryckzoner, 
beskrivna i efterföljande kapitel. Det finns även flera mindre tryckzoner som ingår i dessa 
åtta större tryckzoner och även de är beskrivna. Tryckzonsgränserna framgår av Figur 5. 
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Figur 5. Översikt över Strömstads dricksvattendistributionssystems åtta huvudtryckzoner. 

5.2.3.1 Strömstad lågzon 

Strömstads dricksvattenförsörjning utgår från Strömstad lågzon och Strömstad vattenverk 
som är beläget vid Strömsvattnet. 

Från vattenverket i tryckzonens norra del går två huvudledningar ut; en PE 225 mm åt 
norr och en 350 mm gjutjärnsledning åt söder. 
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Den norra ledningen förgrenar sig åt väster mot centrum och sjukhuset, samt åt nordost 
mot Oslovägens tryckstegringsstation. Ledningen söderut från vattenverket förgrenar sig 
vid Karlsgatan västerut mot centrum, samt österut längs Karlsgatan. 
Ledningsdimensioner i centrala Strömstad går upp till 250 mm, blandat plastledningar 
(PE och PVC) och äldre gjutjärnsledningar. 

Från ledningen på Karlsgatan fortsätter även en sjöförlagd ledning åt nordost genom 
Strömsvattnet mot Tången och fortsätter sedan västerut längs Oslovägen. Denna 
ledning, tillsammans med den norra matningen från vattenverket, tillgodoser 
rundmatningsmöjligheter för matning av Oslovägens tryckstegringsstation. 

Längst upp på Tornstigen är Strömstad högreservoar belägen. Högreservoaren är i 
väster ansluten till ledningar i Östergatan och i öster till ledningar i Löparegatan. 
Ledningen från Löparegatan förgrenar sig sedan för försörjning av Skee och södra 
skärgården. 

Genom Prästängens och Erlandseröds verksamhetsområden, samt genom 
Strömsvattnet, går en ca 5,5 km lång överföringsledning, som ansluter till Skees 
dricksvattenledningsnät vid Skee gamla vattenverk. 

Från västra änden av Prästängsvägen går en ledning till Österröd avloppsreningsverk, 
som också försörjs av en äldre 100 mm ledning längs Uddevallavägen från Myren. 

Från Österröd går sedan en PE 180 mm ledning över Hålkedalskilen till Tallhöjden och 
sedan vidare genom Starekilen till Stare tryckstegringsstation. 

Strömstad högreservoar är belägen på nivån +50,6 m och rymmer totalt ca 1 200 m³ 
mellan nivåerna +50,6 m och +61,0 m. Reservoaren är uppbyggd med en inre och yttre 
volym, som möjliggör delvis tömning vid rengörings- och reparationsarbeten. Det gör det 
även möjligt att använda en mindre volym under lågsäsong, men denna möjlighet 
utnyttjas ej i dagsläget. 

Inom lågzonen finns också två mindre högzoner för högt belägen bebyggelse vid 
Tornstigen (9 st.) och Löparegatan (26 st.). 

Antalet anslutna abonnenter inom Strömstad lågzon är enligt debiteringsregistret ca 
1 180 st. 

5.2.3.2 Södra skärgården 

Södra skärgårdens tryckzon börjar vid Stare tryckstegringsstation, som försörjs via 
sjöledningen genom Starekilen från Österröd via Hålkedalen. Stare tryckstegringsstation 
har en utgående trycknivå om ca +67 m. 

Stare tryckstegringsstation försörjer Stareområdet med bebyggelse belägen på nivåer 
mellan ca +4 – 25 m. Det finns också en lokal tryckstegringsstation vid Tallhöjden, som 
försörjer ett 30-tal högt belägna fastigheter (+4 – 38 m). 
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Under 2015 har det också byggts en tryckstegringsstation med tillhörande lågreservoar 
(ca 45 m3) vid Hillervägen för försörjning av den högst belägna bebyggelsen (ca 60 
fastigheter) belägen på marknivåer mellan ca +20 – 45 m i området. Utgående trycknivå 
för den nya tryckstegringsstationen är ca +75 m. Från den norra delen av Stareområdet 
går också en ledning till Hällekindsområdet, som försörj via en privat 
tryckstegringsanläggning. 

Från Stare tryckstegringsstation går en överföringsledning till Tjärnö via Öddö.  
Från denna går ett avstick till Daftön, Daftö Resort och Båleröd.  

Daftö Resort är en stor abonnent och har en egen anläggning med lågreservoar (ca 40 
m3) och tryckstegring. Denna utjämnar uttaget från kommunens ledningsnät något, men 
de maximala uttagen är fortfarande höga vilket sätter hög press på Stare 
tryckstegringsstation och sjöledningen mellan Stare och Daftö Resort under 
sommarperioden. 

På norra Öddö försörjs Bågenområdet via tryckstegringsstation och lågreservoar (25 m3) 
vid Öddö brygga. På södra Öddö försörjs Krokenområdet direkt från sjöledningen från 
Stare tryckstegringsstation, men utbyggnad av tryckstegringsstation och lågreservoar för 
detta område kommer att ske under 2016. Likaså försörjs Lindholmen/Killingholmen, 
innefattande ca 25 fastigheter, direkt från sjöledningen från Stare tryckstegringsstation. 

Antalet anslutna abonnenter inom södra skärgårdens tryckzon är enligt 
debiteringsregistret ca 140 st. Märk väl att häri ingår flertalet abonnenter med stor 
förbrukning, som till exempel Daftö Resort och några samfälligheter. 

5.2.3.3 Tjärnö och Rossö 

Tjärnö lågreservoar och tryckstegringsstation är lokaliserad vid sundet mellan Tjärnö och 
Saltö och försörjs ifrån Stare tryckstegringsstation. Lågreservoaren rymmer ca 190 m³ 
och tryckstegringsstationen har en utgående trycknivå om ca +53 m. 

Tjärnö tryckstegringsstation försörjer Lugnet, Korsnäs och Saltö medan Lindholmen 
försörjs direkt från Stare tryckstegringsstation. Från stationen går sjöledningar (ca 3,5 km 
PE 140 mm) över till Rossö och Rossö tryckstegringsstation och lågreservoar. Denna har 
dock under de senaste åren ej varit i bruk, utan ansluten bebyggelse på Rossö har 
försörjts direkt från Tjärnö tryckstegringsstation. Rossö lågreservoar rymmer ca 75 m³. 

Antalet anslutna abonnenter inom södra Tjärnö och Rossö tryckzon är enligt 
debiteringsregistret ca 410 st. 

5.2.3.4 Strömstad norra högzon 

Strömstad norra högzon försörjs ifrån Oslovägens tryckstegringsstation med en normal 
utgående trycknivå om ca +75 m. Från stationen går en 200 mm ledning som sedan 
förgrenar sig till 150 mm och 160 mm ledningar. Dessa skapar rundmatning norrut via 
Repslagargatan/Surbrunnsgatan och Kebalvägen. En PE 160 mm ledning korsar 
golfbaneområdet och ansluter sedan till Norrkärr tryckstegringsstation som försörjer 
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Seläter och Kebal högzoner. Strax innan denna anslutning sker en förgrening till en 
norrgående ledning mot Ånneröd, som skapar ytterligare rundmatning. 

Från Ånneröd mot Härslätt går dubbla ledningar; PVC 110 mm och PE 160 mm.  
Vid Härslätt finns Härslätt tryckstegringsstation som vid behov, det vill säga när trycket 
blir för lågt på grund av stora flödesuttag till Strand/Hällestrand, försörjer Hällestrand via 
en PVC 110 mm ledning. Vid lägre uttag, då tryckförlusterna är mindre, försörjs 
Hällestrand enbart från Oslovägens tryckstegringsstation.  

Från Härslätt går också en PE 160 mm ledning åt väster, som övergår till en PE 125 mm 
genom Dynekilen och ansluter till lågreservoaren vid Strand tryckstegringsstation som 
försörjer Strand, Lökholmen, Kungbäck och Stensvik. 

Antalet anslutna abonnenter inom tryckzonen är enligt debiteringsregistret ca 540 st., 
men det pågår en större utbyggnad av bostäder i den västra delen av Ånnerödsområdet 
(Grandalen). 

5.2.3.5 Seläter högzon 

Seläter högzon försörjs från Norrkärrs tryckstegringsstation (som i sin tur försörjs från 
Oslovägens tryckstegringsstation). Från stationen går en PVC 160 mm ledning norrut till 
Seläter camping, där ledningen övergår till PVC 110 mm. Ledningen övergår sedan 
längre västerut igen till PVC 160 mm upp till Seläter högreservoar ovanför Kasevägen. 

Norrkärrs tryckstegringsstation styrs mot Seläter av nivån i Seläter högreservoar. Seläter 
högreservoar är ca 4,8 meter hög (+71,8 – 76,6) och har en total volym om ca 300 m³. 
Emellertid används inte hela volymen utan reservoarnivån varierar normalt mellan ca 
+74,6 – +75,2 m. 

Från högreservoaren går en kortare sträcka med PVC 160 mm och därefter en PVC 110 
mm ledning ner mot Seläters hamnområde och vidare mot Monelid. Innan hamnen sker 
det en förgrening mot Capri och Källviksdalen. 

Seläter högzon innefattar fastigheter belägna mellan ca +2 – 58 meter. Antalet anslutna 
abonnenter inom tryckzonen är enligt debiteringsregistret ca 310 st. 

5.2.3.6 Kebal högzon 

Kebal högzon försörjs också från Norrkärrs tryckstegringsstation (som i sin tur försörjs 
från Oslovägens tryckstegringsstation). Utgående trycknivå ifrån tryckstegringsstationen 
är ca +70 m. 

Från stationen går en PVC 110 mm ledning genom Trålarevägen och vidare till 
Stickstigen. Där delas ledningen till två PVC 90 mm ledningar mot Båtviksvägen och 
Pölseviksvägen som senare båda övergår till PVC 110 mm. 

Rundmatning erhålls i Kebal högzon genom att en sammanbindande ledning mellan 
Båtviksvägen och Svingvägen. Även en rundmatningsslinga finns med en PE 63 mm 
ledning mellan Spångstigen och änden av Båtviksvägen. 
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Kebal högzon innefattar fastigheter belägna mellan ca +3 – 51 meter. Antalet anslutna 
fastigheter inom tryckzonen är enligt debiteringsregistret ca 250 st. 

5.2.3.7 Strand högzon 

Strand högzon försörjs från Strand tryckstegringsstation med tillhörande lågreservoar 
(110 m3), belägen i sydöstra Strand. Lågreservoaren fylls via en motorventil på den 
inkommande PE 125 mm sjöledningen genom Dynekilen från Hällestrand. 

Utgående trycknivå från tryckstegringsstationen är ca +70 meter. Fastigheterna inom 
tryckzonen är belägna inom ca +2 – 37 meter. 

Från tryckstegringsstationen går en PE 160 mm ledning som förgrenas till 
gjutjärnsledningar som försörjer Strand. Ledningen fortsätter genom Lökholmen och förbi 
campingen. Därifrån går en PE 110 mm norrut mot Kungsvikshamn, samt en PE 110 mm 
sjöledning åt väst, över till Stensvik som där fortsätter genom bebyggelsen.  

I östra Strand finns ett högre beläget område med drygt ett tjugotal fastigheter som 
försörjs från en egen mindre tryckstegringsstation. Fastigheterna är belägna mellan ca  
+ 35 – 49 meter och utgående trycknivå i stationen är ca +80 meter. 

Antalet anslutna abonnenter inom Strand tryckzon är enligt debiteringsregistret ca 190 st. 
Det pågår emellertid en större utbyggnad av bostäder/fritidshus i området och antalet 
anslutna abonnenter har ökat drastiskt under perioden 2012 – 2016, jämfört med 
debiteringsregistret från 2012. 

5.2.3.8 Skee högzon 

Skee försörjs via en ca 5,5 km lång överföringsledning från Strömstad lågzon. Ledningen 
går genom Prästängen och Erlandseröds verksamhetsområden, samt genom 
Strömsvattnet och har dimensionen 200 mm/PVC 225 de första ca 2 km och därefter PE 
160 mm. Överföringsledningen ansluter in till Skee gamla vattenverk i västra Skee där en 
motorventil styrd av nivån i Skee högreservoar reglerar flödet in till Skee lågzon. 

Från Skee gamla vattenverk går en PVC 160 mm ledning upp till Skee högreservoar som 
är belägen norr om Skees huvudsakliga bebyggelse. Rundmatning till reservoaren 
tillgodoses dels via en PVC 110 mm ledning längs Beatebergsvägen.  

42 fastigheter i norra Skee längs Trollemyrsvägen är högt belägna (mellan ca +43 – 57 
m) och försörjs därför från en egen tryckstegringsstation. 

Från Skee gamla vattenverk utgår en relativt nylagd (2011) PE 250 mm ledning som går 
längs med järnvägen förbi stationsbyggnaden.  

Denna ledning fortsätter sedan söderut för försörjning av tillkommande 
verksamhetsområden kring Bastekärr. Denna ledning är inte ihopkopplad med de äldre 
ledningarna i södra Skee. Verksamhetsområdena är inte ännu fullt utbyggda, varför 
denna ledning rutinmässigt spolas för att erhålla en god omsättning i ledningen. 

Skee högreservoar har en total volym om ca 180 m³ belägen mellan nivån ca +49,8 m 
och +52,8 m. Reservoaren driftsätts efter samma nivåer året runt då förbrukningen inte 
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skiljer sig markant mellan sommar- och vinterperiod för Skee. Vattennivån varierar 
normalt mellan ca +51,5 m och +52,0 m, vilket innebär att utjämningsvolymen är ca 30 m³ 
och att ca 100 m³ kvarstår som reservvattenvolym. 

Skee högreservoar fylls på av enbart självfall från trycknivån i Strömstad högreservoar. 
Vid normala förhållanden innebär detta att när motorventilen är öppen så matas ca 4-6 l/s 
genom överföringsledningen. 

Antalet anslutna abonnenter inom Skee lågzon är enligt debiteringsregistret ca 220 st. 

5.2.4 Resultat av kontrollberäkningar 

Hydrauliska kontrollberäkningar av genomförts för dricksvattendistributionsanläggningen 
med datorprogrammet MikeUrban WD (Water Distribution). Använd programversion är 
2014 (SP2) och vid beräkningarna har programmets hydrauliska modul och 
kvalitetsmodul använts. 

Geometriska indata, samt ledningsdimensioner och råheter, har importerats till 
programmet i SHP-format och sedan kompletterats med data i DXF-format mm. 

Strömstad kommun har levererat följande material som utgör underlag för datormodellens 
uppbyggnad och uppdatering: 

• Digitalt kartmaterial avseende ledningsnät och grundkarta. Kompletterande 
kartmaterial och diverse uppgifter har hämtats från relationsritningar i varierande 
skalor 

• Uppgifter om golvnivå, pumputrustning och pumpkapaciteter i 
tryckstegringsstationer. Kompletterande inmätningar har utförts av Sweco 

• Uppgifter om nivåer och geometri för hög- och lågreservoarer. 
Kompletterande inmätningar har utförts av Sweco 

• Uppgifter om styrningar av reservoarer och tryckstegringsstationer. Dessa 
uppgifter har i viss mån korrigerats med hjälp av erhållna driftdata (exempelvis 
start- och stoppnivåer för reservoarer) 

• Debiterad årsförbrukning för abonnenter avseende 2012 

• Driftdata från kommunens driftövervakningssystem i form av uppmätta flöden och 
reservoarnivåer, avseende en sommar- och en höstvecka 2013 med en timmes 
upplösning 

• Driftdata från kommunens driftövervakningssystem med uppmätta flöden för 
somrarna 2013 och 2014 med dygnsupplösning 
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Dricksvattenmodellen är sedan uppbyggd enligt följande steg: 

• Ledningsgeometri, inlagd enligt erhållet kartmaterial 

• Inga korrigeringar av ledningsråheter efter tryckmätningar, då inga sådana har 
genomförts inom detta projekt. Samtliga plastledningar har antagits ha en råhet 
om 0,2 mm och samtliga järnledningar har antagits ha en råhet om 1,0 mm. 

• Anläggningar definierade enligt information från kommunen 

• Abonnenter inlagda utifrån erhållet debiteringsregister 

• Bedömt läckage har spritts över respektive förbrukningszon utifrån ledningarnas 
mantelarea, det vill säga utifrån dess längd och dimension 

• Utarbetade förbrukningsmönster för sommar- och höst är inlagda i modellen 
enligt två scenarion. Sommarmönstret är kompletterat med en teoretisk 
maxdygns-maxtimmesfaktor om 3,0 (maxdygn 1,5 x maxtimme 2,0) 

• Ytterligare förbrukning har lagts in för att korrigera mot den ökande 
medelförbrukningen mellan 2013 och 2014. Dessa kompletteringar har försetts 
med ett normalt, okorrigerat, förbrukningsmönster för sommarhushåll och med 
samma maxdygns-maxtimmesfaktor 

Simuleringsberäkningar har utförts för en sommarvecka för högre tidsupplösning och för 
tre höstveckor med en lägre tidsupplösning. Det för att framförallt studera eventuell tryck- 
och flödesproblematik under högsäsong och omsättningsproblematik under lågsäsong. 
Resultaten redovisas mer omfattande i huvudrapporten för dricksvattenförsörjningen och 
dess bilagor och beskrivs kortfattat under följande kapitel. 

5.2.4.1 Beräkningsresultat för sommarförhållanden 

• Strömstad högreservoar varierar normalt mellan ca 7,3 – 8,7 meter (+57,9 – 59,3 
meter). Vid simulerat maxtimme-maxdygnsscenario sjunker nivån till ca 6,1 meter 
(+56,7 meter). Utjämningsvolymen är därmed normalt ca 170 m³ och 
reservvolymen ca 880 m³. Vid maxtimme-maxdygnsscenarios reduceras 
reservvolymen till ca 730 m³ 

• Distributionspumparna vid Strömstad vattenverk pumpar mellan ca 67 - 80 l/s, 
beroende av nivån i Strömstad högreservoar och uttag på nätet. 
Dygnsmedelflödet är ca 57 l/s och pumparna är i drift ca 19 timmar om dygnet 
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• Flödet via Oslovägens tryckstegringsstation varierar normalt mellan ca 1 – 25 l/s. 
Vid maxtimme-maxdygnsscenario ger pumparna i beräkningarna ca 32 l/s. Det är 
oklart om pumparna faktiskt har denna kapacitet. Dygnsmedelflödet är ca 15 l/s 

• Hällestrands tryckstegringsstation startar vid låg trycknivå till följd av 
ledningsförluster mellan Oslovägen och Hällestrand. I drift varierar flödet normalt 
mellan ca 1,0 – 1,9 l/s. Vid maxtimme-maxdygnsscenario ökar flödet till ca 3,1 l/s. 
Stationens pumpar är i beräkningarna i drift ca 5 timmar om dygnet 

• I de centrala delarna av Strömstad erhålls låga trycknivåer för flertalet fastigheter i 
genomförda beräkningar. Detta beror främst på högt belägen bebyggelse i 
förhållande till högreservoarens nivå. Ledningsförlusterna blir dock påtagligare 
vid pumpstopp i vattenverket och då flödesriktningen vänder i ledningsnätet 

• Tångenområdet i östra Strömstad (Vasshusvägen) erhåller vid 
högförbrukningstillfällen låga vattentryck för högt belägna fastigheter 

• I Ånneröd (Fornminnesvägen) erhålls lågt vattentryck på grund av att  området är 
högt beläget och vattentrycket blir ännu lägre vid högförbrukningstillfällen. (Detta 
har åtgärdats under 2015 med en separat tryckstegringsstation för området) 

• I Kebal högzon (Båtviksvägen och Tennisstigen) erhålls lågt vattentryck för högt 
belägna fastigheter 

• Seglarbyn i Seläter högzon är högt belägen och erhåller låga vattentryck 

• Källviksdalen i den norra delen av Seläter högzon är högt belägen och har 
dessutom en för klen matning från Seläter högreservoar, vilket innebär att nästan 
samtliga fastigheter (ca 75 st.) erhåller för lågt vattentryck vid 
högförbrukningstillfällen 

• I Skee försörjs högt belägna fastigheter längs Trollemyrsvägen via Skee 
tryckstegringsstation och erhåller därför goda trycknivåer, men vid den 
intilliggande Furuvägen erhålls låga vattentryck, då fastigheterna där också är 
högt belägna 

• I Stare och Södra Skärgården erhålls låga vattentryck vid högförbrukningstillfällen. 
Anledningen är en begränsad kapacitet i överföringsledningarna mellan 
Strömstad, Österröd och Stare tryckstegringsstation. I Stare tryckstegringsstation 
finns en tryckvakt på sugsidan som varvar ner pumparna när trycket blir för lågt. 



  

   

 

 

21 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

Denna trycknivå motsvarar ca 19 – 20 l/s i överföringsledningarna fram till Stare 
tryckstegringsstation. Pumparna kan därför inte leverera erforderligt flöde som 
krävs för att upprätthålla trycknivån i tryckzonen och följaktligen sjunker trycket 
kraftigt, varefter flertalet högt belägna fastigheter blir helt utan vatten. 
I genomförda beräkningar erhålls lågt eller inget vattentryck i Stare.  
Även områden som försörjs via överföringsledningen mellan Stare och Tjärnö 
erhåller också de låga vattentryck, som t.ex. Södra Öddö, Bjälveröd och 
Lindholmen/Killingholmen. Daftö Resort och Båleröd har privata 
tryckstegringsanläggningar (Båleröd också eget vattenverk), som delvis 
förmildrar konsekvenserna för dessa anläggningar vid ett sådant kraftigt tryckfall 

• Delar av norra Tjärnö erhåller på gränsen till för lågt vattentryck vid 
högförbrukningstillfälle, till följd av tryckförluster i klena ledningar mellan dessa 
fastigheter och Tjärnö tryckstegringsstation 

• Västra, södra och delvis centrala delen av Rossö erhåller låga vattentryck vid 
högförbrukningstillfälle, på grund av ledningsförluster i överföringsledningen från 
Tjärnö (Rossö tryckstegringsstation är räknad som inte i drift). Vissa högt belägna 
fastigheter erhåller även gränsfall till för lågt tryck vid normalförbrukning 

5.2.4.2 Beräkningsresultat för höstförhållanden 

• Strömstad högreservoar varierar normalt mellan ca 7,8 – 8,7 meter (+58,4 – 59,3 
meter). Utjämningsvolymen är därmed normalt ca 110 m³ och reservvolymen ca 
940 m³ 

• Distributionspumparna i Strömstad vattenverk pumpar mellan ca 66  - 74 l/s, 
beroende av nivån i Strömstad högreservoar och uttag på nätet. 
Dygnsmedelflödet är ca 34 l/s 

• Flödet via Oslovägens tryckstegringsstation varierar normalt mellan ca 1 – 19 l/s. 
Dygnsmedelflödet är ca 6,4 l/s 

• Hällestrands tryckstegringsstation startar vid låg trycknivå till följd av 
ledningsförluster mellan Oslovägen och Hällestrand. Vid simulering av 
höstförhållanden startar pumparna endast några enstaka gånger 

• Medelvattenåldern i Strömstad högreservoar varierar efter tre veckors simulering 
kring ca 40 timmar 

• Omsättningen i Skee är något låg. Undantaget är Bastekärr, vars 
försörjningsledning är dimensionerad för en betydligt större anslutning än vad 
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som idag är anslutet (samt även för hög brandvattenförsörjning). Omsättningen 
blir därför mycket låg för denna ledningssträcka 

• Omsättningen i Seläter är kring de centrala delarna något låg. I de mer perifiera 
områdena – Capri, södra Seglarbyn, östra Källviksdalen och särskilt Monelid – 
blir omsättningen mycket låg 

• Omsättningen i Strandområdet är totalt sett låg och mycket låg i perifera ledningar, 
samt även i större delen av Stensvik 

• Omsättningen är bra i större delen av den södra skärgården, undantaget den södra 
delen av Rossö, som får låg omsättning och mycket låg omsättning i de 
sydligaste delarna. Det kan dock också vara möjligt att man med gjorda 
antaganden överskattar vattenomsättningen för höstförhållanden i södra 
skärgården, d.v.s. att omsättningen kan vara mycket lägre 

5.3 Föreslagen framtida dricksvattenförsörjning 2016 – 2050 

5.3.1 Allmänt 

Den planerade utbyggnaden och anslutningen av ny och befintlig bebyggelse mellan 
2016 - 2025 är omfattande och kommer utsätta dricksvattendistributionssystemet, som 
redan är hårt belastat, för ännu hårdare belastning under sommarperioden.  

Framförallt innebär anslutningen av Kosteröarna och områden i den södra kommundelen 
att omfattande förstärkningsarbeten behöver utföras i den södra skärgården. 

Vidare föreligger redan idag ett behov av större utjämnings- och reservvattenvolymer i 
distributionssystemet. Förutom ett antal nya lågreservoarer så är även tre nya 
högreservoarer föreslagna; Strömstad (ersätter befintlig), Ånneröd och Stare. 

Generellt är reservvattenvolymerna i distributionssystemet för små för att kunna klara av 
annat än mycket korta driftavbrott under sommarperioden.  

Flertalet ombyggnationer av befintliga reservoarer är därför föreslagna enligt principen att 
reservvattenvolymen ska motsvara ett dygns sommarmedelvattenförbrukning i framtiden 
utifrån planerad anslutning. Därtill ska det också finnas ytterligare en volym om ca 25% 
sommarmedelvattenförbrukning för utjämning. 

Dessa volymökningar är inte i alla fall nödvändiga för att hydrauliskt klara försörjningen, 
utan är först och främst till för att säkra upp försörjningen i händelse av ett driftavbrott.  
I dessa fall kan kostnaden för att utföra volymökningen ställas emot risken för ett 
driftavbrott och nuvarande reservvattenunderskott för det aktuella fallet. 
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5.3.2 Vattentäkt och vattenverk 

Följande grova bedömning har gjorts beträffande råvattenbehovet för Strömstads 
vattenverk: 

• 2014:   ca 5 400 m3/d (ca 62 l/s) (befintligt) 

• 2025:  ca 8 000 m3/d (ca 93 l/s) 

• 2050:  ca 10 400 m3/d (ca 120 l/s) 

Till detta kommer sedan också internvatten vid vattenverket för bl.a. filterspolning, mm. 
Detta kommer att ses över i samband med planerad upprustning/ombyggnad av 
vattenverket, varvid denna vattenåtgång kommer att minimeras/optimeras. 

Med hänsyn till osäkerheter beträffande framtida dricksvattenförbrukning, läckage och 
internvattenbehov, föreslås att råvattenledningarna dimensioneras för ett möjligt maximalt 
flöde om minst ca 12 100 m3/d (ca 140 l/s). 

Det bör dock observeras att nuvarande vattendom endast medger uttag om maximalt ca 
8 000 m3/d (ca 93 l/s), vilket innebär att Strömstads kommun snarast behöver utreda 
möjligheter till ett ökat uttag ur den nuvarande vattentäkten Färingen eller möjlig 
komplettering från en eller flera ytterligare råvattentäkter. 

Det pågår en ombyggnad av befintliga ledningar för råvattenförsörjningen mellan 
Färingen och Strömstads vattenverk. Ombyggnaden omfattar utbyggnad av nya dubbla 
ledningar mellan en ny intagspunkt i Färingen och E6:an. Ledningarna får dimensionerna 
PE 500 mm längs en sträcka om ca 2,8 km. 

Efter utbyggnaden bedöms den maximala överföringskapaciteten från Färingen till 
vattenverket kunna bli ca 145 l/s. Vid ett ev. driftavbrott på någon av de dubbla PEH 315 
mm ledningarna genom Strömsvattnet bedöms den maximala kapaciteten kunna uppgå 
till ca 77 l/s. Flödet i ledningarna bestäms av fallhöjden mellan Färingen och vattenverket, 
ca 25 m. 

Med hänsyn till planerad utbyggnad/anslutning inom kommunen fram till år 2050 behöver 
även vattenverkets kapacitet kontrolleras och säkras till minst ca 110 - 120 l/s under 
perioden 2025 – 2050. 
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Figur 6 Råvattenförsörjning mellan Färingen och Strömstads vattenverk 

Det bör också observeras att Strömstads kommun idag saknar en reservvattentäkt i fall 
något skulle hända med den nuvarande råvattentäkten Färingen. Detta är något som 
skulle behöva utredas vidare. 

5.3.3 Åtgärder i Strömstad lågzon 

5.3.3.1 Distributionspumpar i Strömstad vattenverk 

För att möta den ökande förbrukningen behöver först och främst vattenverkets kapacitet 
ses över. Pumputrustningen behöver bytas ut för att erhålla erforderlig kapacitet ut på 
ledningsnätet. Enligt genomförda simuleringar och kontrollberäkningar för de framtida 
scenariona behöver den maximala kapaciteten ökas från befintligt ca 110 l/s (osäker) till 
ca 115 - 120 l/s.  

Det föreligger sannolikt också ett behov av att byta ut äldre huvudledningar i direkt 
anslutning till vattenverket. Huvudledningen i Galärvägen är gammal och skulle 
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lämpligtvis bytas ut mot dimension PE 400 mm. Huvudledningen över Strömsvattnet 
skulle lämpligtvis dubbleras. 

5.3.3.2 Ny högreservoar i Strömstad 

Strömstad högreservoar har idag en volym om ca 1 200 m³ men är sällan helt fylld. 
Normalt används ca 110 – 160 m³ som utjämning och ca 890 – 940 m³ som 
reservvattenvolym. Detta är direkt otillräckligt även vid nuvarande vinterförhållanden, t.ex. 
vid leveransstopp från vattenverket till följd av ett pumphaveri. 

En ny högreservoar föreslås därför att anläggas något öster om befintlig reservoar. Den 
nya högreservoaren föreslås få en volym om ca 5 500 m³ på en marknivå om ca +51 m. 
Reservoaren föreslås att utformas som ett torn med utjämningsdelen av volymen mellan 
ca +62 - 66 m. Detta innebär en medelvattenyta ca 5 meter högre än befintlig reservoar. 

Reservoaren föreslås utformas med separata in- och utmatningsledningar från både öst 
och väst samt en utmatningsledning åt söder (totalt två ledningar in och tre ut från 
reservoaren). In- och utmatningsledningar aktiveras med hjälp av backventiler och genom 
att ha olika anslutningspunkter i reservoaren hjälper dessa till att upprätthålla en god 
omsättning i reservoaren. 

Den nya reservoaren föreslås även utformas med sektioner som möjliggör att ta en del av 
reservoaren ur drift under lågsäsong då reservvattenvolymbehovet är mindre. Dock är 
reservoaren lokaliserad i lågsäsongsförbrukningens mittpunkt och dessutom nära 
vattenverket, vilket gör att det egentligen inte är nödvändigt att använda en mindre volym 
under lågsäsong. Dock är det bra att sektioneringsmöjligheter ändå finns med hänsyn till 
framtida underhåll. 

5.3.3.3 Omlagd ledning vattenverket – Strömstad högreservoar 

Med planerade anslutningar av nya och befintliga områden så kommer det bli nödvändigt 
att förstärka försörjningsvägen upp till Strömstad högreservoar för att: 

• Förstärka matningsvägen mot södra skärgården 

• Minska tryckförluster och därmed minska nödvändig utgående trycknivå som krävs 
vid vattenverket för att fylla upp högreservoaren, vilket annars kan leda till för 
höga tryck för lågt belägna fastigheter 

• Minska tryckförluster och därmed öka vattentrycket för fastigheter i den norra delen 
av Strömstad då vattenverkets pumpar inte är i drift och matningen sker omvänt 
från högreservoaren 

Förslaget är att från Karlsgatan lägga om en befintlig 100 mm gjutjärnsledning i 
Strömstiernagatan med en ny PE 280 mm ledning och dra denna vidare i Östergatan. 
Totalt blir detta ca 290 meter ny ledning. Denna nya ledning skapar en parallell 
matningsväg tillsammans med befintlig 200 mm gjutjärnsledning som går genom 
Strömstiernaskolans område. 



   

 

 

 

26 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

 

Från Östergatan föreslås att befintlig matningsledning upp till högreservoaren läggs om 
till en PE 355 mm ledning. Omläggning rekommenderas då på en sträcka om minst 250 
meter, alternativt längre beroende av läget för den nya högreservoaren. 

Befintlig matningsledning upp till högreservoaren är belägen tätt intill befintliga fastigheter 
och anläggningsarbetet att lägga om denna kan därmed bli besvärligt och kostsamt. Som 
alternativ är det istället möjligt att skapa en dubbla matningsvägar upp till högreservoaren 
genom anläggning av en ny ledningssträcka från Södra Linnégatan och upp längs 
Tornstigen till högreservoaren. Ledningssträckan blir då minst cirka 210 meter. 

Alternativet med nyläggning i Tornstigen är inte närmre undersökt, men sannolikt kan en 
mindre dimension väljas med detta alternativ eftersom dubbla matningsvägar skapas till 
högreservoaren. 

Huvudledningen upp till Karlsgatan från vattenverket bör även läggas om då befintlig 
ledning är gammal och har på gränsen till för låg kapacitet i de framtida scenariona. 
Ledningen omlägges lämpligtvis till PE 400 mm. 

5.3.3.4 Tryckstegringsstation vid Österröd 

En ny tryckstegringsstation har byggts ut under 2015 vid den östra delen av Österröd 
avloppsreningsverk för att öka trycket från Österröd mot Stare tryckstegringsstation.  
Detta kompenserar då till viss del de höga tryckförluster, som idag sker mellan 
Prästängen och Österröd, samt i sjöledningen mellan Österröd och Stare i samband med 
högförbrukningsförhållanden. 

Tyvärr kan inte enbart denna station tillgodose försörjningen till södra skärgården på 
längre sikt. Det kommer också att erfordras större ledningsomläggningar i takt med den 
förväntade anslutnings-/utbyggnadstakten i södra skärgården och anslutningen av 
Kosteröarna. 

5.3.3.5 Ny ledning mellan Strömstad högreservoar och Österröd 

För att tillgodo se försörjningen av södra skärgården i och med den stora 
anslutningsprognosen där också Kosteröarna är inkluderade, krävs en förstärkning i 
ledningsnätet hela vägen från Strömstad högreservoar till Öddö. Denna sträcka kan delas 
in i tre steg: Strömstad högreservoar till Österröd, Österröd till Stare och Stare till Öddö. 

Försörjning från Strömstad högreservoar till Österröd sker idag via en PVC 160 mm 
ledning från Prästängsvägen och en 100 mm gjutjärnsledning längs Uddevallavägen. 
Idag innebär dessa en begränsning då tryckförlusterna blir stora under 
högförbrukningstillfällen.  

Föreslagen försörjning för 2025 innefattar en ny ledning mellan Strömstad högreservoar 
och Österröd reningsverk, ca 650 m med dimension PE 280 mm. Ledningen är 
föreslagen att utgå från den nya högreservoaren och dras åt sydöst till Ringvägen och 
vidare till Uddevallavägen där befintlig gjutjärnsledning läggs om fram till Österröd 
reningsverk. 
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Ledningssträckan mellan högreservoaren och Österröd är svår på grund av stor 
höjdskillnad och mycket berg. Föreslagen ledningssträckning är därför inte helt säkert 
den mest kostnadseffektiva, utan alternativa sträckningar bör undersökas inför en 
projektering. Eventuellt kan långhålsborrning i berg vara en möjlig lösning.  
Även omläggning av befintliga ledningar kan vara ett möjligt alternativ. Viktigast är att det 
sker en väsentlig förstärkning av kapaciteten mellan högreservoaren och Österröd. 

5.3.3.6 Ny ledning från Österöd till Hålkedalen 

Med nya tryckstegringsstationer vid både Österröd och Hålkedalen så blir kapaciteten i 
befintlig överföringsledning mellan Österröd och Hålkedalen ca 30 – 35 l/s. Hastigheten i 
ledningen blir dock hög vid detta flöde. För att tryggt kunna försörja Stareområdet, södra 
skärgården och Kosteröarna (inklusive planerade anslutnings- och utbyggnadsområden) 
krävs emellertid också en högre kapacitet om ca 40 – 45 l/s. Överföringssträckan behöver 
därför få en högre kapacitet. 

Från Österröd över till Hålkedalen föreslås därför att befintlig delvis sjöförlagd ledning 
dubbleras med ytterligare en PE 180 mm ledning. På så vis erhålls en ökad säkerhet och 
redundans, samt också en viktig kapacitetsökning. Ledningssträckan för vilken ledningen 
ska dubbleras blir ca 1 200 m lång varav ca 400 meter utgörs av sjöförlagd ledning.  

5.3.3.7 Omlagd ledningssträcka vid Oslovägen 

För att förstärka försörjningen mellan vattenverket och Oslovägens tryckstegringsstation 
föreslås en ledningsomläggning längs Oslovägen där befintlig 100 mm gjutjärnsledning 
byts ut till PE 255 mm ledning längs en sträcka om ca 310 meter, mellan sjöledningen 
från vattenverket och korsningen mellan Olsovägen och Fredrikshaldsvägen. Både öster 
och väster om den föreslagna ledningsomläggningen ligger en befintlig PVC 225 mm 
ledning, som den nya ledningen ansluter till. 

Förutom att förstärka och trygga försörjningen mot Oslovägen erhålls med 
ledningsomläggningen högre trycknivåer i nordöstra Strömstad, kring Tången m.fl., till 
följd av minskade tryckförluster vid högförbrukning och höga uttag i Oslovägen 
tryckstegringsstation. 

5.3.3.8 Tryckstegringsstation vid Tången 

En ny tryckstegringsstation har i tidigare utredning föreslagits vid Tången för att försörja 
högt belägna fastigheter vid Vasshusvägen. Med full utbyggnad av ovanstående 
föreslagna åtgärder under 1.1.1.7 erhålls emellertid erforderliga trycknivåer för berörda 
fastigheter, dock med liten marginal.  

Stationen rekommenderas fortfarande att anläggas, då den kan behövas i en 
övergångsperiod, för att fastigheterna som idag erhåller låga vattentryck vid höga uttag 
på ledningsnätet ska erhålla en god vattenförsörjning. 

Stationen föreslås dimensioneras för en maximal kapacitet om minst ca 3 l/s och för en 
tryckvariation på sugsidan om ca +45 – 62 m. Stationen föreslås vidare frekvensstyras 
mot en utgående trycknivå om minst ca +70 m. 
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Tryckstegringstationen föreslås inte dimensioneras för brandvattenförsörjning. Vid ev. 
brandvattenuttag ur brandpost inom högzonen föreslås att stationen automatiskt stängs 
av när trycket faller ner under ca +43 m på sugsidan av stationen och att zonen då matas 
direkt från Strömstad högreservoar istället. 

5.3.3.9 Anslutning av norra Öddö 

Försörjningen av norra Öddö föreslås ske enligt nedan: 

• Utbyggnad av en ca 2 500 m lång PE 75 - 90 mm sjöledning mellan norra Öddö 
och Myrenområdet i Strömstads lågzon 

• Utbyggnad av en ny lågreservoar med en total volym om ca 50 m³. Påfyllnad skall 
ske via en nivåstyrd motorventil med ett maximalt inflöde om ca 2,0 l/s i syfte att 
minimera storleken på överföringsledningen.  
Även en flödesmätare bör installeras 

• Utbyggnad av en ny tryckstegringsstation. Stationen föreslås få en maximal 
kapacitet om ca 8 l/s och en utgående trycknivå om ca +65 m 

• Utbyggnad av ett ledningsnät för Tofterna och omkringliggande fastigheter 

5.3.4 Ny tryckzon vid Stare 

För att lösa befintliga problem i försörjningen till Stare och södra skärgården och 
samtidigt skapa extra kapacitet för framtida utbyggnader och anslutningar föreslås 
omfattande anläggningsarbeten och förändringar i dricksvattenförsörjningen vid Stare. 
Dessa innefattar en ny tryckstegringsstation i Hålkedalen (Hällekind och Tallhöjden 
tryckstegringsstation utgår), anläggning av en ny högreservoar och en lågreservoar, samt 
avveckling av Stare tryckstegringsstation. 

5.3.4.1 Ny högreservoar i Stare 

För att upprätthålla en stabil trycknivå i Stareområdet och för att erhålla en högre 
säkerhet i dricksvattenförsörjningen föreslås en ny högreservoar norr om Stare. 

Den nya högreservoaren föreslås få en volym om ca 800 m³ mellan ca +62 – 67 m. 
Reservoaren föreslås utformas med sektioner som möjliggör att ta en del av reservoaren 
ur drift under lågsäsong då reservvattenvolymbehovet är mindre, och som även 
underlättar vid underhåll. 

Reservoaren försörjs ifrån den nya tryckstegringsstationen i Hålkedalen och med nya 
huvudvattenledningar. 

5.3.4.2 Nya ledningssträckor 

Från Hålkedalens tryckstegringsstation föreslås utbyggnad av ca 760 meter lång PE 225 
mm ledning fram till Stare högreservoar. Denna ledning bygges ihop med befintliga PE 
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110 mm ledning i Tallhöjdsvägen. Dessa ledningsutbyggnader kan med fördel samordnas 
med planerade exploateringar i området. 

Från Stare högreservoar föreslås vidare utbyggnad av ca 800 meter lång PE 250 mm 
ledning genom norra Stare (utbyggnad av denna ledningssträcka är påbörjad) som 
försörjer planerade exploateringsområden från Stare högreservoar. Från den nya 
ledningen föreslås en PE 250 mm sjöledning ca 660 meter genom Starekilen till Stare 
tryckstegringsstation. 

I norra Stare föreslås en PE 160 mm ledning för anslutning av befintligt ledningsnät vid 
Bratteklevsvägen till den nya PE 250 mm ledningen från högreservoaren.  

Genom dessa föreslagna ledningssträckor skapas mycket god rundmatning genom Stare 
tryckzon. 

5.3.4.3 Avveckling av Stare tryckstegringsstation 

I och med anläggning av nya ledningssträckor genom Stare och Starekilen samt genom 
anläggning av Stare högreservoar förbättras kapaciteten genom Stare avsevärt och 
tryckförhållandena därefter. Detta för med sig att Stare tryckstegringsstation inte är 
nödvändig för att höja trycket mot södra skärgården. Man bör också se över om 
försörjningen av den högst belägna bebyggelsen i Stare skall ske via den lokala 
tryckstegringsstationen i området eller via en ny ledning och en separat 
tryckstegringsanläggning i högreservoaren. 

Det kommer på sikt också att krävas en ny tryckstegringsstation vid Jolkilen, som 
tryckstegrar mot Öddö, se vidare under 5.3.5. Tyvärr kan inte Stare tryckstegringsstation 
försörja hela vägen till Öddö, då avståndet och befintlig ledningsdimension medför att 
tryckförlusterna blir för stora. Tryckstegringen behöver ligga mitt på överföringssträckan 
mellan Stare och Öddö, varför läget vid Jolkilen kan vara lämpligt om en tillfartsväg kan 
anordnas. 

5.3.4.4 Ny lågreservoar och tryckstegringsstation vid Dafter 

För att minska belastningen på sjöledningen mellan Stare och Öddö föreslås Daftö 
Resort och detaljplaneområdet Lilla Åseröd försörjas via Stare tryckzon med en 
föreslagen ny ca 570 m lång PE 160 mm ledning som byggs ut från Stare 
tryckstegringsstation och söderut. Den nya ledningen matas från Stare högreservoar. 

Försörjningen av dessa båda områden föreslås sedan ske via en ny lågreservoar med en 
efterföljande varvtalsstyrd tryckstegringsstation, som placeras på en marknivå om ca +31 
m i anslutning till Daftö Resorts infart/väg 176. 

Volymen för reservoaren har i tidigare utredning föreslagits till totalt ca 600 m³, och 
planering av utbyggnad har påbörjats. Vid uppdaterad bedömning av framtida 
dricksvattenbehov bedöms emellertid denna volym vara i underkant. Detta kan dock 
kompenseras för i och med en större volym i Stare högreservoar. Eftersom den nya 
lågreservoaren kan fyllas med självfall från högreservoaren erhålls en ändå en relativt 
god reservvattenförsörjning. 
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Tryckstegringsstationen föreslås förses med två uppsättningar pumpar för försörjning mot 
Lilla Åseröd respektive Daftö Resort.  

Utgående trycknivå mot Lilla Åseröd föreslås till ca +100 m (högsta tappställe ca +68 m) 
och mot Daftö Resort till ca +75 m (högsta tappställe ca +42 m). 

Utgående trycknivåer bör stämmas av mot slutliga val av ledningsdimensioner för 
försörjning av de båda områdena, befintligt ledningsnät inom Daftö Resort och ev. 
momentana uttag inne på Daftö Resort, som kan vara svåra att bedöma. 

Den befintliga lågreservoaren (ca 40 m³) och tryckstegringsanläggningen vid sundet 
mellan Daftö Resort och Daftön föreslås behållas för reservvattenförsörjningsändamål. 
Det kan också ur vattenomsättningssynpunkt vara en fördel att försörja Daftö Resort 
denna väg under vinterperioden, då sjöledningen mellan Jolkilen och Båleröd annars då 
får en mycket låg belastning. 

5.3.4.5 Ny tryckstegringsstation i Hålkedalen 

De dubblerade ledningarna över Hålkedalskilen ansluts till en föreslagen ny 
tryckstegringsstation i Hålkedalen. Stationen skall kunna användas i två steg: 

• Innan ledningsdubbleringen och ledningsutbyggnaden i Stare är genomförd 
används stationen för att separat tryckstegra upp mot högt belägen bebyggelse 
längs Tallhöjdsvägen, samt tryckstegra ut mot sjöledningen som fortsätter över 
Starekilen. Detta för att kompensera för tryckförluster mellan Österröd och Stare, 
som idag begränsar kapaciteten hos Stare tryckstegringsstation. Bef. lokal station 
för Tallhöjdenområdet utgår 

• Efter det att Stare högreservoar är utbyggd med tillhörande ledningssträcka från 
Tallhöjdsvägen, så kommer stationen att arbeta med samma utgående trycknivå 
mot både Stare högreservoar och befintlig ledning genom Starekilen 

Hålkedalens tryckstegringsstation föreslås framledes att styras av nivån i Stare 
högreservoar. För att erhålla ett jämnare flöde ut från Strömstads samhälle mot Stare 
föreslås stationen styras med hjälp av en börkurva mot nivån i Stare högreservoar, samt 
även ta hänsyn till flöde för att inte överanstränga ledningsnätet. 

Tryckstegringsstationen bör dimensioneras för att i det fullt utbyggda scenariot få en 
maximal kapacitet om ca 50 – 55 l/s. 

5.3.4.6 Tryckstegringsstation med lågreservoar för nordöstra Stare 

En tryckstegringsstation med tillhörande lågreservoar har byggts ut under 2015 för att 
försörja de högst belägna delarna av Stareområdet. Denna åtgärd har utförts för att 
snabbt lösa de problem som förekommit med lågt vattentryck i detta område. 

Lågreservoaren kan dock bli överflödig när Stare högreservoar anläggs.  
Den högst belägna delen av området kommer dock sannolikt även i fortsättningen att 
behöva tryckstegras. Man kan dock fundera på om tryckstegringsstationen skall vara kvar 



  

   

 

 

31 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

i samma läge eller flyttas till högreservoaren. Vid en flytt byggs en ny parallell PE 90 mm 
högzonsledning (parallell med reservoarledningen) ut till den norra delen av högzonen, 
varvid den befintliga PE 160 mm ledningen i Bratteklevsvägen övergår till Stare tryckzon. 

5.3.5 Åtgärder i södra skärgården 

5.3.5.1 Tryckstegringsstation vid Jolkilen 

Ledningssträckan mellan Stare och Öddö blir kraftigt belastad i och med anslutning av 
Kosteröarna, samt av ny och befintlig bebyggelse i de övriga delarna av södra 
skärgården. Tyvärr kan inte Stare tryckstegringsstation klara denna försörjning hela 
vägen till Öddö, då avståndet gör att tryckförlusterna blir för stora vid hög förbrukning.  
För att kompensera för de friktionsförluster som då kan uppstå mellan Stare och Öddö vid 
hög sommarförbrukning föreslås därför en ny tryckstegringsstation nära mitten av denna 
sträcka vid Jolkilen. I samband med att denna station byggs kan Stare 
tryckstegringsstation avvecklas. 

Läget för den nya tryckstegringsstationen föreslås där sjöledningen går upp över land vid 
Jolkilen och där förgreningen till Daftö Resort, Daftön och Båleröd finns idag. Det finns 
idag en gångväg mellan Daftö Resort och den aktuella platsen, som sannolikt kan byggas 
ut till en körbar grusväg. 

För att kompensera för tryckförluster med enbart en extra tryckstegringsstation mellan 
Stare och Öddö (tidigare utredningar har föreslagit två) föreslås en hög utgående 
trycknivå om ca +85 meter. För att enstaka lågt belägna fastigheter anslutna till den 
södergående sjöledningen till Daftö Resort, Daftön och Båleröd inte ska erhålla för höga 
tryck vid låg förbrukning bör tryckreducering ske på denna ledning till ca +70 meter. 

Tryckstegringen behövs enbart under sommarperioden vid höga uttag i södra skärgården 
och bör därför utrustas med tryckvakt på sugsidan som startar upp stationens pumpar när 
så erfordras. Lämpligt startvärde är då trycknivån på sugsidan sjunker under ca +57 
meter, vid full föreslagen utbyggnad. Vid delvis utbyggnad kan detta eventuellt behöva 
justeras. 

Tryckstegringsstationen bör förses med en pumputrustning med en maximal kapacitet om 
ca 35 l/s. 

5.3.5.2 Ny tryckstegringsstation på Öddö 

För att försörja Kosteröarna genom den föreslagna djupförlagda sjöledningen och för att 
kompensera för ledningsförluster mellan Stare och Öddö föreslås en ny 
tryckstegringsstation på Öddö. 

Stationen anläggas så att den matas från sjöledningen från Stare. På trycksidan ansluts 
ledningar till Kosteröarna, Lindholmen/Tjärnö, Öddö brygga och södra Öddö. Utgående 
tryck förslås till +70 m. Stationen bör dimensioneras för en maximal kapacitet om ca 35 
l/s. 
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Beroende på driften av tryckstegringsstationerna uppströms denna station kan trycket på 
sugsidan komma att variera stort, vilket måste tas i beaktande då pumputrustningen 
dimensioneras.  

5.3.5.3 Tryckstegringsstation med lågreservoar på södra Öddö 

Södra Öddö försörjs idag direkt ifrån sjöledningen mellan Öddö och Tjärnö. Ungefär 
hälften av befintlig bebyggelse är idag ansluten till det kommunala dricksvattennätet och 
det förutsätts att samtliga ca 110 fastigheter kommer att anslutas. För att försörja en full 
anslutning och minska belastningen på överföringsledningen mellan Stare, Öddö och 
Tjärnö föreslås att en ny tryckstegringsstation med tillhörande lågreservoar anläggs. 
Denna anläggning kommer att byggas ut under 2016. 

Utgående trycknivå från tryckstegringsstationen föreslås till ca +60 m för att tillgodose 
den högst belägna bebyggelsen som är belägen på en marknivå om ca +27 m. 
Tryckstegringsstationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 6 – 7 l/s och förses med 
varvtalsstyrning. Den skall då inte kunna tillgodose någon brandvattenförsörjning. 

Lågreservoarens storlek föreslås vara ca 80 m³ varav ca 25 m³ utgör utjämningsvolym. 
Fyllnadsflödet av lågreservoaren föreslås begränsas till ca 1,0 l/s, med möjlighet att ökas 
vid mer akuta behov.  

5.3.5.4 Ombyggnad av Öddö brygga lågreservoar och tryckstegringsstation 

På norra Öddö planeras anslutning av Långestrand, som då planeras att försörjas från 
Öddö brygga tryckstegringsstation genom utbyggnad av ledningar från det befintliga 
ledningsnätet. 

Med hänsyn till beredskap för ett eventuellt driftavbrott behövs därför en större volym i 
lågreservoaren.  

Lågreservoaren föreslås utökas till en volym om ca 85 m³, där ca 65 m³ utgör 
reservvattenvolym (ett dygns medelförbrukning med framtida planerad anslutning) och ca 
20 m³ utgör utjämningsvolym. Befintlig lågreservoarvolym är ca 20 m³.  

Tryckstegringsstationen behöver även ny pumputrustning för att tillgodose tillkommande 
anslutningar. Utgående trycknivå föreslås till ca +65 – 70 m och maximal kapacitet till ca 
5 – 6 l/s. Stationen föreslås utrustas med varvtalsstyrning, men sakna möjlighet att 
tillgodose brandvattenförsörjning. 

5.3.5.5 Ombyggnad av Tjärnö tryckstegringsstation och lågreservoar 

Med hänsyn till beredskap vid ett eventuellt driftavbrott behövs en större volym i Tjärnö 
lågreservoar. Den befintliga lågreservoaren har en volym om ca 190 m³. Lågreservoaren 
föreslås utökas till en volym om ca 330 m³, där ca 260 m³ utgör reservvattenvolym (ett 
dygns medelförbrukning med framtida planerad anslutning) och ca 70 m³ utgör 
utjämningsvolym. 
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Fyllnadsflöde av lågreservoaren föreslås begränsas till maxmialt ca 13 l/s för att utjämna 
flödet mellan Stare och Tjärnö via Öddö. Vidare föreslås styrning mot börnivåkurva eller 
liknande för att erhålla ett relativt jämn fyllnadsflöde över dygnet. 

Sannolikt krävs även byte av pumputrustningen i tryckstegringsstationen för att klara av 
att försörja det framtida behovet om en maximal kapacitet om ca 20 – 25 l/s för 
försörjning av Tjärnö/Saltö och matning mot Rossö, mm. 

5.3.5.6 Ombyggnad av Rossö lågreservoar och tryckstegringsstation 

Rossö lågreservoar är redan i befintlig utformning för liten i förhållande till nuvarande 
ansluten bebyggelse. Med hänsyn till beredskap för ett eventuellt driftavbrott men också 
för att bättre utjämna flödet från Tjärnö behövs en större volym i lågreservoaren. 
Lågreservoaren föreslås utvidgas till en volym om ca 510 m³, där ca 410 m³ utgör 
reservvattenvolym (ett dygns medelförbrukning med framtida planerad anslutning) och ca 
100 m³ utgör utjämningsvolym. Den befintliga lågreservoaren har en volym om ca 75 m³. 

Fyllnadsflöde av lågreservoaren föreslås begränsas till maximalt ca 9 l/s för att utjämna 
flödet mellan Tjärnö och Rossö (och även från Stare). Vidare föreslås styrning mot 
börnivåkurva eller liknande för att erhålla ett relativt jämnt fyllnadsflöde över dygnet. 

Sannolikt krävs även byte av pumputrustningen i tryckstegringsstationen för att klara av 
att försörja det framtida behovet om en maximal kapacitet om ca 20 – 25 l/s och en 
utgående trycknivå om ca +65 m för försörjning av Rossö, samt uttag till Rävö och 
Överby. 

5.3.5.7 Anslutning av Rävö 

Försörjningen av Rävö föreslås ske enligt nedan: 

• Tryckstegring i Rossö tryckstegringsstation mot Rävö med en utgående trycknivå 
om ca +65 m med samma pumpsutrustning som för Rossö 

• Utbyggnad av en ca 3 km lång PE 75 mm sjöledning mellan Rossö 
tryckstegringsstation och Rävö  

• Utbyggnad av en ny lågreservoar på Rävö med en total volym om ca 65 m³. 
Påfyllnad skall ske via en nivåstyrd motorventil med ett maximalt inflöde om ca 
1,1 l/s i syfte att minimera storleken på överföringsledningen.  
Även en flödesmätare bör installeras. Reservoaren utförs med möjlighet till 
sektionsindelning så att den kan anpassas till årstidsförbrukning och 
anslutningstakt för Rävö 

• Utbyggnad av en ny tryckstegringsstation på Rävö. Tryckstegringsstationen 
föreslås få en maximal kapacitet om ca 6 l/s och en utgående trycknivå om ca 
+65 m 



   

 

 

 

34 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

 

5.3.5.8 Anslutning av Överby 

Försörjningen av Överby (inkl. Krossnäs, mm, i Tanums kommun) föreslås ske enligt 
nedan: 

• Utbyggnad av en ca 2 500 m lång PE 90 mm sjöledning mellan Udden och den 
västra delen av Överby 

• Utbyggnad av en ny lågreservoar i Överby med en total volym om ca 140 m³. 
Påfyllnad skall ske via en nivåstyrd motorventil med ett maximalt inflöde om ca 
2,0 l/s i syfte att minimera storleken på överföringsledningen. Även en 
flödesmätare bör installeras. Reservoaren utförs med möjlighet till 
sektionsindelning så att den kan anpassas till årstidsförbrukning och 
anslutningstakt för Överby 

• Utbyggnad av en ny tryckstegringsstation i Överby. Tryckstegringsstationen 
föreslås få en maximal kapacitet om ca 8 l/s och en utgående trycknivå om ca 
+65 m 

• Utbyggnad av ett kommunalt ledningsnät i Överby, både i Strömstads och Tanums 
kommuns delar 

Det föreslås att lågreservoaren tas ur bruk under vinterperioden, då förbrukningen kan 
förväntas vara låg. 

5.3.6 Utbyggnad på Kosteröarna 

5.3.6.1 Ny sjöledning mellan Öddö och Sydkoster (Ekenäs) 

I tidigare utredningar är föreslaget att försörja Kosteröarna genom en ny sjöledning 
mellan Kosteröarna och Tjärnö eller Killingholmen. Efter ytterligare utredningar har 
konstaterats att en lämpligare dragning är att gå in med sjöledningarna från Kosteröarna 
till Öddö. Detta framförallt för att inte belasta befintliga spillvattenanläggningar och -
ledningar i södra skärgården, men även för att inte öka belastningen på befintliga 
dricksvattenledningar. 

Sjöledningen korsar Kosterrännan som är drygt 200 meter som djupast där ledningen 
passerar. Genom denna ränna föreslås en offshorelösning med en ledning som består av 
flera lager stål och kompositmaterial. Ledningen behöver inte viktas utan sjunker av sin 
egen vikt. Denna ledningstyp är mycket robust och förläggningen förenklas då betydligt, 
jämfört med konventionell sjöförläggning. Av kostnadsskäl föreslås emellertid 
konventionell sjöförläggning med PE-ledningar vid dykbara djup. 

Total ledningssträcka är ca 7,9 km varav ca 2 km förläggs vid ett vattendjup större än 50 
meter och ca 2,5 km vid ett vattendjup mellan 10 – 50 meter. Ledningssträcka för 
offshoreledningen uppskattas till ca 3 – 3,5 km. 

Flödesmätare föreslås installeras i båda ändarna av överföringsledningen för att ha god 
koll på uppkomst av eventuellt läckage. 
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5.3.6.2 Ny tryckstegringsstation med lågreservoar vid Ekenäs 

Utbyggnad av en ny tryckstegringsstation i Ekenäs föreslås för försörjning av hela 
Kosteröarna. Tryckstegringsstationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 25 l/s och 
en utgående trycknivå om ca +65 - 70 m. 

Eftersom överföringsledningen till Kosteröarna blir lång kan det eventuellt föreligga ett 
behov att med tryckstegringsstationen och lågreservoaren anlägga en mottagningsstation 
med exempelvis UV-behandling eller klorering. Detta föreslås utredas vidare.  

Förutsättningar för brandvattenförsörjning för Kosteröarna via Ekenäs föreslås utredas 
vidare. 

Till tryckstegringsstationen föreslås utbyggnad av en ny lågreservoar i Ekenäs med en 
total volym om minst ca 1 000 m3, där ca 910 m³ utgör reservvattenvolym och ca 90 m³ 
utgör utjämningsvolym. Reservoaren utförs med möjlighet till sektionsindelning så att den 
kan anpassas till årstidsförbrukning och anslutningstakt för Kosteröarna. 

Reservvattenvolymen har i detta fall dimensionerats så att Ekenäs och Kilesands 
lågreservoarer tillsammans rymmer ca två dygns sommarmedelförbrukning för 
Kosteröarna, inklusive framtida planerad anslutning. En större reservvattenvolym har 
alltså tillämpats, med hänsyn till den långa överföringsledningen. Detta för att skapa extra 
tid för att sätta in åtgärder vid ett eventuellt leveransavbrott (även om en reparation av 
den djupförlagda ledningen sannolikt tar längre tid än två dygn). Slutlig volym hos 
reservoarerna kan diskuteras och utredas ytterligare för att nå en bra kompromiss mellan 
kostnad, driftsäkerhet och omsättning. 

Påfyllnad skall ske via en nivåstyrd motorventil med ett maximalt inflöde om ca 10 - 14 l/s. 
Det är en fördel om fyllning styrs med hjälp av börkurva eller liknande så att flödet hålls 
lågt, framförallt dagtid, för att hålla en jämnflödesbelastning och inte orsaka för stora 
tryckförluster i södra skärgården. 

En ny lågreservoar är under utbyggnad vid vattenverket i Ekenäs, och byggs för den 
befintliga dricksvattenförsörjningen i Ekenäs. Hur denna kan användas i den framtida 
försörjningen när hela Kosteröarna försörjs med dricksvatten från Strömstad är inte 
närmre utrett. Sannolikt kan dock volymen i denna göra att den nya lågreservoaren kan 
anläggas med en mindre volym än som ovan föreslagits. 

5.3.6.3 Nya ledningar 

Utbyggnad av en ny sjöförlagd ca 3,3 km lång huvudvattenledning med dimension PE 
160 mm och PE 140 mm mellan Ekenäs och Filjestad för att erhålla rundmatning på 
Sydkoster och för att förstärka matningen av Nordkoster. Genom utförande av denna 
ledning behöver inte tidigare föreslagna huvudanläggningar i form av 
tryckstegringsstation och lågreservoar vid Krysset och två tryckstegringsstationer på 
Nordkoster byggas ut.  

Utbyggnad av en försörjning av Vättnet på Nordkoster har påbörjats genom utbyggnad av 
en ca 900 m lång PE 75 mm ledning från den centrala delen av Nordkoster. Tyvärr kan 
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denna ledning att bli otillräcklig för försörjningen av de högst belägna delarna av detta 
område (ca +25 m) p.g.a. tryckförluster i ledningen vid dimensionerande framtida 
maximal förbrukning. 

Detta problem skulle kunna åtgärdas genom utförande av en ca 700 m lång PE 110 mm 
lång avstickare från sjöledningen mellan Ekenäs och Filjestad.  

Genom utförande av denna sjöledning ökas också driftsäkerheten beträffande 
vattenförsörjningen av Nordkoster. 

5.3.6.4 Försörjning av Kilesand/Kyrkosund 

Kilesand/Kyrkosund föreslås anslutas via en ca 1,9 km lång PE 90 mm sjöledning från 
Ekenäs. Ledningsdimensionen begränsas för att uppnå en god vattenomsättning. 

I Kilesand föreslås utbyggnad av en ny lågreservoar med en total volym om ca 300 m³, 
där ca 250 m³ utgör reservvattenvolym (ett dygns medelförbrukning med framtida 
planerad anslutning) och ca 50 m³ utgör utjämningsvolym. Påfyllnad skall ske via en 
nivåstyrd motorventil med ett maximalt inflöde om ca 4,3 l/s. Flödesmätare föreslås 
installeras i båda ändarna av överföringsledningen. 

Reservoaren utförs med möjlighet till sektionsindelning så att den kan anpassas till 
årstidsförbrukning och anslutningstakt för Kosteröarna. 

Efter lågreservoaren byggs en tryckstegringsstation med en maximal kapacitet om ca 
10 l/s och en utgående trycknivå om ca +60 m. Tryckstegringsstationen föreslås utrustas 
med varvtalsstyrning. 

Reservoaren och tryckstegringsstationen föreslås anläggas så att dessa kan kopplas 
förbi och tas ur bruk under vinterperioden. 

5.3.7 Åtgärder i Strömstad norra högzon 

5.3.7.1 Ledningsutbyggnad mellan Ånneröd och Knarrevik 

För försörjning av Dalarna, Näbbevik, Knarrevik mmm, föreslås att en ny 
huvudvattenledning byggs ut mellan Ånneröd och Knarrevik. 

Ledningen föreslås byggas ut som PE 125 mm ledning från Ånneröd längs Ringvägen 
och sedan dras längs vägen till Dalarna till Näbbehagen. Ledningssträckan är ca 2 400 
m. 

Efter Näbbehagen föreslås vidare utbyggnad av huvudvattenledningen med dimension 
PE 110 mm vid Medvik till Knarrevik. Ledningssträckan är ca 2 100 m. 

Genom Knarrevik föreslås utbyggnad av ca 960 m ledning med dimension PE 110 mm 
för anslutning till befintlig PE 160 mm ledning som försörjer Strand. Genom denna ledning 
skapas extra säkerhet och en rundmatning fram till sjöledningen som försörjer Strand. 
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5.3.7.2 Ny tryckstegringsstation vid Fornminnesvägen 

För att lösa problemen med lågt vattentryck för högt belägna fastigheter kring 
Fornminnesvägen föreslås att en ny tryckstegringsstation anläggs vid avsticket från 
huvudvattenledningarna till Hällestrand och Strand som försörjer området. 

Tryckstegringsstationen föreslås ha en utgående trycknivå om ca +80 meter och en 
maximal kapacitet om ca 3 l/s.  

Om brandvattenförsörjning ska vara möjligt genom tryckstegringsstationen krävs dock 
högre maxkapacitet. Denna station har byggts under 2015. 

För att försörja planerad exploatering norr om Fornminnesvägen föreslås även att delar 
av ledningsnätet läggs om till större dimensionen. 

5.3.7.3 Högreservoar vid Ånneröd 

I befintligt försörjningssystem föreligger ett behov av reservvattenvolym inom Strömstad 
norra högzon, samt ett behov av att minska det maximala flödet från Oslovägens 
tryckstegringsstation. För att åstadkomma detta föreslås en ny högreservoar nordost om 
Ånneröd. 

Högreservoaren föreslås anläggas som en markförlagd reservoar på höjdpartiet nordost 
om Ånneröd. Högreservoaren föreslås byggas med en volym om ca 1 450 m³ mellan ca 
+62 och +67 m. Av detta utgör ca 1 150 m³ reservvattenvolym (ett dygns 
medelförbrukning, inklusive framtida planerad anslutning, i högzonen samt i Kebal 
högzon) och ca 300 m³ utjämningsvolym. 

För försörjning till och från den nya högreservoaren föreslås att ny huvudvattenledning 
med dimension PE 160 mm byggs ut längs Mellbyvägen och Ringvägen. Därefter 
föreslås ledningsdragning genom det planerade exploateringsområdet mellan Tången 
och Mällby vidare till befintlig PVC 160 mm ledning i Annedalsvägen. Total 
ledningssträcka är ca 1 950 m. Därifrån förslås ledningsdragning på en sträcka om ca 
1 050 m genom det planerade exploateringsområdet Annedalen med ledningsdimension 
PE 180 mm upp till reservoaren. 

För att erhålla en god omsättning i reservoaren, samt även extra säkerhet avseende 
ledningsbrott, föreslås ytterligare en ledningsdragning från reservoaren till norra Ånneröd 
och anslutning till befintliga ledningar mellan Ånneröd och Hällestrand. Dimensionen 
föreslås till PE 160 mm och denna ledningssträcka blir då ca 900 m. 

Placeringen av en högreservoar i norra högzonen är svår då antalet lämpliga högt 
belägna platser för en högreservoar är begränsade. Även planerad utbyggnad av 
exploateringsområden spelar in avseende läget, då föreslaget läge är tänkt att dra nytta 
av planerade exploateringar för att samordna ledningsutbyggnader. Vald plats (samt 
alternativa platser, t.ex. vid Dalarna) ligger relativt långt bort från huvuddelen av 
bebyggelsen i norra Strömstad. Det kan därför finnas risk för omsättningsproblematik i 
ledningar och i reservoaren. 
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Frågan om en reservoar i den norra högzonen föreslås, och rekommenderas starkt, att 
utredas vidare innan beslut tas gällande dess placering, driftsättning, mm.  

Ett alternativ som i senare skede av denna utredning identifierades är att flytta gränsen 
för Strömstad lågzon norrut, genom att slopa Oslovägens tryckstegringsstation och 
anlägga en ny tryckstegringsstation längre norrut. Tillsammans med en ny större och 
högre högreservoar i centrala Strömstad skulle detta alternativt kunna innebära att en 
högreservoar i norra högzonen helt kan slopas.  

5.3.8 Åtgärder i Seläter högzon 

5.3.8.1 Tryckstegringsstation för Källviksdalen och Capri 

Problemen med låga trycknivåer i norra Seläter, kring Källviksdalen, beror delvis på högt 
belägen bebyggelse men framförallt på stora friktionsförluster i ledningsnätet vid hög 
förbrukning. För att lösa dessa problem föreslås en ny tryckstegringsstation väster om 
Källviksdalen som skapar en högzon för Källviksdalen och Capri. 

Stationen bör dimensioneras för ett maximalt flöde om ca 24 l/s för att tillgodose full 
utbyggnad vid dimensionerande förbrukning inklusive ett brandvattenuttag om 15 l/s. 
Utgående trycknivå bör vara ca +85 meter med hjälp av varvtalsreglerad pumputrustning. 
Tryckreducering kan då eventuellt krävas för vissa delar av Capri. Alternativt utrustas 
stationen med dubbel pumputrustning för att erhålla en separat tryckzon för Capri, med 
en utgående trycknivån om ca +70 meter. 

Stationen bör anläggas snarast då ett nytt exploateringsområde i norra delen av 
Källviksdalen inte kan erhålla erforderlig trycknivån från Seläter högreservoar. 

Stationen bör vidare kompletteras med en lågreservoar för utjämningsändamål för att 
minska tryckförlusterna fram till stationen. Detta är emellertid inte nödvändigt att göra 
direkt utan kan avvaktas tills fler områden byggs ut och ansluts. En lågreservoar bör dock 
finnas i drift när utbyggnadsplanerna för Capri genomförs som de nu planeras. Då 
lågreservoaren främst krävs för utjämning kan dess volym anpassas efter 
högreservoaren i Seläter, se nästföljande kapitel. Platsmöjlighet med mera kan därför 
styra storleken på reservoaren, men det rekommenderas en volym om ca 150 – 200 m³. 

5.3.8.2 Ombyggd högreservoar 

Med hänsyn till beredskap för ett eventuellt driftavbrott behövs en större volym i Seläter 
högreservoar. Med de framtida utbyggnadsplanerna uppskattas dricksvattenbehovet för 
Seläter till ca 600 m³/dygn, och med ca 25% utjämning erfordas således ca 750 m³ 
volym. Nuvarande reservoar är ca 300 m³, så detta innebär alltså en dryg dubbling av 
volymen. 

En del av volymen placeras med fördel vid tryckstegringsstationen vid Källviksdalen för 
att erhålla utjämning i ledningsnätet fram till densamma. Övrig del av volymtillskottet 
föreslås ske genom en utbyggnad av befintligt högreservoar. Om lågreservoaren vid 
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Källviksdalens anläggas med en volym om 200 m³ föreslås Seläter högreservoar utökas 
till ca 550 m³. 

5.3.8.3 Ny tryckstegringsstation för Seglarbyn 

Fastigheterna kring Seglarbyn erhåller för lågt tryck till följd av dessa är högt belägna. För 
att lösa detta föreslås en ny tryckstegringsstation vid Bäckevägen som tryckstegrar upp 
mot området. 

Fastigheterna i området är belägna mellan ca +42 – 58 meter. Utgående trycknivå 
föreslås till ca +95 meter. Medelflöde för anslutna fastigheter är ca 0,6 l/s och stationen 
bör dimensioneras för en maximal kapacitet om minst ca 3,0 l/s. 

5.3.9 Åtgärder i Kebal högzon 

I de planerade utbyggnaderna och anslutningarna är relativt få belägna inom Kebals 
högzon. Därför har inga åtgärder föreslagits inom Kebal högzon. 

Emellertid erhåller ett antal fastigheter kring Tennisstigen och Båtviksvägen på gränsen 
till låga trycknivåer i dagens försörjning. Om dessa fastigheter upplever problem med 
detta kan det vara aktuellt att anlägga en mindre tryckzon med högre tryck för försörjning 
av dessa fastigheter. Alternativt kan utgående trycknivå vid Norrkärrs 
tryckstegringsstation mot Kebal höjas om tryckreduceringar anläggas för områden med 
fastigheter som ligger lägre. 

5.3.10 Åtgärder i Strand högzon 

5.3.10.1 Strand tryckstegringsstation 

För att hantera den framtida försörjningen föreslås huvudtryckstegringsstationen i Strand 
förses med ny varvtalsreglerad pumputrustning. Maximal kapacitet skall vara minst ca 27 
l/s vid en utgående trycknivå om +65 - 70 m i syfte att kunna tillgodose försörjning vid 
dimensionerande förbrukningsfall med brandvattenuttag om 15 l/s.  

Nuvarande lågreservoar är för liten för att säkerhetsställa en god driftsavbrotts- och 
brandvattenreserv. Nuvarande lågreservoar uppgår till ca 110 m³ medan reservvolymen 
för Strand högzon borde uppgår till ca 500 m³. Därför förslås att en ny lågreservoar 
anläggas i anslutning till befintlig, så att en total volym om ca 500 m³ uppnås. Anläggs 
lågreservoar vid Lindräckan (se nästa kapitel) kan denna volym minskas något. 

Med denna reservvolym skall området vid full utbyggnad kunna försörjas under minst ett 
sommardygn. Reservoaren föreslås utföras sektionerad för anpassning till 
årstidsvariationerna beträffande förbrukningen.  

5.3.10.2 Ny tryckstegringsstation och eventuell lågreservoar vid Lindräckan 

Utbyggnad av en ny lågreservoar och tryckstegringsstation föreslås vid Lindräckan. 
Denna station krävs för att kunna upprätthålla erforderlig trycknivå i de högst belägna 
områdena vid maxförbrukning under sommarförhållanden.  
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Den nya tryckstegringsstationen i Lindräckan förses med varvtalsreglerad 
pumputrustning. Maximal kapacitet skall vara minst ca 20 l/s vid en utgående trycknivå 
om +80 m i syfte att kunna tillgodose försörjning av hela området vid dimensionerande 
förbrukning med brandvattenuttag om 15 l/s. Detta kan dock diskuteras då befintligt 
ledningsnät inte har tillräcklig kapacitet för så pass stort brandvattenuttag. 
Tryckreducering föreslås vidare för Kungsvik camping för att undvika för höga 
tryckförhållanden i detta område. 

På grund av platsbrist föreslås tryckstegringsstationen anläggas utan lågreservoar. Detta 
innebär även en mer ekonomisk drift. Vid full utbyggnad och anslutning av områden kring 
Strand erhålls dock på gränsen till för höga friktionsförluster fram till Lindräckan, varför 
stationen bör förberedas för lågreservoar. Om behovet uppstår kan då en reservoar om 
30 – 50 m³ anläggas för enbart utjämningsändamål. 

5.3.11 Åtgärder i Skee högzon 

5.3.11.1 Ny tryckstegringsstation i Skee gamla vattenverk 

För att möta det framtida ökade vattenbehovet i Skee krävs en ny tryckstegringsstation 
för att kompensera för tryckförlusterna längs ledningssträckan mellan Prästgårdsängen 
och Skee. Idag fylls Skee högreservoar upp genom självfall från Strömstad högreservoar 
via en motorventil i Skee gamla vattenverk, vilket ger ett flöde i överföringsledningen mot 
Skee om ca 4 – 5 l/s vid fyllning. Detta är för lite för att säkerställa påfyllnad av 
reservoaren efter framtida utbyggnader, då medelförbrukningen i området bedöms kunna 
öka till ca 5 l/s. 

Tryckstegringen placeras lämpligtvis i Skee gamla vattenverk, och styrs mot Skee 
högreservoar. Tryckstegringen bör dimensioneras för ett fyllnadsflöde om ca 8 l/s. 
Tryckdifferensen mellan sug- och trycksida blir vid detta flöde ca 4-5 mvp. För att få en 
extra säkerhet i systemet föreslås pumparnas maximala kapacitet bli minst ca 13 l/s och 
utrustas med varvtalsstyrning. 

Tryckstegringens styrning har i modellberäkningarna ansatts till samma nivåer som idag 
styr befintlig motorventil. Med en ökad utbyggnad blir högreservoarens reservvattenvolym 
egentligen för liten i förhållande till påkopplad bebyggelse, och därför är det en fördel 
med en styrning som varvar upp och ökar flödet när reservoaren sjunkit ner till en viss 
gräns. För ökad utjämning är det också tänkbart att fyllning via självfall från Strömstad 
högreservoar sker då nivån i Skee högreservoar är hög, innan pumparna startar. 

5.3.11.2 Ombyggd högreservoar 

Med hänsyn till beredskap för ett eventuellt driftavbrott och kanske också för 
brandvattenförsörjning behövs en större volym i Skee högreservoar. Högreservoaren 
föreslås utökas till en volym om ca 560 m³, där ca 450 m³ utgör reservvattenvolym (ett 
dygns medelförbrukning med framtida planerad anslutning) och ca 110 m³ utgör 
utjämningsvolym. 
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Som alternativt till ombyggnation av befintlig högreservoar är det eventuellt möjligt att 
utnyttja befintliga lågreservoarer vid det gamla vattenverket i Skee. Detta kommer 
innebära en mer energikrävande drift eftersom den nya tryckstegringsstationen i Skee 
gamla vattenverk då kommer behöver höja trycknivån jämfört med om pumparna matats 
direkt från Strömstad högreservoar. Men detta kan dock istället innebära en mer 
kostnadseffektiv lösning samt sannolikt en bättre omsättning och lägre vattenålder i 
ledningsnätet, jämfört med en större högreservoar i befintligt läge.  

Detta alternativ är inte vidare undersökt, men kan beaktas som ett bra alternativ och 
rekommenderas till att utredas ytterligare när behovet av ytterligare volym aktualiseras. 

5.3.11.3 Utökning av Skee högzon 

För att lösa problemen med lågt vattentryck längs Furuvägen i Skee samhälle föreslås att 
en ny PE 110 mm ledning anlägges parallellt med befintlig PVC 160 mm ledning över en 
sträcka om ca 170 meter, mellan Skee tryckstegringstation och Furuvägen. Ledningen 
kopplas till Skee tryckstegringsstation som då även försörjer fastigheterna vid Furuvägen. 

5.4 Kontrollberäkningar med föreslagen framtida systemutformning 

Föreslagna åtgärder är framtagna med hjälp av den upprättade hydrauliska 
datormodellen och även kontrollberäknade med den samma. 

Nya områden har alla givits ett normalförbrukningsmönster, men med ett maxtimme-
maxdygnsscenario på motsvarande tid som för befintliga områden.  

För höstförhållanden har som schablon antagits att tillkommande områden till 90 % är 
sommarboende. Detta är möjligtvis för lågt för vissa områden med större andel 
permanentboende och vise versa, men bedöms som över lag vara en rimlig siffra. 

Följande anläggningar har räknats som avstängda under höstförhållanden: 

• Dafter lågreservoar (ej tryckstegring) 

• Lindräckan lågreservoar och tryckstegringsstation 

• Jolkilen tryckstegringsstation 

• Kilesand lågreservoar och tryckstegringsstation 

• Rävö lågreservoar och tryckstegringsstation 

• Överby lågreservoar och tryckstegringsstation 

• Öddö södra lågreservoar och tryckstegringsstation 

• Öddö brygga lågreservoar och tryckstegringsstation 

• Öddö norra lågreservoar och tryckstegringsstation 

Följande reservoarer har ansatts till en halverad volym: 
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• Ånneröd högreservoar 

• Seläter högreservoar 

• Ekenäs lågreservoar 

• Tjärnö lågreservoar 

• Rossö lågreservoar 

Resultat från kontrollberäkningarna redovisas mer detaljerat i huvudrapporten för 
dricksvattenförsörjningen och dess bilagor, men sammanfattas i punkterna nedan. 

Underlaget gällande planerade anslutnings- och utbyggnadsområden ändrades under 
tiden denna utredning genomfördes. Detta ledde till vissa justerade åtgärder, bland annat 
en större högreservoar i Strömstad. Alla beräkningar uppdaterades inte i samband med 
detta och därför stämmer inte alla siffror i efterföljande två kapitel med föreslagna 
åtgärder. 

5.4.1 Beräkningsresultat för sommarförhållanden 

• Strömstad högreservoar varierar normalt mellan ca 11,6 – 13,9 meter (+62,6 – 
64,9 meter). Vid simulerat maxtimme-maxdygnsscenario sjunker nivån till ca 10,9 
meter (+61,9 meter). Utjämningsvolymen är därmed normalt ca 580 m³ och 
reservvolymen ca 2 900 m³. Vid maxtimme-maxdygnsscenario reduceras 
reservvolymen till ca 2 700 m³ 

• Ånneröd högreservoar varierar normalt mellan ca 4,2 – 4,9 meter (+66,2 – 66,9 
meter). Vid simulerat maxtimme-maxdygnsscenario sjunker nivån till ca 4,0 meter 
(+66,0 meter). Utjämningsvolymen är därmed normalt ca 200 m³ och 
reservvolymen ca 1 220 m³. Vid maxtimme-maxdygnsscenario reduceras 
reservvolymen till ca 1 160 m³ 

• Distributionspumparna i Strömstad vattenverk pumpar mellan ca 105-115 l/s, 
beroende på nivå i Strömstad högreservoar och uttag på nätet. Dygnsmedelflödet 
är ca 95 l/s och pumparna är i drift ca 21 timmar om dygnet. 
Maxflödena överstiger verkets nuvarande kapacitet om ca 110 l/s. Medelflödet 
överstiger också nuvarande vattendoms maximala tillåtna dygnsmedelflödeuttag 

• Flödet vid Oslovägens tryckstegringsstation varierar normalt mellan ca 24 – 30 l/s, 
med styrning mot Ånneröds högreservoar. Det är oklart om befintliga pumpar har 
denna kapacitet. Dygnsmedelflödet är ca 24 l/s. Pumparna är i drift ca 21 timmar 
och dygnet 
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• Hällestrands tryckstegringsstation startar vid låg trycknivå till följd av 
ledningsförluster mellan Ånneröds högreservoar och Hällestrand. I drift varierar 
flödet normalt mellan ca 2,0 – 3,5 l/s. Vid maxtimme-maxdygnsscenario ökar 
flödet till ca 6,5 l/s. Stationens pumpar är i drift ca 15 timmar om dygnet 

• Flödet vid Hålkedalen tryckstegringsstation varierar normalt mellan ca 30 – 46 l/s 
vid påfyllning av Stare högreservoar, beroende på nivå i reservoaren, uttag och 
styrning (stationen är styrd för att strypa flödet vid hög nivå i reservoaren och öka 
flödet vid låg nivå). Dygnsmedelflödet är ca 32 l/s 

• Jolkilens tryckstegringsstation startar då flödet ökar till södra skärgården och 
Kosteröarna, det vill säga när trycket i inkommande ledning sjunker till under ca 
+56 m. I drift varierar flödet normalt mellan ca 20 – 32 l/s.  
 
Maxtimme-maxdygnsscenariot ger marginell påverkan då stationen framförallt 
försörjer lågreservoarer. Dygnsmedelflödet genom stationen är ca 19,5 l/s och 
medelflödet hos pumparna är ca 24 l/s. Pumparna är i drift ca 18 timmar om 
dygnet 

• Flödet vid Öddö tryckstegringsstation varierar normalt mellan ca 1 – 29 l/s. 
Maxtimme-maxdygnsscenariot ger marginell påverkan då stationen framförallt 
försörjer lågreservoarer. Dygnsmedelflödet är ca 18 l/s 

• I de centrala delarna av Strömstad erhålls på gränsen till för låga trycknivåer för 
flertalet fastigheter i genomförda beräkningar, men dock bättre trycknivåer än 
befintliga förhållanden tack vare en ny högre högreservoar och utbyggda 
huvudledningsförstärkningar.  

• I Kebal högzon (Båtviksvägen och Tennisstigen) erhålls låga vattentryck för högt 
belägna fastigheter, precis som vid befintliga förhållanden. En mindre 
tryckstegringsstation skulle kunna anläggas för att lösa dessa fastigheters tryck, 
om de upplever detta som ett problem 

• Tången, Seglarbyn och Ånneröd (Fornminnesvägen) erhåller goda 
vattentrycknivåer tack vare utbyggda föreslagna tryckstegringsstationer 

• Källviksdalen erhåller betydligt bättre trycknivåer än vid befintliga förhållanden tack 
vare en utbyggd ny matningsväg från Seläter högreservoar 

• Stare tryckzon erhåller goda trycknivåer tack vare den nya högreservoaren. 
Enstaka fastigheter erhåller vattentryck som är tillräckligt, men dock nära gränsen 
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för tillräckligt. Dessa bör stämmas av när läge och höjd på högreservoaren 
fastställs 

• Tjärnö och Rossö erhåller goda trycknivåer efter utförda åtgärder 

5.4.2 Beräkningsresultat för höstförhållanden  

• Strömstad högreservoar varierar normalt mellan ca 12,8 – 13,9 meter (+63,8 – 
64,9 meter). Utjämningsvolymen är därmed normalt ca 280 m³ och 
reservvolymen ca 3 200 m³ 

• Ånneröd högreservoar (sektionerad till halv volym) varierar normalt mellan ca 4,4 – 
4,9 meter. Utjämningsvolym är därmed normalt ca 70 m³ och reservvolymen ca 
640 m³ 

• Utgående pumpar vid Strömstad vattenverk pumpar mellan ca 85  - 90 l/s, 
beroende av nivån i Strömstad högreservoar, förbrukning och uttag till övriga 
tryckzoner. Dygnsmedelflödet är ca 42 l/s 

• Flödet vid Oslovägens tryckstegringsstation varierar normalt mellan ca 22 – 28 l/s 
med styrning mot Ånneröds högreservoar. Dygnsmedelflödet är ca 7,6 l/s 

• Hällestrands tryckstegringsstation startar vid låg trycknivå till följd av tryckförluster i 
ledningarna mellan Oslovägen och Hällestrand. I simulering av höstförhållanden 
startar pumparna endast några enstaka gånger 

• Flödet vid Hålkedalen tryckstegringsstation varierar normalt runt ca 30 l/s vid 
påfyllning av Stare högreservoar. Dygnsmedelflödet är ca 6,8 l/s 

• Jolkilen och Öddö tryckstegringsstationer är avstängda i höstscenariot. Södra 
skärgården och Kosteröarna försörjs därmed direkt från Stare högreservoar 

• Föreslagen framtida dricksvattenförsörjning 2015 – 2050 innebär ett antal nya och 
utökade reservoarer för ökad reservvattenvolym i distributionssystemet. Dessa 
för med sig längre omsättningstider och generellt högre vattenålder i 
ledningsnätet, även om flertalet av reservoarerna tas ur drift eller sektioneras 
under lågsäsong 

• Medelvattenåldern i Strömstad högreservoar varierar efter tre veckors simulering 
kring ca 70 timmar 
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• Medelvattenåldern i Seläter högreservoar varierar efter tre veckors simulering kring 
ca 180 – 200 timmar 

• Medelvattenåldern i Strand lågreservoar varierar efter tre veckors simulering kring 
ca 170 – 200 timmar 

• Medelvattenåldern i Skee högreservoar varierar efter tre veckors simulering kring 
ca 240 - 250 timmar 

• Medelvattenåldern i Ånneröd högreservoar varierar efter tre veckors simulering 
kring ca 290 - 310 timmar 

• Medelvattenåldern i Stare högreservoar varierar efter tre veckors simulering kring 
ca 130 - 140 timmar 

• Medelvattenåldern i Ekenäs lågreservoar varierar efter tre veckors simulering kring 
ca 270 - 290 timmar 

• Medelvattenåldern i Tjärnö lågreservoar varierar efter tre veckors simulering kring 
ca 130 - 150 timmar 

• Medelvattenåldern i Rossö lågreservoar varierar efter tre veckors simulering kring 
ca 180 - 190 timmar 

• Omsättningen i Skee är låg. Reservoarens placering är inte optimal i 
omsättningsavseende och vattnet blir därför relativt gammalt trots att Skee har en 
stor andel permanentförbrukare.  
Reservoarutbyggnad i Skee gamla vattenverk istället för ny högreservoar skulle 
förbättra medelvattenåldern i ledningsnätet i Skee 

• Omsättningen i Seläter är kring de centrala delarna låg. I de mer perifiera 
områdena – Capri, södra Seglarbyn, östra Källviksdalen och särskilt Monelid – 
blir omsättningen mycket låg 

• Placering av en högreservoar i norra högzonen är inte okomplicerad, som tidigare 
nämnts. Högreservoaren i Ånneröd får bristfällig omsättning till följd av dess 
placering. När Oslovägens tryckstegringsstation är avstängd går ”pluggflöden” 

med äldre vatten ut på ledningsnätet.  
Detta syns tydligt i beräkningsresultatet för Hällestrand där medelvattenålder 
under befintliga förhållanden varierar mellan ca 50 – 70 timmar och för den 
framtida försörjningen mellan ca 60 – 350 timmar 
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• Omsättningen i Strand är låg i stort och mycket låg i perifera ledningar, samt i 
större delen av Stensvik. Lokalt blir omsättningen i Strand dock bättre än idag 
tack vare fler exploateringar, men tillkommande vatten söderifrån har dock en 
högre vattenålder på grund av Ånneröd högreservoar 

• Omsättningen blir sämre än befintliga förhållanden i större delen av den södra 
skärgården till följd av större reservoarvolymer. Vid Båsen på Rossö varierar 
medelvattenåldern mellan ca 140 – 160 timmar under dagens förhållanden och 
ca 260 – 280 timmar för den framtida försörjningen. Det ska då poängteras att för 
befintliga förhållanden finns enbart reservvolym i Strömstad högreservoar och för 
den framtida försörjningen föreslås reservvolymer också i Stare, på Tjärnö och på 
Rossö 

5.5 Råvattenförsörjning och vattenverk 

Det framtida råvattenbehovet om minst ca 130 l/s kommer att kunna tillgodoses med de 
under 2016 pågående utbyggnaderna av nya råvattenledningar längs delar av sträckan 
mellan täkten Färingen och Strömstads vattenverk. Ny maximal kapacitet beräknas bli ca 
145 l/s. Det bör dock observeras att nuvarande vattendom emellertid endast medger 
uttag om maximalt ca 8 000 m³/dygn (ca 93 l/s), vilket innebär att Strömstads kommun 
snarast behöver utreda möjligheter till ett ökat uttag ur den nuvarande vattentäkten 
Färingen eller möjlig komplettering från en eller flera ytterligare råvattentäkter. 

För att klara den framtida försörjningen med planerade anslutnings- och 
utbyggnadsområden krävs en råvattenkälla som medger ett dygnsuttag om ca 10 000 – 
11 000 m³/dygn. 

Nuvarande maximala kapacitet i Strömstad vattenverk är angiven till ca 110 l/s, men det 
är oklart om denna kapacitet faktiskt finns tillgänglig och om det är en kapacitet som kan 
hållas över ett helt dygn. Enligt genomförda beräkningar krävs en framtida kapacitet om 
ca 105 – 115 l/s momentant och en dygnsproduktion om ca 8 200 m³/dygn (ca 95 l/s) 
exkl. internt vattenbehov. Sannolikt krävs uppgradering av reningskapacitet och 
flödeskapacitet hos vattenverket för att hantera den framtida försörjningen. 

5.6 Utbyggnadsordning 

Föreslagen ny systemutformning är framtagen som en målbild för horisontåret 2050. Det 
innebär att det inte i exakt detalj är utrett hur utbyggnadsordningen av åtgärder skall ske. 
Istället har en utbyggnadsordning tagits fram som uppskattas som lämpligt utifrån den 
planerad anslutning av nya och befintliga områden. 

Utbyggnadsordningen av föreslagna åtgärder beror på anslutningsordningen av nya och 
befintliga områden och planeringen för detta kommer mycket sannolikt att förändras 
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kontinuerligt. Utbyggnadsordningen rekommenderas därför att vidare utredas och 
uppdateras löpande, efterhand som planeringen av anslutningsområden uppdateras. 

Den utbyggnadsordning som presenteras i denna utredning ska betraktas som en grov 
planering, baserad på bedömningar gjorda på det underlag som fanns tillgängligt vid 
genomförandet av denna utredning. 

Planeringen med tillkommande anslutnings- och utbyggnadsområden är framtung, det vill 
säga en stor del av de listade områdena är planerade att byggas ut/anslutas inom ca 10 
– 15 år. Detta kommer också innebära att en stor del av de föreslagna åtgärderna i 
utredningen kommer att behöva byggas ut under samma period. 

Generellt är tryckstegringsstationer och ledningsutbyggnader åtgärder som är mer kritiska 
för att ledningsnätet ska ha tillräcklig kapacitet för att klara framtida 
högförbrukningstillfällen.  

Däremot är flera av de föreslagna utökningarna av reservoarvolymerna inte kritiska för att 
klara den framtida försörjningen, men rekommenderade för att erhålla en större säkerhet 
mot eventuella drift- och leveransavbrott. När i tiden dessa åtgärder genomförs bör 
planeras utifrån kostnad för åtgärd, risk för leveransavbrott, nuvarande 
reservvolymsunderskott med mera. 

Föreslagen utbyggnadsordning framgår av Bilaga 4.1 tillsammans med uppskattade 
kostnader, och kommenteras i nedan kapitel för 2016-2025 respektive 2025-2050. 

5.6.1 Utbyggnadsordning 2016-2025 

Planering för ersättning av Strömstad högreservoar bör påbörjas snarast. En större 
högreservoar är förvisso inte kritisk för försörjningen de närmaste 5 åren, men nuvarande 
högreservoar har egentligen för liten reservvattenvolym sett till sommarförbrukningen. En 
ny högre högreservoar skapar en trygghet i försörjningen och goda förutsättningar för 
framtida arbeten. 

Den största enskilda anslutningen till det befintliga ledningsnätet är anslutningen av 
Kosteröarna. Enligt kommunens nuvarande bedömning kan Kosteröarna vara fullt 
anslutna 2027 (se Bilaga 3) och förberedelserna på befintligt ledningsnät bör därför 
påbörjas snarast. För att befintligt ledningsnätet ska klara att försörja Kosteröarna fullt 
utbyggt, via den nya sjöledningen från Öddö, krävs minst följande åtgärder: 

• Ny ledning från Strömstad högreservoar till Österröd 

• Dubblerad ledning från Österröd till Hålkedalens tryckstegringsstation 

• Utbyggnad av Stare tryckzon, inklusive nya ledningsdragningar och Stare 
högreservoar 

• Ny tryckstegringsstation på Öddö 

Utöver dessa åtgärder är det en fördel för Kosteröarnas försörjning om även nuvarande 
Strömstad högreservoar är ersatt med en större högreservoar och att matningsvägen 
mellan Strömstad vattenverk och högreservoaren har förstärkts.  
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Vidare krävs i överföringskedjan för Södra Skärgården även nya tryckstegringsstationer 
vid Hålkedalen och Jolkilen. Dessa bedöms dock krävas först när anslutningen och 
utbyggnaden i skärgården kommit längre, det vill säga efter 2025. 

För att ansluta och försörja Kosteröarna med enbart delvis ansluten bebyggelse är det 
möjligt att klara försörjningen med en mindre del av ovanstående åtgärder. Liknande kan 
en mindre del av åtgärderna vara tillräckligt om andra anslutningar i södra skärgården 
sker senare än förväntat.  

Rossö lågreservoar rekommenderas att byggas ut snarast, då befintlig lågreservoar är 
mycket underdimensionerad i hänsyn till reservvattenvolym och säkerhet vid ett 
driftavbrott. Befintlig lågreservoar är dessutom i mindre god kondition. En ny lågreservoar 
vid Rossö skulle även öka utjämningsmöjligheten och därmed avlasta Tjärnö och Stare 
tryckstegringsstationer. 

En rad åtgärder är redan planerade och till olika grad påbörjade för att stärka 
försörjningen av södra skärgården, nämligen: 

• Ny tryckstegringsstation vid Österröd 

• Ny tryckstegringsstation och lågreservoar för norra Stare 

• Ny tryckstegringsstation och lågreservoar vid Dafter för Daftö Resort och Lilla 
Åseröd 

• Ny tryckstegringsstation och lågreservoar för södra Öddö 

Dessa åtgärder kommer att förbättra försörjningen av södra skärgården avsevärt då 
kapaciteten ökar mellan Österröd och Stare med hjälp av tryckstegringsstationen vid 
Österröd, samtidigt som flödestopparna utjämnas i och med anläggandet av 
lågreservoarerna.  

I händelse av att Kosteröarnas dricksvattenförsörjning inte skulle anslutas till Öddö är det 
eventuellt möjligt att de nu planerade åtgärderna i södra skärgården är tillräckliga för att 
klara övrig framtida planerad anslutning av nya och befintliga områden till och med 2025. 
Detta är emellertid en bedömning och har inte kontrollberäknats. 

Den nya tryckstegringsstationen vid Källviksdalen behöver anläggas så snart de nya högt 
belägna exploateringsområdena börjar bebyggas. Däremot kan utbyggnad av 
lågreservoar avvaktas, om så önskas, till dess att fler exploateringsområden, och då 
framförallt vid Capri, är på gång. Dock krävs lågreservoaren till dess att Capri byggs ut. 

Exploaterings- och anslutningsplanerna norr om Strand är skjutna framåt i tiden varför 
Lindräckans tryckstegringsstation kan avvakta till ca 2035. En tillfällig 
tryckstegringsstation planeras däremot för att försörja de högst belägna fastigheterna 
nordöst om Stensvik. 
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Vissa mindre åtgärder är föreslagna för att lösa lokala problem i dagens försörjning. 
Dessa kan implementeras så snart möjlighet finns. Detta gäller bland annat 
tryckstegringsstation för Seglarbyn och Tången. 

5.6.2 Utbyggnadsordning 2025-2050 

Ånneröds högreservoar är sannolikt aktuell att anlägga ca 2025-2030. Dock är som 
beskrivet inte något optimalt läge identifierat för en högreservoar i Strömstad norra 
högzon. Ånneröds högreservoar rekommenderas därför utredas på nytt om ett antal år. 
Att anlägga en högreservoar enligt föreslagit läge bör jämföras med ett alternativ med flytt 
av tryckzonsgränsen för Strömstad lågzon norrut. Det är möjligt att Ånneröds 
högreservoar kan slopas med en sådan lösning. 

Ny tryckstegringsstation vid Lindräckan bör anläggas till år ca 2035. I samband med att 
stationen anläggs bör lågreservoaren vid den befintliga tryckstegringsstationen i sydöstra 
Strand utökas.  

Ny tryckstegringsstation i Skee gamla vattenverk för försörjning av Skee bör anläggas till 
ca 2025, då Bastekärr verksamhetsområde är planerat.  

Utökad reservvattenvolym för Skee bör anläggas ungefär samtidigt. Reservvolym är 
emellertid av mer strategisk karaktär och kan eventuellt skjutas framåt något, medan 
tryckstegringsstationen krävs för att erhålla tillräcklig kapacitet. Den är därför kritisk för 
försörjningen av Skee när mer ansluts i tryckzonen. 

Utökad lågreservoar på Tjärnö är inte nödvändigt att prioritera högt då underskottet i 
reservvattenvolym inte är extremt. Detsamma gäller Seläter, såvida lågreservoar för 
Källviksdalen och Capri byggs ut. 

Vissa åtgärder är föreslagna enbart för försörjning av lokala områden och är inte en del i 
att förstärka försörjningen för hela kommunen. Dessa åtgärder är därför enbart knutna till 
anslutningsområden som du ämnar försörja, och tidpunkten för utbyggnad är därför strikt 
bundet till anslutningsområdet. Detta gäller bland annat åtgärder för Norra Öddö, Rävö 
och Överby. 

5.7 Framtida drifthantering och styrning 

Strömstads framtida dricksvattendistributionssystem kommer enligt föreliggande förslag 
innefatta flertalet anläggningar som är nödvändiga för att klara försörjningen under 
högsäsong, men som till olika grad kan tas ur drift under lågsäsong.  

Föreslagna reservoarer föreslås byggas med möjlighet till sektionering, men det kan 
också vara möjligt att ta vissa av dessa helt ur drift under lågsäsongen. Detta avgörs av 
ett ställningstagande mellan omsättningsproblematiken och önskad säkerhet mot ett 
eventuellt driftavbrott. 

Då flödet är betydligt lägre under lågsäsong minskar friktionsförlusterna i ledningsnätet 
och trycknivån i systemet bibehålls över längre sträckor. Därför kan bland annat Jolkilen 
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och Öddö tryckstegringsstationer tas ur drift under lågsäsong. Stare högreservoar 
försörjer då en större del av södra skärgården. För att detta ska vara genomförbart utan 
stora ledningsförluster krävs då att ventilerna in till lågreservoarerna i södra skärgården 
och Kosteröarna stryps så att fyllnadsflödet sänks och anpassas för 
lågsäsongsförbrukningen. 

Det är viktigt att ventiler till lågreservoarer och liknande utförs som mjukstängande och att 
tryckstegringsstationer varvar upp och ner långsamt för att undvika tryckslag i 
ledningsnätet. Detta är särskilt viktigt för södra skärgården där tryckstegringsstationer 
kommer att jobba i serie (Jolkilen och Öddö).  

För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs långsamma flödesförändringar och ett bra 
styr- och reglersystem, som skall vara kommunikativt och ta hänsyn till parametrar ute på 
ledningsnätet. Om styrning av tryckstegringsstationerna sker enbart på lokala parametrar 
finns det risk för ojämna och instabila driftförhållanden. 

I de lågsäsongsberäkningar, som utförts i denna utredning har följande anläggningar 
räknats som avstängda: 

• Dafter lågreservoar. Tryckstegringsstationen är dock fortfarande i drift. 
Reservvolym finns istället i Stare högreservoar 

• Rävö tryckstegringsstation och lågreservoar 

• Överby tryckstegringsstation och lågreservoar 

• Öddö norra tryckstegringsstation och lågreservoar 

• Öddö brygga tryckstegringsstation och lågreservoar 

• Öddö södra tryckstegringsstation och lågreservoar 

• Lindräckan tryckstegringsstation och lågreservoar 

Följande reservoarer har förutsatts få en halverad volym under lågsäsongsberäkningarna: 

• Ånneröd högreservoar (725 m³ istället för 1 450 m³) 

• Seläter högreservoar (290 m³ istället för 580 m³) 

• Tjärnö lågreservoar (165 m³ istället för 330 m³) 

• Rossö lågreservoar (255 m³ istället för 510 m³) 

• Ekenäs lågreservoar (500 m³ istället för 1 000 m³) 

Vilka anläggningar som skall vara i drift eller ej under lågsäsong kan diskuteras. 
Ovanstående innebär en minskad risk för omsättningsproblematik och problem med 
gammalt vatten, men också en minskad driftsäkerhet och tålighet mot ett 
försörjningsavbrott till följd av exempelvis en större läcka i systemet. För flera av de 
föreslagna anläggningarna finns därför anledning att utreda närmre vad som är den mest 
optimala låg- och högsäsongsdriften. 
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Övergripande kan vidare konstateras att för att hantera planerade anslutning av nya och 
befintliga områden till det befintliga dricksvattendistributionssystemet, som redan idag är 
belastat under högsäsong, så kommer det krävas flera anläggningar som är i drift enbart 
högsäsong. Härav följer att distributionssystemet i framtiden kommer kräva fler 
arbetstimmar för driftpersonal för inkoppling/avstängning, intrimning, desinfektion, mm. 

I sammanhanget kan nämnas att alternativet till utbyggnad av fler anläggningar är 
utbyggnad/omläggning av huvudledningar till större ledningsdimensioner, vilket dock inte 
kan rekommenderas eftersom detta bedöms mer kostsamt och onödigt då stora delar av 
ledningssystemet ändå är relativt nytt. Dessutom kommer utbyggnad av större 
huvudledningssystem att leda till sämre vattenomsättning under lågsäsong. Det bedöms 
därför som en bättre lösning att ha fler anläggningar och då istället få en högre kostnad 
för drifthållning av dessa. 

Även i befintligt dricksvattendistributionssystem förekommer klagomål om 
kvalitetsproblem beträffande dricksvattnet under lågsäsong. Mer eller mindre 
regelbundna spolningar genomförs därför i vissa delar av kommunen. Parallellt med 
föreliggande utredning har planer påbörjats för upprättande av mer strukturerade 
spolplaner för olika delar av kommunen i syfte att erhålla en genomarbetad struktur för 
regelbundna spolningar så att en optimal omsättning i ledningssystemet kan 
upprätthållas. 

Även för den framtida försörjningen kommer spolningar under lågsäsong att vara 
nödvändiga, eftersom skillnaden mellan lågsäsongsförbrukning och 
högsäsongsförbrukning är stor. Vidare finns det också äldre ledningar i centrala 
Strömstad som är överdimensionerade, vilket ofta medför kvalitetsproblem. Dessa 
problem avhjälps inte genom utbyggnad av det framtida försörjningssystemet utan måste 
avhjälpas med spolningar. 

5.8 Förslag till placering av nya flödesmätare 

För att erhålla en bättre statistik och kontroll över vattenförbrukningen i olika delar av 
ledningsnätet behöver mätare och rutiner för driftdatainsamling ses över och förbättras. 

Övergripande är placeringen av befintliga mätare bra, men vid insamling av driftdata inom 
denna utredning uppdagades flertalet problem. Bland annat gick det inte att för samma 
tidsperiod få fram separata flöden för Seläter och Kebal vid Norrkärrs 
tryckstegringsstation. Utgående flöde vid Tjärnö tryckstegringsstation gick inte heller att få 
fram.  

Så långt som möjligt bör samtliga befintliga flödesmätare och nivåmätare i reservoarer 
vara utrustade med fjärruppkoppling för direkt datainsamling till kommunens 
driftövervakningssystem. Upplösningen bör vara minst en timme och då medelflöde över 
en timme. Om enbart pulsvärden kan samlas in bör data istället samlas in åtminstone var 
tionde eller femte minut, så att timmedelvärden i efterhand kan beräknas med någorlunda 
kvalitet. 
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Senare mottagen driftdata indikerar att mätdatahanteringen förbättrats under 2014 
(driftdata som använts för huvuddelen av denna utredning kommer från 2013). 

Mätare som är placerade i anläggningar som enbart används under sommarperioden bör 
installeras på ett sådant sett att mätning möjliggörs även när anläggningen inte är drift. 
Med andra ord bör exempelvis flödesmätare vid Tjärnö tryckstegringsstation vara 
placerad så att denna mäter flödet till Tjärnö (och till Rossö) även om stationen är 
avstängd under lågsäsong. Detta för att få en bra information om förbrukningen året om, 
och för att kontinuerligt kunna upptäcka och lättare lokalisera läckor på ledningsnätet. 

En befintlig mätarbrunn är belägen vid korsningen Surbrunnsgatan/Kebalvägen. Denna 
har tidigare mätt flödet till Norrkärrs tryckstegringsstation. På grund av den nyligen 
utbyggda ledningssträckan längs golfbanan och Grandalsvägen erhålls en rundmatning 
som gör att det flöde som mäts upp i denna punkt emellertid inte kan härledas vart det 
går. Därmed är mätdata för denna punkt i princip oanvändbar för att kontrollera 
förbrukning. Samma resonemang gäller flödesmätare vid Soptippen avloppspumpstation, 
som blir obrukbar till följd av rundmatning vid Kebalvägen/Flädervägen. 

Dock bedöms det tillräckligt att ha flödesmätare i Norrkärrs (för båda zonerna), Härslätts 
(för båda zonerna) och Oslovägens tryckstegringsstationer för att erhålla en bra 
zonindelning och mätning av förbrukning i den norra kommundelen, så länge dessa 
mätare uppfyller ovanstående beskrivning om tillförlitlighet och upplösning.  

Då den föreslagna ledningsutbyggnaden sker mellan Ånneröd och Knarrevik 
rekommenderas också att en flödesmätare placeras i början av denna ledning. 

Nya tryckstegringsstationer, framförallt de större med tillhörande lågreservoarer, bör 
utrustas med uppkopplade flödesmätare och nivåmätare likaså. 
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6 Spillvattenavledning 

6.1 Allmänt 

Under rubrikerna nedan beskrivs kortfattat nuvarande system för spillvattenavledning och 
dess belastning inom de områden som idag avleder eller i framtiden planeras avleda 
spillvatten till Österröd avloppsreningsverk i den södra delen av Strömstads samhälle. 

Under rubrikerna återfinns också förslag till åtgärder för att förbättra befintliga system, 
samt även för att möjliggöra anslutning av planerad och befintlig bebyggelse utan att 
orsaka eller förvärra problem. 

6.2 Befintliga förhållanden 

6.2.1 Allmänt 

Strömstads kommun har idag ett spillvattensystem, som till vissa delar är i relativt dålig 
kondition och som också är hårt belastat med tillskottsvatten i form av felkopplade 
hårdgjorda ytor, inläckage/överläckning, dräneringsvatten och havsvatteninläckage. Detta 
gäller då främst de äldre delarna av ledningsnätet där det också fortfarande ibland finns 
kombinerade ledningssystem och egentliga dagvattensystem saknas. 
Detta leder till att systemet blir överbelastat i samband med nederbörd och höga 
havsnivåer, vilket innebär uppdämningar i ledningssystemet och bräddning av utspätt 
spillvatten till närliggande recipienter. Till detta kommer sedan också en stor 
årstidsvariation i spillvattenbelastningen med maxvärden under slutet av juli/början av 
augusti. 

De bebyggda områdena som idag avleder spillvatten in till Österröd avloppsreningsverk 
omfattar ca 1 440 ha och innehåller 66 st. avloppspumpstationer (samt ytterligare några 
mindre), samt ca 106 km självfallsledningar (exkl. serviser). Spillvattensystemet framgår i 
sin helhet av Bilaga 2.1A och indelad i olika delområden av Bilaga 2.2 – 2.6. 

6.2.2 Österröd avloppsreningsverk 

Allt spillvatten från Strömstadsområdet mellan Strand i norr, Rossö i söder och Skee i 
öster avleds genom ett system av ledningar och avloppspumpstationer in till Österröd 
avloppsreningsverk. 

Avloppsreningsverket är beläget i den södra utkanten av Strömstads samhälle, ca 150 m 
norr om Hålkedalskilen. Spillvatten kommer idag in till avloppsreningsverkets 
inloppspumpstation, som är belägen vid reningsverkets norra del, från tre håll. En gren 
kommer västerifrån med spillvatten från västra/centrala Strömstad, en gren kommer 
söderifrån med spillvatten från Södra skärgården och en gren kommer norrifrån med 
spillvatten från norra och östra Strömstad, Selläter/Kebal och Skee. 
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Inloppspumpstationen vid avloppsreningsverket har idag en maximal kapacitet om ca 138 
l/s (skall dock egentligen kunna ge ca 210 l/s). Inloppspumpstationen kan idag vid 
långvarig nederbörd belastas med kontinuerlig pumpning från tre avloppspumpstationer; 
Myren (ca 105 l/s), Prästängen 1 (ca 118 l/s) och Hålkedalen (ca 30 l/s).  
Detta innebär att inloppspumpstationens kapacitet överskrids och dämning sker i 
ledningssystemet uppströms stationen. Vid nivån +0,53 m kan bräddning ske till bäck mot 
Hålkedalskilen via ett bräddavlopp mellan Myren och inloppspumpstationen. 

Avloppsreningsverket har idag en kapacitet om ca 85 l/s (Qdim), men skall kunna ta emot 
2 x Qdim (ca 170 l/s) under kortare perioder, vilket dock inloppspumpstationen idag inte 
klarar av. 

Reningsprocessen består av mekanisk rening, sandfång, biologisk rening och 
mellansedimentering. Efter detta följer kemisk rening i fyra flockningsbassänger med 
efterföljande sedimenteringsbassänger. Det renade spillvattnet passerar sedan 2 st. 
poleringsdammar innan det pumpas västerut från inloppspumpstationen (maxkapacitet 
också ca 138 l/s) via en ca 1,1 km lång PVC 315 mm ledning, som övergår till en ca 560 
m lång 400 mm självfallsledning med utlopp i havet ca 250 m sydväst om Myrens 
småbåtshamn. 

Överskottsslam förtjockas och blandas med kemslam för att sedan pumpas vidare via ett 
luftat slamförråd till slamavvattning med hjälp av slamcentrifug. Slammet pumpas sedan 
vidare till vassbäddar i den östra delen av reningsverksområdet. 

Det planeras för en större ombyggnad av avloppsreningsverket under 2016 – 2018, vilket 
innebär att reningsverkets kapacitet kommer att ökas till ca 165 l/s (2 x Qdim). Verket 
skall sedan också kunna ta emot flödestoppar om totalt upp emot ca 335 l/s i samband 
med stora nederbördsmängder. Hälften av detta flöde kommer då endast att genomgå 
enklare rening i form av rensgaller, sandfång och försedimentering innan det släpp ut i 
havet utanför Myren. 

Avloppsreningsverket får idag ta emot spillvatten från ca 21 400 pe under 
högsommarperioden, vilket kan innebära en medelspillvattenbelastning om totalt ca 40 
l/s. 

I Tabell 4 nedan redovisas årsvärden för år 2009 - 2014 för inkommande årsvisa 
avloppsvattenmängder till ARV och utgående dricksvattenflöden från Strömstads 
vattenverk, samt uppmätt årsnederbörd vid SMHI:s närliggande mätstation Håvelund. 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

55 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Sammanställning över uppmätta avloppsvattenmängder till Österröd ARV och uppmätta 

dricksvattenmängder från Strömstads vattenverk, samt uppmätt årsnederbörd (SMHI:s närliggande 

mätstation i Håvelund). Årsvärden och medelvärden för perioden 2009 – 2014. 

År Nederbörd Avloppsvattenmängd   Dricksvattenmängd     

  mm/år m3/år m3/dag m3/tim l/s m3/år m3/dag m3/tim l/s 

2009 1010 1301195 3565 149 41 1220496 3344 139 39 

2010 832 1222504 3349 140 39 1222411 3349 140 39 

2011 1142 1544135 4231 176 49 1243376 3407 142 39 

2012 1089 1537613 4213 176 49 1278511 3503 146 41 

2013 932 1412729 3870 161 45 1203218 3296 137 38 

2014 1170 1673741 4586 191 53 1254003 3436 143 40 

Medel 1029 1448653 3969 166 46 1237003 3389 141 39 

 

I nedanstående diagram redovisas uppmätta inkommande flöden till Österröd 
avloppsreningsverk jämte uppmätta utgående flöden från Strömstads vattenverk 
(motsvarande ”rent spillvatten”) för perioden 2009 – 2013. 
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Figur 7 Registrerade inkommande avloppsflöden till reningsverket och utgående flöden från 

vattenverket för perioden 2009 - 2013 

I diagrammet och tabellen ingår då inga bräddmängder. Det förekommer idag 
bräddningar i varierande omfattning i ca 17 st. punkter ute på ledningsnätet eller i 
avloppspumpstationerna. 

Av diagrammet framgår att man periodvis har mycket höga inkommande flödestoppar 
jämfört med den normala spillvattenavrinningen. Differensen beträffande lägre 
inkommande flöde till avloppsreningsverket jämfört med utgående flöde från vattenverket 
har utretts med kontrollmätning men under kontrollmätningsperioden förelåg inga 
märkbara avvikelser. 
Detta innebär att det kan vara så att man har ett utläckage av spillvatten från 
ledningssystemet när man har låga grundvattennivåer eller ett mycket stort utläckage av 
dricksvatten, som inte letar sig in i spillvattensystemet igen (vilket annars är normalt). 

Vissa mätfel skulle dock kunna förekomma, där februari 2010 var en misstänkt sådan 
period. Vattenförbrukningen ökade då under en period till näst intill högsäsongsnivå, 
vilket inte har någon känd förklaring. 

Tillrinningen till Österröd avloppsreningsverk har analyserats med hjälp av en 
programvara Mikeurban RDI (Rain Dependent Infiltration), som tar hänsyn till 
nederbördsmängder och temperatur. Med hjälp av programmet beräknas sannolik 
fördelning av olika komponenter i det inkommande spillvattnet till avloppsreningsverket. 
Resultat framgår nedan. 
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Figur 8 Beräknad tillrinning (RDI) uppdelat i flödeskomponenter, som medeltal för åren 2008 - 2013, 

i procent av total tillrinning till Österröd avloppsreningsverk. 

I Figur 9 nedan framgår resultatet som fördelning i olika komponenter under hela 
beräkningsperioden 2008 – 2013. 
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Figur 9 Beräknad tillrinning (RDI) avseende tillskottsvatten till Österröd avloppsreningsverk 

uppdelat i flödeskomponenter, baserat på dygnsvärden (m3/s). 

Andelen vatten från hårdgjorda ytor (rödmarkerat), dvs. direkt nederbördspåverkan, är 
relativt liten sett på volymbasis (årsbasis). Däremot orsakar denna flödeskomponent höga 
flödestoppar under kort tid, t.ex. vid intensiva regn. 
Det bör observeras att momentana flödestoppar från hårdgjorda ytor kan vara betydligt 
större än de som visas i figuren, då det här enbart redovisas uppmätta dygnsflöden. 

Nedan redovisas beräknade nyckeltal avseende inkommande flöden till Österröd 
avloppsreningsverk. Nyckeltalsberäkningarna är baserade på uppmätta flödesvärden för 
perioden 2009 - 2012. Här redovisas nyckeltalen USG och LDM för respektive år.  
USG är utspädningsgrad, d.v.s. inkommande avloppsvattenflöde/dricksvattenförbrukning.  
LDM är (avloppsvattenflöde – dricksvattenförbrukning)/total ledningslängd, uttryckt som 
liter per dygn och meter ledning. 

Av beräkningsresultatet framgår att nyckeltalet USG uppgår till i medeltal ca 1,6 och LDM 
uppgår i medeltal till ca 12 l/d,m. 
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Den registrerade medelnederbörden under åren 2009 - 2012 uppgick till 1 018 mm. I de 
beräknade nyckeltalen ovan ingår dock inte bräddmängderna i kommunen ute i 
ledningssystemet och vid inloppspumpstationen till avloppsreningsverket. 

 

Figur 10 Nyckeltal USG och LDM för spillvattensystemet i Strömstads kommun. 

Beräkning av nyckeltalen utspädningsgrad (USG) och tillskottsvatten/ledningslängd 
(LDM) har uppvisat låga värden, 1,6 beträffande USG och 12 beträffande LDM. Dessa 
värden ligger då betydligt under meteorologiskt normerade medelvärden för 35 
undersökta kommuner. 



   

 

 

 

60 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Södra skärgården 

6.2.3.1 Beskrivning av befintligt system 

I den delen av Strömstads kommun som avleder spillvatten söderifrån till Österröds 
avloppsreningsverk finns det idag totalt ca 24,4 km självfallsledningar för spillvatten 
utbyggda (inkl. en del privata ledningar). Ledningsnätet är i huvudsak utbyggt som 
duplikat system eller separat system. 

Inom detta ledningsnät finns också 22 st. huvudavloppspumpstationer och ca 18 st. 
bräddavlopp/nödutlopp inne i eller i nära anslutning till pumpstationerna. 
Området omfattar Rossö, Tjärnö/Saltö, Lindholmen/Killingholmen, Öddö, Daftön, 
Båleröd/Bjälveröd, Daftö Resort, Stare, Hällekind och Hålkedalen. Områdets omfattning, 
pumpstationernas lägen, samt huvudspillvattenledningsnätets utformning framgår av 
Bilaga 2.1A och 2.2. 

Ledningarna och avloppspumpstationerna avleder spillvatten från ett område omfattande 
totalt ca 785 ha och med ca 750 anslutna bofasta personer till Österröds 
avloppsreningsverk. 

Under högsommarperioden ökar belastningen på spillvattenanläggningarna i området 
dramatiskt genom det stora antalet sommargäster i fritidshus, gästhamnar, 
campingplatser, hotell/pensionat, mm. Detta innebär att medelspillvattenavrinningen 
(exkl. dränvatten) kan öka från ca 1,5 l/s till ca 10 l/s, d.v.s. ca 6 - 7 ggr högre än 
årsmedelavrinningen. 

Avledning av spillvatten sker i huvudsak genom avledning av spillvatten med självfall till 
mindre avloppspumpstationer, som sedan avleder spillvattnet med pumpning och via 
ytterligare självfallsledningar till huvudpumpstationer för vidare pumpning norrut i 
sjöledningar till nästa ö. 

I systemet finns tre huvudledningssträckningar enligt nedan: 

1. Rossö – Tjärnö – Öddö – Stare 

2. Båleröd – Daftö Resort – Stare 

3. Stare – Hålkedalen – Österröd avloppsreningsverk 

Sträckningarna 1 och 2 delar idag på en tryckledning längs sträckan mellan Jolkilen och 
Stare avloppspumpstation. 

Bedömda sommarfolkmängder och spillvattenflöden, samt uppmätta deltagande 
hårdgjorda ytor och dränvattenflöden inom de olika pumpstationsområdena framgår av 
Tabell 5. 
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Tabell 5 Sammanställning över södra skärgårdens delområdens spillvattenavledning och 

tillskottsvatten 

Delområde Antal  
pe 

Medelspillvatten-
flöde (l/s) 

Dränvatten-
flöde (l/s) 

Delt. yta 
(ha) 

Konc. 
tid (min) 

Delområde 1 
(Båsen 3) 

90 0,17 försumbart 0,07 120 

Delområde 2 
(Båsen 2) 

155 0,29 försumbart 0,02 120 

Delområde 3 
(Båsen 1) 

50 0,09 försumbart försumbart --- 

Delområde 4 
(Långövägen) 

60 0,11 
Kunde inte 

mätas 
Kunde inte 

mätas 
--- 

Delområde 5 
(Vikarnevägen) 

45 0,08 < 0,1 0,6 90 - 2 880 

Delområde 6 
(Rossö hamn) 

60 0,11 <0,05 1,4 60 - 5 760 

Delområde 7 
(Höjden) 

80 0,15 försumbart 0,25 90 - 1 440 

Delområde 8 
(Rossö h-pstn.) 

350 0,65 0,6 0,35 90 - 240 

Delområde 9 
(Spränget) 

175 0,32 försumbart 0,45 180 – 1 440 

Delområde 10 
(Bofors camp.) 

415 0,77 försumbart 1,10 120 – 2 880 

Delområde 11 
(Tjärnö 2) 

45 0,08 
Kunde inte 

mätas 
Kunde inte 

mätas 
--- 

Delområde 12 
(Tjärnö h-pstn.) 

150 0,28 försumbart 0,02 360 - 720 

Delområde 13 
(Bogen) 

80 0,15 försumbart försumbart --- 

Delområde 14 
(Öddö brygga) 

190 0,35 försumbart försumbart --- 

Delområde 14A  
(Öddö) 

25 0,05 försumbart --- --- 

Delområde 15 
(Båleröd) 

410 0,76 0,25 3,00 40 – 1 800 

Delområde 16 
(Björnviken) 

225 0,42 <0,05 0,10 100 - 800 

Delområde 17 
(Daftö Resort) 

1 750 3,25 försumbart 1,50 60 – 1 200 
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Delområde 18 
(Tjärndalen) 

255 0,47 <0,1 0,38 120 - 1 440 

Delområde 19 
(Stare) 

600 1,11 1,0 4,22 15 – 1 440 

Delområde 20 
(Hällekind) 

250 0,46 försumbart 0,04 30 

Delområde 21 
(Hålkedalen) 

155 0,29 <1,0 0,30 60 

TOTALT 5 615 10,4 ≤3,0 13,8 --- 

 

Spillvattenflödet är beräknat utifrån antal anslutna fastigheter inom respektive område, 
3,0 pe/fastighet och 160 l/pd. Dräneringsvattenflöden och deltagande hårdgjorda ytor vid 
nederbörd, samt koncentrationstider har tagits fram utifrån utförda fältmätningar i 
områdets avloppspumpstationer under oktober 2013. Nederbördsmätningar utfördes 
också på två platser i området under perioden. Ingen havsnivåpåverkan kunde 
konstateras i området under denna period. 

Totalt bedöms en nederbördspåverkad avrinning motsvarande totalt ca 13,8 ha belasta 
spillvattensystemet i den södra skärgården. Det rör sig i huvudsak om relativt långsamt 
deltagande hårdgjorda ytor, t.ex. inläckage och dräneringsvatten, men det finns också 
inom några områden en relativt snabb påverkan vilken kan härröra från felkopplade 
hustak, mm. 

Störst nederbördspåverkan uppmättes i tillrinningsområdena till Vikarnevägen, Rossö 
hamn, Rossö, Bofors camping, Båleröd, Daftö Resort, Stare och Hålkedalen. Påverkan 
var mycket liten i de mer nyanslutna områdena på södra Rossö, Öddö och Daftön. 

I figurerna nedan redovisas exempel på kraftig nederbördspåverkan i tillrinningsområdet 
till Bofors camping, på Rossö och i Båleröd. 
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Figur 11 Exempel på ökning av tillrinning till Bofors camping avloppspumpstation i samband med 

nederbörd (röd kurva = flöde) (blå kurva = nederbördsintensitet). 

 

Figur 12 Exempel på ökning av tillrinning till Rossö huvudavloppspumpstation i samband med 

nederbörd (röd kurva = flöde) (blå kurva = nederbördsintensitet). 

I samband med fältarbetena inventerades också avloppspumpstationerna och deras 
kapaciteter kontrollmättes, samt jämfördes med beräknade teoretiska kapaciteter.  
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De uppmätta/beräknade kapaciteterna ställdes också i relation till varandra i kedjan av 
avloppspumpstationer in mot Österröd avloppsreningsverk. I Tabell 6 Kapacitet i 
huvudpumpstationer nedan visas en sammanställning av huvudpumpstationernas 
maximala kapaciteter. 

Tabell 6 Kapacitet i huvudpumpstationer i södra skärgården 

Pumpstation Maximal uppmätt 

kapacitet (l/s) 

Maximal teoretisk 

kapacitet (l/s) 

Pumpar 

till 

Rossö  14,6 17,5 Tjärnö 

Tjärnö  11,8 17,8 Öddö 

Öddö  5,9/12,0* 19,0 Stare 

Daftö Resort 18,9/24,8* 22,0 Stare 

Stare 17,0 22,0 Hålkedalen 

Hålkedalen 30,2 39,0 Österröd 

* Pumpar delvis på samma ledning mot Stare 

Av tabellen framgår att kapaciteterna är nedsatta i flera stationer och ökar inte heller 
speciellt mycket längs kedjan in mot Österröd.  

Då de ovanstående pumpstationerna också belastas med spillvatten/tillskottsvatten från 
lokala delområden blir systemet relativt snart överbelastat, speciellt vid mer långvariga 
regn som medför långvariga kontinuerliga pumpningar inom området.  

Rossö har t.ex. högre kapacitet än Tjärnö och Öddö har endast ca hälften av Tjärnös 
kapacitet när Daftö Resort är i drift (vilket den givetvis är vid nederbörd). Även 
Starestationen utgör en trång sektion i systemet med en alldeles för liten kapacitet. 

Vid inventeringarna konstaterades också att ett antal lågt belägna avloppspumpstationer 
saknar någon form av skydd mot bakvatteninträngning från havet via bräddavloppen. 

Sammantaget innebär hög sommarspillvattenbelastning, drän- och 
tillskottsvattenbelastning i kombination med låga pumpkapaciteter att man har ett till stora 
delar dåligt fungerande system för spillvattenavledning i den södra skärgården.  

Resultatet av detta är att man erhåller uppdämningar och bräddningar i systemet. 
Bräddpunkterna är direkt olämpliga då de ofta är belägna vid grunda vikar och i vissa fall 
nära badplatser. 

6.2.3.2 Beräkningsresultat befintlig anläggning 

En datormodell har upprättats över huvudspillvattensystemet i den södra skärgården 
omfattande självfallsledningar, bräddavlopp och avloppspumpstationer. Modellen 
innehåller också sommarspillvattenbelastning, dränvattenbelastning och 
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nederbördspåverkan uttryckt som deltagande hårdgjorda ytor med olika 
koncentrationstider. 

För att kontrollera systemets kapacitet har modellen belastats med en regnserie som har 
återkomsttiden 10 år och olika varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn. 

I diagrammet i Figur 13 nedan redovisas beräknad bräddning för de olika regnen enligt 
ovan. 

 

Figur 13 Beräknade bräddvolymer vid 10-årsregn vid befintliga förhållanden. 

Av diagrammet framgår att stora bräddmängder erhålls vid Rossö (200 m3), Tjärnö (1 330 
m3), Öddö (2 110 m3), Båleröd 565 m3), Daftö Resort (310 m3) och Stare (3 750 m3) 
avloppspumpstationer.  

 
Inget bräddavlopp kunde lokaliseras vid Bofors camping. 

Dessa bräddmängder kan sannolikt bli betydligt större under ett ”blötare” år, då inläckage 

och dräneringsvattenmängder är betydligt större än den mätperiod 2013 som ligger till 
grunden för beräkningarna. 

Det kan också finnas risk för marköversvämning i anslutning till lågområden vid Rossö, 
Bofors camping, Tjärnö, Stare och Hålkedalen avloppspumpstationer när 
ledningssystemen är fullt utnyttjade. Detta framgår av exempel i Figur 14 med beräknad 
maximal trycklinje i anslutning till Rossö huvudavloppspumpstation.. 
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Figur 14. Exempel på maximal uppdämning i anslutning till Rossö huvudavloppspumpstation(södra 

sträckan) för nederbörd med återkomsttiden 10 år och med olika varaktigheter (10 min – 2 880 

min). 

6.2.3.3 Slutsatser Södra skärgårdens befintliga spillvattensystem 

Följande slutsatser kan dras avseende Södra skärgårdens befintliga spillvattensystem: 

• Det finns en stor tillskottsvattenpåverkan inom stora delar av området med 
undantag för några områden, främst de som anslutits under de senaste åren 

• Påverkan är till stora delar relativt långsam, vilket indikerar inläckage och anslutna 
husgrundsdräneringar. 
Det finns också en viss andel snabb påverkan i varierande omfattning, vilket 
indikerar felanslutna hustak och rännstensbrunnar/kupolbrunnar 

• Pumpkapaciteterna i huvudsystemet är till stora delar nedsatta och de 
korresponderar inte heller väl med varandra 

• Tillsammans medför tillskottsvattenpåverkan och otillräckliga pumpkapaciteter att 
man erhåller bräddningar vid ett flertal avloppspumpstationer; Rossö, Tjärnö, 

Maximal 
trycklinje 

Marknivå 

Rossö 
huvudpumpstation 

Ledning 
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Öddö, Båleröd, Daftö Resort och Stare. Inget bräddavlopp kunde dock 
lokaliseras vid Bofors camping pumpstation, som också är överbelastad 

• Det kan också finnas risk för marköversvämning vid stora långvariga regn i 
anslutning till lågområden vid Rossö, Bofors camping, Tjärnö, Stare och 
Hålkedalen avloppspumpstationer när ledningssystemen är fullt utnyttjade 

6.2.4 Kosteröarna 

6.2.4.1 Beskrivning av befintligt system 

Denna del av befintligt spillvattensystem har egentligen inte ingått i Swecos uppdrag, då 
inga fältarbeten eller inventeringar har utförts på Kosteröarna. Det pågår också större 
ombyggnader av befintligt spillvattensystem ute på öarna. 

Nedan följer emellertid en kortfattad beskrivning av nuvarande spillvattensystem. 

I de delar av Kosteröarna som avleds till Långegärde avloppsreningsverk finns idag totalt 
ca 11,3 km självfallsledningar för spillvatten utbyggda (inkl. en del privata ledningar). 
Ledningsnätet är i huvudsak utbyggt som separat system. Inom detta ledningsnät finns 
också 10 st. avloppspumpstationer med tillhörande bräddavlopp/nödutlopp inne i eller i 
nära anslutning till pumpstationerna. 

Området omfattar Ekenäs, Röd, ”Krysset”, Långegärde och Filjestad på Sydkoster, samt 
Duvnäs och Vättnet på Nordkoster. Områdets omfattning, pumpstationernas lägen, samt 
huvudspillvattenledningsnätets utformning framgår av Bilaga 2.1A och 2.2. 

Ledningarna och avloppspumpstationerna avleder spillvatten från ett område omfattande 
totalt ca 80 ha och med ca 350 anslutna bofasta pe till Långegärde avloppsreningsverk. 

Under högsommarperioden ökar belastningen på spillvattenanläggningarna i området 
dramatiskt genom det stora antalet sommargäster i fritidshus, gästhamnar, 
campingplatser, hotell/pensionat, mm.  

Detta innebär att medelspillvattenavrinningen ökar till cirka 1,4 l/s.  

Avledning av spillvatten sker i huvudsak genom avledning av spillvatten med självfall till 
mindre avloppspumpstationer, som sedan avleder spillvattnet med pumpning och via 
ytterligare självfallsledningar och pumpstationer vidare till avloppsreningsverket. 

I systemet finns fyra huvudledningssträckningar enligt nedan: 

1. Ekenäs – Kläpphagen – Affären/Krysset – Långegärde 

2. Röd – Affären/Krysset – Långegärde 

3. Vättnet – Trulsepallen – Långegärde 

4. Galejen – Trulsepallen – Långegärde 
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Flödesmätningar utfördes under 2008 i Långegärde avloppsreningsverk, men det finns 
inga redovisade resultat avseende nederbördspåverkan inom Långegärdeområdet i VA-
planen för Kosteröarna 2007-2027. Sannolikt finns det även här en viss påverkan, även 
om delar av ledningsnätet har byggts om ganska nyligen. 

Det har nyligen skett stora ombyggnader av VA-systemet på Sydkoster, mellan Ekenäs 
och Längegärde/Filjestad. Det planeras också för ombyggnad av systemen i Röd och på 
Nordkoster. 

6.2.5 Västra/centrala Strömstad 

6.2.5.1 Beskrivning av befintligt system 

I den delen av Strömstads kommun som avleder spillvatten västerifrån till Österröds 
avloppsreningsverk finns det idag totalt ca 25 km självfallsledningar för spillvatten. 

Ledningsnätet är i huvudsak utbyggt som duplikat system eller separat system, men det 
finns fortfarande en del kombinerade system i den centrala delen av staden. 
Inom detta ledningsnät finns också 9 st. huvudavloppspumpstationer och ca 10 st. 
bräddavlopp/nödutlopp inne i eller i nära anslutning till pumpstationerna. Bräddavlopp har 
dock inte kunnat lokaliseras för avloppspumpstationerna Surbrunn och Torskholmen. 
Området omfattar bl.a. delar av Bojardalen, Surbrunn, Nötholmen, Valemyr, centrala 
Strömstad, Slotteberget, Södertull, Vatuland, Torskholmen och Myren. 

Områdets omfattning, pumpstationernas lägen, samt huvudspillvattenledningsnätets 
utformning framgår av Bilaga 2.1A och 2.3. 

Ledningarna och avloppspumpstationerna avleder spillvatten från ett område omfattande 
totalt ca 192 ha och med ca 7 350 anslutna personer under sommarperioden till 
Österröds avloppsreningsverk. Detta innebär att medelspillvattenavrinningen (exkl. 
dränvatten) bedöms till ca 13,6 l/s. 

Avledning av spillvatten sker i huvudsak genom avledning av spillvatten med självfall till 
mindre och större avloppspumpstationer, som sedan avleder spillvattnet med pumpning 
och via ytterligare självfallsledningar i en kedja av avloppspumpstationer mot Österröd. 

I systemet finns tre huvudledningssträckningar enligt nedan: 

1. Bojardalen – Skeppsbroplatsen – Myren - Österröd 

2. Oslovägen – Skeppsbroplatsen – Myren – Österröd 

3. Berget – Myren – Österröd 

Skeppsbroplatsen och Berget, samt Torskholmen, delar idag på en tryckledning längs 
sträckan mellan Berget och strax innan Myren avloppspumpstation. 
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Bedömda sommarfolkmängder och spillvattenflöden, samt uppmätta deltagande 
hårdgjorda ytor och dränvattenflöden inom de olika pumpstationsområdena framgår av 
Tabell 7 nedan: 

Tabell 7. Sammanställning över västra/centrala Strömstads delområdens spillvattenavledning och 

tillskottsvatten 

Delområde Antal  
pe 

Medelspill-
vattenflöde (l/s) 

Dränvatten-flöde 
(l/s) 

Delt. yta 
(ha) 

Konc. 
tid 

(min) 

Delområde 1 

Folkparken pstn 
135 0,25 0,25 0,25 

60-
1440 

Delområde 2 

Bojardalen pstn 
70 0,13 0,10 0,14 60-720 

Delområde 3 

Surbrunn pstn 
55 0,10 0,35 0,2 15 

Delområde 4 

Nötholmen pstn 
540 1,00 0,05 0 - 

Delområde 5 

Oslovägen pstn. 
650 1,20 2,20 3,1 

10-
2880 

Delområde 6 

N. Hamngatan 
1 030 1,90 1,00 3,34 30-

2880 

Delområde 7 

Surbrunnsgatan 
545 1,01 1,30 0,06 15 

Delområde 8 

Skeppsbroplatsen 

pstn 

225 0,42 0 0,04 15 

Delområde 9 

Polishuset 
1 215 2,23 0,50 0,70 15 

Delområde 10 

Karlsgatan 
690 1,28 0,50 0,27 20 

Delområde 11 

Berget pstn 
680 1,26 0,20 2,13 25 

Delområde 12 

Järnvägsgatan 
495 0,92 0,70 0,65 15 

Delområde 13 

Torskholmen pstn 
150 0,28 0,05 -- -- 

Delområde 14 

Trädgårdsgatan 
460 0,85 2,50 2,6 25-180 
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Delområde 15 

Myren pstn 
70 0,13 0,05 0,4 10 

Delområde 16 

norr om 

Hålkedalskilen 

350 0,65 -- -- -- 

TOTALT 7 350 13,6 9,8 13,9 -- 

 

Spillvattenflödet är beräknat utifrån debiterad dricksvattenförbrukning och driftstatistik för 
sommarperioden. Dräneringsvattenflöden och deltagande hårdgjorda ytor vid nederbörd, 
samt koncentrationstider har tagits fram utifrån utförda fältmätningar i områdets 
ledningsnät och avloppspumpstationer under november – december 2013.  

Nederbördsmätningar utfördes också på två platser i området under perioden. 
Havsnivåpåverkan kunde konstateras i tillrinningsområdena till Surbrunn och 
Torskholmen avloppspumpstationer under denna period. 

Totalt bedöms en nederbördspåverkad avrinning motsvarande totalt ca 13,9 ha belasta 
spillvattensystemet i de västra/centrala delarna av Strömstad. Det rör sig till stora delar 
om relativt snabb påverkan, vilken kan härröra från kombinerade ledningssystem, 
felkopplade hustak och rännstensbrunnar, mm. Det finns också påverkan motsvarande 
relativt långsamt deltagande hårdgjorda ytor, t.ex. inläckage och dräneringsvatten inom 
delar av området. Även det totala läck- och dränvattenflödet i området var högt, ca 10 l/s. 

Stor och snabb nederbördspåverkan uppmättes i delområdena till pumpstationerna 
Surbrunn, Oslovägen, Skeppsbroplatsen, Berget och Myren. En stor mer långsam 
påverkan konstaterades också inom tillrinningsområdet till Oslovägen. Påverkan var liten 
i de mer nyanslutna områdena till Bojardalen, Folkparken och Nötholmen, samt 
Torskholmen. 

I figurerna nedan redovisas exempel på kraftig havsnivåpåverkan i tillrinningsområdet till 
Surbrunn, då ingen nederbörd förekom. 
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Figur 15 Havsnivåpåverkan vid Surbrunn avloppspumpstation (röd kurva = inflöde pumpstation, blå 

kurva = havsnivå) 

I samband med flödesmätningarna konstaterades också att spolning av filter i Badhuset, 
vilket sker med höga flöden (ca 20 – 25 l/s) varje måndag morgon, orsakar bräddningar i 
bräddavlopp vid Polishuset till Strömsåns utlopp vid Norra hamnen. Spolningar 
förekommer också 3 – 4 ggr/dygn med lägre flöden om ca 4 – 5 l/s, vilka dock inte 
orsakar bräddning. Nedan redovisas ett exempel på ett bräddtillfälle. 

Flödespåverkan 
vid ca +0,4 m 
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Figur 16 Exempel på uppmätta spolvattenflöden i mätpunkt vid Södra Hamngatan 

(röd kurva = flöde, blå kurva = hastighet och grön kurva = nivå i bräddpunkten) 

I diagrammen nedan redovisas exempel på nederbördspåverkan i några punkter inom 
den centrala delen av Strömstad. 

 

Spolvatten 

Bräddnivå 
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Figur 17 Exempel på dämning och bräddning i mätpunkt vid Södra Hamngatan 

(röd kurva = flöde, blå kurva = hastighet och grön kurva = nivå i bräddpunkten, lila kurva är 

nederbördsintensitet) 

 

Bräddnivå 
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Figur 18 Exempel på nederbördpåverkan vid Myren (Trädgårdsgatan) 

(röd kurva = flöde, blå kurva = nederbördsintensitet) 

 

Figur 19 Exempel på nederbördpåverkan vid Oslovägen avloppspumpstation 

(röd kurva = flöde, blå kurva = nederbördsintensitet) 

I samband med fältarbetena inventerades också avloppspumpstationerna och deras 
kapaciteter kontrollmättes, samt jämfördes med beräknade teoretiska kapaciteter.  
De uppmätta/beräknade kapaciteterna ställdes också i relation till varandra i kedjan av 
avloppspumpstationer in mot Österröd avloppsreningsverk. Alla pumpuppgifter gick dock 
inte att få fram.  

I tabellen nedan visas en sammanställning av huvudpumpstationernas maximala 
kapaciteter. 

Tabell 8 Sammanställning av kapacitet i huvudpumpstationer 

Pumpstation Maximal uppmätt 

kapacitet (l/s) 

Maximal teoretisk 

kapacitet (l/s) 

Pumpar till 

Oslovägen 15,5 28,0 Skeppsbroplatsen 

Skeppsbroplatsen* 85* Okänd Myren 

Berget* 109* Okänd Myren 

Myren 114 148 Österröd 

* Pumpar delvis på samma ledning mot Myren 
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Av tabellen framgår att kapaciteterna är nedsatta i flera stationer.  
Då de ovanstående pumpstationerna också belastas med spillvatten och stora mängder 
tillskottsvatten från lokala delområden blir systemet mycket snart överbelastat både vid 
kortvariga och långvariga regn, vilket medför omedelbara bräddningar. 

Idag körs endast två pumpar (ca 105 l/s) i Myren in mot Österröd avloppsreningsverk. 
Pumpning med tre pumpar medför endast ökad bräddning till Hålkedalskilen i 
bräddavloppet uppströms Österröd inloppspumpstation. 

Vid inventeringarna konstaterades också att några lågt belägna avloppspumpstationer 
saknar skydd mot bakvatteninträngning från havet via bräddavloppen. 

Sammantaget innebär hög sommarspillvattenbelastning, kombinerade ledningssystem, 
drän- och tillskottsvattenbelastning i kombination med låga pumpkapaciteter att man har 
ett till stora delar dåligt fungerande system för spillvattenavledning i de västra/centrala 
delarna av Strömstad. 

Resultatet av detta är att man erhåller uppdämningar och bräddningar i systemet. Några 
av bräddpunkterna är direkt olämpliga då de är belägna vid Strömsvattnet, Strömsåns 
utlopp vid Norra hamnen och Södra hamnen (gästhamn), samt söder om Myrens 
småbåtshamn. Bräddpunkten vid Myren är dock godkänd av Länsstyrelsen.  
Det kan också ske bräddning till den inre delen av Hålkedalskilen via bräddavloppet på 
ledningen mellan Myren och Österröd när reningsverkets inloppspumpstation blir 
överbelastad vid samtidig pumpning från Prästängen1, Hålkedalen och Myren i samband 
med nederbörd. 

6.2.5.2 Beräkningsresultat befintlig anläggning 

En datormodell har upprättats över huvudspillvattensystemet i den västra/centrala delen 
av Strömstad omfattande självfallsledningar, bräddavlopp och avloppspumpstationer. 
Modellen innehåller också sommarspillvattenbelastning, dränvattenbelastning och 
nederbördspåverkan uttryckt som deltagande hårdgjorda ytor med olika 
koncentrationstider. 

För att kontrollera systemets kapacitet har modellen belastats med en regnserie som har 
återkomsttiden 10 år och olika varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn. 

I diagrammet nedan redovisas beräknad bräddning för de olika regnen enligt ovan. 
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Figur 20 Beräknade bräddvolymer vid 10-årsregn vid befintliga förhållanden 

Av diagrammet framgår att stora bräddmängder erhålls vid Oslovägen (270 m3), 
Skeppsbroplatsen (110 m3), Södra Hamngatan (200 m3), Berget (350 m3), Myren (2 400 
m3) och Hålkedalen (560 m3). Inga bräddavlopp kunde lokaliseras vid Surbrunn eller 
Torskholmen. 

Bräddmängderna kan sannolikt bli betydligt större under ett ”blötare” år, då inläckage och 

dräneringsvattenmängder kan ge betydligt större påverkan vid Oslovägen, Myren och 
Hålkedalen än den mätperiod 2013 som ligger till grunden för beräkningarna. 

Det kan också finnas risk för marköversvämning i anslutning till lågområden vid Berget 
och Myrens avloppspumpstationer när ledningssystemen är fullt utnyttjade.  

Detta framgår av exempel nedan i Figur 21. 
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Figur 21 Ledningssträckor med beräknad risk för uppdämning över marknivå  i västra Strömstad vid 

nederbörd med återkomsttiden 10 år 

6.2.5.3 Slutsatser västra/centrala Strömstads befintliga spillvattensystem 

Följande slutsatser kan dras avseende västra/centrala Strömstads befintliga 
spillvattensystem: 

• Det finns en mycket stor tillskottsvattenpåverkan inom stora delar av området med 
undantag för Bojardalen, Folkparken, Nötholmen och Torskholmen 
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• Påverkan är till stora delar mycket snabb, vilket indikerar kombinerade 
ledningssystem, felanslutna hustak och rännstensbrunnar/kupolbrunnar. 
Det finns också en viss andel långsam påverkan i varierande omfattning, vilket 
indikerar inläckage och anslutna husgrundsdräneringar 

• Inläckage av havsvatten sker inom tillrinningsområdena till 
avloppspumpstationerna Torskholmen (måttligt) och Surbrunn (mycket stort) 

• Stora spolvattenflöden från Badhuset orsakar bräddningar vid Södra hamngatan 
även vid torrt väder 

• Pumpkapaciteterna i vissa delar av huvudsystemet är nedsatta och möjligheterna 
till att pumpa in mer vatten till Österröd är för närvarande små, då en ökning av 
pumpkapaciteterna i kedjan in mot reningsverket endast orsakar mer bräddning 
till Hålkedalskilen 

• Tillsammans medför tillskottsvattenpåverkan och otillräckliga pumpkapaciteter att 
man erhåller bräddningar i ett flertal punkter; Oslovägen, Skeppsbroplatsen, 
Södra hamngatan, Berget och Myren, samt uppströms avloppsreningsverket i 
Hålkedalen. Inget bräddavlopp kunde lokaliseras vid Surbrunn, som också är hårt 
belastad 

• Det kan också finnas risk för marköversvämning vid stora långvariga regn i 
anslutning till lågområden vid Berget och Myren avloppspumpstationer när 
ledningssystemen är fullt utnyttjade 

6.2.6 Selläter och Kebal 

6.2.6.1 Beskrivning av befintligt system 

I den delen av Strömstads kommun som avleder spillvatten från Selläter - Kebal till 
Österröds avloppsreningsverk finns idag totalt ca 19,5 km självfallsledningar för 
spillvatten. Ledningsnätet är i huvudsak utbyggt som duplikat system eller separat 
system. Inom detta ledningsnät finns också 12 st. avloppspumpstationer och ca 10 st. 
bräddavlopp/nödutlopp inne i eller i nära anslutning till pumpstationerna. Bräddavlopp har 
dock inte kunnat lokaliseras för avloppspumpstationerna Capri och Pölseviksvägen. 
Området omfattar bl.a. norra och södra Kebal, Stenbäck, Monelid, Seglarbyn, Kasen och 
Källviksdalen. 

Områdets omfattning, pumpstationernas lägen, samt huvudspillvattenledningsnätets 
utformning framgår av Bilaga 2.1A och 2.4. 



  

   

 

 

79 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

Ledningarna och avloppspumpstationerna avleder spillvatten från ett område omfattande 
totalt ca 148 ha och med ca 3 600 anslutna personer under sommarperioden till 
Österröds avloppsreningsverk. 

Detta innebär att medelspillvattenavrinningen (exkl. dränvatten) bedöms till ca 6,7 l/s. 

Avledning av spillvatten sker i huvudsak genom avledning av spillvatten med självfall till 
mindre och större avloppspumpstationer, som sedan avleder spillvattnet med pumpning 
och via ytterligare självfallsledningar i en kedja av avloppspumpstationer mot Österröd. 

I systemet finns i huvudsak två huvudledningssträckningar enligt nedan: 

 

1. Capri – Räkstigen – Nya Selläter – Erik Stahre 

2. Pölseviken – Pölseviksvägen – Erik Stahre 

Erik Stahre pumpar sedan vidare till Soptippen avloppspumpstation, som ingår i kedjan 
av avloppspumpstationer mellan norra Strömstad och Österröd. 

Bedömda sommarfolkmängder och spillvattenflöden, samt uppmätta deltagande 
hårdgjorda ytor och dränvattenflöden inom de olika pumpstationsområdena framgår av 
tabellen nedan. 

Spillvattenflödet är beräknat utifrån antal anslutna fastigheter inom respektive område, 
3,0 pe/fastighet och 160 l/pd.  

Dräneringsvattenflöden och deltagande hårdgjorda ytor vid nederbörd, samt 
koncentrationstider har tagits fram utifrån utförda fältmätningar i områdets 
avloppspumpstationer under februari - april 2014. Nederbördsmätningar utfördes också 
på två platser i området under perioden. Ingen havsnivåpåverkan kunde konstateras i 
området under denna period. 

Tabell 9. Sammanställning över Selläter/Kebals delområdens spillvattenavledning och 

tillskottsvatten 

Delområde Antal  
pe 

Medelspillvatten-
flöde (l/s) 

Dränvatten-
flöde (l/s) 

Delt. 
yta (ha) 

Konc. 
tid (min) 

Delområde 1 

Capri 
1 365 2,53 Försumbar 0,80 140 - 

1 400 

Delområde 2 

Källviksdalen 
125 0,23 0,06 0,15 60 - 800 

Delområde 3 

Monelid 
160 0,30 Försumbart 0,04 120 - 600 
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Delområde 4 

Räkstigen 
190 0,35 0,19 0,03 120 – 

1 200 

Delområde 5 

Nya Selläter 
80 0,14 0,26 1,22 1 200 

Delområde 6 

Seglarbyn 
125 0,23 Försumbar 0,10 3 600 

Delområde 7 

Fiskarebacken 
70 0,13 Försumbart 0,03 120 – 

5 760 

Delområde 8 

Båtviksvägen 
80 0,15 Försumbart 0,32 540 – 5760 

Delområde 9 

Pölseviken 
150 0,28 Försumbart 0,08 5 760 

Delområde 10 

Pölseviksvägen 
410 0,76 0,15 0,01 3 600 

Delområde 11 

Mellbydalen 
25 0,05 Försumbart 0,16 7 200 

Delområde 12 

Erik Stahre 
820 1,52 0,18 0,04 5 760 

TOTALT 3 600 6,67 0,84 2,98 -- 

 

Totalt bedöms en nederbördspåverkad avrinning motsvarande totalt ca 3,0 ha belasta 
spillvattensystemet i Selläter - Kebalområdet. Det rör sig till övervägande delen om 
påverkan motsvarande relativt långsamt deltagande hårdgjorda ytor, t.ex. inläckage och 
dräneringsvatten inom delar av området. 

Störst märkbar påverkan sker från delområdena Capri och Källviksdalen, men den är 
ändå relativt liten. Nederbördspåverkan vid Capri redovisas i diagrammet nedan. 
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Figur 22 Exempel på nederbördpåverkan vid Capri avloppspumpstation 

(röd kurva = flöde, blå kurva = nederbördsintensitet) 

I samband med fältarbetena inventerades också avloppspumpstationerna och deras 
kapaciteter kontrollmättes, samt jämfördes med beräknade teoretiska kapaciteter.  
De uppmätta/beräknade kapaciteterna ställdes också i relation till varandra i kedjan av 
avloppspumpstationer in mot Soptippen avloppspumpstation. I tabellen nedan visas en 
sammanställning av huvudpumpstationernas maximala kapaciteter. 

Tabell 10 Kapacitet i huvudpumpstationer i Seläter/Kebal 

Pumpstation Maximal uppmätt 

kapacitet (l/s) 

Maximal teoretisk 

kapacitet (l/s) 

Pumpar 

till 

Capri* 12,7 11,0 Räkstigen 

Källviksdalen* 7,7 11,0 Räkstigen 

Monelid* 8,3 11,0 Räkstigen 

Räkstigen 10,4 18,0 Nya 
Selläter 

Nya Selläter 26,6 26,6 Erik Stahre 

Erik Stahre 51,4 48,0 Soptippen 

* Pumpar alla till Räkstigen 
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Av tabellen framgår att kapaciteterna är nedsatta i flera stationer i den nordvästra delen 
av området. Då Capri och Källviksdalen också belastas med spillvatten/tillskottsvatten 
från lokala delområden blir denna del av systemet ibland överbelastat, speciellt vid mer 
långvariga regn som medför långvariga kontinuerliga pumpningar inom området.  

Räkstigenstationen utgör då en trång sektion i systemet med en för liten kapacitet. 

Vid inventeringarna konstaterades också att ett antal lågt belägna avloppspumpstationer 
saknar någon form av skydd mot bakvatteninträngning från havet via bräddavloppen. 

Sammantaget innebär hög sommarspillvattenbelastning och en relativt låg drän- och 
tillskottsvattenbelastning att man har ett till stora delar väl fungerande system för 
spillvattenavledning i Selläter – Kebal, med undantag för den låga pumpkapaciteten i 
Räkstigen. 

Den låga kapaciteten i Räkstigen orsakar då tyvärr uppdämningar och bräddningar i 
stationens självfallssystem. Bräddning kan då ske till en utloppspunkt ca 280 m väster om 
Selläters småbåtshamn. 

6.2.6.2 Beräkningsresultat befintlig anläggning 

En datormodell har upprättats över huvudspillvattensystemet i Selläter/Kebal omfattande 
självfallsledningar, bräddavlopp och avloppspumpstationer. Modellen innehåller också 
sommarspillvattenbelastning, dränvattenbelastning och nederbördspåverkan uttryckt som 
deltagande hårdgjorda ytor med olika koncentrationstider. 

För att kontrollera systemets kapacitet har modellen belastats med en regnserie som har 
återkomsttiden 10 år och olika varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn. 

I diagrammet i Figur 23 nedan redovisas beräknad bräddning för de olika regnen enligt 
ovan. 
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Figur 23 Beräknade bräddvolymer vid 10-årsregn vid befintliga förhållanden 

Av diagrammet framgår att bräddmängder erhålls vid Räkstigen  
(140 m3). 

Dessa bräddmängder kan sannolikt bli betydligt större under ett ”blötare” år, då inläckage 

och dräneringsvattenmängder är betydligt större än den mätperiod 2014 som ligger till 
grunden för beräkningarna. 

6.2.6.3 Slutsatser Selläter - Kebal befintligt spillvattensystem 

Följande slutsatser kan dras avseende Selläter - Kebals befintliga spillvattensystem: 

• Det finns endast en mindre tillskottsvattenpåverkan inom området 

• Påverkan är till övervägande delen långsam, vilket indikerar inläckage och anslutna 
husgrundsdräneringar 

• Pumpkapaciteterna i huvudsystemet är till viss del nedsatta och de korresponderar 
inte heller väl med varandra 

• Tillsammans medför en mindre tillskottsvattenpåverkan inom Capri/Källviksdalen i 
kombination med otillräcklig pumpkapacitet i Räkstigen att man erhåller 
bräddningar vid Räkstigen 
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6.2.7 Norra Strömstad 

6.2.7.1 Beskrivning av befintligt system 

I den delen av Strömstads kommun som avleder spillvatten norrifrån till Österröds 
avloppsreningsverk finns det idag totalt ca 18,6 km självfallsledningar för spillvatten 
utbyggda. Ledningsnätet är i huvudsak utbyggt som duplikat system eller separat system. 
Inom detta ledningsnät finns också 19 st. avloppspumpstationer och ca 19 st. 
bräddavlopp/nödutlopp inne i eller i nära anslutning till pumpstationerna. 
Området omfattar bl.a. Strand/Kungbäck, Hällestrand, Härslätt, Ånneröd, Mellby och 
Tången. Områdets omfattning, pumpstationernas lägen, samt 
huvudspillvattenledningsnätets utformning framgår av Bilaga 2.1A och 2.5. 

Ledningarna och avloppspumpstationerna avleder spillvatten från ett område omfattande 
totalt ca 161 ha och med ca 3 000 anslutna personer i fritidshus, gästhamnar, 
campingplatser, hotell/pensionat under högsommarperioden mot Österröds 
avloppsreningsverk. 

Medelspillvattenavrinningen (exkl. dränvatten) under högsommarperioden har beräknats 
till ca 5,5 l/s. 

Avledning av spillvatten sker i huvudsak genom avledning med självfall till mindre 
avloppspumpstationer, som sedan avleder spillvattnet med pumpning och via ytterligare 
självfallsledningar till huvudpumpstationer för vidare pumpning söderut mot Österröd. 

I systemet finns en huvudledningssträckning enligt nedan: 

Strand camping – Strand vändplan – Strand – Hällestrand 3 – Maa – Härslätt – Ånneröd 
– Soptippen – Mellby – Tången 1. 

Vid Soptippen tillkommer pumpat spillvatten från Erik Stahre (Selläter – Kebal). Från 
Tången pumpas sedan spillvattnet vidare via huvudpumpstationerna Kristorp och 
Prästängen 1 in mot Österröd, vilket beskrivs under Skee/östra Strömstad. 

Bedömda sommarfolkmängder och spillvattenflöden, samt uppmätta deltagande 
hårdgjorda ytor och dränvattenflöden inom de olika pumpstationsområdena framgår av 
tabellen nedan: 
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Tabell 11 Sammanställning över norra Strömstads delområdens spillvattenavledning och 

tillskottsvatten 

Delområde Antal pe Medelspillvatten
-flöde (l/s) 

Dränvatten-
flöde (l/s) 

Delt. yta (ha) Konc. 
tid (min) 

Delområde 1 
Stensvik 

35 0,06 0,03 0,028 60 

Delområde 2 
Strand camping 

450 0,83 0 0,29 60-2880 

Delområde 2A 
Kungsviksvägen 

125 0,23 0 0 -- 

Delområde 2B 
Lökholmsvägen 

15 0,03 0 0 -- 

Delområde 2C 
Sågestrandsvägen 

35 0,06 0 0 -- 

Delområde 3 
Strand stugområde 

170 0,31 0,08 0,016 300 

Delområde 4 
Strand vändplan 

225 0,42 0,14 0,7 240-1440 

Delområde 5 
Strand huvudstn. 

25 0,05 0,27 0 -- 

Delområde 6 
Hällestrand 1 

65 0,12 0,02 0,15 180-1440 

Delområde 7 
Hällestrand 2 

110 0,20 0,29 0,045 240-1440 

Delområde 8 
Posten semesterhem 

190 0,35 0,06 0,19 10-1440 

Delområde 9 
Hällestrand 3 

160 0,30 0,50 Ej kalibrerad Ej kalibrerad 

Delområde 10 
Hällestrands ängar 

100 0,18 0 0 -- 

Delområde 11 
Maa 

55 0,10 0,30 0,09 180-1440 

Delområde 12 
Ånneröd 

215 0,40 0 0,03 180 

Delområde 13 
Soptippen 

450 0,83 0,70 0,27 60-2880 

Delområde 14 
Mellby 

25 0,05 0,05 0,025 360-480 

Delområde 15 
Tången 2 

260 0,48 0,23 0 -- 

Delområde 16 
Tången 1 

290 0,54 0,44 0 -- 

TOTALT 3 000 5,51 3,11 1,8 -- 
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Spillvattenflödet är beräknat utifrån antal anslutna fastigheter inom respektive område, 
3,0 pe/fastighet och 160 l/pd. Dräneringsvattenflöden och deltagande hårdgjorda ytor vid 
nederbörd, samt koncentrationstider har tagits fram utifrån utförda fältmätningar i 
områdets avloppspumpstationer under april – september 2014. Nederbördsmätningar 
utfördes också på två platser i området under perioden. Ingen havsnivåpåverkan kunde 
konstateras i området under denna period. 

Totalt bedöms en nederbördspåverkad avrinning motsvarande totalt ca 1,8 ha belasta 
spillvattensystemet i den norra delen av Strömstad. Det rör sig i huvudsak om relativt 
långsamt deltagande hårdgjorda ytor, t.ex. inläckage och dräneringsvatten, men det finns 
också inom några områden en mindre andel relativt snabb påverkan vilken kan härröra 
från felkopplade hustak, mm. 

Störst nederbördspåverkan uppmättes i tillrinningsområdena till Strand vändplan, Posten 
semesterhem (Hällestrand Resort) och Soptippen. Det kan förmodligen också finnas en 
viss påverkan inom avrinningsområdet till Hällestrand 3 avloppspumpstation, men detta 
är svårt att bedöma då pumpstationen påverkas av pumpning från tre olika håll.  

I figurerna nedan redovisas exempel på nederbördspåverkan i tillrinningsområdet till 
Strand vändplan och Postens semesterhem (Hällestrand Resort). 

 

Figur 24 Exempel på nederbördpåverkan vid Strand vändplan avloppspumpstation 

(röd kurva = flöde, blå kurva = nederbördsintensitet) 
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Figur 25 Exempel på nederbördpåverkan vid Posten semesterhem (Hällestrand Resort) 

avloppspumpstation (röd kurva = flöde, blå kurva = nederbördsintensitet) 

I samband med fältarbetena inventerades också avloppspumpstationerna och deras 
kapaciteter kontrollmättes, samt jämfördes med beräknade teoretiska kapaciteter.  
De uppmätta/beräknade kapaciteterna ställdes också i relation till varandra i kedjan av 
avloppspumpstationer in mot Österröd avloppsreningsverk. I Tabell 12 nedan visas en 
sammanställning av huvudpumpstationernas maximala kapaciteter. 

Tabell 12 Kapacitet i huvudpumpstationer i norra Strömstad 

Pumpstation Maximal uppmätt 

kapacitet (l/s) 

Maximal teoretisk 

kapacitet (l/s) 

Pumpar till 

Strand camping 17,4 26,0 Strand 
vändplan 

Strand vändplan 21,7 36,0 Strand 
huvudpstn. 

Strand 
huvudpstn. 

17,1 22,0 Hällestrand 3 

Hällestrand 3 7,4 19,0 Maa 

Maa 8,5 16,5 Härslätt 

Härslätt 16,0 20,0 Ånneröd 

Ånneröd 25,8 32,0 Soptippen* 
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Soptippen* 30,8 102 Mellby 

Mellby 51,8 68,0 Tången 1 

Tången 1 83,0 72,0 Kristorp 

* Vid Soptippen tillkommer också pumpat flöde från Selläter – Kebal  

via Erik Stahre, maximalt ca 48- 51 l/s 

Av tabellen framgår att kapaciteterna är nedsatta i flera stationer och att det finns 
flaskhalsar längs kedjan in mot Österröd.  

Då de ovanstående pumpstationerna också belastas med spillvatten/tillskottsvatten från 
lokala delområden blir systemet relativt snart överbelastat, speciellt vid mer långvariga 
regn som medför långvariga kontinuerliga pumpningar inom området.  

Strand huvudpumpstation har t.ex. mycket högre kapacitet än Hällestrand 3, som också 
belastas av ytterligare två pumpstationer. Soptippen utgör en mycket trång sektion i 
systemet med en alldeles för liten kapacitet. 

Vid inventeringarna konstaterades också att ett antal lågt belägna avloppspumpstationer 
ev. saknar någon form av skydd mot bakvatteninträngning från havet via bräddavloppen. 

Sammantaget innebär hög sommarspillvattenbelastning, drän- och 
tillskottsvattenbelastning i kombination med låga pumpkapaciteter att man har ett till vissa 
delar dåligt fungerande system för spillvattenavledning i den norra delen av Strömstad. 

Resultatet av detta är att man erhåller uppdämningar och bräddningar i systemet. 
Bräddpunkterna är direkt olämpliga då de innebär bräddning till grunda vikar och små 
vattendrag. 

6.2.7.2 Beräkningsresultat befintlig anläggning 

En datormodell har upprättats över huvudspillvattensystemet i norra Strömstad, mellan 
Stensvik och Österröd, omfattande självfallsledningar, bräddavlopp och 
avloppspumpstationer. Modellen innehåller också sommarspillvattenbelastning, 
dränvattenbelastning och nederbördspåverkan uttryckt som deltagande hårdgjorda ytor 
med olika koncentrationstider. 

För att kontrollera systemets kapacitet har modellen belastats med en regnserie som har 
återkomsttiden 10 år och olika varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn. I diagrammet i 
Figur 26 nedan redovisas beräknad bräddning för de olika regnen enligt ovan. 
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Figur 26 Beräknade bräddvolymer vid 10-årsregn vid befintliga förhållanden 

Av diagrammet framgår att stora bräddmängder erhålls vid Hällestrand 3 (1 400 m3) och 
Soptippen (1 620 m3) avloppspumpstationer. 

Dessa bräddmängder kan sannolikt bli betydligt större under ett ”blötare” år, då inläckage 

och dräneringsvattenmängder är betydligt större än den mätperiod 2014 som ligger till 
grunden för beräkningarna. 

Det kan också finnas risk för marköversvämning i anslutning till lågområdena vid 
Hällestrand 3 och Soptippen avloppspumpstationer när ledningssystemen är fullt 
utnyttjade. Detta framgår av exempel i Figur 27 nedan med beräknad maximal trycklinje i 
anslutning till Soptippen huvudavloppspumpstation. 
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Figur 27 Exempel på maximal uppdämning i inkommande ledning från Ånneröd till Soptippen 

avloppspumpstation för nederbörd med återkomsttiden 10 år och med olika varaktigheter (10 min – 

2 880 min). 

6.2.7.3 Slutsatser Norra Strömstads befintliga spillvattensystem 

Följande slutsatser kan dras avseende Norra Strömstads befintliga spillvattensystem: 

• Det finns en stor tillskottsvattenpåverkan inom några delar av området, men den är 
också låg inom många områden med nyare ansluten bebyggelse. Det har också 
utförts arbeten med att minska tillskottsvattenpåverkan inom delar av 
Strandområdet 

• Påverkan är till stora delar relativt långsam, vilket indikerar inläckage och anslutna 
husgrundsdräneringar. Det finns också en liten andel snabb påverkan i 
varierande omfattning, vilket indikerar felanslutna hustak och 
rännstensbrunnar/kupolbrunnar 

• Pumpkapaciteterna i huvudsystemet är till viss del nedsatta och de korresponderar 
då inte heller väl med varandra 

Maximal 
trycklinje 

Marknivå 

Soptippen 
huvudpumpstation 

Ledning 
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• Tillsammans medför tillskottsvattenpåverkan och otillräckliga pumpkapaciteter att 
man erhåller bräddningar vid två avloppspumpstationer; Hällestrand 3 och 
Soptippen 

• Det kan också finnas risk för marköversvämning vid stora långvariga regn i 
anslutning till lågområden vid Hällestrand 3 och Soptippen avloppspumpstationer 
när ledningssystemen är fullt utnyttjade 

6.2.8 Skee och östra Strömstad 

6.2.8.1 Beskrivning av befintligt system 

I den delen av Strömstads kommun som avleder spillvatten österifrån till Österröds 
avloppsreningsverk finns det idag totalt ca 17 km självfallsledningar för spillvatten 
utbyggda. Ledningsnätet är i huvudsak utbyggt som duplikat system eller separat system. 
Inom detta ledningsnät finns också 14 st. avloppspumpstationer och ca 15 st. 
bräddavlopp/nödutlopp inne i eller i nära anslutning till pumpstationerna. 

Området omfattar Skee, Bastekärr, Slön, Erlandseröd, Prästängen och Kristorp. 
Områdets omfattning, pumpstationernas lägen, samt huvudspillvattenledningsnätets 
utformning framgår av Bilaga 2.1A och 2.6. 

Ledningarna och avloppspumpstationerna avleder spillvatten från ett område omfattande 
totalt ca 155 ha och med ca 2 800 anslutna personekvivalenter till Österröds 
avloppsreningsverk.Medelspillvattenavrinningen (exkl. dränvatten) från detta område har 
beräknats till ca 5,2 l/s. Årstidsvariationen beträffande spillvattenavrinningen är relativt 
liten inom detta område. 

Avledning av spillvatten sker i huvudsak genom avledning av spillvatten med självfall till 
en kedja av huvudavloppspumpstationer, som sedan avleder spillvattnet i västlig riktning 
mot Österröd avloppsreningsverk. 

I systemet finns två huvudledningssträckningar enligt nedan: 

• Skee – Slön 2 – Slön 1 – Erlandseröd 2 – Erlandseröd 1 – Prästängen 3 – 
Prästängen 1 – Österröd ARV 

• Kristorp - Prästängen 1 – Österröd ARV 

Bedömda sommarfolkmängder och spillvattenflöden, samt uppmätta deltagande 
hårdgjorda ytor och dränvattenflöden inom de olika pumpstationsområdena framgår av 
tabellen nedan: 
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Tabell 13 Sammanställning över Skee och östra Strömstads delområdens spillvattenavledning och 

tillskottsvatten 

Delområde Antal  
pe 

Medelspillvatten-
flöde (l/s) 

Dränvatten-
flöde (l/s) 

Delt. yta 
(ha) 

Konc. 
tid (min) 

Delområde 1 

Björkvägen 
115 0,21 0,40 1,33 7 - 5 760 

Delområde 2 

Hjältsgårdsvägen 

nordväst 

325 0,60 0,90 0,68 60 - 420 

Delområde 3 

Hjältsgårdsvägen  

öster 

165 0,31 0,20 0,79 45 - 195 

Delområde 4 

Vettlandsvägen 
80 0,15 1,70 0,40 30 - 540 

Delområde 5 

Skee pstn 
35 0,07 0 0,70 640 

Delområde 5A 

Bastekärr pstn. 
35 0,06 0 0 -- 

Delområde 6 

Slön 2 pstn 
15 0,03 0,30 0 -- 

Delområde 7 

Slön 1 pstn 
10 0,02 0 0 -- 

Delområde 8 

Erlandseröd 2 

pstn. 

5 0,01 0,20 0 -- 

Delområde 9 

Erlandseröd 1 

pstn. 

50 0,09 0,40 0 -- 

Delområde 10 

Prästängen 3 

pstn. 

25 0,05 0 0 -- 

Delområde 11 

Kristorp pstn. 
550 1,02 1,58 0,50 420 

Delområde 12A 

Prästängen 2 

pstn. 

55 0,10 Ej mätt 0 -- 
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Delområde 12 

Prästängen 1 

pstn. 

85 0,16 0,15 0 -- 

TOTALT 1 550 2,88 5,83 4,40 -- 

 

Spillvattenflödet är beräknat utifrån antal anslutna fastigheter inom respektive område, 
3,0 pe/fastighet och 160 l/pd, samt debiterad dricksvattenförbrukning omvandlad till 
personekvivalenter i verksamhetsområdena.  

Dräneringsvattenflöden och deltagande hårdgjorda ytor vid nederbörd, samt 
koncentrationstider har tagits fram utifrån utförda fältmätningar i områdets 
avloppspumpstationer under november – december 2014. Nederbördsmätningar utfördes 
också på två platser i området under perioden. 

Totalt bedöms en nederbördspåverkad avrinning motsvarande totalt ca 4,4 ha belasta 
spillvattensystemet i Skee och den östra delen av Strömstad. Denna påverkan återfinns i 
huvudsak inom Skee och till en mindre del inom Kristorp. Det rör sig till stora delar av 
relativt snabb påverkan inom Skeeområdet, vilken kan härröra från felkopplade hustak 
och rännstensbrunnar, samt snabb överläckning, mm. Det finns även en stor påverkan 
från långsamt deltagande hårdgjorda ytor, t.ex. inläckage och dräneringsvatten. Denna 
påverkan finns också inom Kristorpsområdet. 

Ingen större nederbördspåverkan kunde märkas inom verksamhetsområdet Slön – 
Erlandseröd – Prästängen. 

I figurerna nedan redovisas exempel på kraftig nederbördspåverkan i två delområden 
inom Skee. 
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Figur 28 Exempel på nederbördpåverkan vid Hjältsgårdsvägen NV 

(röd kurva = flöde, blå kurva = nederbördsintensitet) 

 

Figur 29 Exempel på nederbördpåverkan vid Hjältsgårdsvägen Ö(röd kurva = flöde, blå kurva = 

nederbördsintensitet). 

I samband med fältarbetena inventerades också avloppspumpstationerna och deras 
kapaciteter kontrollmättes, samt jämfördes med beräknade teoretiska kapaciteter.  
De uppmätta/beräknade kapaciteterna ställdes också i relation till varandra i kedjan av 
avloppspumpstationer in mot Österröd avloppsreningsverk. I tabellen nedan visas en 
sammanställning av huvudpumpstationernas maximala kapaciteter. 

Tabell 14 Kapacitet i huvudpumpstation i Skee och östra Strömstad. 

Pumpstation Maximal uppmätt 

kapacitet (l/s) 

Maximal teoretisk 

kapacitet (l/s) 

Pumpar till 

Skee 22 37 Slön 2 

Slön 2 32 40 Slön 1 

Slön 1 27 51 Erlandseröd 2 

Erlandseröd 2 54 68 Erlandseröd 1 

Erlandseröd 1 45 55 Prästängen 3 

Prästängen 3 71 32 Prästängen 1 
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Kristorp* 80 92 Prästängen 1 

Prästängen 1 118 160 Österröd 

* Vid Kristorp tillkommer också pumpat flöde från hela norra Strömstad och Selläter – Kebal via 

Tången med maxkapacitet ca 83 l/s 

Av tabellen framgår att kapaciteterna är nedsatta i flera stationer och att det finns mindre 
flaskhalsar längs kedjan in mot Österröd om man skulle vilja öka kapaciteten från Skee in 
mot Österröd. 

Med undantag för Skeeområdet kan man ändå säga att man har ett relativt väl 
fungerande system för spillvattenavledning i den östra delen av Strömstad, mycket på 
grund av den låga tillskottsvattenbelastningen inom verksamhetsområdet.  

Den låga pumpkapaciteten i Skee i kombination med den höga 
tillskottsvattenbelastningen inom området medför att man erhåller uppdämningar och 
bräddningar i systemet. Bräddning sker då via två punkter till Grålösbäcken respektive 
Vettlandsån. 

6.2.8.2 Beräkningsresultat befintlig anläggning 

En datormodell har upprättats över huvudspillvattensystemet i den Skee och östra 
Strömstad omfattande självfallsledningar, bräddavlopp och avloppspumpstationer. 
Modellen innehåller också spillvattenbelastning, dränvattenbelastning och 
nederbördspåverkan uttryckt som deltagande hårdgjorda ytor med olika 
koncentrationstider. 

För att kontrollera systemets kapacitet har modellen belastats med en regnserie som har 
återkomsttiden 10 år och olika varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn. I diagrammet 
nedan redovisas beräknad bräddning för de olika regnen enligt ovan. 
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Figur 30 Beräknade bräddvolymer vid 10-årsregn vid befintliga förhållanden 

Av diagrammet framgår att stora bräddmängder erhålls vid Hjältsgårdsvägen (290 m3) 
och Skee huvudavloppspumpstation (1 565 m3). 

Dessa bräddmängder kan sannolikt bli betydligt större under ett ”blötare” år i det lågt 

belägna Skeeområdet, då inläckage och dräneringsvattenmängder är betydligt större än 
den mätperiod 2014 som ligger till grunden för beräkningarna. De västra delarna av Skee 
har ofta drabbats av översvämningar vid höga nivåer i Vättlandsån/Grålösbäcken. 

Det kan också finnas risk för marköversvämning längs sträckan mellan Björkvägen och 
bräddavloppet vid Hjältsgårdsvägen. Detta framgår av exempel med beräknad maximal 
trycklinje nedan i Figur 31. 
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Figur 31 Exempel på maximal uppdämning i huvudledning i Skee vid nederbörd med 

återkomsttiden 10 år och med olika varaktigheter (10 min-2 880 min)  

6.2.8.3 Slutsatser Skee och östra Strömstads befintliga spillvattensystem 

Följande slutsatser kan dras avseende Skee och östra Strömstads befintliga 
spillvattensystem: 

• Belastningen på spillvattensystemet i Skee från hårdgjorda ytor med snabb 
avrinning är mycket hög och det förekommer dessutom också en hög påverkan 
av långsam avrinning och ökande dräneringsvattenavrinning till 
spillvattensystemet i samband med nederbörd 

• Belastningen vid dimensionerande nederbörd med återkomsttiden 10 år orsakar 
idag omfattande bräddningar vid Skee avloppspumpstation och i bräddavloppet 
på ledningsnätet vid Hjältsgårdsvägen, men i övrigt i princip ingen bräddning alls i 
kedjan av avloppspumpstationer in mot Österröd avloppsreningsverk 

• Man kan också konstatera att några av avloppspumpstationernas 
pumpkapaciteter är något nedsatta (främst Skee) och att pumpkapaciteterna inte 
heller korresponderar väl med nästa nedströms belägna avloppspumpstation 

• Det kan också finnas risk för marköversvämning uppströms bräddavloppet vid 
Hjältsgårdsvägen vid kraftig nederbörd när ledningssystemen är fullt utnyttjade 

Maximal 
trycklinje 

Brunn med 
bräddutlopp 



   

 

 

 

98 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

 

6.3 Perioden 2016 - 2025 

6.3.1 Allmänt 

Inom Strömstads kommun planeras det för en stor utbyggnad av nya bostäder/fritidshus 
och anslutning av befintliga områden under perioden 2016 – 2025. Det kan också bli 
aktuellt att ansluta Kosteröarna till kommunal VA-försörjning på fastlandet via 
överföringsledningar. Planerad anslutning framgår av kartmaterial i Bilaga 2.1B och 2.7 – 
2.11, samt i tabellform av Bilaga 3. 

Om all nybyggnation/anslutning kommer till stånd under denna period kommer detta att 
innebära en total ökning av den VA-anslutna sommarfolkmängden med ca 11 600 pe 
d.v.s. totalt ca 34 450 anslutna pe till Österröd avloppsreningsverk under 
sommarperioden. 

Ovanstående motsvarar då en total ökning om ca 22,9 l/s i ren spillvattenavrinning. Detta 
innebär då en ökning av nuvarande spillvattenavrinning om ca 21,5 l/s. Totalt kan 
medelspillvattenavrinningen under sommarperioden då uppgå till ca 63,8 l/s. 
Ovanstående förutsätter då också att tillskottsvattenpåverkan inom tillkommande 
områden är försumbar, vilket dock måste kontrolleras innan utbyggnad/anslutning. 

För att kunna förbättra nuvarande spillvattenanläggning, minska problem med 
uppdämningar och bräddningar, samt möjliggöra anslutning av tillkommande områden 
utan att försämra nuvarande avledningssituation måste följande utföras: 

• Omedelbar start av saneringsplaner inom de områden där man har en stor 
tillskottsvattenpåverkan. Prioritering ligger då främst på områden med snabb 
nederbördspåverkan 

• Utbyggnad av ett stort antal nya anläggningar i form av huvudledningar, 
huvudpumpstationer och utjämningsmagasin 

• Kompletteringar/justeringar/byten av pumputrustning i ett stort antal 
avloppspumpstationer, samt rensning av tryckavloppsledningar 

• Installation av skydd mot bakvatteninträngning från havet och övriga recipienter i 
ett stort antal bräddavlopp/nödutlopp 

• Framtagande av skydd mot höga havsnivåer (och kanske också vattendrag) för ett 
antal lågt belägna avloppspumpstationer 
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6.3.2 Österröd avloppsreningsverk 

En ombyggnad/utbyggnad av Österröd avloppsreningsverk skall påbörjas under 2016 
och den skall sedan vara klar 2018. 

Reningsverket kommer fortfarande att ha ett Qdim om ca 85 l/s, men reningsprocessen 
kommer att förbättras och effektiviseras. Reningsverkets hydrauliska 
mottagningskapacitet kommer också att ökas till att motsvara lite mer än ca 4 x Qdim, ca 
345 l/s i syfte att kunna ta in mer tillskottsvatten till reningsverket och där få en grovrening 
av ca hälften av detta flöde (ca 165 – 170 l/s) innan det släpps ut till havet utanför Myren.  
Detta kommer då att innebära en väsentlig förbättring jämfört med nuvarande 
förhållanden då det sker en omfattande bräddning ute i ledningssystemet på grund av 
överbelastning och bristande kapacitet. Även den nuvarande inloppspumpstationen vid 
reningsverket har idag en begränsande kapacitet om maximalt ca 138 l/s, vilket innebär 
att det sker bräddningar även här. 

Planerade flöden och rening framgår nedan: 

1. Maximalt inflöde till reningsverket är ca 345 l/s, vilket fördelas på ca 160 l/s via 
befintlig inloppspumpstation, ca 55 l/s från Öddö via separat ny ledning och ca 
130 l/s från västra Strömstad via separat ny ledning 

2. Det totala maximala inkommande flödet (345 l/s) får sedan först passera 
rensavskiljare 

3. Efter rensavskiljaren släpps ca 70 l/s ut till recipient 

4. Ca 110 l/s går sedan direkt vidare till försedimentering, varifrån det sedan släpps ut 
till recipient 

5. Ca 165 l/s får först passera ett sandfång innan det går vidare till försedimentering 
och biologisk/kemisk rening innan det släpps ut till recipient, d.v.s. denna 
flödesmängd genomgår en fullständig rening 

De föreslagna nya inloppsledningarna till avloppsreningsverket från västra/centrala 
Strömstad och från Öddö (södra skärgården och Kosteröarna) har preliminärt föreslagits 
förläggas i Hålkedalskilen och anslutas till avloppsreningsverket söderifrån via en ca 100 
m lång bergborrad sträckning. Det finns här också möjligheter att även dra om 
sträckningen för tryckavloppsledningen från Hålkedalen avloppspumpstation till samma 
anslutning i syfte att minska belastningen på befintlig inloppspumpstation och även 
undvika pumpning i två steg av spillvatten från Stare - Hålkedalen. 

Vid utförande av de nya sjöledningarna genom Hålkedalskilen från västra Strömstad och 
Öddö föreslås att man också förlägger en ny utloppsledning från avloppsreningsverket 
längs samma sträckning till den nuvarande utloppspunkten i havet sydväst om Myren.  
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Denna sträckning innebär då att man inte behöver pumpa ut renat spillvatten och 
bräddvatten från avloppsreningsverket, vilket annars sker idag. Alternativet är annars en 
kostsam omläggning av den landförlagda utloppsledningen längs med 
Ringvägen/Uddevallavägen mot Myren, samt utökning av kapaciteten för 
utloppspumparna. 

6.3.3 Södra skärgården 

6.3.3.1 Allmänt 

Vid framtagande av ett nytt system för överföring av spillvatten från Strömstads södra 
skärgård in till Österröd har befintliga överförings- och tryckavloppsledningar behållits i 
största möjliga mån i syfte att undvika kostsamma omläggningar och att ledningarna blir 
överdimensionerade i förhållande till vinterbelastningen. Även avloppspumpstationernas 
kapaciteter har anpassats till varandra på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. 

Anslutningspunkter för tillkommande nya områden har skett utifrån översiktligt bedömda 
förhållanden inom respektive delområde. 

Det finns områden med stor tillskottsvattenpåverkan och arbeten med reducering av 
tillskottsvatten måste påbörjas snarast. Vid dimensioneringen av det nya systemet har det 
förutsatts att man inom de närmsta 10 åren uppnår en reducering med ca 75 % inom de 
värst påverkade delområdena Daftö Resort, Stare och Båleröd, samt med minst ca 25 % 
inom delområdena Rossö hamn och Hålkedalen. Delområdena är relativt begränsade i 
storlek och innehåller en viss andel privata ledningar, varför ovanstående reduceringar 
inte borde vara omöjliga att uppnå. 

Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.7. 

6.3.3.2 Förslag till systemutformning 

 Rossöområdet 

I Rossöområdet förväntas en stor ökning av sommarbefolkningen genom utbyggnad av 
ett flertal olika planområden, samt anslutning av viss befintlig bebyggelse. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 890 pe 2015 till ca 
1 400 pe år 2025. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 1,7 l/s 2015 till ca 3 l/s år 2025. 

 

Nedan beskrivs kortfattat de större förändringarna för respektive delområde: 

Rossö huvudavloppspumpstation 
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Då det fortfarande sannolikt kommer att finnas en hel del tillskottsvattenpåverkan på 
Rossö föreslås att man ökar pumpkapaciteten i huvudpumpstationen i syfte att minska 
bräddningarna här. 

Den nuvarande tryckavloppsledningen har dimensionen PE 160 x 14,6 mm och är ca 
3 450 m lång. Förslagsvis höjs den nuvarande maximala kapaciteten om ca 14,6 l/s till ca 
18 l/s, vilket är vad ledningen maximalt kan klara med hänsyn till dess tryckklass (PN 
6,3). 

Då Rossö huvudavloppspumpstation har en begränsad maximal kapacitet föreslås att 
stationen kompletteras med ett utjämningsmagasin om ca 215 m3. Magasinet kommer då 
tillsammans med dämning i ledningsnätet att minimera risken för bräddningar för hela 
Rossöområdet under tiden man arbetar med minskning av tillskottsvattenpåverkan inom 
Rossös spillvattensystem. 

 Tjärnöområdet 

I Tjärnöområdet förväntas en viss ökning av sommarbefolkningen genom utbyggnad av 
ett planområde, samt anslutning av befintlig bebyggelse (främst det större området västra 
Saltö). 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 785 pe 2015 till ca 995 
pe år 2025. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området från 
ca 1,45 l/s 2015 till ca 1,84 l/s år 2025, sålunda endast en liten ökning. 

Nedan beskrivs kortfattat de större förändringarna för respektive delområde: 

Västra Saltö 

Området föreslås anslutas via en huvudpumpstation i området till självfallsledningar mot 
Tjärnö huvudavloppspumpstation via en ca 790 m lång PE 75 mm tryckavloppsledning. 
Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 3,0 l/s. 

I övrigt innebär anslutningen av tillkommande bebyggelse endast marginella skillnader 
beträffande spillvattentillrinningen till Spränget, Tjärnö 2 och Tjärnö huvudpumpstationer. 

Ökningen av pumpkapacitet för Rossö huvudpumpstation, samt den begränsande 
maximala nuvarande kapaciteten i Tjärnö huvudpumpstation om ca 11,8 l/s innebär att 
man också bör öka den maximala pumpkapaciteten för Tjärnö huvudavloppspumpstation 
till ca 29 l/s. 

Nuvarande tryckavloppsledning (ca 4 190 m PE 180 x 16,4 mm, PN 6,3) möjliggör 
emellertid endast en möjlig kapacitet om ca 21 – 22 l/s (under ideala förutsättningar). För 
att kunna öka pumpkapaciteten till minst ca 29 l/s föreslås att man anlägger en ny 
avloppspumpstation på tryckavloppsledningen vid Killingholmen (efter ca 2,1 km). 
Stationen får då ungefär samma kapacitet som Tjärnö huvudavloppspumpstation. 
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Bebyggelsen på Lindholmen, Killingholmen och norra Tjärnö (ca 30 hus) ansluts då till 
denna station och kommer då inte att belasta kedjan Bofors C, Tjärnö 2 och Tjärnö 
huvudpumpstation. 

Delområdet som belastar Bofors camping avloppspumpstation bidrar med mycket 
tillskottsvatten och bräddförhållandena är inte klarlagda. Detta bör utredas. 
Den nedströms belägna stationen Tjärnö 2 har en mycket begränsad kapacitet (max ca 8 
– 9 l/s), vilket innebär att man måste arbeta med bortkoppling av tillskottsvatten inom 
Boforsområdet eller anordna ett utjämningsmagasin om minst ca 30 m3 inom området för 
att undvika ev. bräddningar och risker för marköversvämning, samt problem för Tjärnö 2. 

Då Tjärnö huvudavloppspumpstation har en begränsad maximal kapacitet föreslås att 
stationen kompletteras med ett utjämningsmagasin om ca 85 m3, vilket då tillsammans 
med de förändrade pumpkapaciteterna i övriga avloppspumpstationer och dämning i 
ledningsnätet kan minimera risken för bräddningar för hela Tjärnöområdet under tiden 
man arbetar med minskning av tillskottsvattenpåverkan inom Tjärnös spillvattensystem. 

 Öddöområdet 

I Öddöområdet förväntas en viss ökning av sommarbefolkningen, främst genom 
anslutning av befintlig bebyggelse på Södra Öddö. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 295 pe 2015 till ca 490 
pe år 2025. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området från 
ca 0,55 l/s 2015 till ca 0,91 l/s år 2025, sålunda en relativt liten ökning. 

Nedan beskrivs kortfattat de större förändringarna för respektive delområde: 

Södra Öddö 

VA-anläggningar kommer att byggas ut under 2016 för en stor del av bebyggelsen. 
Området föreslås anslutas via självfallsledningar och mindre avloppspumpstationer till 
Bogen avloppspumpstation, som föreslås få en maximal pumpkapacitet om 6,0 l/s. 

Öddö huvudavloppspumpstation 

Denna station föreslås få en central roll beträffande spillvattenavledningen från större 
delen av den södra skärgården och Kosteröarna till Österröds avloppsreningsverk. 
Stationen föreslås liksom tidigare pumpa spillvatten från Tjärnö och Öddö, men nu också 
allt spillvatten från Kosteröarna. Maximalt flöde från Kosteröarna föreslås bli ca 16 l/s 
(anslutning mellan 2020 - 2027).  
Stationen föreslås även pumpa spillvatten från Daftö Resort – Daftön – Båleröd i syfte att 
minska belastningen på det överbelastade spillvattensystemet i Stare - 
Hålkedalenområdet, där det planeras för mycket nybyggnation under perioden fram till år 
2025, men även fram till år 2050. 
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Befintlig station föreslås byggas om och få en större sumpvolym kompletterad med ett 
utjämningsmagasin om ca 150 m3 och en ny maximal pumpkapacitet om ca 55 l/s i syfte 
att undvika bräddning vid stationen. Magasinet krävs för att mottagningsmöjligheterna vid 
Österröd avloppsreningsverk är begränsade. Om magasinet inte byggs erfordras en 
maximal pumpkapacitet om ca 70 l/s för att undvika bräddning. Stationen föreslås utföras 
med möjlighet till varvtalsstyrning då flödesbelastningen kommer att variera. 

Stationen föreslås pumpa spillvatten norrut via en ny ca 4,8 km lång tryckavloppsledning 
med dimensionen PE 280 mm. Ledningen föreslås preliminärt förläggas genom sundet 
mellan norra Öddö och Daftö - Valö och sedan in i Hålkedalskilen direkt till Österröd 
avloppsreningsverk. 

 Båleröd – Daftön – Daftö Resort 

Beträffande Båleröd – Daftön – Daftö Resort förväntas en viss ökning av 
sommarbefolkningen genom utökning av campingverksamheterna i Bjälveröd och Daftö 
Resort. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 2 390 pe 2015 till ca 
3 000 pe år 2025. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 4,4 l/s 2015 till ca 5,6 l/s år 2025. 

Idag finns det en mycket stor belastning av tillskottsvatten inom Daftö Resort, men även i 
Båleröd/Bjälveröd. Det förutsätts att stora delar av dessa problem arbetas bort inom de 
närmsta 10 åren i syfte att minimera bräddningarna i de trånga sunden utanför 
anläggningarna. De stora pumpflödena från Daftö Resort påverkar också 
pumpstationerna i Stare och Hålkedalen, som blir överbelastade vilket leder till mycket 
bräddning i Stare till Starekilen. 

För att minska dessa problem och för att slippa bygga om sträckan mellan Stare och 
Österröd föreslås att allt spillvatten från Daftö Resort – Daftön – Båleröd istället pumpas 
till den nya huvudpumpstationen på Öddö, varifrån det pumpas in till Österröd via den helt 
nya tryckavloppsledningen. Man utnyttjar då delar av den befintliga 
tryckavloppsledningen (PE 180 mm) mellan Öddö och Stare, sträckan Jolkilen – Öddö, 
som då får en motsatt flödesriktning jämfört med idag. Ledningsdelen mellan Jolkilen och 
Stare tas ur drift. 

De maximala pumpkapaciteterna i Båleröd och Daftö Resort föreslås att minskas något. 
Båleröd föreslås minskas från ca 10 l/s till 7 l/s och Daftö Resort från ca 25 l/s till ca 23 
l/s. Dessa kapaciteter kan sedan kanske minskas ytterligare om man kan reducera 
tillskottsvattenpåverkan ytterligare inom dessa områden. 

 Stare - Hålkedalenområdet 

I Stareområdet förväntas en viss ökning av sommarbefolkningen genom utbyggnad av 
två planområden, samt en mindre anslutning av befintlig bebyggelse. På längre sikt kan 
det tillkomma fler nya områden.  
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Även i Hålkedalen planeras det för utbyggnad av ett planområde, samt en mindre 
anslutning av befintlig bebyggelse. Det kan eventuellt också tillkomma mer bebyggelse i 
Hällekindsområdet. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 1 010 pe 2015 till ca 
1 575 pe år 2025. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 1,9 l/s 2015 till ca 2,9 l/s år 2025, sålunda endast en liten ökning. 

Idag finns det en mycket stor belastning av tillskottsvatten inom området, då främst i 
Staredelen, men även i viss mindre omfattning i Tjärndalen och Hålkedalen. 
Det förutsätts att stora delar av dessa problem arbetas bort inom de närmsta 10 åren i 
syfte att minimera bräddningarna i Starekilen. De stora pumpflödena från Daftö Resort 
påverkar också pumpstationerna i Stare och Hålkedalen, som blir överbelastade vilket 
leder till mycket bräddning i Stare till Starekilen. Om denna belastning kan åtgärdas och 
även pumpning istället ske till Öddö från dessa områden kommer bräddförhållandena för 
Stare avloppspumpstation att förbättras väsentligt. 

För att minimera bräddpåverkan föreslås också att pumpkapaciteten i Stare 
avloppspumpstation ökas till uppemot 25 l/s. Pumpkapaciteten i Hålkedalen föreslås att 
ökas något till ca 35 l/s. Om pumpkapaciteten skall ökas mer i Stare måste ca 170 m 
ledning uppströms Hålkedalens avloppspumpstation dubbleras med PP 400 mm 
självfallsledning och reducering av tillskottsvattenpåverkan med ca 75 %. Kapaciteterna 
kan då ökas till ca 33 l/s i Stare och ca 42 l/s i Hålkedalen. 

 Kosteröarna 

Vid överföring av spillvatten från Kosteröarna till Öddö i den södra skärgården kommer 
Långegärde avloppsreningsverk att läggas ner. 

Under rubrikerna nedan beskrivs översiktligt ett förslag till spillvattenavledning på 
Kosteröarna till huvudavloppspumpstationen på Öddö. Förslaget innebär bl.a.: 

• Långegärde avloppsreningsverk läggs ner och ersätts av en ny 
avloppspumpstation (eller bef. inloppspumpstation). 
Denna station föreslås pumpa spillvatten från Brevik, Röd, Affären/”Krysset”, 

Trulsepallen, Långegärde och Filjestad via en sjöledning runt den norra delen av 
Sydkoster ner till Ekenäs. Det kommer eventuellt att ske en viss 
grovrening/utjämning av detta spillvatten i det gamla avloppsreningsverket 

• Pumpriktningen för Kläpphagen avloppspumpstation vänds och den kommer att 
pumpa mot Ekenäs i sin gamla TA-ledning och Ekenässtationens TA-ledning 

• Vid en anslutning av Kilesand/Kyrkosund till kommunalt spillvattensystem 
föreslås detta ske genom anläggande av en huvudavloppspumpstation i den 
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norra delen av området, som får pumpa spillvattnet från området via en 
sjöledning norrut till Ekenäs 

• Den nuvarande avloppspumpstationen vid Ekenäs gamla avloppsreningsverk 
kompletteras med ett utjämningsmagasin och föreslås pumpa allt spillvatten från 
Kosteröarna via en ca 6,7 km lång sjöförlagd ledning till Öddö. Ledningen 
föreslås utföras med PE 180 – 200 mm i de grunda partierna och 160 mm 
kompositledning i de djupare delarna. Pumpkapaciteten föreslås till ca 16 l/s 

Under rubrikerna nedan beskrivs spillvattenavledningen för respektive delområde. 

Ekenäs hamn 

Ingen större nybyggnation förväntas inom detta område förutom förtätning och 
komplettering/utökning av verksamheter.  

Vid full utbyggnad kan det handla om en befolkning om ca 20 personer under sommartid, 
samt musselodlingen och hotell- och restaurangverksamhet vid Ekenäs hotell och 
Solkoster, mm, vilket tillsammans bedöms motsvara ca 650 personer med en bedömd 
sommarmedelspillvattenavrinning om ca 1,2 l/s. 

Pumpstationen föreslås få en framtida kapacitet om ca 4,0 l/s vid enpumpsdrift och ca 6,0 
l/s vid tvåpumpsdrift. Den befintliga 320 m långa PE 75 mm ledningen borde kanske 
bytas ut mot en PE 90 mm ledning istället. 

Björkhagen samfällighet 

Ingen större nybyggnation förväntas inom detta område förutom enstaka förtätningar, 
vilket inte innebär någon märkbar ökning av belastningen. Den privata pumpstationen 
föreslås om möjligt pumpa allt spillvatten från området mot nordost till självfallsledningar 
mot Ekenäs huvudavloppspumpstation om den gamla tryckavloppsledningen finns kvar. 
Annars får den liksom idag pumpa spillvattnet till Kläpphagen avloppspumpstation med 
samma kapacitet som idag. 

Kläpphagen 

Spillvatten från Kläpphagenområdet och delar av ”Krysset” avleds idag via 

självfallsledningar till Kläpphagen avloppspumpstation, strax väster om Ekenäsområdet. 
Det planeras för en viss utbyggnad i anslutning till ”Krysset” och det kan också bli aktuellt 
med anslutning av mer befintlig bebyggelse inom området. 

Vid full utbyggnad kan det handla om en befolkning om ca 140 personer, samt café, 
pensionat och uthyrning under sommartid, samt bibliotek, skola, etc., vilket bedöms 
motsvara en total folkmängd om ca 285 personer och innebär en bedömd 
sommarmedelspillvattenavrinning om ca 0,50 l/s. 
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Pumpstationen föreslås få en framtida kapacitet om ca 4,5 l/s vid enpumpsdrift och ca 5,0 
l/s vid tvåpumpsdrift. 

Stationen skall nu istället för att pumpa mot Affären avloppspumpstationen pumpa mot 
Ekenäs avloppspumpstation, vilket kan åstadkommas genom delvis pumpning i 
stationens gamla PE 75 mm TA-ledning (ca 220 m) och i Ekenässtationens PE 110 mm 
TA-ledning (ca 365 m). 

Röd - Brevik 

Det kommer att ske en viss utbyggnad och en ökad VA-anslutning inom Röd- och 
Breviksområdena på den södra delen av Sydkoster. Inom området föreslås 2 - 3 mindre 
avloppspumpstationer, förutom huvudavloppspumpstationen i Röd. 

Vid full utbyggnad kan det handla om en sommarbefolkning, uthyrning och gästhamn 
motsvarande ca 215 personer, vilket innebär en bedömd medelspillvattenavrinning om ca 
0,40 l/s. 

Huvudavloppspumpstationen i Röd föreslås få en framtida kapacitet om ca 3,0 l/s vid 
enpumpsdrift och ca 3,5 l/s vid tvåpumpsdrift. Befintlig PE 90 mm TA-ledning är tillräcklig 
för avledning av pumpat flöde mot självfallsledningar till Affären avloppspumpstation. 

Affären/”Krysset” 

Det planeras för en viss utbyggnad av bostäder i anslutning till ”Krysset”. 
Vid full utbyggnad kan det handla om en sommarbefolkning, kyrka och affär motsvarande 
ca 270 personer, vilket innebär en bedömd medelspillvattenavrinning om ca 0,50 l/s. 

Huvudavloppspumpstationen Affären behöver nu inte pumpa spillvatten från Ekenäs och 
Kläpphagen mot Långegärde, utan bara spillvatten från det egna avrinningsområdet och 
från Röd – Brevik. Stationen föreslås därför få en framtida kapacitet om ca 6,0 l/s vid 
enpumpsdrift och ca 7,0 l/s vid tvåpumpsdrift. Befintlig PE 125 mm TA-ledning är 
tillräcklig för avledning av pumpat flöde mot självfallsledningar till Långegärde 
huvudavloppspumpstation. 

Filjestad 

Det planeras för en viss utbyggnad av bostäder i Filjestadsområdet. 

Vid full utbyggnad kan det handla om en befolkning om ca 95 personer under 
sommarperioden, vilket innebär en bedömd medelspillvattenavrinning om ca 0,18 l/s. 

Filjestad avloppspumpstation föreslås få en framtida kapacitet om ca 2,0 l/s vid 
enpumpsdrift och ca 2,5 l/s vid tvåpumpsdrift.  
Befintlig PE 63 mm TA-ledning är tillräcklig för avledning av pumpat flöde mot 
självfallsledningar till Långegärde huvudavloppspumpstation. 
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Långegärde 

Det kommer att ske en viss utbyggnad och en ökad VA-anslutning inom 
Långegärdeområdet. Det föreslås också utbyggnad av en mindre avloppspumpstation i 
den sydvästra delen av Långegärdeområdet. 

Vid full utbyggnad kan det handla om en sommarbefolkning, samt gästhamn, 
restauranger/caféer, mm, motsvarande ca 395 personer, vilket innebär en bedömd 
medelspillvattenavrinning om ca 0,72 l/s. 

Huvudavloppspumpstationen vid Långegärde avloppsreningsverk (antingen en ny eller 
den gamla inloppspumpstationen) skall förutom ovanstående flöden också pumpa det 
pumpade flödet från Affären avloppspumpstation och från Trulsepallen på Nordkoster mot 
Ekenäs. Sannolikt kommer det att ske någon form av grovrening vid det gamla 
reningsverket, samt ev. också utjämning genom utnyttjande av gamla bassänger. 

Långegärde avloppspumpstation föreslås få en framtida kapacitet om ca 10,0 l/s vid 
enpumpsdrift och ca 14,0 l/s vid tvåpumpsdrift och pumpa via en ny sjöförlagd PE 160 
mm tryckavloppsledningen mot Ekenäs. Denna ledning blir ca 3,6 km lång. 

Vättnet på nordöstra Nordkoster 

Det kommer att ske en viss utbyggnad och en ökad VA-anslutning inom Vättnetområdet 
på nordöstra Nordkoster. Inom området föreslås ytterligare en mindre 
avloppspumpstation, förutom huvudavloppspumpstationen. 

Vid full utbyggnad kan det handla om en sommarbefolkning, samt camping och 
gästhamn, motsvarande ca 295 personer, vilket innebär en bedömd 
medelspillvattenavrinning om ca 0,55 l/s. 

Huvudavloppspumpstationen i Vättnet föreslås få en framtida kapacitet om ca 4,0 l/s vid 
enpumpsdrift och ca 4,5 l/s vid tvåpumpsdrift. Befintlig PE 110 mm TA-ledning är 
tillräcklig för avledning av pumpat flöde mot självfallsledningar till Trulsepallen 
avloppspumpstation. Det kan också finnas möjlighet att pumpa spillvattnet från Vättnet 
direkt till Ekenäs genom att ansluta till sjöledningen mellan Trulsepallen och Ekenäs med 
en ca 650 m lång PE 90 mm ledning för att undvika pumpning av spillvattnet från Vättnet 
två gånger. 

Västra Nordkoster 

Det kommer att ske en mindre utbyggnad av verksamheter, samt en ökad VA-anslutning 
inom de västra delarna av Nordkoster. 

Inom området föreslås ytterligare två mindre avloppspumpstationer, samt LTA-
anläggningar och huvudavloppspumpstationen Galejen. 

Vid full utbyggnad kan det handla om en sommarbefolkning, samt stugby och restaurang, 
mm, motsvarande ca 460 personer, vilket innebär en bedömd medelspillvattenavrinning 
om ca 0,85 l/s. 
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Huvudavloppspumpstationen Galejen föreslås få en framtida kapacitet om ca 3,5 l/s vid 
enpumpsdrift och ca 4,5 l/s vid tvåpumpsdrift. Befintlig PE 110 mm TA-ledning kan läggas 
om till PE 90 mm när spillvattenledningarna i området läggs om och ett vattenledningsnät 
byggs ut. Pumpning sker liksom tidigare till självfallsledningar mot Trulsepallen 
avloppspumpstation. 

Centrala Nordkoster 

Det kommer inte att ske någon större anslutning av nya fastigheter inom detta område 
utan endast en viss komplettering i områdets sydöstra del. 

Vid full utbyggnad kan det handla om en sommarbefolkning, samt vandrarhem, affär, 
gästhamn, restaurang, mm, motsvarande ca 460 personer, vilket innebär en bedömd 
medelspillvattenavrinning om ca 0,85 l/s. 

Huvudavloppspumpstationen Trulsepallen skall förutom ovanstående flöden också 
pumpa de pumpade flödena från Vättnet och Galejen avloppspumpstationer. 

Trulsepallen föreslås få en framtida kapacitet om ca 9,0 l/s vid enpumpsdrift och ca 10,0 
l/s vid tvåpumpsdrift och pumpa via befintlig ca 630 m lång PE 160 mm TA-ledning 
genom Kostersundet mot Långegärde huvudavloppspumpstation. 

Möjligheter finns också att undvika pumpning av spillvattnet från Nordkoster två gånger 
genom att Trulsepallen pumpar på samma nya tryckavloppsledning mot Ekenäs som 
Långegärde avloppspumpstation istället för som idag till Långegärde. 

Kilesand/Kyrkosund 

Det kommer att ske en mindre utbyggnad av verksamheter, samt en utökning av 
gästhamnen i området, som idag inte är ansluten till det kommunala spillvattensystemet.  

Inom området föreslås utbyggnad av fyra mindre avloppspumpstationer, som tillsammans 
med självfallsystemet skall avleda allt spillvatten från området till en ny 
huvudavloppspumpstation i den norra delen av området. 

Vid full utbyggnad och anslutning kan det handla om en sommarbefolkning, samt 
Kostergården och Ankaret pensionat, uthyrning, mm, motsvarande ca 860 personer, 
vilket innebär en bedömd medelspillvattenavrinning om ca 1,60 l/s. 

Huvudavloppspumpstationen i Kilesand föreslås få en framtida kapacitet om ca 4,0 l/s vid 
enpumpsdrift och ca 6,0 l/s vid tvåpumpsdrift och pumpa allt spillvatten från området 
norrut via en ca 1,9 km lång sjöförlagd tryckavloppsledning med dimensionen PE 110 mm 
till Ekenäs. 

Ekenäsområdet och huvudavloppspumpstation 

Det kommer endast att ske en mindre utbyggnad av bostäder i den norra delen av 
området. 
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Vid full utbyggnad och anslutning kan det handla om en sommarbefolkning, samt 
uthyrning, mm, motsvarande ca 115 personer, vilket innebär en bedömd 
medelspillvattenavrinning om ca 0,21 l/s. 

Huvudavloppspumpstationen i Ekenäs (ev. kan befintlig avloppspumpstation användas) 
kommer att pumpa spillvatten från det egna avrinningsområdet, samt från Ekenäs hamn, 
Kläpphagen, Björkhagen, Kilesand och Långegärde avloppspumpstationer mot Öddö 
huvudavloppspumpstation via en ca 6,7 km lång sjöledning. Ledningen föreslås att 
utföras med ca 1,3 km PE 180 mm ledning på den grundare delen av Kostersidan, ca 2,5 
km specialtillverkad flexibel kompositledning med en innerdimension om ca 160 mm 
genom de djupare delarna av Kosterfjorden och med ca 3,8 km  
PE 200 mm ledning på den grundare delen av Öddösidan. 

Pumpstationen föreslås få en kapacitet om ca 14,0 l/s vid enpumpsdrift och ca 16,0 l/s vid 
tvåpumpsdrift, samt även kompletteras med ett utjämningsmagasin om ca 25 m3. Ev. kan 
istället bassängvolymer i Långegärde avloppsreningsverk utnyttjas för detta ändamål. 
Magasinsvolymen skall kunna minskas under vinterperioden. 

6.3.3.3 Kontrollberäkningar 

Beräkningar har utförts för det föreslagna systemet, som har belastats med nederbörd 
som har återkomsttiden 10 år och varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn, i syfte att 
kontrollera att de föreslagna åtgärderna har önskade effekter. 

Beräkningarna visar att man nu i princip har fått bort all bräddning i systemet, trots den 
stora ökande spillvattenbelastningen. Problemen kvarstår dock vid Daftö Resort där man 
trots förutsatt reducering av tillskottsvatten inne på anläggningen och i Båleröd med 75 % 
ändå riskerar att erhålla bräddning enligt nedan. 

 

Figur 32 Beräknade bräddflöden vid Daftö Resort 
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Det rör sig då om bräddning vid kortvarigare regn (<2 timmar) med volymer mellan  
ca 0 -20 m3.  

Det är således viktigt att fullfölja arbeten med bortkoppling av tillskottsvatten inom Daftö 
Resort, då den maximala pumpkapaciteten inte kan ökas till mer än ca 23 l/s p.g.a. de 
befintliga tryckavloppsledningarnas dimensioner. 

I övriga delar av ledningsnätet erhålls nu ingen bräddning alls, men man kommer ändå att 
erhålla en hel del uppdämningar i ledningsnäten. Denna dämning kommer dock att hållas 
under bräddnivåerna inom respektive område. 

6.3.3.4 Slutsatser och sammanfattning 2016 - 2025 

Strömstads södra skärgård belastas idag med en mycket stor andel nederbördsberoende 
tillskottsvattenpåverkan, vilket leder till frekvent bräddning i ett antal punkter på 
ledningsnätet med stora volymer. Det är helt nödvändigt att minska denna belastning för 
att förbättra miljön i de trånga sunden och vikarna i området, samt även minska andelen 
enskilda avlopp i befintliga fritidshusområden. Denna insats krävs också för att kunna 
ansluta planerad ny bostadsbebyggelse inom området. Det förväntas ske en ökning av 
sommarfolkmängden från ca 5 370 pe till ca 7 500 pe under perioden. Det kan också bli 
aktuellt med att ansluta Kosteröarna (ca 3 760 pe) till södra skärgårdens 
spillvattensystem under slutet av perioden. Detta kan innebära att nuvarande 
sommarmedelspillvattenavrinning om ca 10,0 l/s kan öka med 3,8 + 6,9 l/s till totalt ca 
20,7 l/s. 

Med föreslagna åtgärder enligt nedan kommer ovanstående anslutning att vara möjlig 
och bräddningstillfällen/-mängder att minimeras. Åtgärderna omfattar då bl.a.: 

• Arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor.  
Prioriterade områden är Stareområdet, Daftö Resort och Båleröd. Men det vore 
också bra att minska denna påverkan inom Hålkedalen, Rossö hamn och inom 
avrinningsområdet till Rossö huvudpumpstation 

• Utbyggnad av en ny sjöförlagd huvudspillvattenledning mellan Öddö och 
Österröd avloppsreningsverk i syfte att öka kapaciteten in till reningsverket, 
minska belastningen på Stare – Hålkedalenområdet, samt för att möjliggöra en 
anslutning av Kosteröarnas spillvattensystem till fastlandet 

• Utbyggnad av en ny sjöförlagd huvudspillvattenledning mellan Ekenäs och Öddö 
för anslutning av Kosteröarna till Österröd avloppsreningsverk 

• Utbyggnad av en ny sjöförlagd huvudspillvattenledning mellan Långegärde 
avloppsreningsverk och Ekenäs för att möjliggöra anslutning av Kosteröarna till 
Österröd avloppsreningsverk när Långegärde avloppsreningsverk läggs ner. 
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Komplettering bör också ske med ett utjämningsmagasin om ca 25 m3, t.ex. vid 
Ekenäs 

• Byten av pumputrustning i ett antal avloppspumpstationer för att öka kapaciteten i 
systemet och för att få en bättre samverkan mellan de olika stationerna i 
systemet 

• Översyn av avloppspumpstationerna i området med hänsyn till 
översvämningsrisker vid stigande havsnivåer. Möjligheter till olika typer av 
utförande av översvämningsskydd bör utredas. 
Flertalet stationer saknar idag också backventiler eller har okända 
bräddförhållanden, vilket man bör komplettera med/utreda 

• Utförande av utjämningsmagasin vid Rossö huvudavloppspumpstation (ca 215 
m3), Bofors camping avloppspumpstation (ca 30 m3) och Tjärnö 
huvudavloppspumpstation (ca 85 m3), samt vid Öddö huvudavloppspumpstation 
(150 m3) i syfte att minimera riskerna för bräddning i anslutning till dessa 
pumpstationer. Magasinens storlek kan minskas (eller de kan utgå) om man 
ytterligare kan minska tillskottsvattenpåverkan inom dessa områden 

 

6.3.4 Västra/centrala Strömstad 

6.3.4.1 Allmänt 

Vid framtagande av ett nytt system för överföring av spillvatten från västra/centrala 
Strömstad in till Österröd har befintliga överförings- och tryckavloppsledningar behållits i 
största möjliga mån i syfte att undvika kostsamma omläggningar i stadsmiljö. Även 
avloppspumpstationernas kapaciteter har anpassats till varandra på ett bättre sätt än vad 
som är fallet idag. Anslutningspunkter för tillkommande nya områden har skett utifrån 
översiktligt bedömda förhållanden inom respektive delområde. 

Det finns områden med stor tillskottsvattenpåverkan och arbeten med reducering av 
tillskottsvatten måste påbörjas snarast. Vid dimensioneringen av det nya systemet har det 
förutsatts att man inom de närmsta 10 åren uppnår en reducering med ca 90 % inom 
delområde 3 (Surbrunn), samt med minst ca 50 % avseende främst snabb 
nederbördspåverkan inom delområdena 5, 6, 9, 11, 12 och 14/15. Delområde Surbrunn 
är relativt begränsat i storlek och skall delvis byggas om, varför ovanstående 
reduceringar inte borde vara omöjliga att uppnå.  

Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.8. 
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6.3.4.2 Förslag till systemutformning 

 Delområde 1, Folkparken avloppspumpstation 

Inga omedelbara åtgärder föreslås inom detta område, då tillskottsvattenbelastningen är 
låg och pumpkapaciteterna avpassade till belastning och tryckledning. P2 verkar vara 
sliten och kan behöva ses över. 

 Delområde 2, Bojardalen avloppspumpstation 

Inga omedelbara åtgärder föreslås inom detta område, då tillskottsvattenbelastningen är 
låg. Pumparnas kapacitet och tryckavloppsledningens dimension är dock onödigt stora. 
Ledningen föreslås därför infodras med en mindre dimension (PE 125 mm) och 
pumpkapaciteterna minskas till ca 8 l/s vid enpumpsdrift och ca 10 l/s vid tvåpumpsdrift. 

 Delområde 3, Surbrunn avloppspumpstation 

Åtgärder beträffande reducering av tillskottsvattenpåverkan (ca 90 %) och 
havsnivåpåverkan (100 %) skall genomföras. Efter utförande av dessa åtgärder med 
godtagbart resultat kan pumpkapaciteten minskas betydligt. Befintlig tryckavloppsledning 
(PVC 160) föreslås infodras med PE 110 mm och ny kapacitet vid enpumpsdrift föreslås 
till ca 5 l/s och vid tvåpumpsdrift ca 8 l/s. Ev. bräddavlopp måste lokaliseras. 

Vid utbyggnad av bostäder inom Canningområdet föreslås spillvatten från dessa till att 
ledas direkt mot Skeppsbroplatsen avloppspumpstation med pumpning och självfall. 

 Delområde 4, Nötholmen avloppspumpstation 

Inga åtgärder föreslås inom detta område, då tillskottsvattenbelastningen är mycket låg. 

 Delområde 5, Oslovägen avloppspumpstation 

Inom detta delområde planeras det inte för någon större utbyggnad av nya bostäder eller 
verksamheter, endast en komplettering av verksamhetsområdet längst öster ut. 

Åtgärder beträffande reducering av tillskottsvattenpåverkan (minst ca 50 %) skall 
genomföras under perioden fram till 2025. Samtidiga åtgärder beträffande minskning av 
mer långsam nederbördspåverkan och läck-/dränflöden kan samtidigt också utföras, då 
denna påverkan är hög inom området. 

Pumpkapaciteten föreslås ökas till ca 20 l/s vid enpumpsdrift och ca 25 l/s vid 
tvåpumpsdrift i syfte att minska risken för bräddning till Strömsvattnet. 
En ytterligare möjlig åtgärd för att motverka bräddning skulle kunna vara att anordna ett 
utjämningsmagasin i grönytan ca 25 m sydost om pumpstationen. 
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 Delområde 6 - 9, Skeppsbroplatsen avloppspumpstation 

Inom dessa delområden planeras det inte för någon större utbyggnad av nya bostäder 
eller verksamheter, förutom bostäderna i Canningområdet. 

Åtgärder beträffande reducering av snabb tillskottsvattenpåverkan (minst ca 50 %), som 
är dominerande inom området, skall genomföras under perioden fram till 2025. 

För att avlasta det gamla tryckavloppssystemet genom centrala Strömstad och även 
avloppspumpstationen Myren, föreslås att Skeppsbroplatsen får en ny sjöförlagd 
tryckavloppsledning direkt in till Österröd avloppsreningsverk. Ledningen blir ca 2,9 km 
lång och föreslås få dimensionen PE 355 mm. 

Den skall då klara ett maximalt pumpflöde om ca 130 l/s från Skeppsbroplatsens 
avloppspumpstation (delområdena 1 – 9).  
Denna station kommer enligt förslag också att belastas med ett maximalt pumpflöde om 
ca 70 l/s från Soptippen avloppspumpstation med spillvatten från Strand, Hällestrand, 
Ånneröd, Kebal, Selläter, mm. Detta spillvatten föreslås pumpas till Skeppsbroplatsen i 
syfte att avlasta kedjan av avloppspumpstationer mellan Soptippen avloppspumpstation 
och Österröd avloppsreningsverk (Mellby, Tången 1, Kristorp och Prästängen 1, samt 
också Österröd inloppspumpstation). 

 Delområde 10 - 12, Berget avloppspumpstation 

Inom dessa delområden planeras det inte för någon större utbyggnad av nya bostäder 
eller verksamheter. 

Åtgärder beträffande reducering av snabb tillskottsvattenpåverkan (minst ca 50 %), som 
är helt dominerande inom området, skall genomföras under perioden fram till 2025. 

Vid utförande av en ny tryckavloppsledning mellan Skeppsbroplatsen och Österröd 
avloppsreningsverk föreslås att den gamla tryckavloppsledningen (Bonna 400 mm) mot 
Myren infodras med en PE 315 mm ledning. Pumparna i Berget föreslås behålla ungefär 
samma maximala kapacitet som tidigare, ca 110 l/s vid trepumpsdrift. 

 Delområde 13, Torskholmen avloppspumpstation 

Man bör försöka hitta orsaken till havsnivåpåverkan och om det finns ett nödutlopp inom 
området. I övrigt föreslås inga åtgärder inom detta område, då tillskottsvattenbelastningen 
verkar vara låg (dock svårt att entydigt bedöma, då havsnivåpåverkan sker redan vid ca 
+0,2 m). 

 Delområde 14 - 15, Myren avloppspumpstation 

Inom dessa delområden planeras det för en större utbyggnad av nya bostäder eller 
verksamheter vid Trädgårdsgatan, vilket bedöms kunna bidra till en minskning av 
tillskottsvattenpåverkan inom området då ett större område med gamla industribyggnader 
rivs/byggs om. 
Åtgärder beträffande reducering av snabb tillskottsvattenpåverkan (minst ca 50 %), som 
är dominerande inom området, skall genomföras under perioden fram till 2025. 
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För att undvika bräddning till Hålkedalskilen via bräddavloppet på självfallsledningen in till 
avloppsreningsverket föreslås att pumpkapaciteten mot Österröd begränsas till ca 50 l/s. 
All bräddning sker då via bräddutloppet väster om Myren och inte vid Hålkedalskilen.  
För att minska de maximala bräddvolymerna till ca en tiondel av nuvarande volymer vid 
nederbörd med återkomsttiden 10 år föreslås att stationen kompletteras med ett 
utjämningsmagasin om ca 500 m3 under den grusade parkeringsytan i anslutning till 
stationen. 

6.3.4.3 Kontrollberäkningar 

Beräkningar har utförts för det föreslagna systemet, som har belastats med nederbörd 
som har återkomsttiden 10 år och varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn, i syfte att 
kontrollera att de föreslagna åtgärderna har önskade effekter. 
Beräkningarna visar att bräddmängderna nu har minskat väsentligt jämfört med 
nuvarande förhållanden, vilket också framgår av diagrammet nedan. 

 

Figur 33 Bräddmängder vid belastning av blockregn med 10 års återkomsttid och varaktighet 

mellan 10 min och 2 dygn år 2025 

Den klart största bräddvolymen erhålls vid Myren avloppspumpstation, vilket då sker 
medvetet. Man kan nu också se att bräddning inte längre sker vid Oslovägens 
pumpstation eller från ledningen mellan Myren och Österröd avloppsreningsverk. 
Bräddvolymerna är nu också väsentligt lägre vid Skeppsbroplatsen/Södra Hamngatan, 
Berget och Myren. 
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6.3.4.4 Slutsatser och sammanfattning 2016 - 2025 

Den västra delen av Strömstads samhälle belastas idag med en mycket stor andel 
nederbördsberoende tillskottsvattenpåverkan, vilket leder till frekvent bräddning med 
stora volymer i ett antal punkter på ledningsnätet. Påverkan domineras av snabbt 
deltagande hårdgjorda ytor. 

Det är helt nödvändigt att minska denna belastning för att förbättra miljön i anslutningen 
till nödutloppen, som bl.a. är placerade vid olämpliga punkter vid Strömsvattnet, Norra 
Hamnen, Södra Hamnen/Gästhamnen. 

Denna insats krävs också för att kunna ansluta planerad ny bostadsbebyggelse inom 
området utan att förvärra bräddförhållandena. Det förväntas ske en ökning av 
sommarfolkmängden från ca 7 335 pe till ca 10 500 pe under perioden. Detta kan 
innebära att nuvarande sommarmedelspillvattenavrinning om ca 13,6 l/s kan öka till totalt 
ca 19,4 l/s. 

Med föreslagna åtgärder enligt nedan kommer ovanstående anslutning att vara möjlig 
och bräddningstillfällen/-mängder att minska kraftigt.  

Åtgärderna omfattar då bl.a.: 

• Arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor.  
Prioriterade områden är större delen av centrala Strömstad, samt Surbrunn och 
Myren 

• Utbyggnad av en ny huvudspillvattenledning mellan Skeppsbroplatsen och 
Österröd avloppsreningsverk i syfte att öka kapaciteten in till reningsverket, 
minska belastningen på Myren avloppspumpstation och Österröd 
inloppspumpstation 

• Byten av pumputrustning i några avloppspumpstationer för att öka kapaciteten i 
systemet och för att få en bättre inbördes samverkan mellan de olika stationerna i 
systemet 

• Utförande av utjämningsmagasin vid Myren avloppspumpstation (ca 500 m3), i 
syfte att minimera bräddvolymerna vid denna utvalda huvudbräddpunkt. 
Magasinets storlek kan minskas (eller utgå) om man kan minska mer 
tillskottsvattenpåverkan inom uppströms områden ganska omedelbart 

• De maximala pumpkapaciteterna i Skeppsbroplatsen och Myren 
avloppspumpstationer föreslås begränsas till ca 130 l/s respektive ca 50 l/s i syfte 
att tillsammans med övriga inkommande flöden till avloppsreningsverket (ca 55 
l/s från södra skärgården, ca 35 l/s från Stare/Hålkedalen och ca 70 l/s från 
norra/östra Strömstad) inte överskrida verkets planerade maximala 
mottagningskapacitet om ca 340 l/s (ca 4 x Qdim) 
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6.3.5 Selläter - Kebal 

6.3.5.1 Allmänt 

Befintligt system för överföring av spillvatten från Selläter – Kebal är idag relativt väl 
fungerande. Det krävs endast mindre insatser för att rätta till de problem med bräddning 
som kan förekomma vid Räkstigen avloppspumpstation. 

Arbeten med reducering av tillskottsvatten måste dock påbörjas snarast. Vid 
beräkningarna har det förutsatts att man inom de närmsta 10 åren har uppnått en 
reducering med ca 75 % inom de värst påverkade delområdena Capri och Nya Selläter, 
som utgör relativt begränsade områden. 

Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.9. 

6.3.5.2 Förslag till systemutformning 

I Selläterområdet förväntas endast en relativt liten ökning av sommarbefolkningen med ca 
26 lägenheter i Källviksdalen och ca 9 nybyggda lägenheter i Norrkärr. Den största 
ökningen genom utbyggnad av ett planområde kommer att ske i Mellbydalen, där 
utbyggnad redan pågår av ca 200 lägenheter. Till detta kan också komma anslutning av 
ytterligare några befintliga fastigheter i Källvik. 

I Kebalområdet har nyligen ca 12 lägenheter byggts. 

Det finns också ytterligare ca 25 st. obebyggda eller ej VA-anslutna fastigheter inom 
området, som kan bli aktuella att anslutas under perioden. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 3 600 pe 2015 till ca 
4 380 pe år 2025. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 6,7 l/s 2015 till ca 8,1 l/s år 2025. 

Nedan beskrivs kortfattat de större förändringarna för respektive delområde: 

Delområde 4, Räkstigen avloppspumpstation 

I syfte att minimera risken för bräddning vid Räkstigen avloppspumpstation föreslås att 
den maximala kapaciteten i stationen ökas till ca 12 l/s, vilket är vad befintlig 
tryckavloppsledning (PE 110 mm) och nedströms system kan klara av utan att det sker 
mer uppdämningar i de flacka ledningspartierna efter infarten till Selläter camping (delar 
av dessa ledningar bör kanske också läggas om). 

Delområde 5, Nya Selläter avloppspumpstation 

Den maximala kapaciteten i stationen föreslås att minskas till ca 20 l/s efter det att 
reducering av tillskottsvattenpåverkan inom området har skett. Härigenom minskas risken 
för uppdämningar i de flackare ledningspartierna i anslutning till infarten för Selläters 
camping (delar av dessa ledningar bör kanske också läggas om). 
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En sträcka om ca 125 m självfallsledning (BTG 150 mm) där tryckavloppsledningen från 
stationen mynnar föreslås läggas om till PP 250 mm. 

Delområde 7, Fiskarebacken avloppspumpstation 

Pumpkapaciteten är kraftigt reducerad i denna station och det föreslås att den maximala 
kapaciteten i stationen ökas till ca 2,5 l/s, vilket är vad befintlig tryckavloppsledning och 
pumputrustning skall klara av. Sannolikt kan de räcka med en rensning av befintlig TA-
ledning eller byte av slitna pumphjul. 

Delområde 8, Båtviksvägen avloppspumpstation 

I syfte att minimera risken för bräddning vid Båtviksvägen avloppspumpstation föreslås att 
den maximala kapaciteten i stationen ökas till ca 5 l/s, vilket är vad befintlig 
tryckavloppsledning och pumputrustning skall klara av. Sannolikt kan det räcka med en 
rensning av befintlig TA-ledning eller byte av slitna pumphjul. 

6.3.5.3 Kontrollberäkningar 

Beräkningar har utförts för det föreslagna systemet, som har belastats med nederbörd 
som har återkomsttiden 10 år och varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn, i syfte att 
kontrollera att de föreslagna åtgärderna har önskade effekter. 

Beräkningarna visar att ingen bräddning erhålls i systemet. En viss uppdämning kan 
erhållas vid slutpumpstationen Erik Stahre, men dämningen ligger då under bräddnivån. 

6.3.5.4 Slutsatser och sammanfattning 2016 - 2025 

Selläter/Kebal belastas idag med en viss andel nederbördsberoende 
tillskottsvattenpåverkan, vilket kan leda till frekvent bräddning i Räkstigen 
avloppspumpstation med stora volymer. Det är helt nödvändigt att minska denna 
belastning för att förbättra miljön vid utloppet i havet utanför Selläter hamn. Denna insats 
krävs också för att kunna ansluta tillkommande ny bostadsbebyggelse (ca 35 - 40 
lägenheter) inom området uppströms stationen. 

Med föreslagna åtgärder enligt nedan kommer ovanstående anslutning att vara möjlig 
och bräddningstillfällen/-mängder att minimeras.  

Åtgärderna omfattar då bl.a.: 

• Arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor.  
Prioriterade områden är delområdena 1 och 5, Capriområdet och Nya 
Selläterområdet. I övriga delar av Selläter/Kebal är påverkan minimal 

• Byte/uppgradering av pumputrustning/rensning av tryckavloppsledningar 
avloppspumpstationerna Räkstigen, Nya Selläter, Fiskarebacken och 
Båtviksvägen, samt ev. Erik Stahre i syfte att öka kapaciteten i systemet och för 
att få en bättre samverkan mellan de olika stationerna i systemet 
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• Översyn av avloppspumpstationerna i området med hänsyn till 
översvämningsrisker vid stigande havsnivåer. Möjligheter till olika typer av 
utförande av översvämningsskydd bör utredas. 
Några stationer saknar idag också backventiler, vilket man bör komplettera med 

6.3.6 Norra Strömstad 

6.3.6.1 Allmänt 

Vid framtagande av ett nytt system för överföring av spillvatten från Norra Strömstad in till 
Österröd har befintliga överförings- och tryckavloppsledningar behållits i största möjliga 
mån i syfte att undvika kostsamma omläggningar och att ledningarna blir 
överdimensionerade i förhållande till vinterbelastningen. Även avloppspumpstationernas 
kapaciteter har anpassats till varandra på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. 

Anslutningspunkter för tillkommande nya områden har skett utifrån översiktligt bedömda 
förhållanden inom respektive delområde. 

Det finns områden med stor tillskottsvattenpåverkan och arbeten med reducering av 
tillskottsvatten måste påbörjas snarast.  

Vid dimensioneringen av det nya systemet har det förutsatts att man inom de närmsta 10 
åren har uppnått en reducering med minst ca 50 % inom de värst påverkade 
delområdena Strand vändplan (långsam), Posten (snabb och långsam) och Soptippen 
(snabb och långsam). 

Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.10. 

6.3.6.2 Förslag till systemutformning 

 Strandområdet 

I Strandområdet förväntas en mycket stor ökning av sommarbefolkningen genom 
utbyggnad av ett flertal olika planområden, samt anslutning av befintlig bebyggelse. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 1 130 pe 2015 till ca 
1 855 pe år 2025. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 2,1 l/s 2015 till ca 3,3 l/s år 2025. 

Nedan beskrivs kortfattat de större förändringarna för respektive delområde: 

1, Stensvik 

Inga förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning, vilken 
bedöms kunna klara avledning från all tillkommande bebyggelse inom området. 
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2A, Kungsviksvägen 

Inga förändringar behöver göras beträffande befintlig nyutbyggd spillvattenanläggning, 
vilken bedöms kunna klara avledning från all tillkommande bebyggelse inom området. 
Stationens maximala kapacitet kanske kan minskas något till ca 10 l/s. 

 

2C, Sågestrandsvägen 

Inga förändringar behöver göras beträffande befintlig nyutbyggd spillvattenanläggning, 
vilken bedöms kunna klara avledning från all tillkommande bebyggelse inom området och 
uppströms liggande områden. Stationens maximala kapacitet kanske kan minskas något 
till ca 12 l/s. 

2, Strand camping 

Inga förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning, vilken 
bedöms kunna klara avledning från all tillkommande bebyggelse uppströms området. 

3, Strand stugområde 

Inga förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning, vilken 
bedöms kunna klara avledning från all bebyggelse i området. 

4, Strand vändplan 

Inga förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning, vilken 
bedöms kunna klara avledning från all tillkommande bebyggelse uppströms området. 
Man bör dock försöka minska den stora långsamma tillskottsvattenpåverkan, som 
förekommer inom området. 

5, Strand huvudpumpstation 

Inga större förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning. 
Stationen skulle kunna kompletteras med ett utjämningsmagasin för spillvatten i syfte att 
minska belastningen på Hällestrand 3 avloppspumpstation i väntan på att ett nytt 
ledningssystem byggs ut mellan Knarrevik och Ånneröd. När detta system har byggts ut 
(ca 2030 – 2035) föreslås hela Strandområdet att avledas denna väg istället för via 
Hällestrand. 
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 Hällestrand - Maa 

6 - 10, Hällestrand 

Man måste dock försöka minska den tillskottsvattenpåverkan, som förekommer inom 
området (främst delområdena 6 och 8, samt ev. också 9). Pumparna i Hällestrand 1 och 3 
föreslås bytas ut och få nya maximala kapaciteter om 3,0 l/s och 14,0 l/s. 

11 – 11B, Maa 

Inga större förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning när 
Strandområdet inte längre avleds denna väg. Pumparna i Maa föreslås också bytas ut 
och få en ny maximal kapacitet om 15 – 16 l/s. 

Ingen förändring bedöms behöva utföras beträffande Härslätt huvudavloppspumpstation, 
förutom rensning av tryckavloppsledning, då stationen bör kunna ge uppemot ca 20 l/s. 

 Ånneröd - Soptippen 

12, Ånneröd 

Spillvatten från Ånneröd, samt pumpat spillvatten från Strand, Hällestrand och Maa 
kommer att avledas från Ånneröd huvudavloppspumpstation mot Soptippen 
huvudavloppspumpstation. Pumputrustning och tryckavloppsledning för nuvarande 
station kommer på sikt att behöva läggas om till större dimensioner när belastningen 
ökar. Under denna period räcker det dock med att rensa TA-ledningen för att försöka få 
upp kapaciteten till minst ca 30 l/s. 

13, Soptippen 

Det planeras för utbyggnad av en stor mängd bostäder i de östra delarna av området och 
denna bebyggelse kan avledas via självfallsledningar till huvudavloppspumpstationen i 
området. 

Självfallshuvudledningen genom området har dock endast dimensionen BTG 225 mm 
och kan behöva läggas om för att klara avledning av spillvatten från de nya 
bostadsområdena och ökning av pumpat spillvatten från Ånneröd. Ledningen föreslås 
läggas om till PP 315 - 400 mm längs en sträcka om ca 770 m. 

Beträffande huvudavloppspumpstationen föreslås den också få en ny maximal kapacitet 
om minst ca 70 l/s för att kunna klara ökade pumpflöden från Ånneröd (30 l/s) och Erik 
Stahre (55 l/s). Det sker då också en viss utjämning i ledningssystemet i anslutning till 
stationen. 

För att minska belastningen i kedjan av avloppspumpstationer mellan Soptippen och 
Österröd avloppsreningsverk föreslås att Soptippen får en ny pumpriktning mot 
Skeppsbroplatsen avloppspumpstation i västra Strömstad. Denna station skall byggas om 
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och ges en ny tryckavloppssträckning direkt in till Österröd avloppsreningsverk i syfte att 
minska bräddrisker i den centrala delen av Strömstad.  
Det blir då en helt ny kedja av överföringsledningar mellan Ånneröd och Österröd 
avloppsreningsverk. Sträckan mellan Soptippen och Skeppsbroplatsen blir då ca 1 760 m 
lång och föreslås till stora delar utföras som en PE 355 mm sjöledning i Bojarkilen. 

 Mellby - Tången 

14, Mellby 

Det planeras för utbyggnad av en stor mängd bostäder i de norra delarna av området och 
denna bebyggelse kan avledas via självfallsledningar till huvudavloppspumpstationen i 
området. 

Då belastningen längs sträckningen av överföringsledningar mellan Mellby och 
inloppspumpstationen vid Österröd avloppsreningsverk kommer att minska kraftigt när 
Soptippen får en annan pumpriktning föreslås att den gamla PVC 280 mm 
tryckavloppsledningen (ca 540 m) infodras med en PE 110 mm ledning. Ny maximal 
pumpkapacitet för Mellbystationen föreslås till ca 5 – 6 l/s. 

15 - 16, Tången 

Det planeras inte för någon större utbyggnad av bostäder/verksamheter inom området, 
endast mindre kompletteringar. 

Då belastningen längs sträckningen av överföringsledningar mellan Mellby och 
inloppspumpstationen vid Österröd avloppsreningsverk kommer att minska kraftigt när 
Soptippen får en annan pumpriktning föreslås också här att den gamla PEH 280 mm 
tryckavloppsledningen genom Strömsvattnet till Kristorp (ca 560 m) infodras med en PE 
160 – 180 mm ledning. Ny maximal pumpkapacitet för Tången 1 avloppspumpstation 
föreslås till ca 25 l/s.  

Tången 2:s maximala kapacitet kanske kan minskas till ca 10 l/s. Inga andra förändringar 
föreslås beträffande delområde 15. 

6.3.6.3 Kontrollberäkningar 

Beräkningar har utförts för det föreslagna systemet, som har belastats med nederbörd 
som har återkomsttiden 10 år och varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn, i syfte att 
kontrollera att de föreslagna åtgärderna har önskade effekter. 

Med utförda arbeten beträffande ledningsutbyggnader, byten av pumputrustning och 
fortsatta arbeten med bortkoppling av tillskottsvatten erhålls ett väl fungerande system 
beträffande spillvattenavledningen i de norra delarna av kommunen. Det erhålls inga 
bräddningar någonstans i systemet mellan Strand och Soptippen respektive mellan 
Mellby och Tången 1. 
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6.3.6.4 Slutsatser och sammanfattning 2016 - 2025 

Norra Strömstad belastas idag i viss omfattning med nederbördsberoende 
tillskottsvattenpåverkan, vilket leder till frekvent bräddning i några punkter på 
ledningsnätet med stora volymer.Det är nödvändigt att minska denna belastning för att 
förbättra miljön i Dynekilen, samt mindre bäckar/diken i området, samt även minska 
andelen enskilda avlopp i befintliga fritidshusområden. Denna insats krävs också för att 
kunna ansluta planerad ny bostadsbebyggelse inom området. Det förväntas ske en 
ökning av sommarfolkmängden från ca 3 000 pe till ca 4 800 pe under perioden. Detta 
kan innebära att nuvarande sommarmedelspillvattenavrinning om ca 5,5 l/s kan öka med 
3,4 l/s till totalt ca 8,9 l/s. 

Med föreslagna åtgärder enligt nedan kommer ovanstående anslutning att vara möjlig 
och bräddningstillfällen/-mängder att minimeras. Åtgärderna omfattar då bl.a.: 

• Arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor.  
Prioriterade områden är då främst Strand vändplan, Posten semesterhem 
(Hällestrand Resort) och Soptippen, samt ev. Hällestrand 3 

• Utbyggnad av en ny huvudspillvattenledning mellan Ånneröd – Soptippen 
(självfall) och Skeppsbroplatsen avloppspumpstation (tryckavlopp), som sedan 
skall gå vidare direkt in till Österröd avloppsreningsverk i syfte att öka kapaciteten 
in till reningsverket, minska belastningen på sträckan Mellby – Österröd 
inloppspumpstation, samt för att möjliggöra anslutning av tillkommande och 
befintlig bebyggelse i Strand, Knarrevik, Källvik, Anndalen, mm 

• Byten av pumputrustning i några avloppspumpstationer för att öka kapaciteten i 
systemet och för att få en bättre samverkan mellan de olika stationerna i 
systemet 

6.3.7 Skee och östra Strömstad 

6.3.7.1 Allmänt 

Vid framtagande av ett nytt system för överföring av spillvatten från Skee och östra 
Strömstad in till Österröd har befintliga överförings- och tryckavloppsledningar behållits i 
största möjliga mån i syfte att undvika kostsamma omläggningar i stadsmiljö. Även 
avloppspumpstationernas kapaciteter har anpassats till varandra på ett bättre sätt än vad 
som är fallet idag. 

Anslutningspunkter för tillkommande nya områden har skett utifrån översiktligt bedömda 
förhållanden inom respektive delområde. 



  

   

 

 

123 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

Det finns områden med stor tillskottsvattenpåverkan och arbeten med reducering av 
tillskottsvatten måste påbörjas snarast om man skall kunna minska nuvarande 
bräddsituation.  

Vid dimensioneringen av det nya systemet har det förutsatts att man inom de närmsta 10 
åren uppnår en reducering med ca 50 % inom hela Skee (delområde 1 – 5) och 
Kristorpsområdet (delområde 11). 
Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.11. 

6.3.7.2 Förslag till systemutformning 

Antalet VA-anslutna personekvivalenter för Skee och östra Strömstad bedöms kunna öka 
från ca 2800 pe 2015 till ca 3550 pe år 2025. Detta innebär då en ökning av 
spillvattenavrinningen i området från ca 5,2 l/s 2015 till ca 6,6 l/s år 2025. 

 Skeeområdet 

I Skeeområdet förväntas endast en viss ökning av antalet personekvivalenter genom 
anslutning/nybyggnad av ca 50 – 70 lägenheter. 

Nuvarande pumputrustning i Skee avloppspumpstation har en maximal kapacitet om ca 
22 l/s, men skall kunna leverera upp emot ca 35 l/s vid fullgod funktion (rensad TA-
ledning och nya pumphjul). Detta skall vara tillräckligt för att klara avledning av en normal 
maximal spillvattenbelastning från området (ca 3,0 x 2,5 = 7,5 l/s), samt en del läck- och 
dränvatten (ca 3,2 l/s vid torrväder). 

Problemet är den stora tillskottsvattenpåverkan som idag finns inom området, totalt ca 3,9 
ha deltagande ytor. Det kan också sannolikt ske ytterligare inläckage till systemet vid 
höga vattennivåer i områdets vattendrag. 

Det bedöms som rimligt att kunna pumpa maximalt upp emot ca 30 l/s från Skee mot 
östra Strömstad utan omläggning av befintlig TA-ledning. Resterande belastning måste 
hanteras genom åtgärder för att minska tillskottsvattenpåverkan inom området, t.ex. 
omläggning/relining av äldre ledningar, bortkoppling av felkopplade hårdgjorda ytor, 
utbyggnad av kompletterande dagvattensystem. Totalt sett förutsätts ca 50 % av de 
nuvarande deltagande ytorna kunna kopplas bort från spillvattensystemet inom de 
närmsta 10 åren. Härigenom bedöms bräddningen vid Hjältsgårdsvägen nästan helt 
kunna upphöra. Detta bräddavlopp föreslås också att kompletteras med en backventil för 
att säkerställa att inte dagvatten skall kunna tränga in i spillvattensystemet via 
bräddavloppet om dagvattensystemet blir överbelastat. 

 Slön 2 – Prästängen 3 

Inom dessa områden förekommer ingen direkt tillskottsvattenpåverkan (möjligen en viss 
förhöjd dränvattenpåverkan) och spillvattenavrinningen är också relativt liten inom hela 
området. Man bör dock ha en viss beredskap avseende framtida ökning av 
spillvattenavrinningen inom området beroende av vad för typer av verksamheter som 
kommer att etablera sig på de obebyggda tomterna i området ca medel 0,6 l/s vid normal 
spillvattenavrinning. 
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Utifrån en schablonbedömd ökning av spillvattenavrinningen inom området och med 
hänsyn taget till maximal pumpning från Skee avloppspumpstation (30 l/s) föreslås 
nedanstående nya justerade maximala kapaciteter för avloppspumpstationerna i området: 

• Slön 2:   33 l/s (32 l/s 2014) 

• Slön 1:  35 l/s (27 l/s 2014) 

• Erlandseröd 2: 37 l/s (54 l/s 2014) 
(ca 30 m ledning uppströms stationen kan  
behöva läggas om till PP 250 mm) 

• Erlandseröd 1: 40 l/s (45 l/s 2014) 

• Prästängen 3: 42 l/s (71 l/s 2014) 

• Prästängen 2: 3 l/s (12 l/s 2014) 

Förslaget innebär en väsentlig minskning av punktbelastningen från 
Skee/Prästängenområdet på Prästängen 1 avloppspumpstation. 
Pumpkapaciteterna minskas väsentligt i Erlandseröd 2, Prästängen 2 och Prästängen 3. 
Justeras ner något i Slön 2 och Erlandseröd 1 och höjs i Slön 1. 

 Kristorp 

Det förutsätts att det har skett en omkoppling av Soptippen avloppspumpstation mot 
Skeppsbroplatsen avloppspumpstation under perioden. Detta innebär att 
pumpkapaciteterna i Mellby och Tången kan minskas väsentligt, även om det sker en 
utbyggnad av bostäder, som ansluts till Mellbystationen under perioden. 

Den bedömda tillskottsvattenpåverkan som idag finns inom Kristorpsområdet 
motsvarande av ca 0,5 ha med koncentrationstiden 420 minuter bedöms kunna minskas 
med ca 50 % under perioden. 
Utifrån detta och en föreslagen framtida maximal kapacitet om ca 25 l/s i Tången 1 
avloppspumpstation föreslås att Kristorp avloppspumpstation får en ny maximal kapacitet 
om ca 35 - 40 l/s och att den ca 500 m långa PVC 280 mm tryckavloppsledningen 
infodras med en mindre dimension, PE 180 – 200 mm. 

Förslaget innebär en väsentlig minskning av punktbelastningen från 
Mellby/Tången/Kristorpsområdet på Prästängen 1 avloppspumpstation. 

 Prästängen 1, huvudavloppspumpstation 

Utifrån förslagen under 7.3.2 – 7.3.4 föreslås att Prästängen 1 huvudavloppspumpstation 
får en ny maximal kapacitet om ca 70 - 75 l/s (ca 118 l/s idag). 
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Det sammantagna förslaget innebär en väsentlig minskning av punktbelastningen från 
norra och östra Strömstad, samt Skee, på Österröd avloppsreningsverks 
inloppspumpstation. Denna station har idag en maximal kapacitet om ca 123 l/s och skall 
kunna ta emot spillvatten från hela Strömstad. Genom ändring av avledningsvägar och 
minskad pumpkapacitet i Prästängen kommer sannolikt bräddningarna att minska i 
bräddavloppet nordväst om inloppspumpstationen. 

6.3.7.3 Kontrollberäkningar 

Beräkningar har utförts för det föreslagna systemet, som har belastats med nederbörd 
som har återkomsttiden 10 år och varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn, i syfte att 
kontrollera att de föreslagna åtgärderna har önskade effekter. 

Beräkningarna visar att man nu har fått bort större delen av bräddningen i systemet, trots 
den ökande spillvattenbelastningen. 

 

Figur 34 Bräddmängder vid belastning av blockregn med 10 års återkomsttid och varaktighet 

mellan 10 min och 2 dygn år 2025 

I övriga delar av ledningsnätet erhålls nu ingen bräddning alls, men man kommer ändå att 
erhålla en mindre del uppdämningar i ledningsnäten. Denna dämning kommer dock att 
hållas under bräddnivåerna inom respektive område. 

Det kan finnas behov av omläggning av enstaka ledningssträckor med dålig kapacitet 
(t.ex. strax norr om Erlandseröd 2).  
På sikt kommer emellertid de maximala trycklinjerna att sjunka när man bygger bort 
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ytterligare tillskottsvattenpåverkan inom Skeeområdet och de långvariga pumpningarna 
från detta område minskar. 

6.3.7.4 Slutsatser och sammanfattning 2016 - 2025 

Skee samhälle belastas idag med en stor andel nederbördsberoende 
tillskottsvattenpåverkan, vilket kan leda till frekvent bräddning i Skee avloppspumpstation 
med stora volymer.  

Viss bräddning kan också förekomma i ett bräddavlopp på ledningsnätet vid 
Hjältsgårdsvägen. 
Det är helt nödvändigt att minska denna belastning för att förbättra miljön i Vättlandsån 
och Strömsvattnet.  

Denna insats krävs också för att kunna ansluta tillkommande ny bostads- och 
verksamhetsbebyggelse inom området uppströms stationen utan att försämra 
bräddningssituationen. 

Även inom Kristorpsområdet förekommer en viss andel nederbördsberoende 
tillskottsvattenpåverkan, vilket kan påverka bräddförhållandena vid Österröd 
avloppsreningsverk inloppspumpstation. Man bör därför också arbeta med att minska 
denna belastning inom området. 

Med föreslagna åtgärder enligt nedan kommer ovanstående anslutning att vara möjlig 
och bräddningstillfällen/-mängder att minimeras.  

Åtgärderna omfattar då bl.a.: 

• Arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor.  
Prioriterade områden är alla delområdena i Skee, samt även Kristorpsområdet.  
I övriga delar av Slön/Erlandseröd/Prästängen är påverkan minimal 

• Byte/uppgradering av pumputrustning/rensning av tryckavloppsledningar i alla 
avloppspumpstationer i systemet för att få en bättre samverkan mellan de olika 
stationerna i systemet 

• Relining av befintlig PVC 280 mm tryckavloppsledning (ca 500 m) för Kristorp 
avloppspumpstation med PE 180 – 200 mm i samband med att kapaciteten 
minskas i stationen 

• Översyn av avloppspumpstationerna i Skee med hänsyn till översvämningsrisker 
vid extrem nederbörd och hög vattenföring/nivå i Strömsvattnet/Vättlandsån. 
Möjligheter till olika typer av utförande av översvämningsskydd bör utredas. 
Några nödutlopp/bräddavlopp saknar idag också backventiler, vilket man bör 
komplettera med 
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6.4 Perioden 2025 - 2050 

6.4.1 Hela försörjningsområdet 

Tyngdpunkten för utbyggnad av ny bebyggelse och anslutning av befintlig bebyggelse 
ligger i perioden 2016 – 2025 med en ca 70 procentig ökning av den VA-anslutna 
sommarfolkmängden (bl.a. genom anslutning av Kosteröarna) jämfört med nuvarande 
förhållanden. Ökningen under perioden 2025 – 2050 bedöms sedan utifrån nuvarande 
prognoser endast att uppgå ca 30 procent. 

Planerad anslutning framgår av kartmaterial i Bilaga 2.1B och 2.7 – 2.11, samt i 
tabellform av Bilaga 3. 

Om bedömd nybyggnation/anslutning kommer till stånd under denna period kommer 
detta att innebära en total ökning av den VA-anslutna sommarfolkmängden med ca 9 500 
pe, d.v.s. totalt ca 44 000 anslutna pe under sommarperioden.  

Ovanstående motsvarar då en total ökning om ca 17,6 l/s i ren spillvattenavrinning, vilket 
innebär en ca 30 procentig ökning av bedömd spillvattenavrinning om ca 62 l/s år 2025 till 
ca 81,5 l/s år 2050. Ovanstående förutsätter då också att tillskottsvattenpåverkan inom 
tillkommande områden är försumbar, vilket dock måste kontrolleras innan 
utbyggnad/anslutning. 

Inom perioden 2016 – 2025 föreslås utbyggnad av ett stort antal nya 
spillvattenanläggningar och insatser beträffande bortkoppling av tillskottsvatten i syfte att 
förbättra de förhållanden som råder 2015 (bräddnings- och uppdämningsproblem) och då 
även möjliggöra anslutning av tillkommande bebyggelse utan att förvärra dessa problem.  
Vid utförande av dessa åtgärder tas också höjd för ytterligare tillkommande bebyggelse 
under perioden 2025 – 2050, som då kommer att ha en relativt liten påverkan på 
systemet. Detta kommer då att innebära att i princip endast mindre VA-anläggningar 
kommer att behöva byggas ut under denna period och då oftast i form av mindre 
anläggningar avhängiga lokala utbyggnadsområden. 

Det är dock mycket viktigt att man fortsätter arbeten med lokalisering och bortkoppling av 
tillskottsvattenkällor i de utpekade områdena i Södra skärgården, västra/centrala 
Strömstad, norra Strömstad och Skee under perioden i syfte att minska risker för 
bräddningar och för att minska kostnader för pumpningar och rening i Österröd 
avloppsreningsverk.  

Om man ytterligare kan minska tillskottsvattenmängderna kan detta innebära att vissa 
föreslagna utjämningsmagasin kan tas ur drift och pumpkapaciteter kan minskas. 
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6.4.2 Södra skärgården 

6.4.2.1 Allmänt 

Vid framtagande av ett nytt system för överföring av spillvatten från Strömstads södra 
skärgård in till Österröd har befintliga överförings- och tryckavloppsledningar behållits i 
största möjliga mån i syfte att undvika kostsamma omläggningar och att ledningarna blir 
överdimensionerade i förhållande till vinterbelastningen. Även avloppspumpstationernas 
kapaciteter har anpassats till varandra på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. 

Anslutningspunkter för tillkommande nya områden har skett utifrån översiktligt bedömda 
förhållanden inom respektive delområde. 

Det finns områden med stor tillskottsvattenpåverkan och arbeten med reducering av 
tillskottsvatten måste påbörjas snarast.  
Vid dimensioneringen av det nya systemet har det förutsatts att man inom perioden fram 
till ca 2025 uppnår en reducering med ca 75 % inom de värst påverkade delområdena 
Daftö Resort, Stare och Båleröd, samt med minst ca 25 % inom delområdena Rossö 
hamn och Hålkedalen. Delområdena är relativt begränsade i storlek och innehåller en 
viss andel privata ledningar, varför ovanstående reduceringar inte borde vara omöjliga att 
uppnå. 

Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.7. 

6.4.2.2 Förslag till systemutformning 

 Rossöområdet 

I Rossöområdet förväntas en stor ökning av sommarbefolkningen genom utbyggnad av 
ett flertal olika planområden, samt anslutning av befintlig bebyggelse (bl.a. de större 
områdena Saltpannan, Rävö och Överby). Delar av Överby (Krossnäs) ligger i Tanums 
kommun, men utgör en enklav i Strömstads kommun och ansluts lämpligen avseende VA 
till Strömstads kommun. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 1 400 pe 2025 till ca 
2575 pe år 2050. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 2,6 l/s 2015 till ca 4,8 l/s år 2050. 

Nedan beskrivs kortfattat de större förändringarna för respektive delområde: 

Överby 

Området föreslås anslutas via en huvudpumpstation i området till Båsen 2 
avloppspumpstation via en ca 3,5 km lång PE 110 mm tryckavloppsledning. Stationen 
föreslås få en maximal kapacitet om ca 6,0 l/s. Inom området kommer det säkert också 
att krävas flera mindre avloppspumpstationer, men Sweco har inte detaljstuderat något 
förslag till spillvattenavledning lokalt inom området. 
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Rävö 

Området föreslås anslutas via en huvudpumpstation i området till Rossö 
huvudavloppspumpstation via en ca 2,9 km lång PE 90 mm tryckavloppsledning. 
Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 3,5 l/s. Inom området kommer det 
säkert att krävas minst en mindre avloppspumpstation till, samt kanske också ett mindre 
LTA-system. 

Saltpannan 

Området föreslås anslutas via en ny huvudpumpstation i området till Rossö 
huvudavloppspumpstation via en ca 670 m lång PE 75 mm tryckavloppsledning. 
Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 3,0 l/s. Inom området kommer det att 
krävas ytterligare en mindre avloppspumpstation eller ett mindre LTA-system. 

Rossö huvudavloppspumpstation, mm 

Stationens kapacitet har föreslagits till att ökas till ca 18 l/s och kompletteras med ett 
utjämningsmagasin om ca 215 m3.under föregående tidsperiod. Anslutningen av Överby 
innebär också att kapaciteten i pumpstationerna mellan Båsen 2 och Rossö 
huvudpumpstation behöver ökas. 

Då det rör sig om relativt små kapacitetsökningar bör man först undersöka om det är 
tillräckligt med byte av pumphjul. Detta gäller då avloppspumpstationerna Båsen 2, 
Båsen 1, Långövägen, Vikarnevägen och Rossö hamn. Tryckavloppsdimensionerna för 
Långövägen och Vikarnevägen måste också klarläggas. 

 Tjärnöområdet 

I Tjärnöområdet förväntas en viss ökning av sommarbefolkningen genom utbyggnad av 
framtida planområden, samt anslutning av befintlig bebyggelse. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 990 pe 2025 till ca 
1 310 pe år 2050. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 1,8 l/s 2025 till ca 2,4 l/s år 2050, sålunda endast en liten ökning. 

Anslutningen av tillkommande bebyggelse under perioden innebär endast marginella 
skillnader beträffande spillvattentillrinningen till Spränget, Tjärnö 2 och Tjärnö 
huvudpumpstationer. Viss bebyggelse kan behöva anslutas till befintligt system via 
mindre pumpstationer eller LTA-system. 

 Öddöområdet 

I Öddöområdet förväntas en viss ökning av sommarbefolkningen genom utbyggnad av ett 
planområde, samt anslutning av befintlig bebyggelse (främst det större området vid 
Långestrand). 
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Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 490 pe 2025 till ca 730 
pe år 2050. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området från 
ca 0,91 l/s 2025 till ca 1,35 l/s år 2050, sålunda endast en liten ökning. 

Långestrandsområdet föreslås anslutas via en ny huvudpumpstation i området till 
självfallsledningar mot Öddö brygga avloppspumpstation via en ca 890 km lång PE 75 
mm tryckavloppsledning. Öddö brygga föreslås få en maximal kapacitet om ca 6,0 l/s och 
den nya stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 3,0 l/s. Även den glesa 
bebyggelsen på Burholmarna och Styrsö föreslås anslutas till den nya stationen via en 
mindre pumpstation eller ett LTA-system. 

 Båleröd – Daftön – Daftö Resort 

Beträffande Båleröd – Daftön – Daftö Resort förväntas en viss mindre ökning av 
sommarbefolkningen genom utbyggnad av planområde och anslutning av befintlig 
bebyggelse, främst på Daftön och i Båleröd. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 3 000 pe 2025 till ca 
3 110 pe år 2050. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 5,6 l/s 2025 till ca 5,8 l/s år 2050, sålunda endast en liten ökning. 

 Stare - Hålkedalenområdet 

I Stareområdet förväntas en viss ökning av sommarbefolkningen genom utbyggnad av 
framtida planområden, några av dem osäkra, samt en mindre anslutning av befintlig 
bebyggelse. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 1 575 pe 2025 till ca 
3 145 pe år 2050. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 2,9 l/s 2025 till ca 5,8 l/s år 2050. Denna ökning föranleder dock inte någon 
förändring avseende föreslagen ökning av pumpkapaciteter i Stare och Hålkedalen under 
perioden 2016 – 2025. Det kommer att krävas utbyggnad av några mindre 
avloppspumpstationer för avledning av spillvatten från delar av de planerade framtida 
områdena. 

 Kosteröarna 

Det kommer endast bli aktuellt med anslutning/nybyggnation i liten skala på Kosteröarna 
efter planerad utbyggnad av VA-anläggningar och anslutning till Öddö under perioden 
2020 – 2027, som då ej påverkar de nyutbyggda anläggningarna. 

6.4.2.3 Kontrollberäkningar 

Inga kontrollberäkningar har utförts avseende perioden 2025 – 2050, då resultaten 
endast marginellt kommer att skilja sig från beräkningsresultaten från föregående period 
på grund av den totalt sett måttliga ökningen av spillvattenflödena. Det är dock viktigt att 
man fortsätter arbetena med bortkoppling av tillskottsvatten i syfte att minska storleken på 



  

   

 

 

131 (143) 

 
 

STRÖMSTAD VA-FÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2050 

2016-07-08 

 

 

 

 

 

pumpade volymer in mot Österröd avloppsreningsverk. Om detta lyckas kommer 
sannolikt inte utjämningsmagasinet vid Rossö huvudpumpstation inte längre att behövas. 

6.4.2.4 Slutsatser och sammanfattning 2025 - 2050 

Strömstads södra skärgård belastas idag med en mycket stor andel nederbördsberoende 
tillskottsvattenpåverkan, vilket leder till frekvent bräddning i ett antal punkter på 
ledningsnätet med stora volymer. Det är helt nödvändigt att även under perioden 2025 – 
2050 fortsätter arbetena med att minska denna belastning för att förbättra miljön i de 
trånga sunden och vikarna i området, samt även minska andelen enskilda avlopp i 
befintliga fritidshusområden. Denna insats krävs också för att kunna ansluta planerad ny 
bostadsbebyggelse inom området utan att försämra förhållandena. Det förväntas ske en 
ökning av sommarfolkmängden från ca 7 500 pe till ca 11 600 pe under perioden. Detta 
kan innebära att sommarmedelspillvattenavrinning 2025 om ca 13,9 l/s kan öka med 7,6 
l/s till totalt ca 21,5 l/s. 

Med föreslagna åtgärder enligt nedan kommer ovanstående anslutning att vara möjlig 
och bräddningstillfällen/-mängder att minimeras. Åtgärderna omfattar då bl.a.: 

• Fortsatta arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor.  
Prioriterade områden är beror av hur väl man har lyckats med detta inom de 
tidigare prioriterade områdena Stareområdet, Daftö Resort och Båleröd, samt 
kanske också Hålkedalen, Rossö hamn och avrinningsområdet till Rossö 
huvudpumpstation 

• Byten av pumputrustning i ytterligare några avloppspumpstationer för att öka 
kapaciteten i systemet och för att få en bättre samverkan mellan de olika 
stationerna i systemet 

6.4.3 Västra/centrala Strömstad 

6.4.3.1 Allmänt 

Vid framtagande av ett nytt system för överföring av spillvatten från västra/centrala 
Strömstad in till Österröd har befintliga överförings- och tryckavloppsledningar behållits i 
största möjliga mån i syfte att undvika kostsamma omläggningar i stadsmiljö. Även 
avloppspumpstationernas kapaciteter har anpassats till varandra på ett bättre sätt än vad 
som är fallet idag. 
Anslutningspunkter för tillkommande nya områden har skett utifrån översiktligt bedömda 
förhållanden inom respektive delområde. 

Det finns områden med stor tillskottsvattenpåverkan och arbeten med reducering av 
tillskottsvatten måste påbörjas snarast.  Vid dimensioneringen av det nya systemet har 
det förutsatts att man inom perioden fram till ca 2025 uppnår en reducering med ca 90 % 
inom delområde 3 (Surbrunn), samt med minst ca 50 % avseende främst snabb 
nederbördspåverkan inom delområdena 5, 6, 9, 11, 12 och 14/15. Delområde Surbrunn 
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är relativt begränsat i storlek och skall delvis byggas om, varför ovanstående 
reduceringar inte borde vara omöjliga att uppnå.  

Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.8. 

6.4.3.2 Förslag till systemutformning 

 Delområde 1, Folkparken avloppspumpstation 

Inga åtgärder. 

 Delområde 2, Bojardalen avloppspumpstation 

Inga åtgärder. 

 Delområde 3, Surbrunn avloppspumpstation 

Inga åtgärder förutom ev. fortsatt arbete beträffande reducering av 
tillskottsvattenpåverkan och havsnivåpåverkan, beroende av resultat under perioden fram 
till 2025. 

 Delområde 4, Nötholmen avloppspumpstation 

Inga åtgärder. 

 Delområde 5, Oslovägen avloppspumpstation 

Inga åtgärder förutom fortsatt arbete beträffande reducering av tillskottsvattenpåverkan, 
beroende av resultat under perioden fram till 2025. 

 Delområde 6 - 9, Skeppsbroplatsen avloppspumpstation 

Inga åtgärder förutom fortsatt arbete beträffande reducering av tillskottsvattenpåverkan, 
beroende av resultat under perioden fram till 2025. 

 Delområde 10 - 12, Berget avloppspumpstation 

Inga åtgärder förutom fortsatt arbete beträffande reducering av tillskottsvattenpåverkan, 
beroende av resultat under perioden fram till 2025. 

 Delområde 13, Torskholmen avloppspumpstation 

Inga åtgärder förutom fortsatt arbete beträffande reducering av havsnivåpåverkan, 
beroende av resultat under perioden fram till 2025. 

 Delområde 14 - 15, Myren avloppspumpstation 

Anslutning av de norra delarna av Norra Öddö direkt till Myrenområdet via sjöledning kan 
bli aktuellt, dock endast ett mindre flöde ca 3,0 l/s vid pumpning. 
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I övrigt inga åtgärder förutom fortsatt arbete beträffande reducering av 
tillskottsvattenpåverkan, beroende av resultat under perioden fram till 2025. 

6.4.3.3 Kontrollberäkningar 

Inga kontrollberäkningar har utförts beträffande perioden 2025 – 2050, då nu planerad 
tillkommande anslutning/nybebyggelse är av marginell betydelse. Ytterligare reducering 
av tillskottsvattenpåverkan inom området kan givetvis minska bräddriskerna vid 
Skeppsbroplatsen, Södra Hamngatan, Berget och Myren där bräddning förekom 2025 
trots utförda föreslagna åtgärder och minskning av tillskottvattenpåverkan. 

6.4.3.4 Slutsatser och sammanfattning 2025 - 2050 

Den förväntade ökningen av sommarfolkmängden under perioden är från ca 10 500 pe till 
ca 10 870 pe. Detta kan innebära att nuvarande sommarmedelspillvattenavrinning om ca 
19,4 l/s kan öka till totalt ca 20,1 l/s. Således endast en marginell ökning. 

För att ytterligare minska tillskottsvattenpåverkan inom området och åstadkomma 
minskad bräddning måste arbetet med bortkoppling av tillskottsvattenkällor fortsätta.  
Prioriterade områden under perioden 2016 – 2025 var större delen av centrala 
Strömstad, samt Surbrunn och Myren. Fokus under perioden 2025 – 2050 beror då av 
vilka resultat som uppnåddes under perioden 2016 – 2025. 

6.4.4 Selläter – Kebal 

6.4.4.1 Allmänt 

Befintligt system för överföring av spillvatten från Selläter – Kebal är 2015 relativt väl 
fungerande. Under förutsättning att mindre arbeten med bortkoppling av 
tillskottsvattenkällor och pumpbyten utförs under perioden 2016 – 2025 krävs sannolikt 
inga ytterligare åtgärder inom detta område. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 4 380 pe 2025 till ca 
5 605 pe år 2050, främst genom en större utökning av verksamheten inom Capriområdet. 
Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området från ca 8,1 l/s 
2025 till ca 10,4 l/s år 2050, sålunda en måttlig ökning som skall kunna inrymmas i den 
under perioden 2016 – 2025 förbättrade spillvattenanläggningen. 

6.4.4.2 Kontrollberäkningar 

Inga kontrollberäkningar har utförts beträffande perioden 2025 – 2050, då nu planerad 
tillkommande anslutning/nybebyggelse är av marginell betydelse för den förbättrade 
spillvattenanläggningen. Ingen bräddning sker inom detta system. 

6.4.4.3 Slutsatser och sammanfattning 2025 - 2050 

Om föreslagna åtgärder inom området utförs inom perioden 2016 – 2025 erhåller man då 
ett bra spillvattensystem och den planerade utbyggnaden av bostäder och 
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fritidsbebyggelse under perioden 2025 – 2050 bedöms kunna inrymmas i denna 
anläggning utan ytterligare åtgärder 

6.4.5 Norra Strömstad 

6.4.5.1 Allmänt 

Vid framtagande av ett nytt system för överföring av spillvatten från Norra Strömstad in till 
Österröd har befintliga överförings- och tryckavloppsledningar behållits i största möjliga 
mån i syfte att undvika kostsamma omläggningar och att ledningarna blir 
överdimensionerade i förhållande till vinterbelastningen. Även avloppspumpstationernas 
kapaciteter har anpassats till varandra på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. 

Det kommer dock under denna period att krävas utbyggnad av nya VA-system för 
anslutning av ett flertal områden i de norra delarna av Strand, Knarrevik, Källvik, Ylseröd, 
Maden, mm. 

Vid dimensioneringen av det nya systemet har det förutsatts att man inom perioden 2016 
– 2025 har uppnått en reducering med minst ca 50 % inom de värst påverkade 
delområdena Strand vändplan (långsam), Posten (snabb och långsam) och Soptippen 
(snabb och långsam). 

Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.10. 

6.4.5.2 Förslag till systemutformning 

 Strandområdet 

I Strandområdet förväntas en relativt stor ökning av sommarbefolkningen genom 
utbyggnad av några mindre planområden, samt anslutning av befintlig bebyggelse. 

Den VA-anslutna sommarfolkmängden bedöms kunna öka från ca 1 780 pe 2025 till ca 
2 170 pe år 2050. Detta innebär då en ökning av sommarspillvattenavrinningen i området 
från ca 3,3 l/s 2025 till ca 4,0 l/s år 2050. 

Nedan beskrivs kortfattat de större förändringarna för respektive delområde: 

2B1, Backevägen 

Området föreslås anslutas via en ny huvudpumpstation i området till nya 
självfallsledningar inom Vallenområdet via en ca 160 m lång PE 75 mm 
tryckavloppsledning. Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 3,0 l/s. 

2B2, Vallen 

Området föreslås anslutas via en ny huvudpumpstation i området till nya 
självfallsledningar inom Lökholmsvägenområdet via en ca 80 m lång PE 75 mm 
tryckavloppsledning. Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 4,5 l/s. 
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2B, Lökholmsvägen 

Det finns en avloppspumpstation i området med ett fåtal anslutna fastigheter. 
Anslutningen kommer att öka under perioden med anslutning av områdena 5 – 7 via 
självfallsledningar och även via pumpning i serie från områdena 2B1 och 2B2. 
Den befintliga tryckavloppsledningen, ca 145 m PE 63 mm behöver nu läggas om till PE 
75 eller 90 mm. Stationen föreslås få en maximal kapacitet om ca 6,0 l/s. 

5, Strand huvudpumpstation 

Inga större förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning, 
förutom att maximal pumpkapacitet bör ökas från ca 17 l/s till 23 l/s. Genom denna åtgärd 
bedöms systemet kunna klara avledning från all tillkommande bebyggelse uppströms 
området. Stationen föreslås emellertid att pumpa allt spillvatten till Knarrevik, istället för 
som idag till Hällestrand där systemet är överbelastat/underdimensionerat. Detta föreslås 
ske när ett nytt spillvattensystem byggs ut mellan Knarrevik och Ånneröd.  

Detta innebär utbyggnad av en ny ca 565 m lång PE 225 mm sjöledning genom 
Dynekilen. Man kommer dock fortfarande att utnyttja ca 500 m av den befintliga PE 180 
mm sjöledningen. 

 Knarreviksområdet 

5A – 5E, Knarreviksområdet 

Området föreslås anslutas via fyra mindre avloppspumpstationer och självfallsledningar, 
som avleder spillvatten till en huvudpumpstation för området i delområde 5E. De mindre 
pumpstationerna föreslås få kapaciteter mellan ca 3,0 – 4,0 l/s och PE 75 – 110 mm 
tryckledningar.  

Huvudpumpstationen föreslås få en kapacitet om ca 28 l/s och pumpa spillvattnet från 
Knarrevik och Strand via en ca 1,6 km lång PE 200 mm ledning till en 250 mm 
självfallsledning mot Ånnerödsområdet. 

5F – 5G, Källviksområdet 

Området föreslås anslutas via två seriekopplade mindre avloppspumpstationer, som 
avleder spillvatten till den ovan nämnda 250 mm självfallsledningen mot Ånneröd. De 
mindre pumpstationerna föreslås få kapaciteter mellan ca 3,0 – 4,0 l/s och PE 75 (520 m) 
och PE 90 mm (820 m) tryckledningar. 

5H, Västra Ånneröd 

Spillvatten från den södra delen av Knarreviksområdet, samt pumpat spillvatten från 
Strand, Knarrevik och Källvik föreslås att avledas via en ny ca 1 650 m lång PP 250 mm 
självfallsledning mot en föreslagen ny avloppspumpstation vid korsningen Sellätervägen 
– Knarreviksvägen. 
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 Denna pumpstation föreslås få en maximal kapacitet om ca 25 l/s och pumpa spillvattnet 
via en ca 650 m lång PE 225 mm ledning mot självfallsledningar i Ånnerödsområdet. 

 Hällestrand - Maa 

6 - 10, Hällestrand 

Inga större förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning när 
Strandområdet inte längre avleds denna väg. Man måste dock försöka att ytterligare 
minska den tillskottsvattenpåverkan, som förekommer inom området (främst 
delområdena 6 och 8, samt ev. också 9).  

11 – 11B, Maa 

Inga större förändringar behöver göras beträffande befintlig spillvattenanläggning när 
Strandområdet inte längre avleds denna väg. 

Delområde 11A, västra Maa, föreslås att anslutas till Maa huvudpumpstation via 
självfallsledningar och en mindre avloppspumpstation med en maxkapacitet om ca 3,0 l/s. 
Pumpstationen kommer då att utnyttja en befintlig PE 110 mm tryckavloppsledning. 

Delområde 11B, södra Maa, föreslås att anslutas direkt till tryckavloppsledningen från 
Maa huvudpumpstation via en mindre avloppspumpstation med en maxkapacitet om ca 
3,0 l/s. Kapaciteten för denna station skall kunna ökas i framtiden vid en eventuell 
anslutning av Ylserödsområdet (delområde 11C). 

Ingen förändring bedöms behöva utföras beträffande Härslätt huvudavloppspumpstation. 

 Ånneröd - Soptippen 

12, Ånneröd 

Spillvatten från Ånneröd, samt pumpat spillvatten från Strand, Knarrevik, Källvik, 
Hällestrand och Maa kommer att avledas från Ånneröd huvudavloppspumpstation mot 
Soptippen huvudavloppspumpstation. Pumputrustning och tryckavloppsledning för 
nuvarande station kommer att behöva läggas om till större dimensioner när belastningen 
ökar. Stationen föreslås få en ny maximal kapacitet om ca 35 l/s och den nya 
tryckavloppsledningen får då dimensionen PE 225 mm (ca 125 m). 

13, Soptippen 

Inga speciella åtgärder föreslås inom detta område efter det att föreslagna åtgärder under 
perioden 2016 – 2025 byggts ut och pumpriktningen för huvudstationen har ändrats till 
mot Skeppsbroplatsen med en maximal kapacitet om ca 70 l/s. 
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 Mellby - Tången 

14, Mellby 

Inga ytterligare förändringar utöver föreslagna åtgärder under perioden 2016 – 2025. 
Tillkommande bebyggelse är i liten skala och skall kunna inrymmas i de föreslagna VA-
anläggningarna. 

15 - 16, Tången 

Inga ytterligare förändringar utöver föreslagna åtgärder under perioden 2016 – 2025. 
Tillkommande bebyggelse är i liten skala och skall kunna inrymmas i de föreslagna VA-
anläggningarna. 

Inga kontrollberäkningar har utförts beträffande perioden 2025 – 2050, då nu planerad 
tillkommande anslutning/nybebyggelse är av marginell betydelse för den förbättrade 
spillvattenanläggningen. Ingen bräddning sker inom detta system. 

6.4.5.3 Kontrollberäkningar 

Beräkningar har utförts för det föreslagna systemet, som har belastats med nederbörd 
som har återkomsttiden 10 år och varaktigheter mellan 10 minuter och 2 dygn, i syfte att 
kontrollera att den föreslagna spillvattenanläggningen klarar av att avleda spillvatten utan 
att öka bräddriskerna vid hårt belastade pumpstationer. 

Med utförda arbeten beträffande ledningsutbyggnader, byten av pumputrustning och 
fortsatta arbeten med bortkoppling av tillskottsvatten kan man konstatera att de 
tillkommande områdena i källvik, Knarrevik, norra Strand, mm, kan anslutas utan att man 
riskerar att erhålla bräddningar någonstans i systemet mellan Strand och Soptippen 
respektive mellan Mellby och Tången 1. 

6.4.5.4 Slutsatser och sammanfattning 2025 - 2050 

Norra Strömstad belastas idag i viss omfattning med nederbördsberoende 
tillskottsvattenpåverkan, vilket leder till frekvent bräddning i några punkter på 
ledningsnätet med stora volymer. Det är nödvändigt att minska denna belastning för att 
förbättra miljön i Dynekilen, samt mindre bäckar/diken i området, samt även minska 
andelen enskilda avlopp i befintliga fritidshusområden. Denna insats krävs också för att 
kunna ansluta planerad ny bostadsbebyggelse inom området. Det förväntas ske en 
ökning av sommarfolkmängden från ca 4 800 pe till ca 7 050 pe under perioden. Detta 
kan innebära att sommarmedelspillvattenavrinning 2025 om ca 8,9 l/s kan öka med 4,2 l/s 
till totalt ca 13,1 l/s, sålunda en stor ökning. 

Med föreslagna åtgärder enligt nedan kommer ovanstående anslutning att vara möjlig 
och bräddningstillfällen/-mängder att minimeras. Åtgärderna omfattar då bl.a.: 

• Fortsatta arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor, beroende av resultat 
under perioden 2016 - 2025.  
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Prioriterade områden är då främst Strand vändplan, Posten semesterhem 
(Hällestrand Resort) och Soptippen, samt ev. Hällestrand 3 

• Utbyggnad av en ny huvudspillvattenledning mellan Strand, Knarrevik och 
Ånneröd i syfte att minska belastningen på kedjan Hällestrand – Ånneröd, samt 
för att ansluta befintlig/tillkommande bebyggelse i Knarrevik, Källvik, mm 

• Utbyggnad av lokala VA-system i ett flertal områden 

6.4.6 Skee och östra Strömstad 

6.4.6.1 Allmänt 

Vid framtagande av ett nytt system för överföring av spillvatten från Skee och östra 
Strömstad in till Österröd, under perioden 2016 – 2025, har befintliga överförings- och 
tryckavloppsledningar behållits i största möjliga mån i syfte att undvika kostsamma 
omläggningar i stadsmiljö. Även avloppspumpstationernas kapaciteter har anpassats till 
varandra på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. Anslutningspunkter för tillkommande 
nya områden 2025 – 2050 har skett utifrån översiktligt bedömda förhållanden inom 
respektive delområde. 

Det finns som tidigare nämnts områden med stor tillskottsvattenpåverkan och arbeten 
med reducering av tillskottsvatten måste sannolikt fortsätta under perioden 2025 – 2050 
(dock beroende av resultat 2016 – 2025) för att ytterligare kunna minska bräddriskerna. 
Förslag till systemutformning framgår av Bilaga 2.1B och Bilaga 2.11. 

6.4.6.2 Förslag till systemutformning 

 Skeeområdet 

I Skeeområdet förväntas endast en totalt sett relativt stor ökning av antalet 
personekvivalenter, främst då genom utbyggnad av verksamhetsområdet i Bastekärr, 
men också anslutning/nybyggnad av ca 50 – 70 lägenheter. 

Antalet VA-anslutna personekvivalenter bedöms kunna öka från ca 1 330 pe 2025 till ca 
2 765 pe år 2025. Detta innebär då en ökning av spillvattenavrinningen i området från ca 
2,5 l/s 2025 till ca 5,1 l/s år 2050. Den förväntade ökningen består till övervägande delen 
av ny bebyggelse inom Bastekärr verksamhetsområde. 

Det är därför viktigt att fortsätta med åtgärder för bortkoppling av tillskottsvatten i syfte att 
minska risker för ökad bräddning när tillkommande bebyggelse i Bastekärr ansluts. 

 Slön 2 – Prästängen 3 

Inga åtgärder inom detta område förutom de åtgärder beträffande pumpbyten som 
föreslogs inom föregående period 2016 – 2025. 
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 Kristorp 

Inga åtgärder inom detta område förutom de åtgärder som föreslogs inom föregående 
period 2016 – 2025, samt fortsatta arbeten med bortkoppling av tillskottsvattenkällor 
(beroende av resultat inom föregående period). 

 Prästängen 1, huvudavloppspumpstation 

Inga åtgärder inom detta område förutom de åtgärder beträffande pumpbyten och 
infodring av tryckavloppsledning, som föreslogs inom föregående period 2016 – 2025. 

6.4.6.3 Kontrollberäkningar 

Inga kontrollberäkningar har utförts beträffande perioden 2025 – 2050, då nu planerad 
tillkommande anslutning/nybebyggelse är av marginell betydelse för den förbättrade 
spillvattenanläggningen och under förutsättning att källor till tillskottsvatten kan kopplas 
bort. 

6.4.6.4 Slutsatser och sammanfattning 2025 - 2050 

Under denna period måste man fortsätta arbeten med bortkoppling av tillskottsvatten i 
Skee i syfte att minska risken för bräddningar och även minska pumpningen av större 
vattenvolymer in till Österröd avloppsreningsverk. Dessa arbeten balanserar då den 
förväntade relativt höga anslutningen inom Bastekärr verksamhetsområde under denna 
period. 
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7 Kostnader 

7.1 Allmänt 

Beträffande kostnaderna för utbyggnad av nya VA-anläggningar i syfte att kunna 
tillgodose VA-försörjningen av den ökande framtida anslutna sommarfolkmängden och för 
förbättringar av miljön kan det konstateras att en stor andel av de föreslagna 
anläggningarna kommer att behöva byggas ut inom en snar framtid, kanske ca 10 år.  

Orsaken till ovanstående är att det idag finns ett stort behov av en omedelbar förbättring 
av VA-systemet i kommunen för att kunna uppnå en bättre kapacitet och 
leveranssäkerhet beträffande dricksvattenförsörjningen, samt en stor minskning av de 
frekventa bräddningarna från spillvattensystemet till de känsliga recipienterna i området. 
De höga kostnaderna för utbyggnad/utbyte av anläggningar under perioden 2016 – 2025 
måste då ställas mot en väsentligt förbättrad leveranssäkerhet och stora miljövinster. 

I sammanhanget kan också nämnas att det fortfarande är osäkert när anslutningen av 
Kosteröarna till VA-systemet på fastlandet kommer att ske. Preliminär anslutning har 
planerats någon gång mellan 2020 – 2027 och kostnaderna för detta och VA-
utbyggnaden på öarna har därför förlagts i perioden 2016 – 2025. 

7.2 Förutsättningar 

Kostnaderna får anses som relativt översiktliga och har beräknats utifrån 
erfarenhetsmässiga värden och med hjälp av kalkylprogram, samt med ett påslag om ca 
20 % för oförutsett och diverse. Kostnaderna redovisas utan moms. 

Eventuella samordningsvinster som kan sänka kostnaderna har inte tagits hänsyn till i 
dessa kostnadsuppskattningar. 

7.3 Dricksvattenanläggningar 

Översiktliga kostnader har tagits fram beträffande de i utredningen föreslagna 
anläggningarna, där huvuddelen av dem kommer att behöva utföras inom perioden 2016 
– 2025 för att möjliggöra anslutning av befintliga fritidshusområden och planerade 
exploateringsområden utan att riskera försämrade tryckförhållanden och 
kapacitetsproblem. 

Åtgärder som ingår i den föreslagna framtida försörjningen men som redan påbörjats har 
utelämnats i kostnadsuppskattningen. 

Kostnaderna avser föreslagna ledningsomläggningar och nyanläggningar, samt 
utbyggnad av tryckstegringsstationer och reservoarer. Kostnader för ledningsutbyggnad 
inom exploaterings- och saneringsområden är inte inkluderade. 
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Nedan beskrivs översiktligt de summerade kostnaderna för utbyggnad av 
dricksvattenanläggningar för olika områden. Kostnaderna redovisas mer i detalj i Bilaga 
4.1. 

Tabell 15 Sammanställning över kostnader (MSEK) för föreslagen utbyggnad av 

dricksvattenanläggningar under perioden 2016 - 2050 

Område Perioden  

2016 - 2025 

Perioden 

2025 - 2050 

Strömstad lågzon 43,7 5,5 

Ny tryckzon Stare 10,6 1,8 

Södra skärgården 5,7 15,9 

Kosteröarna 51,9 0 

Norra Strömstad 3,0 33,7 

Skee 0,4 3,0 

Totalt 115 60 

7.4 Spillvattenanläggningar 

Kostnaderna avser föreslagna anläggningar ute i systemet, vilka till stora delar framgår av 
Bilaga 2.2 – 2.11. Inga kostnader redovisas avseende utbyggnad av ledningar inom 
reningsverksområdet eller ombyggnaden av avloppsreningsverket. 

Utöver detta tillkommer kostnader för utredningar och undersökningar för att lokalisera 
källor beträffande tillskottsvatten, t.ex. filmning av ledningar, undersökningar av 
fastigheters dagvatten- och dräneringsanslutningar, mm, samt åtgärder för att koppla bort 
detta. 

Det ingår heller inga kostnader för utbyggnad eller ombyggnad av dagvattensystemen 
inom kommunen, då belastningen kan öka på dem i samband med bortkoppling av 
tillskottsvattenkällor från spillvattensystemet. 

Inga kostnader har tagits med avseende skydd av avloppspumpstationer med hänsyn till 
stigande havsnivåer.  
Framtida högvattennivå i kommunen har beräknats öka från nuvarande ca +1,65 m till 
+2,3 m, vilket då kan beröra minst ca 35 st. stationer i nuvarande spillvattensystem.  
Man kan då också fundera på om en del skall klassas som samhällsviktiga funktioner, 
vilket då innebär föreslagna säkerhetsnivåer om +2,8 m och +3,3 m. 
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Nedan beskrivs översiktligt de summerade kostnaderna för utbyggnad av 
spillvattenanläggningar för olika områden. Kostnaderna redovisas mer i detalj i Bilaga 4.2. 

Tabell 16 Sammanställning över kostnader (MSEK) för föreslagen utbyggnad av 

spillvattenanläggningar under perioden 2016 - 2050 

Område Perioden  

2016 - 2025 

Perioden  

2025 - 2050 

Rossö 1,6 13,5 

Tjärnö 2,0 -- 

Öddö - Österröd 15,1 3,7 

Båleröd - Daftö 0,1 -- 

Stare - Hålkedalen 0,6 -- 

Kosteröarna 41,8 -- 

Västra/centrala 

Strömstad 

28,0 -- 

Strand -- 4,2 

Knarrevik -- 27,9 

Hällestrand – Maa 0,3 7,1 

Ånneröd – Soptippen 9,7 4,6 

Mellby – Tången 5,0 1,9 

Selläter – Kebal 0,4 -- 

Slön – Prästängen 0,3 -- 

Kristorp 2,7 -- 

Totalt 108 63 
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7.5 Totala kostnader 

Totalt bedöms det under perioden 2016 – 2050 att behövas investeringar om minst ca 
175 Mkr för att kunna tillgodose en god dricksvattenförsörjning av de delar av Strömstads 
kommun som är eller kommer att bli anslutna till Strömstads vattenverk.  
Över detta tillkommer kostnad ombyggnad/utbyggnad av befintligt vattenverk samt även 
kostnader för utökning av vattendom och eventuellt upprättande av ytterligare vattentäkt. 

Det kommer också att under samma period behövas investeringar om minst ca 172 Mkr 
för att kunna tillgodose en god spillvattenavledning från de delar av Strömstads kommun 
som är eller kommer att bli anslutna till Österröd avloppsreningsverk.  
Av dessa kostnader ingår inga kostnader avseende den planerade 
utbyggnaden/ombyggnaden av avloppsreningsverket 2016 – 2018. 





 

 Kallelse/ärendelista 7 (13) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 82                                            Dnr: KS/2018-0337 

Kriskommunikationsplan för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Krisinformationsplan 
såsom riktlinje för alla förvaltningars arbete med information vid krishändelser.  
Planen tydliggör ansvarsfördelning och grundläggande rutiner vid extra ordinära 
händelser i stabsläge, samt beskriver rutiner vid lindrigare krishändelser.  
Planen ersätter tidigare plan, bilaga till Krisledningsplan (bilaga Krisinformation) 
som enbart fokuserat krisinformation i stabsläge. Föreliggande 
krisinformationsplan liksom tillhörande bilagor föreslås uppdateras av 
förvaltningen vid behov. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 88 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 121 
Tjänsteskrivelse  Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2018-07-30. 
Krisinformationsplan för Strömstads kommun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 6
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 88 
KSAU § 121                                           Dnr: KS/2018-0337 

Kriskommunikationsplan för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Krisinformationsplan 
såsom riktlinje för alla förvaltningars arbete med information vid krishändelser.  
Planen tydliggör ansvarsfördelning och grundläggande rutiner vid extra ordinära 
händelser i stabsläge, samt beskriver rutiner vid lindrigare krishändelser.  
Planen ersätter tidigare plan, bilaga till Krisledningsplan (bilaga Krisinformation) som 
enbart fokuserat krisinformation i stabsläge. Föreliggande krisinformationsplan 
liksom tillhörande bilagor föreslås uppdateras av förvaltningen vid behov. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse  Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2018-07-30. 
Krisinformationsplan för Strömstads kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-15 KS/ 2018-0143 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 121                                           Dnr: KS/2018-0337 

Kriskommunikationsplan för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan. 
 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Krisinformationsplan 
såsom riktlinje för alla förvaltningars arbete med information vid krishändelser.  
Planen tydliggör ansvarsfördelning och grundläggande rutiner vid extra ordinära 
händelser i stabsläge, samt beskriver rutiner vid lindrigare krishändelser.  
Planen ersätter tidigare plan, bilaga till Krisledningsplan (bilaga Krisinformation) som 
enbart fokuserat krisinformation i stabsläge. Föreliggande krisinformationsplan 
liksom tillhörande bilagor föreslås uppdateras av förvaltningen vid behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2018-07-30. 
Krisinformationsplan för Strömstads kommun. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Kallelse/ärendelista 8 (13) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-09-20 KS/ 2018-0290 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

  Dnr: KS/2013-0031 KF § 83 

Blå översiktsplan Blå ÖP för antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att antaga fördjupad Blå Översiktsplan enligt 3 kap 19 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) och att offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning 
enligt 6 kap 17§ Miljöbalken (1998:808). 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Lindsten Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet i 
kommunstyrelsen. 
Blå ÖP är ett samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och 
Lysekil. Den Blå översiktsplanen täcker hav och skärgård för de fyra kommunerna 
tillsammans. Handlingarna är alltså identiska för våra fyra kommuner.  

Formellt hanteras detta genom att varje kommun godkänner handlingen i sin 
helhet. Nu finns ett förslag till antagandehandling, daterat 180705. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 89 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 122  
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare. 
Planbeskrivning, daterad 2018-07-05.  
Planeringsförutsättningar, daterad 2018-07-05. 
Plankarta/rekommendationskarta, daterad 2018-07-05.  
Utställningsutlåtande, daterad 2018-06-14. 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 7
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 89 
KSAU § 122                                           Dnr: KS/2013-0031 

Blå översiktsplan Blå ÖP 

Kommunstyrelsens beslut. 

att godkänna utställningsutlåtande för fördjupad Blå Översiktsplan,  

att godkänna antagandehandlingarna för fördjupad Blå Översiktsplan   

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

att antaga fördjupad Blå Översiktsplan enligt 3 kap 19 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) och att offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning  
enligt 6 kap 17§ Miljöbalken (1998:808). 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Lindsten Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet i 
kommunstyrelsen. 
Blå ÖP är ett samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. 
Den Blå översiktsplanen täcker hav och skärgård för de fyra kommunerna 
tillsammans. Handlingarna är alltså identiska för våra fyra kommuner.  

Formellt hanteras detta genom att varje kommun godkänner handlingen i sin helhet. 
Nu finns ett förslag till antagandehandling, daterat 180705. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare. 
Planbeskrivning, daterad 2018-07-05.  
Planeringsförutsättningar, daterad 2018-07-05. 
Plankarta/rekommendationskarta, daterad 2018-07-05.  
Utställningsutlåtande, daterad 2018-06-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att antaga Blå Översiktsplan, daterad 180705. 
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar; 
att godkänna utställningsutlåtande för fördjupad Blå Översiktsplan,  
att godkänna antagandehandlingarna för fördjupad Blå Översiktsplan   
samt att föreslå kommunfullmäktige besluta; 
att antaga fördjupad Blå Översiktsplan enligt 3 kap 19 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) och att offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning  
enligt 6 kap 17§ Miljöbalken (1998:808). 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Processledare Tillväxt Norra Bohuslän 

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-15 KS/ 2018-0143 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 122                                           Dnr: KS/2013-0031 

Blå översiktsplan Blå ÖP 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

att antaga Blå Översiktsplan, daterad 180705. 

att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning. 

Sammanfattning av ärendet 
Blå ÖP är ett samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. 
Den Blå översiktsplanen täcker hav och skärgård för de fyra kommunerna 
tillsammans. Handlingarna är alltså identiska för våra fyra kommuner.  

Formellt hanteras detta genom att varje kommun godkänner handlingen i sin helhet. 
Nu finns ett förslag till antagandehandling, daterat 180705. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare. 
Planbeskrivning, daterad 2018-07-05.  
Planeringsförutsättningar, daterad 2018-07-05. 
Plankarta/rekommendationskarta, daterad 2018-07-05.  
Utställningsutlåtande, daterad 2018-06-14. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att antaga Blå Översiktsplan, daterad 180705. 
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Samrådsredogörelse för 

BLÅ ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORRA BOHUSLÄN 
gällande havsområdena i Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelserna i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner beslutade i mars 2017 att 
genomföra ett samråd för den Blå Översiktsplanen. Annonsering om samrådet har skett på Tillväxtbohusläns 
webbsida, kommunernas respektive hemsidor, på Bohusläningen, Strömstads tidning, Havsbandet/Björklövet 
och Lysekilsposten.   
 
Under perioden 20 mars till 20 juni 2017 har samrådshandlingen varit ute på remiss till drygt 200 
remissinstanser och utställd i respektive kommunhus. Planhandlingarna har även funnits tillgängliga via 
webben på Tillväxt Bohusläns hemsida http://www.tillvaxtbohuslan.se samt via respektive kommuns 
hemsidor. På Tillväxt Bohusläns hemsida har det varit möjligt att lämna synpunkter direkt via ett särskilt 
formulär.  
 
Under maj - juni 2017 hölls allmänna samrådsmöten i Strömstad, Tanum, Lysekil och Sotenäs. Under juni 
månad genomfördes separata möten med olika fokusgrupper. Annonsering av mötena gjordes genom 
annons och korta artiklar i Bohusläningen, Strömstads tidning, Havsbandet/Björklövet, Lysekilsposten, 
Tillväxt Bohusläns webbsida och via Facebook.   
 
37 svars har inkommit till kommunerna med anledning av den utsända remissen. 

 
Samrådsredogörelsens upplägg 
I denna handling redovisas och kommenteras samtliga inkomna svar till de remitterade 
samrådshandlingarna.  
 
I redogörelsens första del sammanfattas inkomna synpunkter efter kategorier. Under varje kategori 
presenteras sedan de justeringar som arbetsgruppen rekommenderar i det fortsatta arbetet med anledning 
av inkomna synpunkter.  
 
I handlingens andra del redovisas varje yttrande enskilt och i sin helhet, följt av arbetsgruppens kommentar 
till respektive synpunkt. Vid tillämpbara fall beskrivs de ändringar som synpunkten har motiverat. I de fall 
synpunkter inte tillgodoses, ges en motivering till bedömningen.  
 
Föreslagna förändringar ska förstås som kommunernas viljeriktning efter samrådskedet. Specifikt nämnda 
justeringar kan komma att förfinas eller förändras under planeringsprocessen fram till färdigställandet av 
utställningshandlingarna för att bättre uppnå de i denna handling angivna avsikterna med respektive 
justering.  
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Del 1 - Summering av svar, justeringar av planhandlingar inför utställning 
 
Remissinstanserna instämmer huvudsakligen i planförslagets syfte och mål. Inkomna synpunkter utrycker 
en i allmänhet positiv syn på det kommunernas samarbete och arbetsmetod. Remissvaren innehåller i 
många fall förslag till förtydligande och kompletteringar av planens innehåll och rekommendationer. Flera 
yttranden lyfter också konflikter mellan bevarande och utveckling.  
 

Planförslagets struktur och upplägg 
Flera samrådsyttrande identifierar förbättringsåtgärder när det gäller struktur och upplägg i 
planhandlingarna. Vissa anser att planens vision bör förtydligas och utvecklas. Det finns en rad 
kommentarer om kartmaterialets läsbarhet samt svårigheter med tolkningen av rekommendationerna och 
informationen som finns på kartan. Flera svar lyfter svårigheten att tolka hur de övergripande 
rekommendationerna ska användas, exempelvis kring orördhet och årstidsvariationer. Begrepp och 
terminologi som används i förslaget anses som svårtolkade i flera fall och föreslås förklaras ytterligare.  
 

Kommentar 
I det fortsatta arbetet ska planhandlingar struktureras och förtydligas. Ett visionsavsnitt införs i 
planbeskrivningen, och en ordlista med begreppsförklaring skapas för att göra läsningen mer 
tillgänglig. Kartmaterialet föreslås kompletteras med tematiska fördjupningar, och viljeriktningen 
för fokusområden kommer att tydliggöras.  
 
Rekommendationer som förekommer i samrådshandlingarna ses över och justeras i syfte göra 
precisera och bättre förmedla avsikten med anledning av inkomna synpunkter. Vissa 
rekommendationer skrivs om som förutsättningar (exempelvis rekommendationen skyddad natur) 
för att bättre spegla reella förhållanden. Innehållet i inspelen justeras och flyttas i samma syfte.  
 
Strategiska rekommendationer omarbetas till strategiska blå inspel, och hänvisningar görs från 
respektive fokusområde. Samrådshandlingens övergripande rekommendationer omarbetas för att 
fungera som en övergripande kontext till planförslaget istället för rekommendationer.  
 
Bedömningen av behovet av hastighetssänkningar, samt formuleringen av bedömningen, ses över. 
Rekommendationen marina installationer tas bort. Rekommendationerna ska mer tydligt 
harmonisera med inför utställningshandlingen införda visionsavsnittet, och tillämpbarheten 
kommer att förtydligas. Avvägningar som ligger till grund för översiktsplanens bedömningar och 
rekommendationer ska tydligare framgå i utställningshandlingarna. 
 
Efter samråd med och rekommendation från länsstyrelsen betecknas Blå ÖP som ändring av 
översiktsplan (FÖP). I utställningshandlingarna ska Blå ÖP-handlingens förhållande till 
kommunernas respektive översiktsplaner preciseras. 

 

Riksintressen 
Remissyttranden påpekar behovet av att lyfta fram riksintressen- och skyddade områden i kartunderlaget. 
Flera yttranden lyfter också behovet av att beskriva planförslagets påverkan på riksintressena. 
 
Försvaret har i sitt svar meddelat att all vattenanvändning med fasta anläggningar (exempelvis 
utvecklingszon utsjö eller utvecklingszon vattenbruk kustzon) inom sjöövningsområdet Skagen bör tas 
bort. Konsekvensbeskrivningen av kommunernas planering med avseende på riksintresset behöver 
tydliggöras i utställningshandlingarna. 

 

Kommentar 
Riksintressen är redovisade i planeringsunderlag och webkarta. I det fortsatta arbetet kommer 
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planförslagets konsekvenser på respektive riksintresse fördjupas och förtydligas. 
En omarbetning av föreslagna områden i utsjön sker till följd av försvarets synpunkter. Utsjözoner i 
samtliga kommuner påverkas. Delar av områdena i utsjön som kolliderar med försvarets 
sjöövningsområde tas bort. Vissa områden närmare land, vid utkanten av område för riksintresse 
för försvaret, är särskilt attraktiva för flera intressenter. Inom dessa områden justeras planförslaget 
i syfte att minimera påverkan för försvaret.  

 

Samexistens samt utvecklingszoner 
Ett behov av att förtydliga samexistens och intressekonflikter lyfts av flera svar. Utvecklingszoner med ej 
specificerad verksamhet där samexistens inte är möjlig upplevs av flera intressenter som svårt att planera 
efter. 
 

Kommentar 
Möjligheterna till samexistens ska generellt förtydligas. På flertalet platser ändrar inte planförslaget 
förutsättningarna för samexistens; på de platser där dessa ändras av planförslaget, kommer 
analysen göras djupare. Redovisning av intressekonflikter föreslås göras i karta.  
 
Distinktionen mellan det kommunerna har mandat över att påverka, respektive det som kommunen 
inte har rådighet över, kommer tydliggöras i utställningshandlingarna.  
 
Utvecklingszoners möjliga framtida användning förtydligas och konsekvenser av dessa fördjupas. 

 

Kulturmiljövård 
I samrådsremissvaren konstateras det att hantering av kulturmiljöer inte har varit tillfredställande och att 
det saknas underlag till kulturmiljö i planförslaget. De områden med värdefulla kulturmiljöer som lyfts fram 
i respektive kommun bör lyftas även i Blå ÖP. Skydd för vadbodar samt ett marinarkeologiskt program 
föreslås. 

 

Kommentar 
Kommunen har ett ansvar att hantera kulturmiljöfrågor i den bebyggda miljön och detta redovisas i 
översiktsplan och fördjupade översiktsplaner av varje kommun. Blå ÖP syftar till att vara ett 
maritimt tematiskt tillägg till respektive kommuns översiktsplan.  
 
I det fortsatta arbetet skall hänsyn till kulturmiljövärden lyftas fram dock inom ramen av Blå ÖPs 
syfte och ansvar. Detta diskuteras och förtydligas ytterligare i handlingarna.  
 
Frågan om vadbodar eller enstaka byggnader i skärgården ska beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Ett marinarkeologiskt program finns med som möjlig åtgärd i kommande handlingar. 

 

Klimatförändring, geoteknik- och säkerhetsfrågor 
Samrådsyttrandena visar att frågor kring klimatförändring, geoteknik och säkerhet inte har diskuterats 
tillräckligt i planförslaget. Erosion, ras, stigande vatten, översvämning är vanliga frågor som rör 
kustkommunerna och bör lyftas fram i Blå ÖP.  
 

Kommentar 
Dessa frågor presenteras och diskuteras generellt i de kommande utställningshandlingarna. Det 
huvudsakliga ansvaret för bebyggelse och teknik ligger dock i respektive kommuns översikts- och 
detaljplanearbete. 



  
 

Sida 4 av 43  

 

Vattenbruk 
Enligt vissa svar finns det olika synsätt på vattenbruk och dess miljöeffekter. Tydliggörande av vilka sorters 
odlingar som rekommenderas på vilka platser önskas.   

 

Kommentar 
Frågan undersöks vidare och diskuteras i utställningshandlingarna. Områden för vattenbruk 
kommer justeras. Vilka former av vattenbruk som rekommenderas på vilka platser kommer 
förtydligas. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Enligt flera svar bör miljömålen och planens effekter på dessa lyftas.  Målet ett rikt växt- och djurliv skall 
lyftas fram i planförslaget. 
 

Kommentar 
Konsekvensdelen kommer att tydliggöras och fördjupas i utställningshandlingarna, avseende bland  
ekosystemtjänstanalys; fördjupningar på områdesnivå (i samrådshandlingen kallade utsjöområden, 
område för motorsport, utpekade hamnlägen bland flera); komplettering med 
konsekvensbeskrivning av ett nollalternativ för jämförelse med föreslagen översiktsplan; hälsa och 
säkerhet; miljökvalitetsnormer; förvaltning och redovisning av ansvar.  

 
  



  
 

Sida 5 av 43  

Del 2 – Inkomna yttranden 
 

Följande skriftliga synpunkter har inkommit under samrådstiden: 
 

Myndigheter  
1. Kustbevakning       Inkom 2017-04-27 
2. Lantmäteriet        Inkom 2017-04-28 
3. Kustbevakningen       Inkom 2017-04-28 
4. Försvarsmakten       Inkom 2017-05-24 
5. Trafikverket        Inkom 2017-06-07 
6. Sjöfartsverket       Inkom 2017-06-16 
7. Länsstyrelsen        Inkom 2017-06-20 
8. Transportstyrelsen       Inkom 2017-05-08 
9. Luftfartsverket       Inkom 2017-04-02 
10. SGI         Inkom 2017-04-27 
11. Havs- och Vattenmyndighet      Inkom 2017-06-21 
12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   Inkom 2017-05-22 
13. Västra Götalandsregionen      Inkom 2017-07-01 

 
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

1. Uddevalla kommun, kommunstyrelsen    Inkom 2017-06-17 
2. Uddevalla kommun, kommunledningskontoret   Inkom 2017-06-17 
3. Dals-Ed kommun       Inkom 2017-06-08 
4. Tanums kommun       Inkom 2017-05-30 
5. Bohusläns Museum       Inkom 2017-06-14 
6. Skanova        Inkom 2017-04-27 
7. Bohus SeaCulture AB      Inkom 2017-06-19 
8. KosterAlg AB        Inkom 2017-06-20 
9. Turistrådet Väst Sverige      Inkom 2017-05-31 
10. GR - Göteborgsregionens kommunalförbund   Inkom 2017-06-20 
11. Leader Bohuskust och gränsbygd     Inkom 2017-06-20 
12. Omsorgen Tanum       Inkom 2017-06-20 
13. Svenskkraftnät, Strömstad      Inkom 2017-06-20 
14. Sotenäs kommun       Inkom 2017-06-30 

 
 
 
Politiska partier 

1. Miljöpartiet Lysekil       Inkom 2017-06-20 
 
Intresseföreningar, forskning och verksamhetsutövare 

1. Friluftsfrämjandet, Lysekil       Inkom 2017-06-19 
2. Lysekil-Munkedal Naturskyddsförening    Inkom 2017-06-20 
3. Göteborgs universitet, Centrum för Hav- och Samhälle   Inkom 2017-06-19 
4. Forskare, Sven Loven Center, Kristineberg    Inkom 2017-06-20 
5. Naturskyddsföreningen I Strömstad    Inkom 2017-06-20 
6. Samhällsföreningen Galtö-Resö     Inkom 2017-06-20 
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7. Skärgårdsidyllen AB       Inkom 2017-06-26 
 
Allmänheten 

1. Fastighetsägare på Ögården, Skäftö     Inkom 2017-06-20 
2. Boende på Fiskebäckskil      Inkom 2017-06-19 

 
Synpunkter utifrån fokusgruppsmöten 

1. Svenska Kryssarklubbens Seglarskola    Inkom 2017-06-09 
 
På följande sidor har alla inkomma synpunkter sammanfattats och kommenterats. Av 
utrymmesskäl hålls sammanfattningarna korta. Yttrandena i sin helhet kommer att finnas 
tillgängliga på Tillväxt Norra Bohusläns hemsida. 
 
 
Inkomna yttranden med kommentarer – myndigheter  
 

Lantmäteriet 
Inget att erinra. 
 

Kustbevakningen 

Inget att erinra.  
 

Försvarsmakten 

Sjöövningsområdet D160 Skagen med sprängruta Bonden och R60 Lysekil är riksintressen för 
totalförsvarets militära del. Områdena anmäldes som riksintresse för totalförsvarets militära del i 
skrivelse till länsstyrelser och kommuner 2010-02-17, Dnr HKV 13 920.50775. I denna skrivelse 
framgår den geografiska avgränsningen av respektive område, namnbeteckning samt vilken 
verksamhet som bedrivs inom områdena.  
 
Övningar och utbildning i funktionen väpnad strid måste kunna genomföras utan störningar av 
såväl fysiska som tekniska hinder (hinderfrihet). Det är viktigt att övningar kan genomföras på ett 
säkert sätt för förbanden men också för allmänheten samt civil sjö- och flygtrafik. Detta för att inte 
vådabeskjutning, incidenter eller olyckor ska inträffa. Övergången till insatsförsvar med anställd 
personal och hög tillgänglighet innebär att fartygsförbanden har större behov än tidigare av att 
genomföra övningar med bl.a. skarp ammunition både i närheten av sin ordinarie örlogshamn men 
också från tillfälliga baser längs Sveriges kust. 
 
Fasta anläggningar inom sjöövningsområden oavsett syfte utgör generellt ett hinder för nyttjandet 
av riksintresset. Områdena benämnda Utvecklingszoner utsjö Sotenäs 1, Sotenäs 2, Sotenäs 3, 
Sotenäs 4, Lysekil 1 och Lysekil 2 ligger helt eller delvis inom Försvarsmaktens 
Sjöövningsområden. De delar av områdena som ligger innanför riksintresset bör utgå ur planen.  
 
Anläggningar för marinenergi särskilt om det gäller vindkraft riskerar att störa riksintressen för 
Totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess. I och med att det i översiktsplanen inte 
specificerar närmare hur dessa anläggningar ska utföras har det inte varit möjligt att genomföra en 
analys av eventuell påverkan. Det är därför viktigt att dessa remitteras till Försvarsmakten innan 
beslut fattas.  
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I dokumentet ”Planförutsättningar” på sid 13,14 går följande att läsa; ”Delar av Stora Kornö i 
Lysekil är övningsplats för skjutverksamhet med skarp ammunition. Denna verksamhet kan 
resultera i bullerutredning söderut och västerut fram till Gulskären, Borgmästaren och Brandskär. 
För utredning, se respektive område i digital karta för blå översiktsplan”. Detta är ej längre aktuellt 
Stora Kornö ingår inte i skärgårdsskjutfältet Göteborg och enligt uppgift från Fortifikationsverket 
så är inte längre i statens ägo sedan andra kvartalet år 2014. 
 

Kommentar 

Synpunkterna noteras och beaktas. Information om Stora Kornö som skärgårdsskjutsfält 
kommer att justeras i utställningshandlingar. Områden med överlappande användningar 
och särskilda intressekonflikter redovisas i en ny tematisk karta. För ytterligare förklaring, 
se kommentarer i sammanfattningen i redogörelsens första del.  

 

Trafikverket 
Trafikverket ser positivt på kommunernas gemensamma samarbete av havsområdet. Vidare anser 
Trafikverket att samrådshandlingen på ett bra sätt beskriver de punkter som Trafikverket har att 
bevaka och har inget övrigt att erinra över handlingen. 
 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket välkomnar denna blå översiktsplan för de fyra kustkommunerna i Norra 
Bohuslän. Det är positivt att flera kommuner på detta sätt kan enas om gemensamma riktlinjer och 
ställningstaganden, vilket bland annat ger förutsättningar för en bättre fysisk planering av 
vattenområdena i de berörda kommunerna. 
 
Generella rekommendationer 
Orördhet 
Inga anläggningar ska tillkomma på platser som idag saknar bryggor. Detta kan tolkas såsom att 
bryggor inte får anläggas på dessa platser och här kan finnas en potentiell konflikt med andra 
strategier och mål i föreslagen plan.  
 

Naturvärden 
Generella rekommendationer 
Det rekommenderas att marina installationer ska utformas för att främja goda livsmiljöer för djur och 

växter. Sjöfartsverket vill här påpeka att vid tillståndsprocesser så skall ett teknik neutralt synsätt 

eftersträvas, det är alltså inte alltid upp till kommunerna att avgöra hur saker skall utformas. Dessa två 

synsätt behöver dock inte innebära en konflikt. 

 

Geografiska rekommendationer 
Skyddade områden  
Här anges att områden med naturvärden skall prioriteras högre än andra anspråk samtidigt anges att 

yrkesfiske och båtliv mm skall bedöms kunna utvecklas i samspel med naturskydd. Sjöfartsverket ser en 

målkonflikt som kommunerna måhända har identifierat men hur denna utveckling och detta sampel skall 

ske ges inga konkreta svar på.  

 

Marina livsmedel 
Områden för vattenbruk 
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Positivt att strandskyddsdispenser rekommenderas, detta medför att fler geografiska områden kan 
tas i anspråk. Vid tillståndsprövning av vattenbruk görs en sjösäkerhetsmässig bedömning av 
anläggningens placering och lämplighet, det är oklart om någon sådan bedömning gjorts i 
planarbetet eller om förslaget helt bygger på miljöaspekter. 
 

Sjöfart och båtliv 
Geografiska rekommendationer 
Sjöfartsverket noterar att för detta område finns inga generella rekommendationer. 

 

Farleder för sjöfart 
Vad avser handelssjöfartens farleder som är av riksintresse så anses föreslagen plan tillgodose dessa på 

ett bra sätt. Det kan komma framtida behov som föranleder nya anspråk och här ses Preemraff i 

Brofjorden utgöra den enskilt största frågan. Sjöfartsverket ser att med det nya utvidgade miljötillståndet 

för Preemraff och de planerade investeringarna i Brofjorden så kan fartygstrafiken i en framtid eventuellt 

komma att öka. Detta kan i sin tur komma att ställa krav på exv. nya ankringsområden i Brofjordens 

geografiska närhet som Sjöfartsverket idag inte fullt ut kan precisera. 

 

Farleder för båtliv 
Här noterar Sjöfartsverket en skillnad mellan uttalade mål, strategier och rekommendationer jämfört med 

vad som presenteras i rekommendationskartan. I rekommendationskartan så saknas en stor del av de 

befintliga fritidsbåtslederna av vilka en inte obetydlig del utgörs av allmänna farleder. Att så är fallet kan 

bero på kartans skala och att det därför inte är möjligt att presentera, hur som helst bör detta i så fall 

framgå tydligare i text varför nämnda leder inte finns med i föreslagen karta. 

 

Två stycken bilder finns på nästkommande sidor som beskriver densiteten av båttrafik under perioden 

juni-augusti 2016 samt utdrag av rekommendationskartan för samma geografiska område. Återigen ser 

Sjöfartsverket en målkonflikt där hänsynsområden, skyddade områden och utredningsområden i stor 

utsträckning sammanfaller med båtlivet i skärgården. Sjöfartsverket noterar samtidigt att i 

konsekvensbeskrivningen på sid.69 (sannolikhet för konflikt) så anges det inget värde för en eventuell 

konflikt mellan sjöfart och naturvärden. 

 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Rekommendationer för sjöfart och båtliv skall studeras. Samspelet 
mellan naturskydd tillsammans med båtliv samt yrkesfiske kommer att förtydligas 
tillsammans med kartunderlaget i utställningshandlingar. För ytterligare förklaring, se 
kommentarer i sammanfattningen i redogörelsens första del 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Uppmaningen i Länsstyrelsens yttrande över planprogrammet om att redovisa samtliga berörda 
riksintressen på karta kvarstår. Även Natura 2000-områden behöver redovisas på karta. 
 
I dokumentet Planeringsförutsättningar beskrivs riksintressena och hänvisningar görs till 
värdebeskrivningar. I kapitlet ”Förenlighet med riksintressen” i Planbeskrivning beskrivs att 
riksintressen påverkas, men det framgår inte alltid hur. Planhandlingarna behöver kompletteras så 
att det framgår vilka åtgärder som kan påverka riksintresset, vilka åtgärder som kan innebära 
negativ påverkan, och hur påtaglig skada på riksintressen kan undvikas i kommande skeden och 
processer. Det är viktigt att beskrivningar av påverkan på riksintressen är kopplad till de 
kärnvärden som anges i värdebeskrivningen. Även småskaliga exploateringar på platser med 
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särskilda värden kan medföra påtaglig skada.  
 
Generellt behöver det också framgå vilket kapitel i miljöbalken som avses för respektive 
riksintresse. 
 
Kommunikationer  
Översiktsplanen tillgodoser handelssjöfartens farleder av riksintresse på ett bra sätt. 
Länsstyrelsen noterar att det i FÖP Norby-Svinesund, Strömstads kommun, finns två riksintressen 
för djuphamn, varav endast det ena är redovisat i Blå ÖP.  
 
Länsstyrelsen vill upplysa om att det kan komma framtida behov som föranleder nya anspråk, där 
Preemraff i Brofjorden utgör den enskilt största frågan, se Sjöfartsverkets yttrande. Vidare har 
Transportstyrelsen ett förslag om trafikreglerande åtgärder för fartygstrafiken i Skagerrak och 
Kattegatt, som förväntas kunna beslutas 2018 för att träda ikraft under 2020. Detta kan innebära 
utökade ytanspråk och andra eventuella influensfaktorer, som är bra för kommunerna att ha 
kännedom om i arbetet med Blå ÖP. 
 
Rörligt friluftsliv  
Med nuvarande underlag och analys kan Länsstyrelsen inte göra bedömningen om riksintresset 
tillgodoses. I kapitel ”Förenlighet med riksintressen” redovisas hur riksintresse för friluftsliv kan 
påverkas av utveckling av vattenbruk. Rörligt friluftsliv/friluftsliv beskrivs i olika kapitel i 
lagstiftningen och kan innebära olika saker. Kommunerna behöver här visa vilket kapitel som 
avses, för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma att kommunerna gjort sådana avvägningar att 
påtaglig skada inte uppstår. 
 
Kulturmiljövård  
Länsstyrelsen kan utifrån samrådshandlingen inte bedöma om riksintresset har tillgodosetts för 
Kalvö-Trossö-Lindö.  
 
Kommunen konstaterar att ”Nyttjandet av havet bedöms vara en viktig del av norra Bohusläns 
kulturhistoria och utveckling av anläggningar för vattenbruk bör därmed kunna vara förenligt med 
riksintresset.” Länsstyrelsen menar att det i detta skede inte går att göra ett sådant antagande, 
eftersom påverkan och konsekvens för riksintresset inte är beskrivna. 
 
Yrkesfisket  
Med nuvarande underlag och analys kan Länsstyrelsen inte göra bedömningen om riksintresset 
tillgodoses.  
 
Kartmaterialet visar att områdena kan komma i konflikt med ett flertal riksintressen (försvar, 
sjöfart) samt växt- och djurliv. Kommunen bör tydligare visa hur prioriteringar av områden för 
yrkesfisket är gjorda och hur konflikter kan undvikas. Gränser för riksintresse yrkesfiske utreds av 
Havs- och vattenmyndigheten och kommer troligen att justeras. 
 
Riksintresse för den obrutna kusten  
Länsstyrelsen delar kommunernas syn på att Blå ÖP bidrar till att långsiktigt säkra helhetsbilden, under 

förutsättning att naturvärden och kulturvärden tillgodoses enligt detta yttrande. Kommunen behöver 

också förtydliga vilken typ av vindkraft som kan vara möjlig att pröva inom riksintresset och huruvida 

detta är förenligt med miljöbalken 4 kap 3 §, och att påtaglig skada kan undvikas. Observera att 
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anläggningar även utanför riksintresseområdet kan påverka detsamma. 

 

MKN vatten  
Det behöver framgå tydligare hur MKN vatten riskerar att påverkas vid etablering av till exempel 

fiskodlingar. Information om miljökvalitetsnormer och status finns i databasen VISS. I 

förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt finns mer utförliga beskrivningar av bland annat 

bakgrunden till normsättning och principer för undantag. 

 

MKN luft  
Det kan enligt Blå ÖP finnas risk för överskridande av normerna i hamnar och dess närområden på grund 

av avgasutsläpp från fartyg och båtar. Kommunerna behöver visa hur normerna kan följas. 

 

Strandskydd i övrigt  
Blå ÖP kan inte föregripa prövning av exempelvis dispens från strandskydd. Länsstyrelsen välkomnar 

dock att man i Blå ÖP ger en indikation på om det är lämpligt att fortsätta processen, genom att visa 

vilka särskilda skäl som kan bli aktuella att åberopa. 

 

Kommunerna behöver komplettera hur eventuella mellankommunala frågor hanteras mot 
angränsande kustkommuner söderut. 
 
Risk och sårbarhet  
Kommunerna har beaktat de synpunkter Länsstyrelsen framförde kring risk och sårbarhet i 

programskedet.  

 
När det gäller vindkraft och etablering av vindkraftparker behöver kommunerna beakta dess eventuella 

påverkan på sjöfarten, som påsegling och navigeringsmöjligheter. Också vid tillståndsprövning av 

vattenbruk görs en sjösäkerhetsmässig bedömning av anläggningens placering och lämplighet. 

 

Länsstyrelsen uppmuntrar att planen förhåller sig till även de viktigaste preciseringarna och 
regionala tilläggsmålen för att nyansera och fördjupa måluppfyllelsen. Målen kan också beskrivas 
tidigare kopplat till varje fokusområde, så att det framgår att arbetet är strategiskt inriktat mot 
målen och att de inte endast bedömts i efterhand. Här följer kommentarer på uppfyllelsen av några av 
målen:  

• Hav i balans: Planen reglerar nyttjandet av havets resurser. Ett hänsynsfullt nyttjande och 
fler skyddade områden kan till viss del begränsa negativ påverkan, men inte fullt ut  

• ett rikt växt- och djurliv: Enligt Länsstyrelsen uppfylls inte målet inom planområdet idag. 
Måluppfyllelsen bedöms inte kunna förbättras varken med planförslaget eller med 
nollalternativet  

• giftfri miljö: Planförslaget innebär inga större åtgärder för att minska giftpåverkan som 
motiverar en bättre måluppfyllelse ¨ 

•  ingen övergödning: Genomströmningsåtgärder minskar inte halterna av näringsämnen 
totalt, utan mildrar effekterna lokalt. Näringsupptaget från mussel-och ostronodlingar 
motverkas av fiskodlingar i utsjön. Länsstyrelsen bedömer inte att Blå ÖP bidrar till att nå 
målet.  

 
Vatten  
Avloppsfrågan behöver vara belyst kopplad till vattenbruk och andra anläggningar i vatten. Har 

lokalisering av avloppsreningsverk och deras utsläppspunkter i havet beaktats vid val av områden för 
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vattenbruk?  

 
Tillgång till dricksvatten finns inte beskrivet i Blå ÖP. Detta är viktigt vid utveckling av kustområdet, för 

ökad turism och för livsmedelsframställning. 

 

Generella rekommendationer; Orördhet: ”Inga anläggningar ska tillkomma på platser som idag 
saknar bryggor…” Det bör förtydligas vad som avses med anläggningar. Kan en anläggning vara en 
brygga? Bryggor kan vara av olika karaktär och har olika syften, exempelvis förtöjningsplatser för 
fritids-fartyg eller bryggor för fartyg för turisttrafik. Detta kan tolkas som att bryggor inte får 
anläggas på dessa platser och här kan finnas en potentiell konflikt med andra strategier och mål i 
föreslagen plan. Länsstyrelsen uppmuntrar i detta sammanhang också kommunen att hitta en 
strategi för att tillgodose behov av att förvara fritidsbåtar, utan att anlägga bryggor.  
 
Strategiska rekommendationer, S3 Havsnära verksamhetsmark: Länsstyrelsen önskar ett 
förtydligande av vad som ska prioriteras. Vilka verksamheter måste vara vid vattnet och för vilka 
är det önskvärt med ett havsnära läge? 
 

Naturvärden  
Generella rekommendationer; Marina installationer: Det rekommenderas att marina installationer ska 

utformas för att främja goda livsmiljöer för djur och växter. Länsstyrelsen vill här påpeka att vid 

tillståndsprocesser skall ett teknikneutralt synsätt eftersträvas, kommunerna kan inte ställa krav på 

utformningen. Detta kan alltså inte lyftas fram som en positiv konsekvens. 

 
Geografiska rekommendationer, R1 Skyddade områden kan tolkas som att de omfattar även befintliga 

skyddade områden. Det kan också tolkas som att det handlar om de befintliga skyddade områden som 

inte har någon annan prioriterad rekommendation. Kommunerna bör förtydliga detta. 

Rekommendationen bör omfatta också befintliga skyddade områden.  

 
Rekommendationen anger att naturvärden skall prioriteras högre än andra anspråk i dessa områden. 

Samtidigt anges att yrkesfiske och båtliv med mera bedöms kunna utvecklas i samspel med naturskydd. 

Här behöver Blå ÖP vägleda tydligare kring hur utveckling och samspel ska kunna ske för att hantera 

målkonflikter.  

 
Geografiska rekommendationer, R2 Utredningsområden för naturskydd: kommunerna och Länsstyrelsen 

är överens om att utreda ytterligare skydd av Svabergsgrunden, Nord Långön med Hällsöflaket och 

Gullmarsfjorden. 

 

Marina livsmedel  
Geografiska rekommendationer, R4 Områden där yrkesfisket prioriteras: Länsstyrelsen anser att 

underlaget i översiktsplanen gällande yrkesfisket är bristfälligt eftersom data för fiskebåtar under 15 

meter saknas. Länsstyrelsen anser att prioriteringar av områden för yrkesfiske inte är tillräckligt 

underbyggda, och ser en risk att det egentliga nyttjandet kan komma i konflikt med utpekade områden 

för utvecklingsområden för utsjöområden, friluftsintresse med mera.  

 
En upplysning är att vid diskussioner med företrädare för yrkesfiskets organisation om framtida 

fiskeregleringar angående Svabergsgrunden, har de poängterat att de yttre delarna av utredningsområdet 

är viktiga för fisket, däremot inte de centrala delarna.  
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Länsstyrelsen delar inte kommunernas analys att det i stora delar av R4-områdena finns 

överenskommelser och samverkan som hanterar yrkesfisket i förhållande till naturskydd. Det är främst 

inom Kosterhavet-Väderöarna och Gullmarsfjorden som dessa finns. 

 

Geografiska rekommendationer, R5 Område för vattenbruk kustzon: Det bör framgå av planförslaget 

vilka typer av odlingar som är lämpliga i de olika områdena, och att alla områden inte är lämpliga för alla 

typer av odlingar. Det bör kompletteras hur rekommendationen förhåller sig till tillstånd från 

reservatföreskrifterna för Gullmarns naturreservat.  

 

Nära fastlandet innanför Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat finns flera områden 

där vattenbruk föreslås. Ett behov av översyn av miljöerna i området har identifierats, för att bedöma om 

ökat skydd behövs. 

 
Geografiska rekommendationer, R6 Utvecklingsområden för utsjöområden: Varje anläggning 
kommer att behöva prövas enligt gällande lagstiftning 
 
Det bör tydligare framgå att fiskodlingar är planerade här.  
 
Enligt rekommendationen är vindkraft lämplig att pröva inom ett område i Sotenäs och två i 
Lysekil. Kommunerna behöver analysera förutsättningar och konsekvenser för detta. Man bör 
även utreda fågellivet i området. Båda områdena i Lysekils kommun ligger i Gullmarns Natura 
2000-område och naturvårdsområde. Det bör kompletteras hur rekommendationen förhåller sig 
till tillstånd från reservatföreskrifterna för Gullmarns naturreservat. 
 

Strömstad 1 och Tanum 1 Utvecklingszoner utsjö ligger i direkt anslutning till Kosterhavets 
nationalpark. Om kablar behöver dras igenom nationalparken bryter detta mot befintliga 
föreskrifter. Vid fiskodling i dessa utvecklingszoner kommer även vattenmiljön att kunna påverkas 
i nationalparken och i naturreservatet Väderöarna. Tanum 2 Utvecklingszon utsjö ligger inom 
Väderöarnas naturreservat. I naturreservatet är nytillkommande verksamhet som tar vatten i 
anspråk och som innebär skador på havsbotten, eller i den marina miljön och som förändrar 
landskapets orörda karaktär, inte tillåten. 
 
Maritim turism och rekreation  
Strategiska rekommendationer, S7 knutpunkter för friluftsliv: Det är bra att kommunerna i sin planering 

främjar ett nätverk för kommunikationer som underlättar för människor att transportera sig längs kusten 

och i skärgården. Kommunerna kan gärna komplettera med en beskrivning av koppling till och samband 

mellan knutpunkterna, och om det finns behov nya områden som inte har någon infrastruktur eller 

etablerade verksamheter idag.  

 
Strategiska rekommendationer, S8 Utvecklingsområde för turism: Det är positivt att det pekas ut sådana 

här områden i planen, men valet av områden behöver ses över, exempelvis Skeppsholmen i Lysekil och 

Porsholmen i Tanum som är relativt oexploaterade öar. Särskilt Porsholmen är orörd och saknar helt 

anläggningar så som bryggor och kajer, varför upprustning av kajer och bryggor enligt beskrivningen 

inte är möjligt. Dispens från strandskyddet för ny brygganläggning kommer att krävas. Porsholmen 
är även naturvårdsområde. En analys av hur hänsyn ska tas till platsernas natur- och kulturvärden, 
landskapsbild och upplevelsevärden behöver kompletteras. 
 
Geografiska rekommendationer, R7 Hänsynsområden: Hänsynsområden redovisas inom 
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planområdet som en geografisk rekommendation. Planförslaget föreslår dels justering av gränser 
för befintligt hänsynsområde och förslag till nya områden. I rekommendationen hänvisas till den 
definition som Länsstyrelsen använder för begreppet hänsynsområden, men kompletteras med 
ytterligare beskrivning. Länsstyrelsen ser att formuleringen i Blå ÖP är förenlig med begreppet och 
att det är en tydlighet att använda samma begrepp. Kriteriet ”ta hand om sopor” bör också vara 
med eftersom minskad nedskräpning är en del av syftet med hänsynsområden. Kommunerna 
behöver visa om R7-områden, exempelvis stora öar som Gåsö, har en sådan storlek och läge att de 
kan fungera som hänsynsområden. 
 
Geografiska rekommendationer, R8 aktivitetsområde för motorsport: Det är generellt sett bra ur 
hälsoperspektiv att bullrande verksamheter kanaliseras till vissa platser. Dessa områden är 
befintliga, men Länsstyrelsen saknar en analys av om de är lämpliga för bullerstörande 
verksamheter (observera att detta alltså är en synpunkt enligt länsstyrelsens prövningsgrunder 
med avseende på hälsa och säkerhet, se rubrik Läsanvisning). Kommunerna behöver också visa att 
utpekat område norr om Malmön är lämpligt utifrån djupförhållanden, förekommande 
ålgräsområden och närhet till utpekat frednings-område för fisk. 
 
Sjöfart och båtliv  
Geografiska rekommendationer, R10 Farleder prioriterade för båtliv: Blå ÖP anger att farlederna inte 

får begränsas av anläggningar. Det bör förtydligas vilka begränsningar som avses.  

 
Det finns en målkonflikt där hänsynsområden, skyddade områden och utredningsområden i stor 

utsträckning sammanfaller med båtlivet i skärgården.  

 
I kartan saknas en stor del av de befintliga fritidsbåtslederna, där en inte obetydlig del utgörs av allmänna 

farleder. Det bör då framgå tydligare i text varför fritidsbåtslederna inte finns med i kartan. Se 

Sjöfartsverkets yttrande.  

 
Förklaringen till den geografiska rekommendationen för farleder för båtliv har samma lydelse som för 

utpekad farled för sjöfart. Det bör dock finnas viss skillnad mellan dessa utpekanden då man kan 

förvänta sig strängare begränsningar för anläggningar i områden för riksintresse sjöfart än för båtliv. 

 

Geografiska rekommendationer, R12 Platser med möjligt undantag från dumpningsförbud: Det bör 
framgå på vilka grunder valda dumpningsplatser har pekats ut. Det behöver vara tydligt både i 
karta och beskrivning att det finns ett generellt förbud mot dumpning och att förbudet också gäller 
vid de dumpningsplatser som redovisas i Blå ÖP. Endast i undantagsfall och efter prövning i varje 
enskilt fall kan dispens medges. Det innebär att det behövs kompletterande information i varje 
enskild dispensansökan. 
 
Strategiska rekommendationer, S10 Småbåtshamnar och gästhamnar: Det är bra att kommunerna 
vill satsa på utveckling av befintliga småbåtshamnar framför att anlägga nya. Utvidgning bör dock 
ske restriktivt. Det är nödvändigt att också anvisa områden inne på land där båtarna kan förvaras, 
liksom sjösättningsramper. 
 
Utpekade områden för småbåtshamn i Tanums kommun har Länsstyrelsen senast bemött i 
granskningsyttrande till Tanums översiktsplan daterat 2017-03-24, ärende 401-2241-2017. 
Länsstyrelsen framhåller den bedömning som framförs i yttrandet att Lökholmen och Sibirien inte 
är lämpliga, liksom mer allmänna restriktioner/prövningskrav för Västbacken25. Kvarnekilen har 
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meddelats tillstånd till vattenverksamhet.  
 
Lahälla i Lysekil är markerat som utvecklingsområde för småbåtshamn. Det kommer i konflikt med vad 

som utpekas som strandnära områden (R3). En småbåtshamn kan komma i konflikt med riksintressena 

hamn, farled befintlig samt djupa skyddade ankarområde. Det kan också komma i konflikt med 

Preemraffs verksamhet. (Observera att detta alltså är en synpunkt enligt länsstyrelsens prövningsgrunder 

med avseende på riksintressen, se rubrik Läsanvisning) 

 

Marin energi och forskning  
Strategiska rekommendationer, S13 Områden där forskningsintressen ska prioriteras: Det bör tilläggas 

att naturhänsyn ska tas även här. 

 

Kommentar 
Synpunkterna beaktas. Hänsyn till riksintresse områden Kalv-Trössö-Lindö skall 
förtydligas. Rekommendationer om vindkraftsutveckling inom riksintresseområde och de 
utpekade områdena i Sotenäs och Lysekil skall studeras ytterligare som ett tillägg till den 
fördjupad Blå Öp. Frågor som rör vattenbruk kommer att undersökas och diskuteras i det 
fortsatta arbetet. För ytterligare förklaring, se kommentarer i sammanfattningen i 
redogörelsens första del. 

 
Transportstyrelsen 
Transportstyrelsen stöder framtagen översiktsplan där det framgår att sjöfartens intressen och 
behov av utveckling beaktas.  
 
Då det idag finns behov av att flytta gods från väg till bl. a. sjö är en förutsättning att planer av 
denna typ inte hindrar en utveckling av den kustnära sjöfarten. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras.  

 

Luftfartsverket 

LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot den Blå Översiktsplanen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNSutrustning förändras, eller om ny CNS-
utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras.  

 

SGI 

I vårt yttrande i programskedet uppmärksammade SGI att det i underlaget saknades en 
beskrivning av R geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och översvämningen. Vi 
lyfte särskilt fram behovet att studera förutsättningarna för stranderosion och översvämning och 
hur dessa påverkas av klimatförändringen och höjda havsnivåer.  
 
Vidare noterar vi att översiktsplanen innefattar gränslandet mellan hav och land, och dessutom är 
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tänkt att ge inspel till kommunernas respektive översiktsplan i frågor som är viktiga för den 
marina utvecklingen. Eftersom zonen mellan hav och land ingår i den blå översiktsplanen anser 
SGI att även geotekniska förutsättningar i strandzonen ska beskrivas och hur dessa påverkar 
kustnära utbyggnad, av såväl verksamheter som bostadsbebyggelse. Detta eftersom vi allmänt 
anser att tidig kännedom om riskfaktorer är viktiga utgångspunkter vid strategiska val av lämplig 
markanvändning.  
 
SGI har i ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda planeringsunderlag 
avseende ras, skred och erosion tillsammans med bl.a MSB och SGU tagit fram en Vägledning ras, 
skred och erosion (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-v 
1.pdf. Underlagen finns åskådliggjorda i en kartvisningstjänst: 
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. 
 
Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull vid strategiska val av lämplig 
markanvändning.  
 
Sammanfattningsvis kvarstår SGI synpunkter från föregående samråd och vi anser att det är 
angeläget att de geotekniska förutsättningarna undersöks i det fortsatta planarbetet. 
 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Se svar Klimatförändring, geoteknik- och säkerhetsfrågor. 

 

Havs- och Vattenmyndighet  
Blå Översiktsplanförhållande till riksintresseanspråk som faller under Havs- och 
vattenmyndighetens ansvar. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för områden av riksintresse 
för yrkesfisket, naturvården och friluftslivet samt anläggningar för vattenförsörjning. I förhållande 
till liggande samrådshandling bedöms främst riksintresse för yrkesfiske, naturvård och friluftsliv 
beröras. Generellt anser Havs- och vattenmyndigheten att planförslaget påverkar riksintressena 
ytterst måttligt genom sin förhållandevis småskalighet. 
 
Planförslaget har beaktat riksintresset på ett bra sätt genom lokalisering av R6 utanför 
riksintresseområden som sammanfaller med trålningsområden innanför trålgränsen. Sotenäs 2, 
Sotenäs 4 samt Tanum 2 är framstående exempel där ett framtida nyttjande av dessa områden för 
fasta installationer bör anläggas i samråd med bur- och garnfiskares behov samt på ett 
ändamålsenligt sätt bortföra anläggningen vid avslutat brukande så att inga kvarlämningar i 
botten eller vattenpelaren kan skada fiskeresursen eller fiskeredskapen.  
 
Riksintresse Friluftsliv  
Områdets kustzon täcks av ett sammanhängande utpekat riksintresse för friluftslivet. I 
planbeskrivningen identifieras vattenbruk i kustzon samt utvecklingszoner i utsjön som 
rekommendationer med störst potential att stå i konflikt med friluftslivets värden och 
tillgänglighet. Havs- och vattenmyndigheten anser att föreslagna hänsynsavstånd och 
tillståndsknutna kompensationsåtgärder tillsammans med hur rekommendation Rl 1 om farleder 
för båtliv främjar friluftslivet visar på en god planering för att minimera skada på riksintresse 
friluftsliv. 
 
I planbeskrivningen för Blå ÖP relateras planområdet till den pågående statliga havsplaneringen 
på ett fördömligt sätt. Havs-och vattenmyndigheten ser positivt på att planen undviker ett mer 

https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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ingående resonemang utifrån det utkast till statlig havsplan för Västerhavet som finn1, sedan 1 
december 2016. Myndigheten avser framöver tydligt beakta de rekommendationer som 
samrådshandlingens planbeskrivning och webbkartan visar. Dock vill myndigheten ta tillfället att 
ge några synpunkter och reservationer inför den fortsatta parallella planeringsprocessen mellan 
statlig havsplanering och kustzonsplaneringen i Norra Bohuslän. 
 
1. Det finns en skalproblematik i förhållande mellan blå ÖP och Västerhavsplanen. Den 
utveckling som skett avseende ytor för utvecklingszoner utsjö avseende främst fokusområde 
marin energi blir en utmaning att synliggöra på en statlig havsplan. Dessa frågor har vi för avsikt 
att diskuteras vidare med kommunala företrädare. 
2. Den statliga havsplaneringen ska visa statens samlade syn på användning av havet. Utifrån 
detta uppdrag är Blå ÖP:s utsjöområde Sotenäs 1 ett exempel där den statliga havsplaneringen ser 
behov att vidare analysera följder för rådande försvar och sjöfartsintressen i området 
3. Blå ÖP:s webbkarta arbetar med färg för att tydliggöra rekommendationen för specifikt 
område. Som tas upp först under rubrik Relation Planbeskrivning -webbkarta kan uttalad ambition 
om flexibilitet och samexistens förtydligas och visuellt finns möjligen inspiration att hämta från 
den statliga havsplaneringens plangränser. Exempelvis förtydliga planförslagets inställning till 
yrkesfiske i webbkartans R1 områden Skyddad natur. 
 
Visions kapitel  
Havs- och vattenmyndigheten anser att Blå ÖP saknar ett tydligt inledande visionskapitel. I 
avsaknaden av ett sådant kapitel framträder i vissa delar av dokumentet kommunala viljeyttringar 
som inte förmår hänvisas till en tydlig framtids bild. Exempelvis lyfts i planbeskrivningens förord 
hur nyttjandet av havsanknutna resurser har förändrats historiskt. Detta efterföljs inte av en 
samlad bild kring hur en framtida dynamik avseende nyttjande i framtiden ska hanteras i 
förhållande till bevarande av naturvärden. Det senare poängteras uttryckligen som centralt för 
regionens attraktivitet år 2050.  
 
Ett tydligare visionärt resonemang i dokumentets inledande del skulle förtydliga kommunernas 
ställningstagande om vilket identitet man vill bygga i framtiden och vilken roll de olika 
fokusområdena ska spela. Detta illustreras av svag koppling mellan det korta resonemang om 
framtiden som förs i förordet och följande citat från strategi för fokusområde Marin energi och 
forskning:  
  
Bristen på av ett utvecklingsperspektiv i dokumentets syfte framträder även i beskrivningen av 
samrådshandling innehåll i stort som: 
 
Översiktsplanering beskrivs inledningsvis i kapitlet Inledning under rubrikerna var är en 
översiktsplan? och En blå översiktsplan. Ett viktigt perspektiv på blå ÖP roll kommer sedan under 
rubrik förhållningssätt till övrig översiktlig planering som ligger först efter att relationen till statlig 
havsplanering har beskrivits. Blå ÖP beskrivs som ett tematiskt tillägg till respektive kommuns 
översiktsplan där rekommendationerna i blå ÖP kan komplettera och betraktas som inspel till 
traditionell kommunal planering. Således framträder blå ÖP:s funktion som ett mellankommunalt 
dokument som ska vägleda arbetet med de vägledande kommunala översiktsplanerna. Detta 
förhållande mellan blå översiktsplan och "traditionell" kommunal översiktsplanering bör lyftas 
fram tidigare och tydligare i ett utvecklat resonemang under rubrik En blå översiktsplan. En sådan 
åtgärd förtydligar syftet och innebörden att Blå ÖP ska säkerställa "att god fortsatt planering i 
varje enskild kommun som berörs av den blå översiktsplanen". Här kan man med fördel 
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visualisera förhållandet på liknande sätt som görs för planprocessen för blå översiktsplan.  
 
Utifrån den i nuläget något fragmenterat bild av blå ÖP:s funktion finns även ett generellt behov att 
se över terminologin för att förtydliga Blå ÖP:s vägledande roll. Nedan citeras några exempel på 
formuleringar som kan ge orimliga förväntningar eller farhågor för vad Blå ÖP innebär. Ordval som 
riskerar bli missvisande kring planens befogenhet markeras i fet stil med alternativformulering 
inom parentes: 
s.58: De skyddade områdena kommunen, genom blå Öp ges förutsättningar till ett långsiktigt 
skydd från annan användning 
s.70: Natur- och kulturmiljövärden skyddas (främjas/värnas) planförslaget genom ett flertal 
rekommendationer 
s.72: Farleder för båtliv har pekats ut för att värna områden för båtliv, friluftsliv och turism. 
Därmed (ges förutsättningar för att) kommer ingen annan användning Ommer) i konflikt med de 
flitigt nyttjade båtlivsområdena och risken för olyckor begränsas  
 
Havs- och vattenmyndigheten ser att definitionen för de "strategiska blå" rekommendationerna 
gör det aktuellt att hitta en annan benämning för dessa rekommendationer. Detta eftersom 
samtliga rekommendationer syftar till strategiska frågor som rör det blåa havet. Blå strategiska 
rekommendationer kan istället med fördel användas som samlingsnamn för den blå 
översiktsplanens samtliga rekommendationer.  
 
Nuvarande definition för strategiska blå rekommendationer betonar kopplingen till "gränslandet 
mellan hav och land" och att rekommendationerna i stor utsträckning uppmärksammar viktiga 
maritima funktioner på land som därmed faller utanför blå ÖP:s planområde.  
 
Förslagsvis omformuleras dessa rekommendationer utifrån sin tydliga kustkoppling men där 
begreppet samtidigt fångar det angreppssätt av "utifrån och in" som introducerats i Blå ÖP:s 
inledning. Genom en omformulering bör även begreppet rekommendationer enbart fungera som 
ovanstående rubrik för alla typer av rekommendationer. 
 
Valet att lägga analysavsnittet som tredje kapitel efter analysens resultat Planförslag har ett 
pedagogiskt syfte av att tydligt och tidigt introducera planförslaget som planeringsprocessens 
resultat. Samtidigt innebär ordvalet analys att avsnittet analyserar konsekvenserna av 
planförslaget istället för att återge bakomliggande process. Förslagsvis får avsnittet istället ett 
namn i stil med (Baleomliggande) planeringsprocess eller Vägen till planens avvägningar. Detta 
frigör möjligheten att tydliggöra dokumentets sista del som en konsekvensanalys. 
 
Förhållande planbeskrivning - planeringsförutsättningar, planprogram och annat underlag i 
samrådets följebrev beskrivs att samrådet omfattar planbeskrivningen och rekommendationerna. 
Dock finns information i tidigare dokument inom projektet Blå ÖP som med fördel kan lyftas in i 
planbeskrivningen.   
 
Först och främst saknas en inledande beskrivning av begreppet orördhet i nuvarande 
planbeskrivning. Begreppet introduceras i övergripande strategi och generell rekommendation 
som: " ... de områden som har sin största potential och sitt största värde när de får lämnas utan 
något nyttjande, några anläggningar eller ytterligare påverkan" 
 
Längre in i planbeskrivning framträder istället bilden av upplevelsen av orördhet som ett starkt 
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värde att beakta inom fokusområde Marinturism och i konsekvenser av fokusområde marinenergi 
och delvis också Marina livsmedel. Utifrån hur ofta begreppet återkommer under olika 
fokusområden så bör en inledande redogörelse för synen på vilket nyttjande som kan utvecklas 
respektive behöver begränsas i förhållande till värdet orördhet finnas i Blå ÖP. Här kan inspiration 
tas från skrivelser under rubriken Stora opåverkade och tysta områden i såväl planbeskrivningens 
avsnitt konsekvenser som i det fristående dokumentet Planeringsförutsättningar. 
 
Bedömningar bakom i ovanstående citat skulle med fördel motiveras och problematisera utifrån 
den varierade kunskapsgrad om havsmiljön som finns. Vidare skulle argumentationen stärkas av 
en förbättrad tydlighet i vad som avses med verksamheternas utveckling. Är exempelvis en lämplig 
utveckling inom yrkesfisket förknippat med förändringar av bränsle, fångstmetoder och dylikt 
snarare än en ökad volym av verksamheter inom dessa naturområden?  
 
I detta sammanhang framträder rekommendation R11 Områden med behov av 
hastighetsbegränsningar som en ovanligt skarp rekommendation från Blå ÖP. 
Rekommendationens uttalade syfte är att öka säkerheten och minska bullerpåverkan och omfattar 
enbart ett geografiskt område som tillika är skyddad natur. Här uppkommer frågor om motiv 
bakom varför just detta område pekats ut och hur samspelet naturvärden, sjötrafik och turism ser 
ut i avvägningen. Rekommendationen framstår generellt som ett intressant och tydlig 
rekommendation att använda i planeringen med potential att främja en god samexistens mellan 
nyttjande och bevarande av naturvärden. 
 

Kommentar 
Synpunkterna beaktas. Inspelet mellan den traditionella översiktsplan och den Blå ÖP 
förtydligas med resonemanget utvecklas i planbeskrivningen i det fortsatta arbetet. För 
ytterligare förklaring, se kommentarer i sammanfattningen i redogörelsens första del 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet. 
 

Turistrådet Väst Sverige 

Generellt kan vi konstatera att stor hänsyn tagits till besöksnäringens behov och anspråk på såväl 
vattenområden som strandnära markytor för en positiv och långsiktigt hållbar utveckling. Att 
Maritim turism och rekreation är ett av de fem fokusområden som planförslaget utgår ifrån visar 
på stor insikt om besöksnäringens betydelse. De mål, strategier och rekommendationer som tas 
upp är samtliga angelägna och stödjer Turistrådets arbete och stämmer även väl överens med de 
värdegrunder och den profil som politiken är överens om inom Ett enat Bohuslän Besöksnäringen 
är dessutom starkt beroende av att båttrafiken, såväl den privata som den kommersiella, ges 
förutsättningar och utrymme att utvecklas. Även detta har planförslaget tagit stor hänsyn till på 
flera viktiga områden under fokusområdet Sjöfart & Båtliv. Vi vill särskilt lyfta fram att 
planförslaget tar upp behovet av maritima noder (S2) och utveckling av persontrafik längs kusten 
som ger besökare utan egna båtar möjlighet att uppleva skärgården. I detta sammanhang är det av 
största vikt att farleder för båtlivet prioriteras. Det är också positivt att fler hänsynsområden [R7) 
skapas även om vår grundsyn är att hela Bohuslän borde betraktas som ett hänsynsområde och att 
det istället borde räcka att peka ut Aktivitetsområden för motorsport [RBJ som planförslaget tar 
upp.  
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Även fokusområdet Marina Livsmedel är viktigt för besöksnäringen då maten är en stark identitets 
bärare för Bohuslän som destination. Planförslaget säkerställer fortsatt utveckling av maritim mat 
som både aktivitet och som upplevelse.  
 
Genomgående pekar också planförslaget på att planering bör ske utifrån säsongsvariationer och 
möjligheter med multifunktionella platser. För besöksnäringen, som är starkt säsongbetonad, kan 
dessa synsätt vara avgörande för utvecklingen.  
 
Specifika synpunkter  
På några områden skulle planförslaget kunna kompletteras eller vara något mera tydligt. Det 
gäller: 
 
Under Marina Livsmedel, konflikt, bör det också framgå att konflikt med båtlivet kan förekomma. 
2. Under Marina Livsmedel, avvägningar, bör det tilläggas att områden för vattenbruk ska 
hålla avstånd till etablerade fritidsbåtsfarleder och i angöringsområden till de populära 
naturhamnarna. 
3. Utvecklingsområden för turism låter som ett spännande grepp. Planförslaget förslår i 
dagsläget 3 områden men vi tror att det kan finnas fler områden att diskutera som exempelvis 
Hållö och Väderöarna. Turistrådet Västsverige deltar gärna i fortsatta diskussioner kring sådana 
utvecklingsområden. 
4. Under Maritim turism & rekreation, rekommendationer, nämns det att inom 
hänsynsområdena ska tältning tillåtas. Det bör även förtydligas att förtöjning av och övernattning i 
fritidsbåt inom områden är tillåtet. Är väl troligen självklart men bör stå i planen. 
 

Kommentar 
Förtydligande av rekommendationer inom utvecklingsområdena och hänsynsområdena 
kommer att genomföras. Se övriga kommentarer inom respektive kategori i 
samrådsredogörelsens första del. 

 
Västra Götalandsregionen 
Generella kommentarer 
Blå ÖP för Norra Bohuslän är den första översiktsplanen för ett havsområde i Västra Götalands län. 
Västra Götalandsregionen ser det som mycket positivt att Blå ÖP tas fram och att det sker i ett 
mellankommunalt samarbete. Västra Götalandsregionen ser fram emot fortsatt dialog och 
samarbete för att uppnå planens syfte och mål, framförallt syftet med en hållbar ekonomisk 
utveckling.  
 
VGR vill lyfta fram möjligheten till samexistens mellan olika verksamheter, något som endast i liten 
utsträckning berörs i planen. Det kan t.ex. finnas en möjlighet att framtida 
vattenbruksanläggningar blir ett besöksmål i sig, både till sjöss och på land.  
 
Interaktionen mellan land-hav lyfts fram på ett bra sätt i planen. VGR vill understryka att detta 
samband i stor utsträckning påverkar förutsättningarna för näringslivsutveckling och behöver 
vara central även i det fortsatta arbetet.  
 
Det är svårt att skapa sig en uppfattning av omfattningen av den verksamhet som finns och som 
planeras. Någon typ av kvantifiering av planens målsättningar vore önskvärt.  
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En koordinering med svenska kommuner söderut och norska kommuner norrut är viktigt i det 
fortsatta arbetet.  
 
Avsnitt ”Övergripande” 
I rekommendation S2 anges att ”kommunikationsnoderna ska utvecklas till ett 
kommunikationssystem för persontransporter till sjöss mellan noderna längs kusten”. VGR vill 
understryka att detta innebär att det måste finnas möjligheter för båtnäringen att driva en sådan 
kommersiell båttrafik. Det vill säga att planen förutsätter att näringslivsvillkoren uppfylls för att 
planens syfte ska kunna nås. Detta ställer krav på en mycket god överhörning mellan planen och 
villkoren för näringslivsutveckling i kommunerna. Detta är generellt sätt en viktig koppling som 
VGR vill understryka och ser är viktig i det fortsatta arbetet.  
 
Avsnitt ”Marina livsmedel” 
Här nämns under ”Strategi” vikten av att ”involvera verksamhetsutövarna i planeringsprocessen”, 
något som torde vara lika viktigt för samtliga typer av verksamheter.  
 
Moderna vattenbruksmetoder har betydligt mindre utsläpp än konventionell odling. Det finns 
också en trend kring marint vattenbruk på land, vilket i stort sett innebär noll-utsläpp under drift. 
Dock har dessa typer av anläggningar ett behov av närhet till vatten och möjlighet att använda 
vatten av god kvalitet till anläggningen. Rekommendation S3 blir i detta sammanhang mycket 
viktig för att säkerställa utveckling av denna typ av odlingar.  
 
Marin energi och forskning 
Termen ”forskningsnäring” skapar viss förvirring då det enligt vår mening inte vanligen används.  
 

Övriga anspråk 
Det anges att utvinning av olja, gas och mineral inte i nuläget är aktuellt. Planen bör ta höjd för att 
denna typ av verksamhet kan komma att ha anspråk inom planområdet i framtiden.  
 
Det är något oklart hur S-områden ska tolkas. Det är bra om läsanvisningen och/eller handlingen i övrigt 

kan förtydligas.  

 

I samrådsförslagets rekommendationskarta ska enligt kommunerna den användning redovisas, som inom 

respektive geografiskt område är högst prioriterad. Flera andra användningar kan vara möjliga och 

önskvärda inom samma område under förutsättning att den högst prioriterade användningen inte 

begränsas. Detta skulle kunna redovisas tydligare genom annan rubrik-sättning, en text som visas när 

man klickar på en yta, eller att rastrera ytor som sammanfaller så att både intressena framgår. Det skulle 

också kunna framgå av attributen i kartan vilka intressen som kan samexistera med det prioriterade i 

respektive yta.  

 

Väderöarnas naturreservat saknas på kartan. Kablar bör finnas med som linjeobjekt. 

 

Rekommendationskartan har i övrigt en bra struktur och är användarvänlig. Länsstyrelsen har några 

redaktionella synpunkter:  

• gränsen verkar inte helt följa geografin  
• områden med utpekad hamnverksamhet ligger utanför plangränsen  

• det kan förtydligas hur man ska tolka planläggningen av vissa områden som saknar 
användningsområde, men fortfarande ligger inom Blå ÖP  
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• namnsättning på dumpningsplatsen har förskjutits alla öar finns inte med information om 
infrastrukturobjekt behöver skrivas på svenska  

• det är svårt att se vissa områden för att de är små, exempelvis R8.  
 
”Planförslaget grundar sig i utveckling på naturvärdenas villkor.” Länsstyrelsen delar inte denna 
uppfattning då naturvärdena inte är prioriterade i stora delar av de skyddade områdena. 
Konsekvensbeskrivningen för växt- och djurliv och friluftsliv är alltför generell. För att 
Länsstyrelsen ska kunna bilda sig en uppfattning om konsekvenserna för formellt skyddade 
områden och för riksintressen natur och friluftsliv, samt för naturvärden i allmänhet, behöver 
konsekvenser för varje område för vattenbruk, vindkraft, turism, hamnar etcetera beskrivas.  
 
Ett nollalternativ beskrivs. Dock kan inte Länsstyrelsen utläsa någon konsekvensbeskrivning av 
nollalternativet, vilket behöver kompletteras. 
 
Genomförande  
Rekommendationer uttrycks ibland i passiv form, exempelvis Generella rekommendationer om 
Samverkan. Blå ÖP kan ge mer vägledning om det istället uttrycks aktivt vem som ska göra något. 
En mer direkt språkform där ställningstagandena också antyder hur målet kan nås får en större 
tyngd i se-nare skeden.  
 
Blå översiktsplan består av två delar, där del 2 Planeringsförutsättningar inte kommer att bli 
politiskt antagen och därmed inte utgör en formell del av Blå ÖP. Det är därför viktigt att de delar 
som ska vara vägledande finns med i del 1, Planförslag. Ett exempel är hänvisning till 
oljeskyddsplan.  Det bör förtydligas om det är Blå ÖP eller ÖP som gäller. Om det finns mot-
stridigheter behöver det framgå. Länsstyrelsen noterar några områden där skillnad finns mellan 
Blå översiktsplan och kommunernas respektive översiktsplan, eller där Länsstyrelsen i tidigare 
ärenden haft synpunkter:  
 
För Strömstads kommun har Länsstyrelsen tidigare varit kritiska till utbyggnad av 
småbåtshamnen på Tjärnö i FÖP Södra kustområdet, liksom till de föreslagna småbåtshamnarna i 
FÖP Norra kustområdet. Skillnader finns mellan Blå ÖP:s R 8 Aktivitetsområden för motorsport, R 
12 Platser med möjligt undantag för dumpningsförbud, S 14 Infrastrukturobjekt och översiktsplanen 
för Lysekils kommun. Flera utpekade områden för mussel- och ostronodling samt ett område för 
dumpning av muddermassor skiljer sig mellan Blå ÖP och Tanums ÖP.  
 
På sida 54 i Planbeskrivning står olika år för horisontår och referensår. Ange gärna vad som avses 
med respektive. 
 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Läsanvisningen samt en terminologi del som förtydligar olika 
begrepp som används i blå ÖP tillförs i utställningshandlingen. Förslag till åtgärden till 
fortsatta arbetet kommer att redovisas som ett tilläggdokument. Se övriga kommentarer 
inom respektive kategori i samrådsredogörelsens första del. 

 
 
Inkommande yttranden kommentarer – kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
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Uddevalla kommun, kommunstyrelsen  
I de geografiska rekommendationerna har man pekat ut områden för vattenbruk i direkt 
anslutning till kommungränsen mot Uddevalla. Om dessa områden kommer att tas i bruk ser vi det 
som särskilt viktigt att vi som grannkommuner samråder och samordnar oss med varandra för att 
skapa så goda förutsättningar som möjligt för dessa områden då de sannolikt kommer att påverka 
även Uddevalla kommun.  
 
I planbeskrivningen finns en strategisk rekommendation som avser att identifiera områden där 
forskningsintressen ska prioriteras. Några av dessa områden är utpekade inom Uddevalla 
kommun. Vi ser dessa strategiska rekommendationer som viktig och bra information inför 
framtagandet av vår kommande översiktsplan.  
 
För att öka läsbarheten i kartan anser vi att angränsande kommungränser bör redovisas. Det 
skulle underlätta läsandet av kartan om de strategiska blå rekommendationerna i 
planbeskrivningen presenteras med samma namn i webbkartan istället för med namnet 
”förutsättningar i kartan”. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. Se svar Planförslagets struktur och upplägg. 

 

Dals-Ed kommun 
Ingen att erinra. 
 

Tanums kommun  

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar att yttra sig till kommunstyrelsen om att det fortsatta 
arbetet med Blå översiktsplan ska anpassas till rekommendationerna i Tanums kommande nya 
översiktsplan, Översiktsplan 2030. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras.  

 

Bohusläns Museum  

Vi kan efter att ha tagit del av samrådshandlingen konstatera att begrepp som kulturmiljö 
omnämns vid ett flertal tillfällen med hänvisning till landskapets värden och kvaliteter men 
däremot så saknas begrepp som anspelar på detta i rekommendationerna, med undantag för under 
rubriken Maritim turism och rekreation där det anges att: ”Områden och objekt med höga 
kulturhistoriska värden skall värnas i avvägningen med andra anspråk”. I planhandlingen eller de 
bifogade kartmaterialet anges dock på inget ställe var dessa platser är i lokaliserade. I 
konsekvensanalysen anges följande: ”Blå översiktsplans översiktliga nivå och bristen på 
heltäckande underlag kring förekomst av kulturhistoriskt värdefulla objekt gör att planförslaget 
inte innehåller några geografiska rekommendationer kopplade till kulturmiljö.” Det anges vidare 
att en del av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna idag värnas genom naturskydd samt att vissa 
platser värnas genom ”planförslagets strategiska rekommendationer kring hamnar, 
multifunktionella platser, kommunikationsnoder och havsnära verksamhetsområden värnar 
värden kopplade till planområdets kulturhistoria.” 
 
Det är lätt att med dessa formuleringar ovan tolka att Blå ÖP inte ser kulturmiljön som en stor och 
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angelägen fråga. Vi har fullaste förståelse för att våra kustsamhällen i första hand skall hanteras 
genom fördjupade översiktsplaner samt i detaljplaner. Dock ser vi idag ett stort hot mot de 
kulturpräglade miljöer som ligger utanför dessa tätbebyggda miljöer. Enstaka gårdar eller 
fiskarbosättningar i havsnära lägen och med egen strand köps idag upp av och omvandlas ofta till 
moderna sommarhus och mycket ofta genomförs då omfattande rivningar och omgestaltningar av 
miljön som ofta även innebär en påtaglig omgestaltning av stora landskapsavsnitt i den 
nordbohuslänska skärgården. 
 
Vi ser en stor risk för den framtida besöksnäringen inte längre kommer att kunna förmedla 
berättelsen om de maritima näringar som formade skärgårdslandskapet genom dess bebyggelse i 
form av sjöbodar, sjömagasin och enkla eller mer exklusiva bostadshus från olika historiska 
tidsepoker. Istället riskerar kusten att omvandlas till att domineras av moderna exklusiva villor i 
framträdande lägen utmed kusten. Förändring av detta slag bedömer vi framförallt kommer att 
påverka kustmiljön i Tanum samt Strömstad kommun som idag har fler bosättningar i skärgården. 
 
Bohusläns museum anser vidare att det är angeläget att en inventering genomförs av hela det 
berörda kustområdet gällande fastigheter som idag är bebyggda och där avsaknad av planer och 
styrmedel enligt PBL och avsaknad av gällande strandskydd riskerar att omvandlas och 
omgestaltas. Vi anser att Blå ÖP på denna punkt måste arbeta proaktivt för att skapa en kustmiljö 
för alla och med sina historiska spår bevarade. Av samma anledning anser vi att det finns ett behov 
av ett marinarkeologiskt, eller kanske snarare maritimarkeologiskt, handlingsprogram för den 
berörda kuststräckan. 
 
I arbetet att värna och vårda kulturhistoriska platser utmed kusten så är det lätt att inskränka 
definitionen till att endast omfatta vården av fornlämningar. Inom projektet Vadbodar i Tanums 
kommun som Bohusläns museum drev under åren kring år 2000 så genomfördes dokumentation 
av s.k. vadbodar, dvs. mindre sjöbodar som traditionellt nyttjats som förvaring av vadar och som 
till merparten förlagts till mindre öar och skär. 
 
Projektet fortsatte med att museet, genom ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen, kunde genomföra 
upprustning av ett stort antal av de dokumenterade bodarna. Med hänsyn till att de vadlag som lät 
uppföra dessa bodar sedan länge är upplösta och bodarna idag har en mycket svårgripbar ägarbild 
och därigenom bristande underhåll, så var denna vårdinsats av stor betydelse för att bevara dessa 
kustens identitetsbärare. Det finns ett behov av motsvarande projekt gällande kustens 
kulturhistoriska överloppsbyggnader i form av enstaka sjöbodar, vad bodar och 
magasinsbyggnader etc.  
 
Avslutningsvis frågan måste här ställas om Blå ÖP kan fungera som ett stöd till att värna kustens 
bebyggda kulturarv? Kan man i Blå ÖP uttrycka de kvaliteter vi idag ser som värdefulla att värna, 
och kan man med stöd av Blå ÖP styra utvecklingen mot ett bevarande av de enstaka byggnaderna 
i form av sjöbodar, magasin och bostadshus på öar och utmed yttersta kustbandet så att de kan 
upplevas och uppskattas även av framtida generationer? 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. Se svar Kulturvård- och miljöer. 

 

Skanova 
Inget att erinra. 
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Bohus SeaCulture AB  
Med anledning av Samråd för Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän översänder vi härmed våra 
kommentarer kring områden vi anser skall kunna utnyttjas för odling av makroalger samt annat 
havsbruk i arkipelagen kring Gåsö och i dess närhet norrut.  
Områdena har valts ut på följande premisser; 

• Vattendjup: Rimligt vattendjup för att ankra upp större odlingar, dvs grundare än 25 m. Detta 
med anledning att uppankringen är en av de större kostnaderna för odlingarna. (I senare 
skede är det fullt möjligt att det går att se på uppankring i djupare vatten.) 

• Vattenomsättning: Odlingarna kräver god vattenomsättning för att tillföra syre och 
näringsämnen. 

• Is: Tillväxtperioden för alger är på vintern varför områdena inte bör vara isbelagda under 
denna period (max vart tionde år). 

• Kollisionsrisk: Områdena har valts sa att risken för påsegling är så liten som möjligt. Vår 
bedömning är att 90% av all nöjestrafik är närmare kusten än de stora områdena väst Gåsös 
näröar. 

• Skötsel och Logistik: Syftet är att ha huvudsäte för verksamheten i närheten av Gåsö med 
tänkt landning av skörd i Lysekil eller närliggande områden med livsmedelsindustri i 
närheten av kaj samt goda transportmöjligheter därifrån. Härifrån kommer också den 
regelbundna inspektionen och skötselns ske. 

• Vågexponering: Två typer av områden har valts. 
• Vågexponerade områden för mer robusta algsorter, dvs alger som inte bryts sänder i en 

storm. Nedan benämnda Utomskärs. 
• Skyddade områden för mer känsliga alger. Nedan benämnda Inomskärs. 

 
Valda områden är identifierade på bilagt sjökort (del av kort 9331) som rödstreckade områden och 
är som följer:  
 
Utomskärs: 
 
1. Nordöst Trillingarna. 
2. Öst om Tova-Bonden. Detta område ansluter till det redan identifierade området i ert 

utskick (grönmarkerat område i bilagt sjökort). Det grönmarkerade området 
3. Väst om Testholmarna. 
 
Inomskärs: 
4. Insidan Pittle huvud, dvs Gåsös nordöstligaste udde. 
5. Syd Svenningskär, dvs öst om Gåsös sydspets. 
6. Insidan Grötö. 
 
Algodlingarna kommer med stor sannolikhet att kombineras med odling av någon typ av musslor 
eller annan havsodling för att skapa kommersiell lönsamhet. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras.  
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GR - Göteborgsregionens kommunalförbund 
I den fortsatta planprocessen ser vi gärna att regionala frågor såsom kommunikationsnoder, som 
möjliggör persontransporter till sjöss mellan samhällena längs kusten, samt 
muddertippningsplatser tas upp till gemensam diskussion för de två projekt-/planområdena. I 
dagsläget kan vi inte utläsa hur diskussionerna kring dessa frågor gått.  GR har inte fått 
samrådshandlingen på remiss utan själva valt att svara, då vi ser ett stort värde i att både 
samordna processerna och dra lärdom av de erfarenheter som gjorts i arbetet i norra Bohuslän. 
 
Vi önskar därför få ta del av kommande handlingar i den fortsatta planprocessen. Vi ser även gärna 
att handlingarna framöver kompletteras med en remisslista.  
 
Avslutningsvis ser vi fram emot ett fortsatt fördjupat samarbete för att tillsammans bidra till ett 
gemensamt hållbart hav med levande kustsamhällen. 
 

Kommentar   
Synpunkterna om kommunikationsnoder noteras och behandlas i utställningsnings-
handlingar. 

 

KosterAlg AB  
Det råder brist på exponerade lokaler med bra vattenomsättning i Blå ÖP förslaget för Strömstad 
kommun. Detta försvårar eller till och med omöjliggör etablering av kommersiella algodlingar, 
vilket är en mycket miljövänlig form av vattenbruk med stor potential att skapa nya arbetstillfällen 
i västsvenska kustsamhällen och därmed borde 
uppmuntras. 
 
Anledning till detta är antagligen att inga odlingsområden har föreslagits inom Kosterhavets 
nationalpark. Dock är ett delsyfte med parken att de biologiska resurserna i området ska kunna 
användas på ett hänsynsfullt sätt och därför anser jag att en diskussion bör föras med 
nationalparksledningen/länsstyrelsen med målsättningen att konkretisera områden inom parken 
lämpliga för hållbart vattenbruk. Forskare och relevanta privata aktörer bör rimligtvis bjudas in 
till denna diskussion. 
 
Ett alternativ till ovan förslag (jag är fullständigt medveten om att jag kommer in väldigt sent i 
processen) är att det skrivs in i Blå ÖP att hållbart vattenbruk även kan verka inom Kosterhavets 
nationalpark, men att diskussioner bör först föras med nationalparken i varje enskilt fall då flera 
intressen måste kunna samverka (tex turism, rekreation och skydd av biotoper). 
 

Kommentar   
Synpunkterna beaktas.  

 

Leader Bohuskust och gränsbygd  

Leader Bohuskust och gränsbygd yttrar sig inte över innehållet utan vill påpeka att Leader har 
möjlighet att inom sina resurser och uppdrag medverka till utveckling i remissens syfte. 
 

Kommentar   
Synpunkterna beaktas.  
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Omsorgen Tanum 
Inget att erinra. 

    

Svenskkraftnät, Strömstad  
Ingen att erinra.  
 

Sotenäs kommun  
Definitioner 
Planförslaget bör kompletteras med en ordlista. 
 
Generella rekommendationer 
Enligt förslaget ska den fysiska planeringen ta hänsyn till säsongsvariationer, bland annat genom 
ökat beaktande i bygglov. 
 
Plan- och byggenheten anser att avsnittet behöver förtydligas. 
 
Småbåtshamnar 
Plan- och byggenheten kan inte se att det någonstans i Sotenäs kommun finns utpekade områden 
som är lämpliga för utveckling av småbåtshamnar, samtidigt som de flesta befintliga 
småbåtshamnar är lokaliserade till områden som enligt förslaget inte är lämpliga. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. En ordlista/terminologi del i planbeskrivningen kommer att 
kompletteras.  
Frågan om säsongsvariation och kopplingen till PBL och andra lagstiftningen kommer att 
behandlas i det fortsatta arbetet. Se svar i sammanfattningen ovan, under kategorin 
Planförslagets struktur och upplägg. 

 
 
In kommande yttrande med kommentarer - politiska partier 
 

Miljöpartiet Lysekil  
En bra naturtypkartering är förutsättning för en ÖP. MP´s överordnade synpunkt är att en 
Översiktsplan i kustzonen måste baseras på en noggrann naturtypkartering lika väl som en 
Översiktsplan på land. Senaste kartering i Lysekil var i mitten på 1980-talet och har varit mycket 
använd. Nu står förslag på kartering lite gömt på sd 25. En kartering är en förutsättning för en bra 
och ekologiskt hållbar översiktsplan. 
 
Fiskets miljöpåverkan i kustzonen. 
Eftersom fisket har visat sig ha stark negativ effekt på kustekosystemen (lika stor 
övergödningseffekt som närsalter eftersom brist på rovfisk påverkar resten av ekosystemet i en 
kaskad), bör fiskets roll belysas bättre.  
 
Planbeskrivning: 
Sd. 20 ”Tillgången till havet och tillgängligheten till kust o skärgård är avgörande för 
attraktiviteten inom vårt område”. Vi tycker att det även bör nämnas att havets hälsa också är 
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viktigt för attraktiviteten. 
 
Sd 21. Mål. Man behöver definiera/beskriva vad dessa tre hållbarheter innebär. Vi vet vad 
ekologisk hållbarhet är men inte vad ekonomisk hållbarhet innebär. 
 
Sd 21: Säsongsvariationer: Vad menas med ”flexibilitet i detaljplaner” mm. Ge gärna ett eller flera 
exempel. Menas att områden (t.ex. P-platser) skall vara till ett ändamål på sommaren när vi har 
många sommarboende och ett annat ändamål på vintern, så vi slipper titta på stora tomma 
asfalterade ytor? Diffust o svårt att förstå. 
 
Sd. 21 Orördhet. Låter väldigt bra och är viktigt för kustmiljön. Absolut. Dock är det långt ifrån vad 
som kommunerna tillämpar nu. I alla fall inte i Lysekil. Gigantiskt nytt område med 175 hus 
(Utsiktsberget) bredvid gamla Fiskebäckskil och uppe på berget. Ett till stort spa (förutom 
Gullmarsstrand) i yttersta kustbandet på Skaftö. Plansprängning tillämpas vid alla byggnationer i 
kommunen. (Obs: Detta är förbjudet på Grönland som värnar om klipporna. Bygga PÅ klipporna 
som vi gjorde tidigare) 
 
Sd 22. Jätte bra!! 
Sd 23. Havsnära verksamhetsområden. Bra. 
Sd. 24: Naturvärden: 
 
Bra mål och delvis bra strategi. 
I mål står ”grundade i en förståelse”. Vore inte dumt om det stod ”grundade i en förståelse och 
”respekt”  


Strategi: 
I strategi står ”De naturvärden som de marina miljöerna i vårt område innehåller är grunden för 
…etc. ”  Den resurs som de (naturvärden) utgör skall vi kartera, förmedla (vårt förslag) och 
förvalta. Om vi tillägger ”förmedla” så inkluderar vi även verksamheten på våra 
forskningsstationer och Havets hus. 
 
Sd. 25. Här nämns KARTERINGEN för första gången. ”Faktaunderlaget för den marina miljön 
utvecklas kontinuerligt och mer helomfattande naturtypkartläggningar ska tas fram”. Jätte BRA 
och viktigt. Bör komma tidigare. 
 
Havsmiljöinstitutet i samarbete med HaV o Länsstyrelsen godkänner just nu förvaltningsplaner för 
ålgräs (som ju har minskat dramatiskt med mer än 60 % sen karteringen på 1980-talet) och 
föreslår en kartering med 5 års mellanrum. Utöver ålgräs har vi även grunda vegetationsfria 
mjukbottnar, hårdbottnar med stora makroalger, blåmusselbanker mm.). En kartering skall 
självklart täcka alla dessa viktiga bottnar (se varför de är viktiga under kommentarer till sd. 26 
nedan). Denna kartering på alla bottentyper gjordes på 80-talet. Att kartera en kommun tog en 
sommar för en person på 1980-talet. 
 
Värdefulla ålgräsområden. Jätte bra. Men inte ett ord om de nakna grunda bottnar! De bör lyftas 
också. Är nästan lika produktiva. 
 
Sd 26: R2. Bra om Gullmarn blir nationalpark. Just nu så tullas rejält på strandskyddet. Det har 
negativa effekter på vattenkvaliteten, fast just länken land – hav glöms gärna bort. 
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Så skulle man dessutom kunna lägga till följande text så att alla förstår hur viktiga dessa grunda 
områden är. 
- Ler och sandbottnar och intill liggande våtmarker som blottas vid lågvatten är uppväxtområden 
för plattfisk och furageringsområden för torsk, vitling och öring.  
 
- Ålgräsängar är uppväxtområde för torsk och furageringsområde för ål. 
Sd 28: …”Ett bärkraftigt blandat vattenbruk som vetenskapligt har bevisat inte skadar den marina 
miljö ska ges möjlighet att etableras”. 
 
Enligt NIVA i Norge så motsvarar laxodling totalt 50 miljoner personers orensade spillvatten 
(ammonium från urin, faeces och foderrester). I kelpskogarna är stora problem med ”turf” alger 
som utkonkurrerar kelpen. Detta problem kommer bland annat från akvakulturens enorma 
övergödning. Vi måste lära från Norge och inte äventyra vår kustzon med gödande 
akvakulturprojekt. Kustzonen har problem så det räcker med övergödning. 
 
Sd. 29. ”Tidig Samrådspart. Samförvaltning (samarbete mellan fiske, forskning, naturvård, 
kommuner) bör eftersträvas”. 
 
Bör inte HaV och Lst. vara inblandade i ett samråd? 
 
R5: Utpekande av områden för vattenbruk. 
Generellt måste det anges vilken typ av vattenbruk det är frågan om innan man kan godkänna 
planen. Nu pratar vi bara för Lysekils område som vi känner till. Inte alla områden i Lysekil som är 
utsett till potentiella akvakulturområden är markerade med typ av akvakultur. I Gullmarsfjorden 
är flera områden som ligger strax utanför populära badstränder ex. norra Skaftö. Det är inte 
markerad hur odlingen skall påverka själva stranden fysiskt. En rejäl MKB med planer på 
uppföljningsundersökningar behövs för dessa projekt. Kan säga att ett av de viktigaste 
ålgräsområden i ”8 fjordar” ligger innanför områden 29 och 30. 
 
Det finns redan ett reningsverk i Ellös som har väldig hög närsaltbelastning och som inte skall rena 
detta förrän 2025. Det är således extra viktigt att dessa akvakulturområden inte behöver fast 
anläggning inne vid ålgräset och att de inte utsöndrar för mycket ammonium (Asmus o Asmus 
2009).  Algodling däremot vore bra. 
 
R6. ”Odlingssystem med tillförd näring skall placeras långt ute. Vilka tänkes det då på? Låter 
gammaldags (60-talet) att bara placera föroreningar så långt ut som möjligt. 
 
”Kompensationsupptag av tillförd näring (till dessa R6 områden) krävs”. Det behövs en förklaring 
till vad som menas med kompensation. Är det protein eller närsalter som tas upp? Tror inte att folk 
förstår utan att en konkretisering ges. Beskriv en möjlig anläggning. Vi har inte sett dessa i verkliga 
livet än? Eller ge exempel där det finns och funkar. 
 
Sd 33. Maritim turism o rekreation. 
”Mål: Skärgård, kust och hav ska planeras för de som bor här med kvaliteter som attraherar våra 
besökare och lägger grund för en blomstrande turistnäring”. 
 
Detta är mycket bra!!! Men orden ”de som bor här” behöver tydliggöras. Är det alla inkl 
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sommarboende i eget hus (vilket i Lysekil är ca 40-50% av husstånden) eller är det de som är 
skrivna i kommunen och betalar skatt?? 
 
Hoppas det sista. Bör absolut förtydligas.  
 
”Skärgårdslandskapets karaktärsdrag och kustsamhällenas kulturvärden ska bevaras, 
tillgängliggöras och fortsatta bidra till vår identitet. Jätte bra – men gäller absolut inte Lysekil 
kommun just nu. Se tidigare kommentarer kring plansprängning och gigantiska byggnationer på 
Skaftö t.ex. Sd 34 R7 o R8 Vi föreslår fartbegränsning för motorbåtar i inre farleder. 
 
Sd 37: 
” Förutsättningar för ett hållbart o hänsynsfullt båtliv med liten negativ påverkan på miljö, trivsel 
och säkerhet skall finnas ” Jätte bra!!! 
 
”Infrastruktur och utredning kring bättre placeringar för ett förändrat båtbruk ska understödjas 
exempelvis …….” 
 
Här menar vi att båtramper med förvaring etc. inte nödvändigtvis behöver vara i de centrala 
delarna av samhället eftersom det ger problem med trafik och parkering av bilar och trailers. 
Gamla stenbrott mm. kan ju vara utgångspunkt för dagsbesökare till skärgården likaväl. Sd. 38. 
R11. ”Områden med behov av hastighetssänkning”. Detta är ett extremt litet område. 
Fastighetsbegränsningar för fritidsbåtar i inre farleder bör undersökas och gärna genomföras. 
 
R12 
Dessa områden som ligger utanför Brofjorden är alldeles för nära land. Många ålgräsängar ligger 
i Brofjorden mynningar. Här är ett exempel på att en sådan placering aldrig hade kommit på tal om 
man hade haft en detaljerad karta att utgå ifrån. 
 
Sd. 39: 
S10: ”Etablering av fler båtplatser genom förtätning/utvidgning av befintliga småbåtshamnar skall 
prioriteras framför anläggning av nya hamnområden och utan att området kring hamnen får 
avsevärd skada och förlorar sin attraktivitet för besökande och boende. 
 
Vi tycker att småbåtshamnar kan bli så stora att de förlorar sin charm och förstör t.ex gammal 
bebyggelse. I så fall förstör man för året-runt boende som bor vid hamnen. Bör tas i övervägande. 
 
”Plats för båtuppläggning och bilar med trailers bör utvecklas utanför de centrala delarna av 
samhällena.” Jätte bra men bör gälla även båttrailers som det numera är många av. 
 
Sd 40: Marin energi o forskning: 
”Forskningsstationerna skall värnas och ges utrymme att utvecklas där de finns etablerade på land. 
I havet ska områden med stor betydelse för den marinbiologiska forskningen värnas.” Detta är 
mycket viktigt. Stora byggnationer med dagvatten och trafik i/nära viktiga forskningsområden 
skall undvikas och respekteras. 
 
Sd 42. OBS!! 
S13: Vi noterar att forskarna på SLC-Kristineberg har skickat in remissyttrande på Blå ÖP som 
specifikt rör S13. Vi har läst och stödjer dessa yttrande och behöver således inte upprepa de 
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punkter de tog upp. 
 
Linje 23..”Naturvärden är grunden för all marin utveckling men utgör också delvis ett anspråk i sig 
själv”. Slopa gärna ordet ”delvis” 
 
Sd 55: Alternativ: 
Igen behöver nämnas att alla beslut bör fattas med en kunskap om vilka marina 
naturtillgånger/resurser som finns eller vilka resurser det är brist på dvs. vi behöver en ordentlig 
kartering så som görs på land inför en fördjupat översiktsplan. 
 
Sd 57: Konsekvenser av planförslaget. 
 
Naturvärden 
Här inleds med en mening som ju låter bra men hur det omsätts i praktiken kanske behöver 
belysas. 
 
”Miljökonsekvenser: Planförslaget innebär att användningen av vattenområdet struktureras med 
syfte att möjliggöra ett långsiktigt hållbart nyttjande och återskapande av naturtillgångar/biotoper 
där så behövas. Syftet med planen innebär i sig positiva miljökonsekvenser på värdefull natur och 
ekosystem.” Vi har ett mycket störd ekosystem i förhållande till vad vi hade för några decennier 
sen. Vi tycker att det skall finnas plats i denna ÖP till restaurering och återhämtning i vår havsmiljö 
lika mycket som till exploatering. ? 
 
HUR MÄTS DETTA OCH HUR OFTA ? Plan för uppföljning nämns inte. Detta är otroligt viktigt för 
att bli trovärdigt. 
 
Sd 59: Naturskyddsområden (R2). Dessa är nu under utredning. R2 Utredningsområdet för 
naturskydd syns bara bra på en förstorad karta 
http://lysekil.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=419a553befb44a34b6 
1f33aeb039769a 
Även om det står explicit att vi skall värna om forskningsstationernas närhet till lämpliga biotoper 
så ingår inte närområdet av Kristineberg i R2 om vi har fattat rätt. Detta måste vi påpeka. Viken 
Öster om Kristineberg i K-bergs omedelbara närhet är otroligt viktig för K-berg. En av de mest väl 
besökta och utforskade områden på västkusten. Se bifogade utklipp från förstorad karta där R2 
ligger norr om den bruna linjen och området kring Kristineberg inklusive bukten öster om 
Kristineberg inte är planerat att bli R2. 
 
Sd60 Marina livsmedel: 
Sista avsnittet på sidan 60. Negativ påverkan av akvakultur på orörd natur och strandskydd. Ja det 
gäller kanske speciellt område 25 i Lysekils kommun. Det är inte angivet vilken typ av akvakultur 
det är frågan om men området är mycket välbesökt vacker strand i naturskyddad fjord så man 
skall nog vara försiktig. 
 
Sd. 64: Sjöfart och båtliv 
Första avsnittet. Miljökonsekvenser ….”Detta kan på sikt innebära större påfrestningar på miljön i 
form av ökad buller över och under vattnet”…. Buller under vattnat fördubblas varje decennium 
och är ett problem för många djur. (referens kan bifogas om så önskas) 
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Fjärde avsnittet: ”Den ökade aktivitet på havet som möjliggörs inom ramen för planförslaget kan 
innebära ökad påfrestning på skärgårdsöar, farleder och hamnområden. (inte bara på 
hamnområden) 
 
Sd 66. Marin energi och forskning. 
Nederst. ”Att ge forskningsstationerna utrymme för utveckling samt uppmärksamma och värna 
viktiga platser i havet ….etc.” Ja helt rätt. Därför är det extra viktigt att R2 området kring 
Kristineberg går närmare stationen och lilla Bökevik för att säkra en långsiktig verksamhet på 
denna 140 åriga forskningsstation. 
 
Sd 82: Marina livsmedel: Vattenbruk. Musselodling. 
”Musselodling innebär ett nettoupptag av näring”. Vem har visat detta? Musselodling innebär en 
filtrering av alger men även ett utsläpp av ammonium. Vissa författare (t.ex Asmus o Asmus 1991 
se utklipp från denna artikel ovan) har visat i undersökningar att detta utsläpp av ammonium ger 
näring till en primärproduktion som är större än den primärproduktion som filtreras av 
musslorna. Vi tar gärna emot referenser som sen dess har visat något annat kring närsaltbalansen 
till/från musslor. 
 
Sd 83 Fiske: …. Fiske och frånvaron av fiske påverkar balansen mellan olika arter i ekosystemet 
och har gjort så under de senaste 500 åren men då särskilt de senaste decennierna. Här gissar vi 
att SLU - Havsfiskelab har synpunkter och hoppas att de har uppmärksammat att man kan ge 
synpunkter. 
 
Sd 84 Miljökvalitetsnormer 
Vattenkvalitet. Avsnitt 5 om Brofjorden. Här är det mycket kvicksilver och kemiska föroreningar. 
Samtidigt är avsatt områden 23 till någon typ av akvakultur – osagt vilken-. Om det är till 
konsumtion så kanske det inte är så lämpligt. 
 
Avsnitt 7. ”Ökat näringsupptag via blå fångstgröder.” Vad är blå fångstgrödor. Det är första gången 
detta nämns. Är det makroalger så stämmer det. De tar upp närsalter. Är det musslor som menas 
så är meningen inte korrekt. De tar upp alger/primärproduktion och avger ammonium. En 
definition vore bra. Ordet blå fångstgrödor nämns igen på Sd. 86 under ”Ingen övergödning”. Vilka 
fångstgrödor menas. ? . Jag föreslår att vi bör återskapa fiskbestånden i kustzonen för att bli kvitt 
Eutrofieringen. Övergödning (bottom-up 
control) och överfiske (top-down control) tillsammans är anledning till eutrofiering (Östman et al 
2016, sammanfattning bifogat nedan). 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. Frågorna kommer att hanteras i fortsatta arbetet. För övrigt se 
svaren Planförslagets struktur och upplägg, Riksintressen, Områden med målkonflikter och 
Vattenbruk. 

 
Inkommande yttrande – intresseföreningar, forskningverksamhetsutövare 
 

Friluftsfrämjandet, Lysekil 

Sida 34: Vi föreslår att rätt typ av toaletter och sopmajor används, dvs de med solceller. De är 
hämtsnåla, har inbyggd ventilation och är ljusa.  De har en form av inbyggt nedbrytningssystem för 
toaletten och komprimeringssystem för soporna.  Denna toalettsort används redan i Tanums 
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skärgård och är mycket uppskattad bland friluftsmänniskor. Bra om det finns möjlighet att ladda 
telefon vid toaletten som har solceller. 
 
Sida 35: Vi vill även ha cirkulära skärgårdsturer/trafik som går i slingor, inte bara norr-söder längs 
med kusten. Detta för att underlätta bosättning på skärgårdsöarna och på så vis skapa 
infrastruktur för en levande skärgård igen. 
 
Gärna ha in flytande kajakbryggor under S7 andra paragrafen. 
 
Sida 36 – Dyngön i Fjällbacka skärgård skulle kunna ha en kiosk och vatten, så man kan fylla på sitt 
förråd av grönsaker och vatten medan man är en vecka/några dagar i skärgården. Då slipper man 
lägga en dag på att ta sig in till Fjällbacka bara för att bunkra. (här tänker vi främst som paddlare). 
Digitala vattenfyllarkartor vore bra! Var finns det brunn och källa. En mobilapp med detta vore 
toppen.  
 
Sida 37 under mål Infrastruktur bör eventuellt inkludera kajakflytbrygga. 
 
Sida 38 Räddningsstegar saknas ofta i hamnarna. Det finns för få idag och de som finns tas ofta upp 
på vintern. Viktig säkerhetsaspekt då hamnar och bryggor används för promenader och friluftsliv 
året runt. Även båtar ligger i året runt, så människor använder bryggorna även under halkiga 
tidsperioder. 
 
Sida 39 finns för få toatömningsstationer. Det är för svårt att slänga sopor i hamnarna.  
Strandskräp svårt att göra sig av med om de som plockat inte har betalt hamnavgift. Det 
underlättar inte för de som gör frivilliga städinsatser varje gång de är ute. 
 
S9 bra 
 
S10 Parkering saknas, i rekommendationstexten  
 
S11   
Vid anläggningar för vattenbruk bör man så långt som möjligt använda nätlösningar som är under 
ytan istället för att ta plats på ytan. T.ex. Carapax erbjuder sådana lösningar. Det är odlingsnät som 
till vardags är 3-5 meter under ytan med markeringsboj i vardera änden. När det är skördedags 
kan odlaren lätt höja upp nätet för skördning. Dessa nät är lättar för sjöfart och friluftsliv, och även 
mer underhållsfritt och väderskyddat för odlaren.  Tillgänglighet ökar om man använder sådana 
lösningar och ger även en renare naturupplevelse. Vi tror också att det kan skydda odlingen från 
ejder ”attacker”.  
 
Allt vattenbruk ska vara noga genomtänkt och inte störa miljön. Musslor och ostron bidrar till 
vattenrening och är en positiv typ av odling. Fiskodling bekymrar oss, ang. bottendöd och 
kemikalier. I Norge har fiskodlingarna resulterat i död botten, spridning av antibiotika osv.  Vi 
behöver vara rädda om de ålgräsängar vi har kvar, och även vår fjord- och skärgårdsfauna. För 
varje kilo odlad fisk går det också åt mer än ett kilo fisk som mat! Det känns inte hållbart. Vi vill 
helst slippa fiskodling i vårt område, till förmån för mussel- och ostronodling.  
 
Organisationen är positiv till Gullmaren som nationalpark och vill vara med i processen att forma 
en sådan. Tältmöjligheter, tillgänglighet är viktiga värden i en sådan. Genom samarbete kom man 
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fram till en bra lösning i Kosterparken … en lösning som blev annorlunda än man först tänkt, men 
som är uppskattad av alla/många parter idag., inkl. friluftsfolket. 
 
Lysekil 2 bör inte ha tillförd näring då Gåsö och n2000 ligger där, i vanligaste vind- och 
strömriktning. Algodling, mussel- och ostronodling skulle kunna fungera.  
 
Muddertippningsplats Ösöfjorden krockar delvis med forskningsområde Kåvra och strandnära 
område. Muddertippningsplatsen bör kunna skjutas något västerut. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. Frågan om parkering samt tillgänglighet bör lyftas fram och 
förtydligas i både rekommendationer och social konsekvensbeskrivningen. Se även övriga 
svar i sammanfattningen, under kategorin Planförslagets struktur och upplägg, och Områden 
med målkonflikter. 

 

Lysekil-Munkedal Naturskyddsförening  
Områden för vattenbruk kustzon, R5 
I Brofjorden innanför oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil och vid Ryxö naturreservat så planeras 
områden för vattenbruk enligt Blå ÖP:s karta. En sådan placering får anses klart olämplig. Orsaken 
är raffinaderiets omfattande utsläpp av organiska giftiga ämnen och metaller som kvicksilver. 
Dessutom kommer raffinaderiet att bygga ut för ännu större produktion. Bland annat kommer 
inriktningen att bli avfallsoljor från Europa.  
 
Flera andra exempel finns inritade i naturreservat. Sådan placering får anses vara ytterst tveksam. 
 
Förutsättning 4, Utredningsområden för ökad vattengenomströmning 
Planhandlingarna anger Islandsbergskanalen och Vägeröds naturreservat som platser för ökad 
vattengenomströmning. I dessa fall är inte motiven att få till en förbättring av vattenstatusen. 
Istället vill ekonomiska intressen bygga kanaler för att starta båttrafik. Om dessa exploateringar 
genomförs så kommer dom att få allvarliga negativa konsekvenser för det marina växt- och 
djurlivet. Föroreningar från Grundsunds stora småbåtshamn i Värbofjorden kan föras över till det 
rena Skallhavet med en av Bohusläns största ålgräsplatser.   
 
Aktivitetsområden för motorsport, R8 
Områden har lagts in för motorsport i planen. Ett sådant är norr om Lysekils tätort utanför Sivik. 
Skälet till lokaliseringen har troligtvis varit att publiken har bra utsikt från ett högt berg och att det 
är lätt att ta sig till platsen. Tyvärr har inte planförfattarna tänkt på konsekvenserna. Alla ljud i 
havet sprids långa avstånd från ljudkällan. Alla högre djurarter lider av människans oljud och 
buller. Den här lokaliseringen vid öppet hav i yttersta kustbandet gör att ljud kan sprida sig långt 
och därmed göra stor påverkan. Enligt Miljöpartiet bör den här typen av verksamhet inte tillåtas.    
 
Grunda bottnar 
Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation  
och är viktiga uppväxtmiljöer för växt- och djurliv. Exploateringstrycket är dock mycket stort i 
dessa miljöer. Genom exploatering av stränderna och hög näringsbelastning påverkas dessa 
miljöer negativt. Viktiga biologiska värden kan således försvinna.  
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Enligt naturskyddsföreningen har inte översiktsplanen i tillräcklig grad värderat betydelsen av 
grunda bottnar. 
 
Kartering av hav och bottnar. 
För att kunna värdera kustens biologiska status så måste vatten och botten undersökas. Av speciell 
vikt är att undersöka grunda bottnar. Om inte kusten är kartlagd så är det stor risk att 
verksamheter hamnar på fel plats.   
 
Starka riksintressen 
I hela norra Bohuslän finns ett flertal riksintressen för att skydda natur, kultur och friluftsliv 
(miljöbalken MB, 3 kap). På grund av den obrutna kusten i norra Bohuslän så finns särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Exploateringsföretag får endast komma till 
stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden 
(MB, 4 kap, 1§). Turismens och det rörliga friluftslivets intressen skall särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön (MB, 4 kap, 2§). 
Det betyder att exploateringsföretag som skadar miljön inte bör tillåtas.  
 
Naturskyddsföreningen anser att miljöbalkens skyddsparagrafer på ett positivt sätt kraftigt 
begränsar miljöstörande verksamheter. Tyvärr har inte översiktsplanen gjort någon 
miljöbedömning i form av en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Riksdagens och länets miljömål 
Viktiga nationella miljömål har beslutats av riksdagen. Syftet är att vända den negativa 
miljöutvecklingen som människan skapat. Det kan vara i så viktiga områden som att upphöra med 
klimatpåverkan eller att få tillbaka en del av det växt- och djurliv som försvunnit.  
 
Naturskyddsföreningen konstaterar att våra viktiga miljömål, som gör att vi har en beboelig planet, 
har behandlats på en anmärkningsvärt låg nivå i planförslaget. Det finns väldigt lite i 
översiktsplanen som kan bidra till att uppfylla miljömålen. Inte minst saknas åtgärder. Kustvattnen 
är ofta kraftigt påverkade och har endast måttlig ekologisk status.  
 
Dumpning av muddermassor 
Naturskyddsföreningen anser att lagstiftningen skall följas och ingen dumpning av muddermassor 
tillåtas. Därmed bör inte heller platser pekas ut för dumpning. 
 
Tillräckligt med småbåtshamnar. 
Fler småbåtshamnar bör undvikas. Dessa bidrar på ett påtagligt negativt till försämrad 
vattenkvalitet. Istället bör anordningar installeras vid småbåtshamnarna som snabbt kan sätta i 
eller ta upp båtar. I genomsnitt används en båt 7 dagar per år. Resten av tiden ligger den i 
småbåtshamnen.  
 
Dagvatten bör renas 
Stora mängder dagvatten förs till haven via våra samhällen. Det kommer från gator och vägar, 
hustak mm. Nästan inget undergår rening. Dagvattnet kan vara en källa till övergödningen, 
mikroplaster mm. Planförslaget bör på ett mer konstruktivt sätt planera för mindre belastning av 
haven från land.  
 
Avloppsvatten från avloppsreningsverk och industrier 
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Några uppgifter om avloppsvattnens rening, mängd eller utsläppsstatus saknas. Det kan 
fortfarande finnas samhällen med undermålig rening som släpper ut betydande mängder kväve, 
fosfor, metaller, läkemedel mm.  
 
Strandskyddade stränder exploateras 
Allt för mycket av våra stränder har exploaterats. Det är på vissa platser svårt att nå orörda 
områden. Med förslaget till översiktsplan kommer ytterligare strandområden att exploateras. 
Naturskyddsföreningen anser att verksamheter inte behöver etableras i den lilla strandremsa på 
300 m som finns ut i havet. Verksamheter kan med fördel placeras utanför strandzonen. 
Miljöpartiet bedömer att ytterligare påverkan och exploateringar av havet inte bör tillåtas. 
Situationen för det biologiska livet på Bohuskusten är alarmerande, se ålgräsutvecklingen ovan.   
 
Miljöpartiet saknar konkreta åtgärder för att bevara kusten och havet. Inte minst långsiktigt för 
kommande generationer. Växt- och djurliv i havet bör få betydligt bättre skydd än vad som 
redovisats i förslaget till Blå ÖP. Flera marina reservat bör införas som ger långsiktigt skydd. 
Störande verksamheter som motorsport o likn bör inte tillåtas.   
 
Bohusläns största tillgång är den förhållandevis orörda skärgården. En tillgång värd att vårda.  
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. Se svaren Planförslagets struktur och upplägg, Områden med 
målkonflikter och Vattenbruk. 

 

Göteborgs universitet, Centrum för Hav- och Samhälle   

En övergripande svårighet var att förstå hur man, i analysen, gjort avvägningar mellan olika 
intressen i de enskilda fallen. På det hela taget bedömde dock att planen kommer att utgöra ett 
värdefullt verktyg för en hållbar utveckling i regionen. Nedan följer generella och specifika 
kommentarer som uttrycktes av flera eller enskilda mötesdeltagare. Förhoppningsvis kan dessa 
synpunkter bidra till att planen blir tydligare och mer användbar. 
 
Analys och avvägningar. Ambitionen att vara tydlig med intressen, konflikter, prioriteringar, 
avvägningar och konsekvenser i kapitel 3 är vällovlig, men detta kapitel är av olika anledningar 
svår att förstå och överskåda. För det första gör kapitlets utformning att texten är liten och faktiskt 
svår att läsa. För det andra finns ingen förklaring av hur grafiken skall läsas och hur det logiska 
flödet ser ut. Kanske går det att strukturera om denna presentation på ett tydligare sätt? Dessutom 
skulle vara en fördel om det fanns mer beskrivande text till kapitlet, med en beskrivning av 
övergripande avvägningar och prioriteringar, samt motiven bakom. 
 
2. Koppling mellan analys och plankarta. Det är svårt att förstå vilka avvägningar som gjorts i 
konkreta fall. Detta skulle bli tydligare om kapitel 3 mera direkt knöts till plankartan, exempelvis 
genom angivande av olika polygoner och att text från kapitel 3 finnas med i polygoner i 
webbkartan, för att beskriva vad som prioriteras och vad som nedprioriteras. Ett annat förslag på 
hur detta kan utformas är de ”loggfiler” som använts inom Havs- och Vattenmyndighetens arbete 
med havsplaneringen. 
 
3. Försvarets intressen behandlas alltför kortfattat. Även om inga kartor får redovisas, så skulle 
försvarsverksamheten och hur dess intresse ser ut mer utförligt kunna presenteras i 
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planförutsättningarna, för att ge grund för den hänsyn som tas till försvarsintressen i själva planen. 
Nu är denna viktiga intressesfär förhållandevis osynlig i planbeskrivningen 
 
4. Tillgänglighet för olika grupper. I såväl planförutsättningarna som planbeskrivning rörande 
turism och rekreation bör tillgängligheten till havet för olika grupper diskuteras närmare. 
Människors önskemål och förutsättningar för naturupplevelser varierar. Under de senaste åren 
har inte minst tillgängligheten för personer med olika typer av funktionshinder uppmärksammats. 
 
5. Riskanalys. Översiktsplanen innebär att avvägningar görs mellan olika intressen. En viktig 
komponent i sådana avvägningar är också att analysera hur olika intressen är kompatibla med 
varandra och vilka risker det kan finnas med att kombinera olika intressen i närliggande områden. 
Detta perspektiv kunde göras tydligare. 
 
6. Fiskets miljöpåverkan. Fisket är av tradition en mycket viktig näring i området. Fisket är tyvärr 
också globalt och antagligen även regionalt, ett av de största hoten mot våra havsekosystems 
struktur och funktion. Fisket påverkar systemet direkt via effekter på bestånd av de fiskade 
arterna, samt indirekt via ändringar i näringsvävar och bottnarnas struktur. Därför är det 
förvånande att det helt saknas en diskussion kring miljökonsekvenser av fiske i kapitel 4 under 
marina livsmedel (däremot diskuteras konsekvenser av vattenbruk). 
 

Fiskets miljöpåverkan nämns med ett par rader under sammanvägda konsekvenser och i tabellen 
över konflikter indikeras en betydande (rött) konflikt med trålfiske – naturvärden. Det vore mer 
trovärdigt om denna konflikt diskuteras mer utförligt och kanske kan man också lyfta fram det 
konstruktiva arbete som bedrivs för att utveckla exempelvis fiskemetoder för att minska 
miljöpåverkan. 
 
7. Kunskap, forskning och utveckling. Inledningsvis i kapitel 2 konstateras att kunskapsutveckling 
är en kontinuerlig process och en viktig övergripande strategisk komponent. Detta är föga 
överraskande något som vi välkomnar och instämmer i. Vi vill också poängtera att denna sektor 
faktiskt i sig är en betydande ”näring” redan nu. I planområdet finns redan flera betydande 
infrastrukturer för forskning (Kristineberg, Klubban, Havsfiskelaboratoriet, Tjärnölaboratoriet) 
som direkt sysselsätter uppskattningsvis mer än hundra personer. Dessutom finns test- och 
utvecklingsanläggningar inom energi och livsmedel, anläggningar för utbildning och 
kunskapsturism (Havets Hus, Naturum i Kosterhavet, Tjärnöakvariet, Grebbestads folkhögskola 
mm) och värdefulla, skyddsvärda miljöövervakningsstationer. Sammantaget är detta en 
betydelsefull sektor med profilvärde för området och med mycket stor potential till synergi med 
andra fokusområden. Därför är det lite konstigt att denna hängs på i ett fokusområde som lite 
grand framstår som en ”slask” där man lägger ihop saker som man inte hittar någon plats för 
”Marin energi och forskning”. Kanske kan man fundera på att dela upp detta område i förslagsvis 
”Marin energi” respektive ”Forskning och kunskapsbildning”? 
 
8. Redovisning av källor och underlag. Kartfunktionen är i stort mycket bra men i vissa fall är det 
svårt att se vilka underlag som ligger till grund för besluten (se även kommentar 2). Exempelvis är 
det svårt att veta vad som ligger till grund för rekommendationer för områden med föreslagen 
mussel- och ostronproduktion. Även om viss av diskussionsdeltagarna visste att det rör sig om 
modeller för tillväxtpotential, bör detta vara transparent. Dessutom kan man fundera på om endast 
tillväxtpotential är relevant som beslutsunderlag här. Exempelvis kan man ifrågasätta om 
modellerna är tillämpliga i områden med låg salthalt (exv. Idefjordens inre delar) och i områden 
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med liten vattenomsättning där födobegränsning kan uppstå (exv. Inre delen av Sannäsfjorden). 
Men hur som helst hade en tydligare redovisning av underlagen varit värdefull. 
 
9. Vattenbruk. Det faktum att vattenbruket får en relativt stor uppmärksamhet i planen och inom 
fokusområdet ”Marina livsmedel” innebär att man från kommunalt håll ser sektorn som viktig i 
framtiden. Mycket fokus läggs på musslor och ostron. Det vore dock önskvärt om planen också 
kunde ta ett bredare grepp och utveckla vägledning och strategier kring matat vattenbruk 
(huvudsakligen) samt alger och sjöpung som är aktuella. Även potentiella synergier och konflikter 
med vattenbruk skulle kunna belysas tydligare. 
 
 
Specifika kommentarer på kartan 
1. Zon för vattensport. Förslaget innehåller några små områden för motorsport (bl.a. i Starekilen i 
Strömstad kommun). Det är dock tveksamt om dessa små områden kommer att räcka för 
vattenskoteråkarna eller för vattenskidor. Att förbjuda denna typ av aktiviteter generellt är 
antagligen svårt men det är nödvändigt, att ytterligare begränsa vattenskoteråkning utanför 
farlederna inom tex. Natura 2000 områdena, där finns uppenbara konflikter med framförallt 
fågelliv i trånga vatten. Att utöka övervakningen är förmodligen nödvändigt men ogörligt med 
nuvarande få enheter av kustbevakning/polis, särskilt i semestertider då behoven är som störst. I 
Kosterskärgården är det hastighetsbegränsning till 5 knop sommartid utom i vissa farleder, och en 
liknande reglering skulle man kunna tillämpa generellt för den inre delen av skärgården. Idag finns 
ett antal lokala hastighetsbegränsningar med dålig efterlevnad, och det skulle vara lättare och 
starkare om man gjorde hela området till hastighetszon. Kanske skulle detta även ha positiva 
effekter på ålgräs och annat kan påverkas av snabbgående båtar. 
 
2. Svaberget. Det ser ut på översiktskartan som om Svabergsområdet är det planerat anläggningar 
kopplade till marina livsmedel och till vågkraftverk. Svabergsområdet är ett av den mest artrika 
och unika system på västkusten där länsstyrelsen sagt att man ska skydda. Här bör övervägas 
större hänsyn. 
 
3. Arbete med algodling i Strömstad kommun. På Göteborgs Universitet /Tjärnölaboratoriet pågår 
idag flera forskningsprojekt som syftar till att utveckla metoder för att odla makroalger i våra 
kustvatten. Odling av alger har stor potential för en framtida kustnära näringsverksamhet. I 
förslaget till Blå översiktsplan i norra Bohuslän är möjligheterna för algodling i Strömstads 
kommun mycket begränsade. Det finns ett utvecklingsområde, Strömstad 1, som är mindre 
lämpligt för algodling, eftersom det ligger långt från fastlandet. Det innebär förutom långa 
transporter att arbetet blir mycket väderkänsligt i ett område som är starkt exponerat för vågor 
och vindar. Övriga områden som rekommenderas för vattenbruk (R5), torde främst vara 
intressanta för musselodling då de ligger ganska långt in i skärgården. För makroalgsodling är 
dessa lokaler alltför skyddade, med något undantag. Inom Kosterhavets nationalpark finns flera 
områden som är lämpliga för att odla makroalger. 
 
Ansvariga för algodlingsverksamheten efterlyser utvecklingszoner för hållbart vattenbruk inom 
nationalparken, med olika grad av vågexponering. Detta ligger väl i linje med nationalparkens 
uttalade syften om att ”…miljöer och arter som finns här ska bevaras, och samtidigt ska de 
biologiska resurserna i området kunna användas på ett hänsynsfullt sätt.” samt ”…att underlätta 
forskning och utbildning om hur man bäst bevarar och på ett hållbart sätt använder marina och 
landbaserade ekosystem”. Så som den nuvarande planen är utformad, finns farhågor att den 
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kommer att leda till allvarliga begränsningar för utvecklingen av en ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar näring. 
 

Kommentar   
Synpunkterna beaktas. Planhandlingar kommer att bearbetas utifrån synpunkterna och 
redovisas i utställningshandlingar. Riskanalysen är ett viktigt underlag som kommer att 
genomföras i det fortsatta arbetet. För övriga svar se Planförslagets struktur och upplägg, 
Riksintressen, Områden med målkonflikter och Vattenbruk. 

 

Forskare, Sven Loven Center, Kristineberg  
Sen ser vi att stora områden lyckligtvis är under utredning för naturskydd (nationalpark 
förhoppningsvis på sikt) dock inte området kring SLC-Kristineberg. SLC-K-berg vore tacksamma 
för om Lilla Bökevik och Stora Bökevik likaledes kan få extra naturskydd. På så sätt undvikas 
framtida intressekonflikter. 

 
2: Islandsbergskanalen. 
Förutsättning 13 Områden där forskningsintressen ska prioriteras. Vi förespråkar därför att kanal 
för motorbåtar inte kommer till stånd. 
 
3: Svaberget 
Vi önskar att man tar större hänsyn till detta unika marina ekosystem och respekterar ett 
naturskydd. 
 
På kartorna nedan ser man hur det unika Svabergsområdet är placerad (röda handritade ringar) 
inom ”R2 utredningsområde för naturskydd. 
 
På nederste kartan syns BLÅ ÖP planen att lägga akvakultur (två gula områden) och ett 
vågkraftverk (orange område) i exakt samma område. Vi avråder från detta. 
 
4. Inre Fiskebäckskil. 
Vi vore dessutom tacksamma för om kommunen kunde förhindra ytterligare utfyllnad av 
våtmarksområdet och för övrigt utföra allmän skötsel så vi kan bevara detta fina område. Det har 
blivit ganska övervuxet med sly på vissa ställen. 
 
5: Akvakultur 
Många områden i planen är markerade för akvakultur. Vi vill rent allmänt bemärka att ev. 
anläggningar inte på något sätt bör belasta närsaltstatus i vattnet (speciellt inte i 
naturvårdsområdet i Gullmarn) och ta i anspråk värdefulla grunda områden och populära 
badstränder. Det är många ytor runt Skaftö som är markerade för någon typ av Akvakultur. Man 
bör undvika intressekonflikt med ortsbor och sommargäster vid anläggande i de områden som 
ligger i direkt anslutning till populära badstränder. 
 

Kommentar   
Synpunkterna beaktas. 

 

Naturskyddsföreningen i Strömstad     
Naturskyddsföreningen i Strömstad ser generellt mycket positivt på denna översiktsplan och vill 
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gärna delta i det fortsatta arbetet. När det gäller lokala frågor ser vi med stor glädje att man utsett 
området runt Lindholmen-Killingholmen-Tafsängen till utbredningsområde för naturskydd. Det är 
mycket välmotiverat då detta område innehåller ett stort antal fridlysta växter, har en fantastisk 
natur och ett rikt djur- och fågelliv. Runt öarna finns också ålgräsängar och skiftande bottnar som 
är viktiga uppväxtområden för olika fiskarter, inte minst plattfisk. 
 
Bland övriga områden som är värda att bevara vill vi framhålla området runt Nappstad, 
Bäckeviken och Dillehuvud vid Nöddö. Där finns redan några av de viktigaste naturreservaten i 
hela Bohuslän. Därför är det inte särskilt välbetänkt att klassificera en del av detta område som R 
10 avsett för båtliv. Det vore snarare befogat att utvidga Nöddökilens naturreservat ytterligare och 
inkludera Nappstad och Bäckeviken, där det bl.a. mynnar en öringförande bäck.  
Naturskyddsföreningen i Strömstad har i flera år försökt hindra etablerandet av en marina i 
området i den grunda ålgräsäng som ligger utanför bäcken. 
 
Ytterligare ett område som man måste sätta ett stort frågetecken för är område 5 Syd Båteviken 
när det gäller vattenbruk i kustzonen. Det handlar om ett grundområde med låga skär som uppges 
kunna producera 400 ton musslor och ostron per år. Området ligger mitt i Långörännan som är 
norra inloppet till Strömstad. Det torde vara ett av Bohusläns mest trafikerade stråk då nästa all 
båttrafik från Norge tar denna väg. Följaktligen är det ett av de områden som tar emot huvuddelen 
av de föroreningar som alla båtmotorer släpper ut och av det skälet torde de vara få som skulle 
vilja överväga att äta musslor och ostron från området. Dessutom är dessa låga skär tillhåll för 
kolonier av olika fågelarter bl.a. sädgäss, grågäss och kanadagäss och tärnor. Det rör sig om så pass 
många fåglar att man faktiskt snarare skulle överväga att göra fågelreservat av skären. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. Svar till frågorna beskrivs i svaren Planförslagets struktur och 
upplägg, Orördhet och Områden med målkonflikter. 
 

Samhällsföreningen Galtö-Resö  
Kommunikationer  
För att kunna fungera som en multifunktionell plats/knutpunkt för friluftsliv krävs välfungerande 
kommunikationer och infrastruktur, både på land och hav. 
 
Landningshamn  
Resö hamn är en för sin storlek betydande fiskehamn, med tre aktiva trålare och en burfiskare. Vi 
instämmer helt med översiktsplanens inställning till fiskehamnar och havsnära verksamhet, bl a 
formulerat som: "Befintliga landningshamnar och för töjningsplatser för fiske ska värnas och ges 
förutsättningar till utveckling. " "Samtliga verksamhetsområden i strandnära läge ska värnas och 
prioriteras för verksamheter som är i behov av ett havsnära läge. Odling av marina arter på land i 
anläggningar bör ges goda förutsättningar inom området."  
 
Under Leveransanläggningar (S6) står det "Befintliga landningshamnar och förtöjningsplatser för 
fiske ska värnas och ges förutsättningar till utveckling. Det finns stora vinster i samordningen 
mellanfiske- och landningshamnar". Resö hamn är dock inte markerad som landningshamn 
(Leveransanläggningar S6), trots att hamnen är både fiskehamn och har havsnära 
verksamhetsmark. Samhällsföreningen önskar att Resö hamn även utpekas som möjlig 
landningshamn. 
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Vattenbruk  
Två områden runt Resö har utpekats som Områden för vattenbruk kustzon (R5). Dels N Resö  
 
Hastighetsbegränsningar  
Två områden, SO Resö-Galtö-Kragenäs och Galtöleran, har markerats som Område med behov av 
hastighetsbegränsningar (Rl 1). "Syftet med hastighetssänkning är ökad säkerhet och minskad 
bullerpåverkan".  
 
Vi konstaterar att Galtöleran är naturskyddsområde och så grunt att det vore svårt att hålla någon 
hög hastighet i området. Bakgrunden till en hastighetssänkning för hela området SO Resö - Galtö-
Kragenäs är dock inte lika lätt att förstå. Vi har i princip inget emot hastighetsbegränsningar, men 
ser gärna en tydlig motivering.  
 
Ett område där hastighetsbegränsning vore mycket önskvärd är området mellan Bissen och Resö 
hamnområde. Här är både fasta båtplatser och gästplatser mycket utsatta för svall från 
förbipasserande båtar. Samhällsföreningen har fått många synpunkter på detta i vår årliga enkät 
bland besökande båtar i gästhamnen. En begränsning av hastigheten i detta område skulle vara 
mycket positiv för säkerheten både i det befintliga hamnområdet och den fortsatta utbyggnaden av 
hamnen och nationalparksentren. 
 
Infrastrukturobjekt "Fasta förbindelser till öar ;nom planområdet i/orm av broar och färjor ska 
värnas och underhållas. " 
 
På kartan för Infrastrukturobjekt (S 14) finns broarna till Gal tö & Resö markerade, liksom en 
överfart mellan Resö och Lindö. Det är positivt att planen uttalar att befintliga broar skall värnas 
och underhållas. Eftersom det idag saknas färjeförbindelse mellan Resö och Lindö, vore det 
intressant att få veta om markeringen i planen innebär att detta kan vara ett framtida alternativ 
och vad det i så fall ställer för krav på tilläggningsområdena på Lindösidan (strandnära område S3)  
 
Kartorna  
På flera ställen är det svårt att tolka var gränserna för olika områden (t ex skyddade 
områden/blått vatten01måde) går i förhållande till strandlinjen/plangränsen. Ett tydligt exempel 
är markeringen för Rl 1 hastighetsbegräsningar vid Galtö följer inte vattenlinjen utan det 
markerade området hamnar delvis på land. Detta kan ha rittekniska orsaker, men försvårar 
tolkningen av kartan både i remisstadiet och som framtida beslutsunderlag.  
 
Det vore också en fördel om man på någon karta kunde se omkringliggande mindre öar. I den karta 
som syns via webben framgår enbart de allra största öarna, vilket försvårar tolkningen av 
kartområdena. 
 

Kommentar   
Synpunkterna beaktas. För vidare svar se Planförslagets struktur och upplägg, Orördhet, 
Områden med målkonflikter och Vattenbruk. 

 

Skärgårdsidyllen AB 

Vi pratade om att det hade varit lämpligt att utse hänsynsområde, så man kan följa kusten i en ”blå 
led” som påbjuder hastigheter under 5 knop för att öka sjösäkerheten för paddlare, gärna skyddat 
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och det kan ju vara grunt. 
 
Det har under de senast åren inträffat upprepade händelser där kajaker blivit rammade av båtar 
som förts fram i hög hastighet. Nu när vi med hjälp av exempelvis Turistrådet Västsverige och Visit 
Sweden lyfter paddlingen i Bohuslän med epicenter i Fjällbacka skärgård, skulle det varit olyckligt 
om vi inte tänker in detta i en blå ÖP. 
 
Vidare pratade vi om Natura 2000 områden med tältningsförbud, då det går stick i stäv med nya 
rön som påbjuder tältning i naturskyddande syfte, då tältning ersätter betesdjur i skärgården och 
håller undan vegetationen som har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. 
 
Vi jobbar även för fler solcellsdrivna friluftstoaletter i skärgården som en underlättande åtgärd för 
frilufts- och skärgårdslivet. Inom Leaderprojektet Attraktiv Skärgård har vi ansökt om 4 st nya 
friluftstoaletter + 2 st inom LONA i Tanums kommun.  
 
Jag pratade även med din kollega om att iordningställa eldningsplatser vid lämpliga 
tältningsplatser i samråd med räddningstjänsten, för att locka besökare att inte elda på hällar som 
blir förstörda. 
 
Vet inte om det går att föra in frågorna ovan i den blå ÖP, men det hade verkligen varit fantastiskt 
eftersom ekoturismen förväntas kraftigt öka inom de närmsta åren. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. 

 
Allmänheten 

 

Fastighetsägare på Ögården, Skäftö 
Uttalelse vedrørende området Rödskären-Lindholmen i Lysekil kommun, R5 Område for 
vattenbruk kustzon, Id 25.  
 
Slik vi har forstått planforslaget, er det tiltenkt odling av musslor og ostron utenfor kysten av 
Rödskären-Lindholmen i Lysekil kommun. Vi er av den oppfatning at det ikke bør tillates.  
 
Selv om skalldyrene primært vil holde seg på skalldyrsfarmen, vil det alltid bli en del dyr som 
slipper og vandrer til nærliggende områder. Det er meget uheldig for det maritime miljøet at nye 
arter sprer seg der de ikke har hatt særlig utbredelse fra før. Jeg viser for eksempel til et par 
vedlagte norske artikler hvor ostron har hatt en uheldig påvirkning på det maritime mangfoldet. 
 
https://www.tb.no/nyheter/nyheter/monsterosters-invaderer-fjorden/s/2-2.516-1.5421292 

http://www.imr.no/filarkiv/2009/10/til_web_hi_nytt_17.pdf/nb-no 

 

Vedleggene knytter seg til japanske ostron, noe som oss bekjent per i dag ikke tillates odlet i 
Sverige, men som det er mye press på at skal bli tillatt, jf sluttrapport av januar 2015, Vattenbruk 
på västkusten, s 7. Det er ikke usannsynlig at japanske ostron i fremtiden vil bli tillatt odlat i 
Sverige. Derfor bør skadevirkningene av disse være en del av dagens vurdering av om odling av 
musslor og ostron skal tillates i dette området.  
 

https://www.tb.no/nyheter/nyheter/monsterosters-invaderer-fjorden/s/2-2.516-1.5421292
http://www.imr.no/filarkiv/2009/10/til_web_hi_nytt_17.pdf/nb-no
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Det bemerkes også at japanske ostron tar over for blåmusslor, slik at både odlade og naturlige 
forekomster av blåmusslor kan bli truet. I Norge har japanske ostron blitt et stort problem og 
Miljødirektoratet har fått utarbeidet rapporten «Handlingsplan stillehavsøsters».   
 
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M588/M588.pdf 
 
Fra sammendraget inntas: 
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en fremmed art i Norge, og er i Fremmede arter i Norge – 
med norsk svarteliste 2012 vurdert til å utgjøre svært høy økologisk risiko. En enkelt 
stillehavsøsters kan ved gyting slippe opptil 200 millioner egg i vannmasene. Arten har derfor et 
enormt reproduksjonspotensial. Naturgitte forhold som havstrømmer, sjøtemperatur og tilgang på 
egnede leveområder tilsier at arten kan etablere reproduserende populasjoner langs store deler av 
kysten i Norge. Stillehavsøsters regnes som en økosystemingeniør-art. Dette betyr at arten kan 
skape og opprettholde «nye» habitater på en slik måte at den endrer eller ødelegger de 
opprinnelige (naturlige) habitatene og økosystemene. Økte bestander av stillehavsøsters kan 
medføre negative konsekvenser for biologisk mangfold og føre til forringelse eller tap av viktige 
verneverdier, samt påvirke bade- og friluftsområder negativt. Arten kan endre bløtbunnsområder 
til uframkommelig hardbunnområder dominert av østersskjell med skarpe kanter. I andre land, 
eksempelvis Danmark, har arten dannet store rev og ført til omfattende endringer i de berørte 
økosystemene. Ifølge Havforskningsinstituttet er det i 2015 observert tendenser til rev-dannelse 
enkelte steder i Norge og de er bekymret for utviklingen. 
 
Vi gjør oppmerksom på at de finnes 2 stykk undervannskjær med store forekomster av blåmusslor. 
Dette er et delikat økosystem som er innom det skraverte område R5 avsatt for vattenbruk. Slike 
forekomster bør skyddas innen et naturreservat och vattenbruk i nærheten bør ikke tillates. 
  
Uavhengig av type skalldyr som blir tillatt odlet, mener vi at slik næringsvirksomhet ikke bør 
tillates i naturvernsområder. Det aktuelle vattenbruksområdet ligger i et R1 område – et skyddad 
område hvor naturvernet skal prioriteres høyt. Her strekker naturvernsområdet seg også innover 
land og der praktiseres naturvernet strengt. Naturvernet bør praktiseres tilsvarende strengt til 
vanns. Landområdene innenfor det aktuelle vattenbruksområdet er blant annet flotte 
badestrender med både sand- og steinbunn. Vi frykter at bunnen vil i langt større grad enn i dag bli 
dekket av skalldyr, både levende og døde. Dette vil forringe bunnkvaliteten og vil være til ulempe 
for strendenes badegjester som risikerer kuttskader på grunn av de skarpe skjellene.   
 
Vattenbruksområde 25 er i tillegg plassert innenfor området R2, hvor det skal utredes om 
Gullmarns naturvernsområde skal gjøres til nasjonalpark. Det bør ikke tillates vattenbruk som kan 
bidra til å forstyrre dagens økosystem og biologiske mangfold. Her bør det inntas en «bedre føre 
var» holdning. En odlingsfarm er heller ikke estetisk pent, noe som også taler imot en etablering av 
vattenbruk i dette området, særlig om dette skal bli en nasjonalpark.   
 
Omkringliggende områder er ikke klassifisert som et R3 område, men de interesser et R3 område 
skal beskytte finnes allikevel i nærområde. Vi mener derfor at det ikke bør tillates nyetablering av 
vattenbruk, siden det skal «undvikas i strandnära, grunda områden» i følge R3. Den nordre delen 
av Skaftølandet består av minst to av de livsmiljøene som R3 ønsker å beskytte, herunder «Ler- och 
sandbottnar som blottas vid lågvatten» og «Stora grunda vikar och sund».  
 
Vi håper på at våre synspunkter blir hensyntatt i vurderingen av den nye Blå oversiktsplanen for 



  
 

Sida 43 av 43  

Lysekil kommun. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. Se svar i sammanfattningen ovan, under kategorierna Planförslagets 
struktur och upplägg och Områden med målkonflikter.  

 

Boende på Fiskebäckskil 
Hej! Jag har synpunkter angående vattenbruk i Gullmaren. Jag bor och har min verksamhet på 
Ögården, Skaftö. 
 
Här är vi hårt styrda av Gullmarens naturvårdområde, vilket vi är positiva till då vi vill bevara 
denna fantastiska miljö som här är. Det vore då väldigt olämpligt att driva vattenbruk i Gullmaren 
som också är naturreservat. Detta skulle kunna påverka miljön negativt och jag skulle vara väldigt 
förvånad om Länsstyrelsen skulle godkänna detta. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. Se vidare svar Planförslagets struktur och upplägg och Områden med 
målkonflikter. 

 
Svenska Kryssarklubbens Seglarskola 

Det som kom upp som en viktig återkoppling från dem var att det finns väldigt få ”riktiga” kajer 
kvar utmed kusten. Fjällbacka nämndes som ett exempel. Det finns många platser, men det är bara 
pontonbryggor. På det som tidigare var en ordentlig kaj har det också anlagts flytbryggor som går 
ut från kajen, vilket gör att den bit kaj som blir kvar blir svår/omöjlig att utnyttja för de klarar inte 
att angöra/lägga ut från dessa då det blir för trångt.  
 
Seglarskolans önskemål är att det skall bevaras riktiga kajer för att ”fartyg” skall kunna förtöja. Det 
blir ett sätt att främja kulturarvet med de seglande skutorna som vi har utmed kusten. 
Kryssarklubben har tre stycken, men det finns många fler både större och mindre. 
 

Kommentar   
Synpunkterna noteras. 
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MEDVERKANDE
Styrgrupp
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer (adjungerade) i 
Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner.

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp bestående av tjänstemän från de fyra kommunerna 
med samordning av Tillväxt Norra Bohuslän. 

Tillväxt Norra Bohuslän har i samverkan med Arkitekturverkstad 
i Hovenäset AB fungerat som redaktörer i arbetet med 
utställningshandlingen.

Arbetet har bedrivits i samarbete med Länsstyrelsen Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen. 
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INTRODUKTION 
TILL PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Detta dokument är en del av planhandlingen för Blå översiktsplan 
(Blå ÖP) för norra Bohuslän. 

Det är en fristående del som innehåller de förutsättningar och den 
kunskap vi har att förhålla oss till i planeringen av havet  Dokumentet 
fungerar som ett faktaunderlag som ger förståelse för planområdet 
och de förutsättningar som planeringen bygger på. 

Vi har generellt mycket information och mycket samlad kunskap 
om förutsättningarna på land, men har hittills saknat motsvarande 
underlag för våra havsområden, trots att de utgör en betydande 
del av våra kommuner. Med Blå ÖP har vi samlat på oss ett sådant 
kunskapsunderlag. Det är inte komplett. Att kontinuerligt kunna 
komplettera, fördjupa och uppdatera det är viktigt och värdefullt för 
utvecklingen av norra Bohuslän.

Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av vad vi har 
att förhålla oss ur ett globalt, såväl som ur ett nationellt, regionalt 
och lokalt perspektiv. Förutsättningarna för de fokusområden; 
naturvärden, marina livsmedel, maritim turism och rekreation, 
sjöfart och båtliv, marin energi samt forskning, som planförslaget 
bygger på finns särskilt beskrivna. 
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VÅR PLATS I VÄRLDEN

I Norra Bohuslän finns fantastiska möjligheter att förverkliga 
drömmar på, vid och i havet. Havet har lockat och gett utkomst 
åt bohusläningar i århundraden och kommer att göra så även i 
framtiden. Men vi måste värna våra havsresurser. Rena hav och 
stränder, livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd och hållbara 
ekosystem är de kvaliteter som skapar attraktiviteten och ger 
förutsättningar för framtida näringar till havs.  
 
Norra Bohuslän är en glest befolkad liten del av världen. Här bor ca 
50 000 människor året om men här finns lika stor delårsbefolkning. 
Vi är en expansiv turistregion grundad på våra naturvärden och våra 
tillgångar i form av skärgård, skaldjur och kultur. Med visst fog kan 
man säga att detta är världens centrum. Klotet är runt och i en global 
värld måste man utgå ifrån sin position och göra den till centrum 
istället för periferi. Historiskt har vi en bygd präglad av fiske och 
småskaligt jordbruk. Under de senaste 400 årens återkommande 
sillperioder har generationer av bohusläningar anpassat sig till ett 
periodiskt, nästan industriellt liv. Dessa sillperioder har ersatts 
av stenhuggeri, fiskberedning och tillverkning som huvudsaklig 
industriell drivkraft.

Norra Bohuslän behöver se de möjligheter som havet ger. Vi behöver 
ta med oss erfarenheten och kunskapen ifrån förr och kombinera 
den med nya rön ifrån forskning och näringsliv. Vi behöver se havet 
som en råvara, en resurs, en möjlighet och ett värde. Vi behöver 
fler arbetstillfällen vilket är nyckeln till fler helårsboende invånare i 
arbetsför ålder som kan dela en attraktiv livstillvaro. 

GLOBALA TRENDER

Globalt växer vattenbrukssektorn stadigt i takt med behovet att 
kunna förse en allt större befolknings behov av marint protein. 
Handeln och därmed sjöfart ökar kontinuerligt även om Europas 
roll minskar till förmån för ett ekonomiskt och befolkningsmässigt 
växande Asien. Kustturism växer över hela världen men det är inte 
självklart att de nya medelklasserna i Asien väljer Norra Europa 
som sin destination. Världen går emot förnybara energikällor där 
marin energi samt havsbaserad vindkraft är ett av de mest lockande 
utvecklingsområdena.    

BLÅ ÖP I ETT STÖRRE SAMMANHANG
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MÅL, STRATEGIER & LAGSTIFTNING

Arbetet med en Blå översiktsplan och den samverkande maritima 
näringslivsstrategin för norra Bohuslän är beroende av och kopplat 
till lagstiftning/direktiv, mål och strategier på lokal såväl som på 
regional, nationell, europeisk och internationell nivå.

Världen
På internationell nivå har världens ledare enats om 17 så kallade 
globala mål. Det övergripande syftet med målen är att utrota extrem 
fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att 
lösa klimatkrisen. Det mål som tydligast berör havsplanering är mål 
nummer 14, Hav och marina resurser. Syftet med detta mål att 
bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i 
syfte att uppnå en hållbar utveckling. 

Europa
EU länderna har inom det marina området enats kring  ”Blå 
tillväxt”-strategin för att skapa hållbar tillväxt inom den maritima 
sektorn. Här pekas fem viktiga tillväxtområden ut: vattenbruk, 
kustturism, marin bioteknologi, havsenergi och mineralutvinning. 
Parallellt med ”Blå Tillväxt” finns det marina direktivet, 
vattendirektivet, samt art- och habitatdirektivet som alla på olika sätt 
syftar till att nå målet en god havsmiljö. 

Enligt Vattendirektivet ska alla EUs vatten uppnå minst god 
ekologisk status innan 2015. Havsmiljödirektivet reglerar 
övervakning och åtgärder för EUs marina miljöer som enligt 
målsättningen ska uppnå god miljöstatus senast 2020. 
Sektorsdirektiv finns också inom exempelvis energi, fiske och sjöfart. 

På europeisk nivå påverkas blå översiktsplan även av Europeiska 
landskapskonventionen, som syftar till att förbättra skydd, 
förvaltning och planering av landskap i Europa. 

De globala målen:
http://www.globalamalen.
se/om-globala-malen/mal-
14-hallbart-nyttja-hav-och-
marina-system/

EU:s strategi för blå 
tillväxt:
http://ec.europa.eu/
maritimeaffairs/policy/
blue_growth/index_sv.htm

Vattendirektivet:
http://www.notisum.se/
rnp/eu/lag/300L0060.htm

Havsmiljödirektivet:
http://www.notisum.se/
rnp/sls/lag/20101341.HTM

Landskaps-
konventionen:
https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommon
SearchServices/
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Sverige
Miljömål finns på såväl nationell som regional och lokal nivå och 
bland miljömålen kan i blå sammanhang framhållas: 
1 Hav i balans samt levande kust och skärgård
2 Ett rikt växt- och djurliv
3 Giftfri miljö
4 Ingen övergöding
5 Begränsad klimatpåverkan. 

Alla dessa mål påverkar i större eller mindre omfattning Blå ÖP. 

Nationellt finns en maritim strategi; ”Den maritima strategin är 
en strategi för en livskraftig, innovativ och hållbar maritim sektor 
som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och 
attraktiv livsmiljö.” 

Det finns även 10 nationella mål för friluftspolitiken, vilka kan 
tillämpas på skärgårdsmiljön.

Mer indirekt behöver havsplaneringen ta hänsyn även till andra 
nationella mål och strategier som rör fysisk samhällsplanering. En 
sammanfattning av dessa finns i Boverkets Vision för Sverige.

Västra Götaland
På regional nivå finns ett flertal mål- och strategidokument. Den 
övergripande visionen för Västra Götalandsregionen redovisas 
i Vision-det goda livet (2005). Energi- och klimatstrategi, 
kulturstrategi samt strategier kring infrastruktur, transporter och 
kollektivtrafik berör alla havsplaneringen mer eller mindre direkt. 

Mest direkt berör den regionala maritima strategin 
havsplaneringen. Denna pekar ut riktningen för utveckling av våra 
havsanknutna näringar.  

Angränsande områden
Sammanvägningen av mål, strategier och lagstiftning samt 
avvägningen mellan alla de anspråk som finns på havsområdet 
redovisas inom vårt område i Blå ÖP. Anslutande mot söder finns 
södra Bohusläns havsområde och i norr ansluter vårt havsområde 
till norska Östfold. Planering av havet pågår i båda dessa områden. 
Övergripande finns den statliga havsplanen för Västerhavet som ur 
statlig/nationell synvinkel redogör för samma typer av avvägningar 
och sammanvägningar för utsjödelen av vårt havsområde. Samverkan 
mellan dessa angränsande planer är avgörande för att vårt planförslag 
såväl som de övriga planernas förslag ska vara rimliga  och 
strategierna framgångsrika.

Sveriges miljömål:
http://www.miljomal.se/
sv/Miljomalen/

Nationell maritim 
strategi:
http://www.regeringen.
se/contentassets/
86a578f7a521469e9b6b
8c62ac5aa128/maritim-
strategi.pdf

10 nationella mål för 
friluftspolitiken
http://www.regeringen.
se/rattsdokument/
skrivelse/2012/12/skr.-
20121351/

Vision för Sverige:
http://sverige2025.
boverket.se/

Vision- det goda livet:
http://www.
vgregion.se/upload/
Introduktion%20politiker/
visionwebbversion.pdf

Regional maritim 
strategi:
http://www.vgregion.se/
upload/Regionkanslierna/
Styrdokument/
Maritimstrategi_
VastraGotaland.pdf
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Norra Bohuslän
Samverkan mellan kommunerna i norra Bohuslän har pågått under 
många år. Blå ÖP liksom övrig översiktlig planering i kommunerna 
bygger på den strukturbild med överenskommelser som antogs i 
samtliga kommuner (samt Munkedals kommun) 2010 och som 
fungerar som en gemensam värdegrund.

Strukturbild 
för norra Bohuslän
Se planbeskrivningen för 
Blå ÖP.

Vattenbruks-       
strategi

Dubblera 
omsättningen i 

turistnäringen

55 % förnybar   
energi 2020

Hav i balans 
samt levande kust 

och skärgård

Blå Samhälls-
byggnadsmål

Hållbar 
transport-
försörjning

Försvarat och 
bevarat kulturarv

Miljömål, turist-, energi- och tillväxtstrategier m.fl. påverkar alla planeringen av havet.
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Mark- och vattenområden som har så höga värden att de är av 
nationell betydelse utgör så kallade riksintressen. Det finns 
flera olika slags riksintressen; kultur- och naturområden är en typ, 
kommunikations- eller industrianläggningar en annan. Gemensamt 
för dessa är dock att riksintressen inte påtagligt får skadas genom 
t ex uppförande av anläggningar eller infrastrukturprojekt. Om 
olika riksintressen står mot varandra måste en avvägning göras. 
Kommuner och länsstyrelser runt om i landet har ett särskilt ansvar 
för riksintressena vilket bl a innebär att kommunerna i sin planering 
ska visa hur områdena skyddas. 

Bestämmelser om riksintressen finns både i tredje och fjärde 
kapitlet i miljöbalken. I det fjärde kapitlet ingår större områden 
som är direkt utpekade av riksdagen som riksintressen (så kallade 
särskilda hushållningsbestämmelser) medan det tredje kapitlet 
berör områden som pekas ut som riksintresse av Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Trafikverket respektive 
Havs- och vattenmyndigheten. 4 kap miljöbalken omfattar även 
Natura 2000-områden.

Kommunerna i norra Bohuslän beskriver i sina respektive 
kommunövergripande översiktsplaner vilka riksintressen som 
finns och hur dessa ska hanteras i den fysiska planeringen. I Blå 
ÖP redogörs övergripande och med ett helhetsperspektiv för de 
riksintressen som berör havsområdet. 

GRUNDLÄGGANDE 
HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 
3 kap miljöbalken (MB)

Riksintresse för friluftsliv, 3 kap 6 § MB
Det är Naturvårdsverket som anger vilka områden som är av 
riksintresse för friluftsliv. Huvudkriterierna för dessa är att det är 
områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser 
och friluftslivsaktiviteter i natur- och/eller kulturmiljö. Till detta finns 
ett antal stödkriterier som bland annat berör natur- och kulturvärden, 
tystnad, landskapsbild och särprägel. 

Riksintresse för friluftsliv handlar dels om unik och orörd natur och 
dels om tillgängligheten till denna. Områdena har stora friluftsvärden 
på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i 
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. 

Områden av riksintresse för friluftslivet ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. 
Inom planområdet för Blå ÖP är följande områden av riksintresse för 

RIKSINTRESSEN

Läs värdebeskrivning 
och se geografisk 
utbredning för 
riksintresset här:
http://www.lansstyrelsen.
se/vastragotaland/
SiteCollectionDocuments/
Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/
riksintresse/oversyn-
riksintresse-friluftsliv-
befintliga/n-bohuslans-kust.
pdf
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friluftsliv:
Norra Bohusläns kust, FO34
Gullmarsfjorden, FO10
Södra Bohusläns kust, FO42

Riksintresse för naturvård, 3 kap 6 § MB
Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen 
i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i 
naturen ur ett nationellt perspektiv. Naturvårdverket ansvarar 
för områden av riksintresse för naturvården. 

Områden av riksintresse för friluftslivet ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada naturmiljön. 

Inom planområdet för Blå ÖP finns följande områden av riksintresse 
för naturvård:

Idefjorden-Dynekilen, NRO 14006
Koster-Väderöarna, NRO 14005
Strömstads kust och innerskärgård, NRO14011
Strömsvattnet, NRO14012
Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård, NRO14037
Ramsvikslandet-Hållö-Kornö- Gåsöarkipelagen, NRO14062
Åbyfjorden-Bärfendalen, NO14063
Broälven, NRO14064
Trälebergs kile, NRO14079
Gullmarsfjorden, NRO14065
Islandsberg-Käringöfjorden, NRO14101

Kulturmiljövård, 3 kap 6§ MB
För områden av riksintressen för kulturmiljövården ansvarar 
Riksantikvarieämbetet. Områdena är ett urval av miljöer som ska 
representera och återspegla hela landets 10 000-åriga historia från
stenålder till nutid. Riksintressena kan variera stort i både storlek och 
innehåll. Det gemensamma är att riksintressena har en så pass stark 
historisk prägel att kulturhistorien utgör ett stort värde för området. 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. 

Inom planområdet för Blå ÖP finns följande riksintressen för 
kulturmiljön ute i skärgården:

Kosterarkipelagen, med flera delmiljöer
Kalvö-Trossö-Lindö, KO72 
Stora och lilla Kornö, O22

Ett flertal riksintresseområden omfattar kustsamhällen där de 
marina miljöerna och samhällenas struktur från bostad till brygga/
båt utgör en viktig del av värdet. På det sättet berör även följande 
riksintresseområden havsplaneringen i norra Bohuslän:

Läs värdebeskrivning 
och se geografisk 
utbredning för 
riksintresseområdena 
för kulturmiljövård 
här:
http://www.lansstyrelsen.
se/vastragotaland/
SiteCollectionDocuments/
Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/
planeringsunderlag/
riksintrese-kultur.pdf

Läs värdebeskrivning 
och se geografisk 
utbredning för 
riksintresseområdena 
för naturvård här:
http://www.lansstyrelsen.
se/vastragotaland/
SiteCollectionDocuments/
Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/
planeringsunderlag/
riksintresse-naturvard.pdf
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Svinesund, O46
Rossö-Rundö, O44 
Havstenssund, O51
Sannäs, O55
Fjällbacka, O48
Smögen - O36 
Lysekils stad, O23
Fiskebäckskil, O20

Yrkesfiske, 3 kap 5§ Miljöbalken
Riksintressen för yrkesfisket omfattar i första hand de viktigaste 
fångstområdena men även viktiga vandringsstråk samt lek- och 
uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter av fisk eller skaldjur. 
Det är Havs- och vattenmyndigheten som pekar ut riksintressen för 
yrkesfisket. Myndigheten utgår ifrån områdets förstahandsvärde 
på de inrapporterade fångsterna för att identifiera de viktigaste 
fångstområdena. Regional hänsyn tas genom att värdena sätts i 
relation till den genomsnittliga fångsten för det större havsområde 
som fångstområdet ingår i. Även de viktigaste hemma- och 
landningshamnarna inom respektive havsområde/län pekas ut som 
riksintresse för yrkesfisket.

Områden av riksintresse för yrkesfiske ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra att näringen bedrivs.

Följande områden är av riksintresse för yrkesfisket i norra 
Bohuslän: 

• Kosterfjorden, nr. 73 (fångstområde räka)
• Fjällbacka skärgård, Musöfjorden, nr. 72 (lekområden torsk)
• Väderöarna, Persgrunden, nr.  71 (fångstområde havskräfta och 

räka)
• Utsjöområde sydväst Väderöarna (fångstområde räka), nr. 70
• Väst Hermanö, Sörgrundsberget, Sotefjorden nr. 69 

(fångstområde havskräfta)
• Gullmarsfjorden, nr. 67  (lekområde torsk)

Följande hamnar är av riksintresse för yrkesfisket i norra Bohuslän: 
• Strömstad
• Grebbestad
• Hamburgsund
• Havstenssund
• Resö
• Kungshamn 
• Smögen
• Lysekil

Industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, 3 kap 8§ MB
Detta riksintresse avser mark- och vattenområden som är 
särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, 

Läs värdebeskrivning 
och se geografisk 
utbredning för 
riksintresseområdena 
för yrkesfiske här:
https://www.havochvatten.
se/hav/samordning--fakta/
kartor--gis/karttjanster/
karttjanster/riksintresse-
for-yrkesfisket.html
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energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering. Utpekade områden ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar utnyttjandet av 
anläggningarna.

Inom planområdet för Blå ÖP utgör Brofjordens industriområde 
riksintresse för industriell produktion. 
Följande hamnar inom planområdet för Blå ÖP är av riksintresse för 
sjöfart: 
Lysekils hamn
Brofjordens oljehamn
Strömstads hamn 

Ett antal farleder inom planområdet för Blå ÖP är av riksintresse. 

Följande djupa skyddade lägen utpekade som riksintressen:
Lunnevik och Kålvik i Singlefjorden
Lahälla i Brofjorden

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ MB)
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för 
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som  påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form 
av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, 
dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De 
senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 
omfattning berörda av riksintresset. 

Inom planområdet för Blå ÖP har Försvarsmakten ett 
stort övningsskjutfält i havet utanför Sotenäs och Lysekil, 
Sjöövningsområde Skagen. I Lysekils skärgård finns även marina 
skjutområden särskilt avsedda för skjutverksamhet och sprängning.
Generellt i dessa områden gäller att befintliga farleder och 
hamnar med tillhörande alternativa lägen är av riksintresse för 
totalförsvaret då tillgången till utrikes- och kustsjöfart är essentiell 
för verksamheten. I Tanums och Strömstads kommuner finns 
riksintressen för totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan pekas ut 
vidare i översiktsplanen.

I övrigt inom kommunen kan riksintresset för totalförsvaret framför 
allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och 
vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i 
sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde 
för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 m inom 
tätort. 

Läs beskrivning av 
riksintresseområdena 
för sjöfart här:
http://www.trafikverket.
se/riksintressen/

Läs mer om riksintresse  
för industriell 
produktion här:
https://tillvaxtverket.
se/aktuella-amnen/
regional-utveckling/
samhallsplanering/
riksintressen-for-
industriell-produktion.html

Läs beskrivning av 
riksintresseområdena 
för totalförsvaret här:
http://www.
forsvarsmakten.se/
sv/om-myndigheten/
samhallsplanering/
riksintressen/
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Övriga grundläggande hushållningsbestämmelser
I 3 kap. Miljöbalken (MB , SFS 1998:808) anges utöver riksintressena 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Utöver de markanvändningsintressen som beskrivs 
som riksintressen finns bestämmelser kopplat till stora opåverkade 
områden (MB 3 kap 2§) och områden som är särskilt känsliga ur 
ekologisk synpunkt (MB 3 kap 3§). Bestämmelserna är i första hand 
avvägningsregler och anger att sådana områden som omfattas ska 
skyddas så långt det är möjligt. 

3 kap. 2 § Miljöbalken
”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast 
obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp 
i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt påverka områdenas karaktär.”

3 kap. 3 § Miljöbalken
” Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön.”

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 
4 kap miljöbalken (MB)

Bohusläns kustområde omfattas i sin helhet av riksintresse enligt 4 
kap MB. Detta innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp 
i miljön endast får medges om det inte påtagligt orsakar skador på 
områdets natur- och kulturvärden. Detta ska dock inte utgöra hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet
(4 kap 1 § MB). 

Riksintressena i miljöbalkens 4:e kapitel handlar om de samlade 
natur- och kulturvärdena i det utpekade området. Helheten – inte 
detaljerna. 

Den obrutna kusten, 4 kap 2 § MB
Den norra delen av Bohusläns kustområde omfattas av den ”obrutna 
kusten” som sträcker sig från Lysekil och upp till riksgränsen mot 
Norge. 

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen 
av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön:
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot 
Norge till Lysekil, (…)
3 § Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen 
mot Norge till Brofjorden (...) får anläggningar som avses i 17 kap. 1 
§ 1 och 4 a § 1–11 inte komma till stånd. Lag (2009:652).

Läs lagtext för 
riksintresseområde 
Obrutna kusten och 
högexploatrade kusten 
här:
http://www.notisum.se/
rnp/sls/lag/19980808.htm
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Den högexploaterade kusten, 4 kap 2 § MB
Den södra delen av Bohusläns kustområde omfattas av ”den 
högexploaterade kusten”, som sträcker sig från Lysekil till gränsen 
mellan Göteborg och Kungsbacka. 

4 § Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till 
Simpevarp (...) 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.
Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som 
avses i 17 kap. 1 § 1 samt 4 a § 1-6, 9 och 10 komma till stånd endast 
på platser där det redan finns anläggningar som omfattas av 
bestämmelserna i 17 kap. 1 och 4 a §§. Lag (2005:571).

Natura 2000, 4 kap 8 § MB
8 § En användning av mark och vatten som kan påverka ett 
naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 
1 eller 2 och som omfattar verksamheter eller åtgärder som kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § får komma till stånd endast om sådant 
tillstånd har lämnats. Lag (2001:437).

Natura 2000 är ett nätverk inom EU vars mål är att hejda utrotningen 
av arter och livsmiljöer som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv. Verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt 
påverkar ett Natura 2000-område behöver tillstånd enligt 4 kap 8 
§ MB. För varje Natura 2000-område har länsstyrelsen upprättat 
en bevarandeplan i vilken redovisas vad för slags ingrepp som 
kan påverka området. Följande Natura 2000-områden finns inom 
planområdet för Blå ÖP:

Koster, bevarandeplan SE0520133
Idefjorden, bevarandeplan SE0520172
Strömsvattnet, bevarandeplan SE0520148 
Kosterfjorden – Väderöfjorden , bevarandeplan SE0520170
Jorefjorden, bevarandeplan SE0520177
Tanumskusten, bevarandeplan SE0520150 
Svenneby, bevarandeplan SE0520184
Galtö lera – Älgö lera, bevarandeplan SE0520144
Enningdalsälven, bevarandeplan SE0520182
Trossö–Kalvö–Lindö, bevarandeplan SE0520126
Noraneälven, bevarandeplan SE0530138
Kragenäs, bevarandeplan SE0520155
Långevallsälven, bevarandeplan SE0520156
Sannäsfjorden, bevarandeplan SE0520147 
Kleva, bevarandeplan SE0520165 
Väderöarna, bevarandeplan ??? 
Soteskär, bevarandeplan SE0520188
Ramsvikslandet, bevarandeplan SE0520042

Bevarandeplanerna 
finns här:
http://www.lansstyrelsen.
se/VastraGotaland/Sv/
djur-och-natur/skyddad-
natur/natura-2000/Pages/
index.aspx
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Malmöfjord, bevarandeplan SE0520057
Åbyfjorden, bevarandeplan SE0520175
Näverkärr, bevarandeplan SE0520025
Gullmarsfjorden, bevarandeplan SE0520171
Strömmarna, bevarandeplan SE0520039
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SKYDDADE OMRÅDEN, 7 kap miljöbalken (MB)

Nationalpark
En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss 
landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är 
den starkaste skyddsformen.

Grundtanken med nationalparkerna är att bevara delar av vårt allra 
finaste nationella naturarv åt kommande generationer. 

Inom planområdet för Blå ÖP finns Sveriges första marina 
nationalpark; Kosterhavets nationalpark. Här finns 12 000 arter, 
hälften under ytan och hälften på land. Arterna är både unika, 
sällsynta och vanliga. Området nyttjas varsamt med både människans 
och naturens bästa för ögonen - allt för att bevara den unika miljö 
som Kosterhavet och skärgården är. 

Naturreservat
Ett naturreservat är ett område som behövs för att skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 
arter. Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller 
vattenområde som naturreservat. Även områden för restaurering eller 
nyskapande av värdefulla naturmiljöer kan bli naturreservat. 
Till varje naturreservat finns föreskrifter som reglerar hur 
allmänheten får uppträda inom området och hur förvaltaren ska sköta 
området.

Inom planområdet för Blå ÖP finns i dagsläget sex marina 
naturreservat, som helt eller delvis har föreskrifter som omfattar 
marina miljöer. Samtliga reservat förvaltas av Länsstyrelsen. 
Dessa är följande:

Saltö, Strömstad
Västra Rossö-Kockholmen, Strömstad
Kosteröarna med Ursholmen, Strömstad
Väderöarna, Tanum
Kragenäs, Tanum 
Bua hed, Sotenäs
Gullmarn, Lysekil

Utöver ovan nämnda reservat finns ett stort antal naturreservat som 
omfattar öar i skärgården eller som ligger i direkt anslutning till havet 
längs kustlinjen och därmed påverkar marina miljöer. 

Läs mer om 
Kosterhavets 
nationalpark här:
http://extra.lansstyrelsen.
se/kosterhavet/Sv/Pages/
default.aspx

Läs mer om 
naturreservaten här:
https://www.havochvatten.
se/hav/fiske--fritid/
skyddade-omraden/
skyddade-omraden/
marina-naturreservat.html

LANDSKAP & EKOSYSTEM
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Strandskydd
Längs kusten och kring öar i skärgården gäller strandskydd. Syftet 
med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor i och omkring 
vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet stärker allemansrätten 
längs kusten. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera 
längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från 
en båt, något som är viktigt för friluftslivet och turismen. 

Strandskyddet utgår från strandlinjen (längs både fastland och öar) 
och sträcker sig 0-300 m både upp på land och ut i vattnet.
Blå ÖP omfattar den delen delen av strandskyddet som sträcker sig ut 
i vattnet samt strandskyddad mark på de mindre öarna och skären. 
För utbredning av strandskyddet, se digital karta för Blå ÖP. 

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen eller kommunen bevilja 
dispens från strandskyddet, men endast om det är förenligt med 
strandskyddets syften. Strandskyddet kan också upphävas genom 
upprättande av detaljplan där detta hanteras i planprocessen. 
I vattenområdet aktualiseras dispensprövning vid exempelvis 
byggnation av bryggor och hamnar samt vid utveckling av 
anläggningar för vattenbruk och energiproduktion.

Djur- och växtskyddsområden
Djurskyddsområden finns för att djur ska få vara ifred under den tid 
de får sina ungar. Även inom naturreservat kan det finnas områden 
där det råder tillträdesförbud för att skydda djur- och växtlivet. Inom 
djurskyddsområden gäller förordnanden till skydd för vissa djurarter. 
Det finns inom planområdet både fågel- och sälskyddsområden.

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en äldre form av naturskydd som tillkom 
för att kunna ingripa mot sådant som kan uppfattas som förfulande 
i landskapet. Det var framförallt de visuella upplevelsevärdena i 
landskapet som man önskade skydda genom att reglera åtgärder 
som kunde påverka landskapsbilden negativt. Även om begreppet 
inte längre finns i dagens lagstiftning (miljöbalken) gäller 
fortfarande bestämmelserna i landskapsbildsskyddsområdena, så 
länge Länsstyrelsen inte beslutat om något annat. För att uppföra 
anläggningar inom områden med landskapsbildsskydd krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen.  

Artskyddsförordnningen (2007:845)
Artskydds förordningen är en del av miljölbalken som syftar till att 
främja hållbar utveckling och biologisk mångfald genom att ta ansvar 
för att bevara vilda djur och växter vid förändring av och påverkan 
på naturen. Grunden är EU:s två naturskyddsdirektiv, art- och 
habitatdirektivet och fågeldirektivet. Direktiven låg till grund för 
artskyddsförord ningen som infördes i svensk lag 2008. Ca 150 av de 
1000 arter som finns upptagna på EU:s art- och habitatdirektiv finns i 

Läs mer om 
artskyddsförordningen  
här:
https://www.
artdatabanken.se/arter-
och-natur/naturvard/
skydd-av-arter/
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Sverige. Tillsammans med EU:s fågeldirektiv omfattas över 
1 000 arter och fler än 200 naturtyper av de båda direktiven som har 
kommit till för att stoppa utdöendet av vilda växter och djur samt 
att hindra deras livsmiljöer från att förstöras. Sverige har ett ansvar 
för att se till att dessa arter uppnår gynsamm bevarandestatus vilket 
exempelvis kan ske genom skydd av dess livsmiljöer eller fridlysning.

OMRÅDETS ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR

Planområdet börjar längst ut i havet med slätter av mjuka sediment 
(lera) på ca 200 meters djup i den del av Nordsjön som benämns 
Skagerack. Det övergår sedan gradvis till mer varierad botten, 
berghäll och grus (sand) med komplicerad geografi med öar och 
skärgård. Området karaktäriseras av stora områden med skärgård 
under och över vattenytan som skapar många varierande livsmiljöer.  
Flera längre fjordar skär in i fastlandet. De övergår i sprickdalar som 
kan följas vidare upp på land. Den Baltiska strömmen för med sig 
näringsrikt ytvatten ifrån Östersjön, Danmark och Öresundsregionen. 
Saltare, syrerikt och kallare vatten kommer in via den jutska 
strömmen ifrån Nordsjöns södra delar. Dessa vattenmassor förenas 
strax söder om området vilket resulterar i ett skiktat vatten, sötare 
vatten vid ytan och saltare mot botten. Temperaturer i dessa skikt 
skiljer sig och dessa variationer i salthalt och temperatur över 
årstiderna är en viktig del i förutsättningarna för ekosystemen i 
området. 

Det salta vattnet ger förutsättningar för en artrikedom i dessa vatten 
som inte finns på andra platser i Sverige. Gullmarsfjorden är en 
lång fjord med stort djup och årliga utbyten av djupvatten vilket 
skapar utsjöbetingelser nära land. I den norra halvan av området 
går en lång djupränna (>200 m djup) längs med kusten som slutar 
i Kosterrännan vilken är del av Kosterhavets Nationalpark. Denna 
djupränna fortsätter sedan in i Norge och vrider ner mot Norges 
sydspets där djupet närmar sig 700 meter. Nordsjön är ett av de 
mest produktiva vattnen i världen och har stora fiskbestånd som har 
återhämtat sig till del den sista tiden.

Områdets inre kustvatten är fortsatt fina men sedan decennier 
tillbaka är ekosystemen störda och fiskrikedomen är mycket 
lägre än tidigare. Kopplat till detta är siktdjupet sämre än förr 
och näringshalten är för hög. Retentionen (förmågan att fördröja 
regnvattnet innan det når havet) är naturligt mycket låg. Överfiske, 
klimatförändringar och övergödning tas upp som förklaringar till 
dessa sakernas tillstånd. Parallellt har skydd och övervakning ökat så 
förutsättningar för en lyckad förvaltning framöver bör finnas.

Området är mycket exponerat för vind och vågor vilket mildras på 
många ställen av skärgården som skapar skyddade sidor av öarna. 
Tidvattnet är ca en halvmeter vilket kompletteras av vindvariationer 
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och hög och lågtrycksvariationer vilket skapar ytterligare en meters 
skillnad ifrån medelvattenståndet. Totalt blir samvariationen ca 
1,5 meter över eller under medelvattenståndet. Klimatförändringar 
beräknas höja medelvattenståndet 0,7-1 m i detta område inom 100 
års-perspektivet. 

BOTTENTYPER

Kunskapen om havsbotten genom inventeringar och karteringar är 
bristfällig jämfört med vår kunskap om landområden. På vissa platser 
som t ex inom Kosterhavets nationalpark har dock inventeringar 
skapat underlag för en relativt detaljerad biotopkartläggning. 

Översiktligt kan man dela in området i bottentyperna djup och 
grund, mjuk- respektive hårdbotten samt strandzon. Inom 
respektive bottentyp finns olika livsmiljöer och arter som har höga 
bevarandevärden. Bevarandevärdet är oftast kopplat till hur sällsynt 
en art eller biotop är, men det kan också vara kopplat till värdet för 
ekosystemen som helhet.

Djupa mjukbottnar (>30 meter)
Karaktär:
De djupa mjukbottnarna är havets kompost som samlar nedfallande 
alger och detritus och omvandlar detta till energi åt bottenlevande 
djur. Dessa djur äts av oss och varandra och utgör basen för stor del 
av vårt fiske samtidigt som dessa bottnar tar hand om och bryter ner 
kemikalier eller andra ämnen som hamnat i vår marina miljö.
Inom vårt område dominerar lerbottnarna.

Värdefulla biotoper:
• Sublittorala sandbankar 
• Biogena rev (hästmusslor)
• Bubbelstrukturer
• Sjöpennebottnar
• Haploops-bottnar
• Mjukbottnar dominerade av långlivade musslor som 

islandsmussla (Arctica) m.fl.

Djupa hårdbottnar (>30 meter)
Karaktär: 
De djupa hårdbottnarna är sällsynta i våra områden och ger möjlighet 
för djur som behöver fasta ytor för att leva. Dessa platser har hög 
biodiversitet och besitter stora genetiska värden. De är därmed 
mycket intressanta för vetenskap och utbildning. Det är på dessa 
bottnar som de både kulturellt och ekonomiskt värdefulla hummern 
och krabban trivs.
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Värdefulla biotoper:
• Hårdbottenfaunasamhällen
• Svampdjurssamhällen
• Korallträdgårdar
• Ögonkorallrev

Grunda mjukbottnar (<30 meter)
Karaktär: 
De grunda mjukbottnarna av sand och lera ger förutsättningar för 
ålgräsängar och uppväxtplatser för fisk och skaldjur. Miljöerna är 
artrika och binder upp näring som kommer ut i våra vatten. 

Värdefulla biotoper:
• Sublittorala sandbankar
• Laguner
• Biogena rev (blåmusslor, ostron)
• Maerlbottnar
• Grus- och skalgrusbottnar

Grunda hårdbottnar (<30 meter)
Karaktär: 
De grunda hårdbottnarna är hällar, klippor och blockmiljöer där 
makroalger skapar varierande miljöer för fisk och ryggradslösa djur. 
Dessa miljöer är estetiskt fascinerande för den som snorklar och 
intressanta för vetenskapen på grund av samverkan mellan djur och 
växter och de livsmiljöer som skapas här. 

Värdefulla biotoper:
• Exponerade hårdbottnar med tare
• Exponerade hårdbottnar med fauna

Den grunda zonen (0-6 meter)
Karaktär:
Den grunda zonen innehåller de största värdena och är också 
de platser där musslor och ostron trivs bäst. Dessa revbildande 
organismer skapar miljöer för många ytterligare arter. De grunda 
områdena är också de bottnar där ljuset kommer ner bäst vilket 
gör makroalgsproduktionen extra stor här. Musslor, ostron och 
makroalger förser både djur och människor med mat.

Värdefulla biotoper:
• Estuarier (älv- och bäckmynningar)
• Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten
• Stora grunda vikar och sund
• Ålgräsängar
• Övriga grunda bottnar 0-6 meter
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Terresta strandhabitat (strandzonen)
Karaktär: 
Terresta strandhabitat är de zoner mellan land och hav där växter och 
djur måste klara av både höga salthalter, höga fuktighetsnivåer samt 
starka fysiska påfrestningar ifrån vågor. Dessa miljöer är viktiga för 
vårt naturarv och är intimt förknippade med vår bild av landskapet. 
Samtidigt är det platser med hög biodiversitet med växter och djur 
man inte finner i andra miljöer.

Pelagialen (den fria vattenmassan)
Karaktär:
Pelagialen eller den fria vattenmassan är basen i primärproduktionen 
och motorn för de stora biokemiska kretsloppen. Här binds soljusets 
energi i mikroalger som äts av zooplankton vars energi förs vidare 
i näringsväven till mat för fisk, musslor eller bottenlevande djur. 
Vattenmassan tar hand om vårt koldioxidöverskott, förser oss med 
energi och föder och bär våra pelagiska fiskeresurser. Pelagialen 
omsluter vår kulturella bild ”havet” och är samtidigt det som 
möjliggör sjöfart och handel.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemen/livsmiljöerna 
som på något sätt gynnar människan. Det är tjänster vi får ”gratis” 
av naturen som till exempel vild fisk, vattenrening, klimatreglering 
och skönhetsupplevelser. Växter, djur och mikroorganismer utför 
mängder av uppgifter som vi är beroende av för vår överlevnad och 
välfärd. Många av dessa ekosystemtjänster är omöjliga att ersätta 
med hjälp av teknik. Ekosystemtjänster renar luft och vatten, 
mildrar översvämningar, bidrar med vatten och mat och skyddar 
den biologiska mångfalden. De ökar också människors fysiska och 
psykiska välmående, reglerar det lokala klimatet, binder koldioxid och 
tillhandahåller förnybar energi.

Havets och kustens ekosystemtjänster är avgörande för möjligheterna 
att leva ett gott liv i norra Bohuslän och för att utveckla havet som 
resurs. Att synliggöra, värna och stärka dem är därför grundläggande 
i den fysiska planeringen.

Ekosystemtjänster delas in i stödjande, försörjande, reglerande 
och kulturella tjänster. I blå översiktsplan för norra Bohuslän 
har vi valt att kategorisera ekosystemtjänsterna i enlighet med 
Naturvårdsverkets publikation Ecosystem services provided by the 
Baltic Sea and Skagerrak, rapport 5873, december 2008.
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Stödjande ekosystemtjänster
• Biogeokemiska kretslopp- omsättningen av näringsämnen (kväve 

och fosfor), kol och syre
• Primärproduktion- produktion av växtplankton och alger utifrån 

solljus och näringsämnen
• Näringsvävsdynamik- uppbyggnaden av näringskedjan från det att 

växtplankton bildas till att döda djur och växter bryts ner
• Biologisk mångfald- variationen av växter, djur och andra 

organismer på alla nivåer
• Livsmiljö- alla arters livsmiljöer som förutsättning för att arten ska 

utvecklas och fortleva
• Resiliens- ekosystemens förmåga att klara förändringar, deras 

motståndskraft och möjlighet att återhämta sig

Reglerande ekosystemtjänster
• Klimatreglering- upptag av koldioxid och kväve samt produktion 

av syre
• Sedimentbevarande- bindning av sediment genom vegetation, 

förhindrande av erosion
• Minskad övergödning- organismernas förmåga att omsätta 

överskott av kväve och fosfor
• Biologisk rening- en organism reglerar överflödet av en annan 

och upprätthåller balansen mellan olika arter, begränsning av 
skadedjur, patogener och skadliga processer

• Reglering av föroreningar- nedbrytning av miljöfarliga ämnen eller 
lagring i sediment

Försörjande ekosystemtjänster
• Livsmedel- fisk, skaldjur, alger mm
• Råvaror- sand, sten, olja mm
• Genetiska resurser- arvsanlag
• Kemikalier- för medicin, bioteknik mm
• Utsmyckningar- snäckor, drivved mm
• Energi- från vågor, vind och strömmar
• Utrymme och vattenvägar- tillgänglighet och framkomlighet

Kulturella ekosystemtjänster
• Rekreation- turism, bad, båtliv, avslappning, sportfiske, 

fågelskådning
• Estetiska värden- skönhetsupplevelser och tystnad
• Vetenskap och utbildning- miljöstudier för alla åldrar, 

forskningsmaterial, ökad miljömedvetenhet, historiska uppgifter 
om miljöförändringar och indikatorer på kommande förändringar

• Kulturarv- historiska vrak, fornfynd, fiskelägen, kustsamhällen, 
marina lämningar, sjömärken

• Inspiration- inspirationskälla för konst, litteratur, musik
• Naturarv- etisk omsorg från förfäder till kommande generationer
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ÄGANDE AV VATTEN

Våra hav delas upp i allmänt och enskilt vatten. Större delen av havet 
består av allmänt vatten. Undantaget är vattnet närmast kusten samt 
runt större öar som kallas enskilt vatten. Till den senare kategorin 
räknas vattenområden inom 300 meter från kusten, samt vatten som 
understiger tre meters djup. 

Allmänt vatten
Om man vill nyttja allmänt vatten för aktiviteter som inte 
inryms i allemansrätten, behövs tillstånd från Kammarkollegiet. 
Tillståndet som ges är ett så kallat rådighetstillstånd att nyttja 
vattnet, och är ett icke-exkluderande tillstånd. Flera parter kan 
alltså få rådighetstillstånd på samma vatten. Länsstyrelsen kan ge 
exkluderande rätt att nyttja området. 

Enskilt vatten
Enskilt vatten tillhör en fastighet. Tillstånd för aktiviteter som inte 
ryms i allemansrätten ska i dessa sammanhang inhämtas från den 
enskilde fastighetsägaren. Statligt ägda fastigheter hanteras av 
Fastighetsverket. 

ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Kraven på hänsyn 
mot omgivningen är desamma: Inte störa – inte förstöra!

Enligt Sjölagen ska den som färdas på vatten visa hänsyn mot 
omgivningen. Gott ”sjömannaskap” ska visas och det finns ett ansvar 
att känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten där 
färden sker.

Närhet till tomt/brygga 
Landstigning, bad, ankring och tillfällig förtöjning vid strand som inte 
tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat, är tillåten. 
Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla 
dig. Det finns inga regler om minsta avstånd. Inte heller finns någon 
regel för hur länge en får ligga för ankar på samma plats.  Samma 
princip som för tältning brukar tillämpas - något enstaka dygn. Det 
som avgör är risken att störa markägare eller boende. För längre tid 
behövs markägarens lov. Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga 
som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot förutsatt att 
ägaren inte hindras att nyttja bryggan. 

Allemansrätten och skyddade områden
Inom skyddade områden finns bestämmelser som gäller före 
allemansrätten. De innebär i vissa fall en inskränkning och 
begränsning av allemansrätten. Vid fågel- eller sälskyddsområden får 

Läs mer om 
allemansrätten på 
Naturvårdsverkets 
hemsida:
http://www.
naturvardsverket.se/Var-
natur/Allemansratten/
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man t ex inte stiga iland under en viss tid av året. Det kan även vara 
förbjudet att vistas på vattnet inom ett visst avstånd från stranden 
(läs mer under rubriken Skyddade områden). I andra fall, som inom 
strandskyddad mark och strandskyddat vatten, stärker skyddet 
allemansrätten.

Övriga begränsningar
Länsstyrelsen kan införa regler för båttrafiken (med stöd 
av Sjötrafikförordningen). Det kan till exempel handla om 
hastighetsbegränsningar och vattenskidåkning. Vattenskoter får 
köras på allmänna farleder. Dessutom kan länsstyrelsen besluta 
om vattenskoterområden. I övriga vatten är de inte tillåtet att köra 
vattenskoter. 

För det mesta har utländska medborgare samma rätt som svenska 
medborgare att vistas inom militära skyddsområden. I vissa fall kan 
det finnas begränsningar.

Du får färdas på is i stort sett i samma utsträckning som på 
öppet vatten. Det finns inte något förbud mot att köra på is med 
motordrivna fordon. Men länsstyrelsen kan utfärda förbud mot sådan 
körning om det behövs med hänsyn till naturvård eller friluftsliv. 
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MÄNNISKA & SAMHÄLLE
IDENTITET OCH STRUKTUR

Havet är en viktig identitetsskapare och en stor del av livskvaliteten 
för de människor som lever vid och av det. Samhällenas lokalisering, 
struktur och riktning utgår i norra Bohuslän från havet; möjligheten 
att ha tillgång och uppsikt över det, möjligheten att transportera 
sig på det  och möjligheten att skydda sig från det klimat och de 
påfrestningar som havet ger. 

Tillgången till havet, både fysiskt och visuellt, är viktig för att 
bibehålla områdets identitet, för att möjliggöra en utveckling av 
marina verksamheter och för att bibehålla och stärka den livskvalitet 
som havet erbjuder. Oavsett om vi nyttjar havet för fritidsfiske, 
musselodling, bad, yrkesfiske, dykning, paddling eller som 
transportväg så är tillgången till det avgörande för vårt liv här.

OMRÅDETS HISTORIA I KORTHET

Det var tillgången till fisk och sten som möjliggjorde den första 
befolkningstillväxten längs Bohusläns kustlinje. Runt industrierna 
växte småskaliga samhällen fram, med sina karaktäristiska 
byggnader, tätt placerade mellan hav och berg. Havet – och alla de 
verksamheter som havet möjliggjorde – kom att utgöra kärnan i 
tillvaron, runt vilken Bohusläns och dess invånares identitet och själ 
växte.  

Många av våra kustsamhällen har i modern tid utvecklats till 
semesterparadis, välkända såväl nationellt som internationellt. 
Bebyggelsens förmåga att kombinera och tillgodose till synes 
svårförenliga värden som aktivitet och ro – aktivitet tack vare 
sin täthet, och ro tack vare sin småskalighet – har bidragit till att 
omvandla vår skärgård till en självklar plats för rekreation.  

BEFOLKNING

I norra Bohusläns fyra kustkommuner finns idag ca 50.000 invånare. 
Siffran avser den helårsboende befolkningen. Utöver dessa personer 
finns idag lika många delårsboende. Utvecklingen går långsiktigt mot 
fler delårsboende. 

Den folkbokförda befolkningen i norra Bohuslän förväntas öka i antal 
fram till 2025 (enligt VGRs befolkningsprognos, rapport 2016:7), men 
i mindre omfattning än i länet som helhet. 
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Invånarna i norra Bohuslän har en relativt hög genomsnittsålder 
jämfört med landet som helhet och en realtivt låg andel invånare i 
åldrarna 18-40 år. Många ungdomar väljer att flytta till storstäder och 
universitetsstäder efter gymnasiet. Bristen på vuxna under 40 får till 
följd att även andelen barn är relativt låg. 

Den helårsboende befolkningen är främst koncentrerad till 
kommunernas tätorter där tillgången till service är god. Landsbygden 
en bit från kustlinjen attraherar också helårsboende på grund 
av lägre fastighetspriser, men med närhet till kust och skärgård. 
Den delårsboende befolkningen återfinns till stor del i de mindre 
tätorterna längs kusten; inte minst i de äldre, strandnära delarna av 
dessa samhällen där fastighetspriserna är höga och husen/tomterna 
ofta är små. Av den bebyggelse som finns längs kustlinjen mellan 
samhällena dominerar delårsboendet.

Flera av öarna i skärgården har fast förbindelse med bro eller färja, 
vilket är en viktig förutsättning för ett fungerande helårsboende  i 
skärgården. På flera av öarna utan fast förbindelse har dock den 
helårsboende befolkningen helt försvunnit och den bebyggelse som 
finns nyttjas för delårsboende.

ÅRSTIDSVARIATIONER

Upplevelsen av kusten och skärgården i norra Bohuslän varierar 
kraftigt över året. De tydliga årstidsvariationerna är en del av 
områdets identitet och en påtaglig del av vardagen för alla som bor 
och verkar här. Variationen är tydligt kopplad till havet och turism/
rekreation/delårsboende. Trycket på hamnar, kollektivtrafik, farleder, 
sandstränder, naturhamnar, klippor med mera är mångdubbelt större 
i juli än i december. Trots den stora variationen i förutsättningar är 
det samma fysiska miljö vi har att tillgå. 

Det finns ett behov av att integrera årstidsvariationen i planeringen 
både för att få den fysiska miljön funktionell under den period 
på sommaren när trycket är som störst och för att bibehålla 
attraktiviteten i den fysiska miljön under de delar av året då vi är 
färre som bor och verkar här. Kommunerna eftersträvar generellt fler 
helårsboende samt fler verksamhetsidkare och besökare under hela 
året. Långsiktig hänsyn till det som är unikt och attraktivt längs norra 
Bohusläns kust även i november är därmed viktigt. 
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Blå ÖP planerar havet med utgångspunkt i en förståelse för 
naturvärdenas betydelse. I detta sammanhang behöver vi också 
vara medvetna om de hot som finns mot miljön inklusive de 
klimatförändringar vi står inför.

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som anger lägsta 
godtagbara miljökvalitet för luft, mark och vatten inom ett visst 
geografiskt område. Normerna reglerar den miljökvalitet som ska 
finnas eller uppnås.

Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att 
miljökvalitetsnormerna följs. Nedan beskrivs de miljökvalitetsnormer 
som påverkar planområdet för blå översiktsplan.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, inte bara 
i utpekade områden. Därför är de även aktuella på havet. Normerna 
syftar till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla 
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Miljökvalitetsnormer 
för luft hanterar följande ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, 
svaveldioxid, bly, arsenik, kadmium, nickel, partiklar (PM10 och 
PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon och bens(a)pyren. 

Tack vare den goda luftomsättningen över havet överskrids 
inte miljökvalitetsnormerna här. Dock kan det finnas risk för 
överskridande av normerna i hamnar och dess närområden på grund 
av avgasutsläpp från fartyg och båtar.

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de 
flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner 
eller på egen hand, samt att tillhandahålla aktuell information om 
föroreningsnivåerna. Luft i väst sköter kontroll och rapportering av 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Västra Götalandsregionen.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Miljökvalitetsnormen för buller gäller i kommuner med färre än 
100.000 invånare. Bullernormen i de områden som störs av buller 
från större vägar, större järnvägar samt större civila flygplatser. Inom 
planområdet för blå översiktsplan är det främst buller från större 
hamnar som kan vara en påverkansfaktor. 

Läs mer under rubriken buller.

MILJÖ & KLIMAT
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten beskrivs för ett antal geografiskt 
utpekade så kallade vattenförekomster och anger den vattenkvalitet 
som ska uppnås samt när detta senast ska ske. För ytvatten finns 
miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status.

Normerna regleras framför allt i 5 kap. miljöbalken och Förordning 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska ha uppnått god 
status senast år 2015 och att statusen inte får försämras.  Större 
delen av kustvattenförekomsterna i norra Bohuslän har en 
ekologisk status som är lägre än god och alltså inte uppnår de satta 
miljökvalitetsnormerna. Undantagen är Fjällbacka yttre skärgård, 
mellersta Bohusläns skärgårds kustvatten, Södra Kosterfjorden 
samt norra Bohusläns skärgårds kustvatten. Samtliga av dessa 
vattenförekomster är del av de nordligaste och yttre kustvattnen. 

Den kemiska statusen bedöms som dålig i hela området då halterna 
av kvicksilver är för höga. I övrigt är den kemiska statusen godtagbar 
med undantag för området kring raffinaderiet i Brofjorden.

Vattenförekomster och status nås via Viss.se. 

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 2004 
innebar bland annat tillkomsten av Vattenmyndigheten samt en 
helhetssyn i arbetssättet med vatten där vattnets naturliga gränser 
är utgångspunkt istället för administrativa gränser. Förvaltningen 
av vattenförekomsterna sker i 6-årscykler där varje cykel inleds med 
antagandet av ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan kopplat till 
bedömning av resultat från tidigare åtgärder. 

Miljökvalitetsnormer för musselvatten 
2001 införlivades EU:s skaldjursdirektiv i svensk lagstiftning 
genom Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- 
och musselvatten. Enligt direktivet ska medlemsstaterna utse 
havsområden som behöver skyddas eller förbättras för att göra det 
möjligt för skaldjur (blötdjur som tillhör klasserna snäckor eller 
musslor) att leva och växa till i dessa vatten och på så sätt bidra 
till en hög kvalitet på sådana skaldjursprodukter som äts direkt av 
människor.

Förordningen anger miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
som utpekats som musselvatten. Musselvatten har inget eget 
klassningssystem  med syfte att bedöma om vattenområdet uppfyller 
kraven enligt förordningen. Aktiviteter inom ett utpekad område får 
inte överskrida de gränsvärden som beskrivs i förordningen.
Riktvärde – Koncentrationen av varje ämne i musslornas kött skall 
vara så låg att den bidrar till en hög kvalitet hos musselprodukter.
Gränsvärde – Koncentrationen av varje ämne i musselvatten eller 
i musselkött får inte överstiga en nivå som har skadliga följder för 
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musslorna och deras larver. Metallernas synergieffekter skall beaktas.

God miljöstatus i havet
Miljökvalitetsnormer som syftar till att en god miljöstatus i havet 
uppnås senast år 2020 finns reglerade i Havsmiljöförordningen. 
Följande miljökvalitetsnormer finns formulerade för havsmiljön:

A.1 Koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön till följd av 
tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet orsakar inte 
negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.

B.1 Koncentrationer av farliga ämnen i havsmiljön får inte 
överskrida de värden som anges i direktiv 2008/105/EG om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område.
B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig 
verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald 
och ekosystem.

C.1 Havsmiljön ska vara fri från nyutsatta eller flyttade främmande 
arter och stammar, genetiskt modifierade organismer (GMO) eller 
organismer vars genetiska egenskaper förändrats på annat sätt, som 
riskerar att allvarligt hota den genetiska eller biologiska mångfalden 
eller ekosystemets funktion.
C.2 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från nytillkomna 
främmande arter spridda genom sjöfart.
C.3 Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter och 
skaldjur som påverkas av fiske har en ålders- och storleksstruktur 
samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga hållbarhet.
C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos 
fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven 
upprätthålls.

D.1 Den av mänskliga verksamheter opåverkade havsbottenarealen 
ska, per substrattyp, ge förutsättningar att upprätthålla bottnarnas 
struktur och funktion i Nordsjön och Östersjön.
D.2 Arealen av biogena substrat ska bibehållas eller öka.
D.3 Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som 
beror på storskaliga verksamheter, enskilda eller samverkande, får 
inte påverka biologisk mångfald och ekosystem negativt.
D.4 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från avfall (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2012a).
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KLIMATPÅVERKAN

Som följd av en ökning av de globala utsläppen av växthusgaser ser vi 
idag större förändringar i naturen än vad den naturliga variationen 
ger. Ökad medeltemperatur och förändrade nederbördsmönster är två 
tydliga förändringar. För kustzonen ger detta konsekvenser som fler 
extrema vädersituationer, havsnivåhöjning och en ökad försurning 
av haven. Då kustsamhällen traditionsenligt ofta är placerade 
lågt i landskapet leder dessa konsekvenser ofta till en omfattande 
översvämningsproblematik.  

Påverkan på kustbebyggelse
För att minska de skador som klimatförändringarna kan orsaka i 
samhället krävs långsiktig strategisk planering. Som stöd i detta 
arbete tog länsstyrelsen i Västra Götalands och Värmlands län 2011 
tillsammans fram handboken Stigande vatten. Den innehåller en 
planeringsmodell med rekommendationer för markanvändning i 
översvämningshotade miljöer med bland annat en lägsta nivå för 
bostäder på +3.2 m över havet. 

Projektet Hav möter land presenterade i rapporten Klimatanpassning 
i Kustzonen – tillämpning av handboken Stigande vatten behovet 
av tydliga riktlinjer för översvämningshantering i befintliga 
miljöer. Många gånger utgörs översvämningshotade områden av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kustsamhällenas centrala delar, 
och påverkar inte minst hamnar, sjöbodar mm. Länsstyrelsen gav 
2013 ut en översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys – Stigande 
vatten och kustnära kulturmiljöer. Där finns flera kustsamhällen i 
Bohuslän där riksintressanta områden för kulturmiljö ligger inom 
översvämningsdrabbade miljöer specifikt representerade.  

Försurning av havet
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) konstaterade 
nyligen att världshaven hittills tagit upp 30 procent av 
koldioxidutsläppen orsakade av människan. När koldioxid löses i 
vatten sänks dess pH-värde och haven blir surare. PH-balansen i 
havet är en viktig del i det marina ekosystemet och redan idag kan 
vi se att balansrubbningen ger flera allvarliga konsekvenser för 
vattenlevande organismer. Forskningen kring försurning av haven är 
relativt ny men idag är det en central fråga i en stor del av den marina 
forskning som bedrivs. Vad vi idag kan konstatera är bland annat att 
försurningen skapar en ökad dödlighet i ett tidigt stadie hos många 
organismer. Främst drabbade är djur med ett kalkinnehållande 
skelett eller skal så som skaldjur och sjöstjärnor. Vissa arter frodas 
bättre i ett surare vattenklimat vilket gör att dess population 
växer till bekostnad av andra. Sammantaget leder en ökning av 
koldioxidutsläpp i atmosfären till surare hav vilket rubbar balansen 
och ger en minskad motståndskraft för det marina ekosystemet 
Potentiellt är detta den största ekologiska förändringen som våra hav 
står inför.
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MARINT SKRÄP

Bohusläns kust är genom sitt geografiska läge utsatt för det 
omfattande strömsystem som löper genom Nordsjön, Skagerrak 
och Kattegatt. Praktiskt taget allt ytvatten i Nordsjön passerar förr 
eller senare Bohuskusten bland annat genom den Jutska strömmen. 
Bohusläns skärgård med sina tusentals öar och skär fungerar därmed 
som ett filter för vattenmassorna på väg norrut.

Varje år hamnar minst 6,4 miljoner ton marint avfall i världshaven 
genom mänskliga aktiviteter. Av detta sjunker ca 70 procent, ca 15 
procent hamnar på stränderna och ca 15 procent flyter runt i de fria 
vattenmassorna. Marint avfall finns både på stränder, i vattenmassan 
och på havsbotten, både som stora föremål (makroskräp) och som 
små delar eller partiklar (mikroskräp). I havet sker nedbrytningen 
väsentligt mycket långsammare än på land eftersom många 
plastprodukter behöver solljus och värme för att brytas ner 
fullständigt. Istället delas plasten upp i fler och mindre delar.

Marint avfall har på bara några decennier blivit ett stort problem 
både ute till havs och längs våra kuster. Bohuskusten får ta emot ca 
8.000 kubikmeter skräp årligen men sedan 1 januari 2008 finns bara 
begränsat statligt stöd till städinsatser. Kustkommunerna saknar 
resurser att bekosta upprensningen av de stora mängder skräp som 
kommer från havet.

I havet orsakar avfallet, som framförallt består av plast, skada för 
både människor och djur. För människor är skräp delvis ett estetiskt 
problem, som i förlängningen påverkar till exempel turismen som 
bransch. Fiskebåtar lider ekonomiska förluster då redskap skadas 
eller skräp fyller näten. För de marina djuren har skräpet helt andra 
effekter. Sjöfåglar, marina däggdjur, fiskar och andra organismer äter 
skräp, eller fastnar i skräp och dör av svält eller kvävning. Mer subtila 
skador på djur är förgiftning, antingen genom att skräpet i sig är 
giftigt eller därför att skräpet för med sig gifter in i djuren.

Ren kust
Projektet Ren kust i Bohuslän är ett samarbete mellan Bohusläns 
tio kustkommuner, inklusive Göteborg. I projektet utarbetas bl a ett 
gemensamt digitalt kartverktyg som hjälpmedel för strandstädning. 
Projektet finansieras av kustkommunerna tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten.

BULLER

Längs Bohuskusten finns många olika källor till buller såväl under 
som över vattenytan från bland annat kommersiell fartygstrafik, 
fritidsbåtar och havsbaserad vindkraft. I alla hav är dämpningen 
av lågfrekventa ljud, såsom buller från fartyg, låg. I de stora haven 

Ren kust i Bohuslän:
http://renkust.se
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finns en ständigt närvarande ljudkanal och ljudet transporteras långa 
sträckor. Eftersom ljud däremot överförs dåligt från vatten till luft är 
vi människor sällan uppmärksamma på allt det ljud som pågår under 
ytan.

Buller från kommersiell fartygstrafik
Den kommersiella sjötrafiken står för den största andelen av det 
buller till havs som framställs av människan. Detta buller pågår under 
hela året. Till den kommersiella trafiken räknas exempelvis lastfartyg, 
fiskefartyg och färjor för persontrafik. Denna trafik är koncentrerad 
till olika stråk beroende på var fartygen kommer ifrån och vilken 
destination de har.

Flera studier visar att fartygsbuller kan ändra det naturliga 
beteendet hos enskilda fiskar och kan ge negativa effekter i form 
av stressymtom, långsammare tillväxt hos fiskyngel och ändrade 
rörelsemönster. För en del fiskarter, till exempel torsk, har ljud en 
viktig funktion vid leken. 

Även ljud från fartygens ekolod kan störa marina djurs 
kommunikation. Framför allt gäller detta djur som använder 
högfrekventa ljud för ekolokalisering, som till exempel tumlare. 
Förslag finns att förbjuda ekolod som överlappar tumlarens 
frekvensomfång.

Buller från fritidsbåtar
Precis som för den kommersiella sjötrafiken beror en enskild båts 
bidrag till den totala bullerbilden på båtens typ och storlek. En liten 
segelbåt bullrar till exempel mycket mindre än en stor motorbåt. 
Buller från fritidsbåtar förekommer främst från april till oktober och 
är så gott som frånvarande under resten av året. Fritidsbåtstrafiken 
rör sig precis som den kommersiella trafiken till stor del längs 
farleder, men rör sig också in mellan öar och genom trånga passager, 
i grunda områden och nära öar. Detta gör att fritidsbåtar i högre grad 
än stora fartyg riskerar att störa exempelvis sjöfågel och säl.

Buller från vindkraft
Vindkraft med bottenfundament står för en ökande, men ändå 
förhållandevis liten andel av marint buller. Buller i samband med 
vindkraft har tre skeden: anläggningsskedet, driftsskedet och 
avvecklingsskedet. Anläggningsfasen bedöms medföra de största 
miljöeffekterna. Studier visar att lokala förhållandena har stor 
betydelse för hur det marina livet påverkas. Ju längre ut från land 
anläggningen är placerad, desto mindre är bullerpåverkan på 
människor då  bullret ovan vatten i avtagande utsträckning når 
områden där människor vistas. Påverkan gäller därmed främst 
djurliv, såväl ovan som under vattenytan.
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Tillfälliga bullerkällor
Tillfälliga bullerkällor av olika storlek står olika underhålls- och 
exploateringsprojekt för, såsom muddringar av farleder och hamnar 
och byggande av energiparker till havs. Aktiviteter som genererar 
buller i dessa sammanhang är bland annat sprängning, pålning och 
muddring av olika slag.

RISKER KOPPLADE TILL SJÖFART
Sjöfarten transporterar stora volymer gods och passagerare och är 
mycket viktig, både för Sveriges och våra grannländers import och 
export. Samtidigt finns såväl lokala som globala miljöeffekter på 
havsmiljön från utsläpp. De flesta effekter återfinns på regional nivå.

Kommunerna i norra Bohuslän har en kuststräcka som till stora 
delar är utpekad som skyddsvärd ur olika aspekter. Exempelvis 
Kosterhavets Nationalpark och fjordarna. Utsläpp kan leda till 
stora konsekvenser på naturmiljön genom att växt- och djurliv 
skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs. På grund 
av besöksnäringen är Bohuskusten även mycket känslig ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv.

Farligt gods
Risken är störst för utsläpp av petroleumprodukter eftersom alla 
fartyg har drivmedel ombord i varierande omfattning. Men det finns 
även risk för utsläpp av andra kemikalier och farliga ämnen.

Risk för olyckor
I regionen förekommer i huvudsak färjetrafik och tankbåtstrafik till 
och från de större hamnarna där lastning och lossning genomförs. 
Tankbåtstrafik utgör den största risken för olyckor och är i första 
hand förenade med brand/explosion, grundstötning och kollisioner. 

De känsligaste områdena för denna typ av olyckor är:
• Fartygstrafiken i Skagerack, främst till och från Oslofjorden med 

korsande färjetrafik
• Brofjorden (tankbåtstrafik)
• Ankringsplatser
• Områden med vrak/gasbåtar

Faktorer som ökar risken för olyckor är bland annat:
• Starka vindar, främst från sydväst vid lågtryck
• Starka strömmar, (Jutska och Baltiska strömmen)
• Terrorhandlingar

Västerhavet är ett relativt smalt vattenområde. De stora 
fartygsstråken passerar nära kusten vilket gör att ett eventuellt 
utsläpp når land snabbt. 

Stora utsläpp av olja kan även ske när andra typer av fartyg går på 
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grund, kolliderar eller drabbas av haverier. Fartygsolyckor som 
leder till omfattande utsläpp av olja avsedd för fartygets egen drift 
är betydligt vanligare än olyckor med oljetankrar där last läcker ut. 
Många lastfartyg som trafikerar Östersjön och Västerhavet har ofta 
1000 ton olja eller mer i sina bränsletankar. 

Illegala utsläpp
Den vanligaste typen av synliga oljeutsläpp från fartyg runt Sveriges 
kuster är illegala utsläpp av olja eller oljeblandat vatten från 
maskinrum eller länsvattentankar. Mängden olja som släpps ut 
vid varje enskilt tillfälle är ofta under ett ton. Oljerester från fartyg 
ska enligt lag lämnas till uppsamlingsstationer i hamnar. Trots det 
upptäcker svenska kustbevakningen årligen ett par hundra illegala 
utsläpp i svenska havsområden. Tillsammans med andra större 
utsläpp från fartyg och de volymmässigt betydligt större utsläppen 
från diffusa landkällor, som till exempel förorenat dagvatten från 
städer, bidrar de många små utsläppen till förhöjda halter av giftiga 
kolväten i vatten och sediment i svenska havsområden. 

Ansvar för oljeutsläpp
Det är kommunen som har ansvaret för räddningstjänst i vattendrag, 
kanaler och hamnar som inte är statligt vatten. Ansvaret för sanering 
av oljeskador är inte reglerat i lag, vilket innebär att den kommunala 
beredskapsplaneringen för oljeskydd formellt enbart omfattar 
räddningstjänst. 

Vid ett oljeutsläpp ansvarar kommunerna för hantering av oljan då 
den når land. Oljan som hotar att nå stränder betraktas normalt som 
skäl för räddningstjänst, då händelsen kräver ett snabbt ingripande. 
Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning i strandzonen 
och i hamnar. När oljan nått stranden och skadan inte kan förvärras 
är det inte räddningstjänst utan sanering. 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Uddevalla 
kommuner har tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. 

Vrak
Förutom nutida olyckor kan hundratals delvis sönderrostade vrak 
runt Sveriges kuster från förra seklet utgöra potentiella miljöhot. Ett 
trettiotal vrak bedöms i dagsläget vara reella miljöhot som under 
perioder kan läcka olja till den omgivande havsmiljön. Havs- och 
vattenmyndigheten har idag det samordnade ansvaret för dessa.
Vraken innehåller utöver olja även andra miljöfarliga ämnen så som 
ammunition och kemiska stridsmedel.

Föroreningar till luft
Trots lagstiftning inom svavelkontrollområden (SECA) använder 
sjöfarten fortsatt bränslen med hög svavelhalt. Detta medför både 
svaveloxider, kväveoxider och partiklar som utsläpp under vanlig 
gång. Punktutsläpp när fartyg ligger vid kaj är också relativt stora 

Delregional 
oljeskyddsplan:
https://www.stromstad.se/
download/18.252a9f05
144d9b10aef78a/1395241
498905/11.
+Delregional+oljeskyddsplan
+vid+utsläpp+till+sjöss.pdf
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då motorer hålls igång. Punktutsläpp kan avhjälpas med hjälp av 
landström. 

FRÄMMANDE ARTER

Arter som inte naturligt har förekommit i våra vatten men etablerar 
sig här räknas som främmande. Effekterna av etableringen kan 
ändra livsbetingelserna för inhemska arter i samma livsmiljö. Sådana 
effekter kan vara positiva, neutrala eller negativa med avseende på 
produktion, ekologi och havsmiljö. Om effekterna är negativa och 
starkt påverkar lokala arter räknas den nya arten som invasiv.

I norra Bohusläns vatten finns ett antal arter som bedöms som 
invasiva. De har kommit hit via naturlig spridning eller oavsiktlig 
introduktion. 

Amerikansk hummer, Homarus americanus är en art som nyligen 
etablerats, troligtvis via rymningar ifrån sumpar. Man har nu sett 
korsningar med europeisk hummer och oron växer över effekter 
på det europeiska beståndet då de amerikanska humrarna bär på 
sjukdomar samt konkurrerar om boplatser. 

Det japanska jätteostronet, Crassostera gigas kom 2007 och 
etablerade sig väldigt snabbt. Det räknas som en invasiv art och 
finns redan i stora antal i norra Bohuslän. Man ser både positiva och 
negativa effekter av etableringen och det finns en vilja att odla arten, 
något som idag är förbjudet. 

Kammaneten, Mnemiopsis Leidyi kom 2006 och har förmåga 
att föröka sig väldigt snabbt. Periodvis har den dominerat 
planktonsamhället. Vid dessa tillfällen äter den både fiskyngel och det 
som skulle varit mat för fisk. Ännu vet man inte vilka konsekvenser 
denna nya aktör får i den ekologiska balansen.

Havs- och Vattenmyndigheten hanterar främmande arter och mer 
information via faktablad finns på https://www.havochvatten.se/
hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter.html.
Ballastvattendirektivet (IMO) är på gränsen till att ratificeras och 
kommer i så fall begränsa spridningen av främmande organismer via 
ballastvatten från fartyg. 

Det finns alltid en kontinuerlig förändring av arter i ett ekosystem och 
utomstående förändringar påverkar denna förändring. Exempelvis 
pågår en uppvärmning av världshaven som flyttar nordliga och 
sydliga gränser för arters utbredning vilket påverkar vilka arter som 
är och blir etablerade hos oss.
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FOKUSOMRÅDEN
Naturvärden beskrivs i avsnitten ovan och redovisas därför inte som 
ett fokusområde nedan.

Yrkesfisket i Norra Bohuslän består i huvudsak av räk- och 
kräfttrålning samt burfiske efter kräfta och till viss mån hummer. 
Även makrill, sill och skarpsill fiskas till viss del. En del av våra fiskare 
arbetar även med fiske ute på Nordsjön.
Fisket förvaltas av Havs och vattenmyndigheten. Målet med dess 
förvaltning är att på sikt komma upp i bestånd som möjliggör största 
möjliga uttag av fisk på ett långsiktigt hållbart vis. 

Fiskbestånden har de senaste 30 åren minskat väsentligt framför 
allt kustnära. Under de senaste åren har dock en ökning av 
bestånden ute i Skagerack och på Nordsjön noterats, delvis tack vare 
kvoteringssystem och en bättre förvaltning. 

Det kustnära fisket kan definieras som ett lokalt förankrat fiske 
som uppfyller högt ställda krav avseende miljömässig och social 
hållbarhet. Fisket präglas av korta avstånd från hemmahamn 
till fiskeplatser, i huvudsak dagliga landningar och ett fiske med 
anpassade redskap för maximal selektivitet. Fisket är mycket viktigt 
för den nordbohuslänska identiteten och levande kustsamhällen.

Inom EU finns sedan den 1 jan 2014 en ny, gemensam fiskeripolitik. 
Politikens syfte är att återställa fiskbestånden till hållbara nivåer, 
stoppa resursförstörande fiskemetoder och skapa nya möjligheter 
till jobb och tillväxt i kustområdena. Detta vill EU uppnå genom 
att införa förbud mot att kasta fångst överbord (utkastförbud eller 
landningsskyldighet) och ge näringen större ansvar. Man vill också 
stödja småskaligt fiske, förbättra rönen om fiskbestånden och ta 
ansvar i vatten utanför EU.

Licenserna för yrkesfiske var tidigare personliga. Sedan hösten 
2014 är licenserna överförda till fiskefartyg/företag. Vid årsskiftet 
2014/2015 fanns ca 450 fartyg med licens i Bohuslän.
En strukturomvandling inom fisket uppges ofta vara nära förestående, 
bl.a. på grund av hög medelålder och begränsad lönsamhet. Den 
höga medelåldern inom fisket är en utmaning för näringen, och 
nyrekrytering är en viktig fråga för framtiden.

Efterfrågan på fångsten är god, både lokalt och nationellt, och 

Yrkesfiske 

Marina livsmedel
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samverkan sker kring transporter. Verksamheterna understödjs av 
en god infrastruktur, med fungerande kringservice som is, redskap, 
transporter, service av båtar med mera. Tillgången till denna struktur 
och kringverksamhet är mycket viktig för näringens fortlevnad och 
utveckling längs norra Bohusläns kust.

Sveriges marina vattenbruk är idag relativt begränsat. Sverige 
kommer inte i närheten av samma politiska satsning som gjorts i 
Norge och Danmark. Vattenbruk dras med imageproblem och upplevs 
av en del som miljöstörande. Med hänsyn till att Sverige åtnjuter EU:s 
längsta kust torde utrymme finnas för ökad produktion av proteinrik 
mat från havet. Idag förlitar vi oss på import av fisk och skaldjur. 

Odling av musslor har ägt rum i ca 30 år och tekniken är idag 
välutvecklad med inriktning på färsk mussla av mycket hög kvalitet. 
Metoden optimeras när odlingar kan ske på olika lokaler, vilket 
möjliggör kontinuerlig skörd. 

Fiskodling har inte etablerats i större skala på västkusten. Från såväl 
EU- som nationell nivå vill man satsa på odling och diversifiering 
av fiskenäringen. Det finns även ett stort engagemang bland 
entreprenörer längs kusten för dessa möjligheter. En nyckelfråga i 
sammanhanget är det kvävetillskott som fiskodlingar skapar, vilket 
har en gödande effekt på havet. 

Livsmedelsföretagen i norra Bohuslän är etablerade i Sotenäs och 
Lysekil. Merparten av verksamheternas råvaror är inte lokalt landade, 
utan inhandlas från utlandet. Industriernas kunder är i huvudsak 
stora kedjor som efterfrågar färdiga produkter i stora volymer. 
Produkterna säljs över hela världen och ofta ligger också en del av 
produktionskedjan utomlands. 

I takt med att de ökade samhälleliga kraven på miljöpolicy, 
ursprungs- och hållbarhetsmärkning, har företagen förstärkt sitt 
engagemang för miljöarbete.  
Industrierna är stora och väletablerade arbetsgivare i sina 
respektive kommuner. Verksamheterna har historiskt sett varit 
en räddningsplanka för arbetstagare utan högre utbildning. 
De arbetstillfällen som erbjuds idag innefattar mer komplexa 
arbetsuppgifter, varför rekryteringen på senare år har försvårats. 
Kopplat till ambitioner och traditioner inom sjömat har denna 
näringsgren mycket goda möjligheter att växa och skapa ytterligare 
arbetstillfällen framöver i våra kommuner.

Vattenbruk

Storskalig
berednings-
industri
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Den småskaliga fiskberedningsbranschen skiljer sig markant från den 
storskaliga fiskeindustrin. Det finns i dagsläget ett flertal fiskaffärer 
och rökerier inom de fyra kommunerna, med varierat utbud av 
fisk- och skaldjursprodukter. Kundkretsen är privatpersoner, skolor, 
äldreboenden och restauranger. Beredningen av produkterna sköts 
huvudsakligen av underleverantörer. E-handel förekommer och 
transporter samordnas mellan flera aktörer. 

Flera av verksamheterna kompletterar med restaurangverksamhet. 
Verksamheterna är etablerade centralt i våra samhällen, ofta i 
vattennära lägen. Lokaliseringen i dessa lägen är av stor betydelse för 
försäljning till privatpersoner.

Fiskaffärer har även lyckats etablera sig inne på stormarknader (bl. a. 
ICA, Coop) i regionen; en trend som syns på national nivå.   

Fisk och skaldjur är ett framstående inslag i vår regions självbild och 
dessa typer av verksamheter förstärker på ett framstående sätt denna 
bild i ögonen på invånare och besökare.

Småskalig 
livsmedels-
bransch
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Skärgården i Bohuslän brukar beskrivas som en av världens 
vackraste. Tillgänglighet till naturen längs kusten, på havet och i 
skärgården samt tillgången till alla kustsamhällen med sina särarter 
och genuina karaktärer skapar en unik attraktivitet. 

Friluftsliv och besöksnäring är två former av anspråk som på 
många sätt skiljer sig åt, men som i den fysiska planeringen har en 
grundläggande gemensam beröringspunkt- behovet av tillgång till 
naturen och landskapet. I den strategiska planeringen av havet är 
besöksnäringen och friluftslivet de områden som kanske tydligast 
pekar på de konflikter som kan uppkomma mellan olika anspråk. 

I regeringsskrivelsen ”Mål för friluftspolitiken” åläggs politiken stödja 
människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. 
Begreppet friluftsliv definieras av regeringen som ”vistelse utomhus i 
natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling.”  Friluftslivet antas ha en stark koppling till 
livskvalitet, avkoppling och folkhälsa. 

Ett tillfredställande friluftsliv kräver miljöer som utövaren dels 
tilltalas av och dels har tillgång till. Allemansrätten utgör en grund 
för regionens attraktiva utbud avseende friluftsliv. Utrymme i och 
tillgång till naturen är tillsammans med infrastruktur (i alla skalor, 
från kollektivtrafik till sjövägar och vandringsleder) våra viktigaste 
resurser i arbetet mot ett regionalt tillfredställande friluftsliv.

Utöver en tillgänglig och attraktiv miljö har själva aktiviteten som 
utövas i en given miljö förstås också stor betydelse för friluftslivets 
slutbetyg. I mätningar om vad människor gör i skärgården ligger 
strövande i absolut topp, följt av bad, fiske, segling, paddling, dykning 
och vattensporter. 

Såväl faktiska aktiviteter som önskade aktiviteter torde inkluderas i 
framtida planeringsarbete. Vilka aktiviteter som människor föredrar 
att ägna sig åt, om ekonomiska och tillgänglighetsrelaterade faktorer 
inte tilläts inverka på valet, kan vara av värde att studera närmare.

Inom planområdet finns Sveriges enda marina nationalpark, 
Kosterhavet. Flera marina naturreservat återfinns också inom 

Maritim turism & rekreation

Friluftsliv
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planområdet samt reservat som delvis omfattar marina miljöer.

Nationalparken och naturreservaten är viktiga värdeområden för 
friluftslivet. Strandskyddet, som längs kusten sträcker sig över 
områden upp till 300 meter från båda sidor av strandlinjen utgör 
ytterligare en garant för tillgängligheten av värdefull natur. I juli 2016 
beslutade Länsstyrelsen om en utvidgning av strandskyddet. Förslag 
på slutgiltiga beslut är i skrivande stund utskickade på remiss.  

För Norra Bohuslän är besöksnäringen central för tillväxt och 
regional utveckling. Det är en komplex bransch som är beroende av 
och påverkar en rad andra näringar. Dilemmat bevara och utveckla 
tydliggörs när vi pratar turism. Besökare kommer hit för den orörda 
naturen och söker de genuina kulturupplevelserna. I samma stund 
exploateras just dessa värden och kan om belastningen blir för hög 
även hota dem. Varje år sker 9,5 miljoner turistövernattningar i 
Västra Götalands län, inte minst som övernattningar med fritidsbåt 
i gästhamnar, naturhamnar och marinor. Läs mer under rubriken 
Båtliv.

Den övervägande delen av den lokala turismen i Norra Bohuslän är 
kopplad till havet och kan definieras som kustturism. 

Tre värdeord har tagits fram för utveckling av besöksnäringen; 
skärgården, skaldjuren och människorna. Ur ett 
planeringsperspektiv skulle dessa kunna översättas till naturturism, 
marina livsmedel och människa.

Naturturism
Kust-, skärgårds- och havslandskapet omfattar oerhört höga 
naturvärden av värde för besöksnäringen. Det finns en viss 
motsättning mellan tillgängligheten till naturen och bibehållandet 
av värdena. Ur denna aspekt är förutsättningarna och anspråken 
för turismen likartade med dem för friluftsliv. Turismen kopplad till 
naturen och landskapet beskrivs ofta med begreppet naturturism. 
Ur ett näringslivsperspektiv handlar naturturismen om att förädla, 
förpacka och kommersialisera sättet att uppleva Bohusläns skärgård 
på och att utöka säsongen från sommarmånaderna till större delar av 
året. 

Marina livsmedel
Mat från havet är en nyckelfaktor för Bohusläns besöksnäring. 
God mat är en reseanledning och skaldjuren i Bohuslän är 
lokalproducerade, högkvalitativa och lättillgängliga. Det småskaliga 
fisket är av stor betydelse för denna utveckling. Bland de fiskade 

Turism
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produkterna är hummer, havskräfta och räkor de mest profilerade 
och lönsamma produkterna. Men även färsk makrill, sill, musslor och 
ostron ses som lokala kulturbärande produkter.

Människor
Det är människorna som lever i Bohuslän som skapar berättelserna 
och gör upplevelsen för besökaren verklig. Bevarandet av de unika 
miljöerna, kulturen och historien som ger samhället dess identitet är 
en viktig förutsättning för att de människor som bor och lever här ska 
trivas och kännas stolthet, vilken kan förmedlas till besökarna. Minst 
lika viktigt för de boendes trivsel och välmående är förutsättningarna 
att utveckla det moderna samhället, att nyttja det unika till 
kontinuerligt nya identiteter, framtidstro och utvecklingspotential. 
För att besökarna ska attraheras behöver våra kustsamhällen vara 
livskraftiga för människor som bor här, inte minst för de som har 
sin utkomst från havet och det behöver finnas förutsättningar för 
besökare och boende att mötas. 

Havet, kusten och skärgården har en rik kulturhistoria. 
Naturförutsättningarna och klimatet gör att kustbebyggelsen 
traditionellt ligger på skyddade platser invid goda hamnar i sund eller 
vikar.

Den ursprungliga fiskelägesbebyggelsen längs Bohuskusten är 
uppförd enligt principen närhet mellan bostad, bod, brygga och 
båt. På öar med jordbruksbebyggelse ligger bostäderna i byn invid 
odlingsjorden. Bodar, bryggor och båtar ligger på samfälld mark 
vid stranden. Orter med sjöfart och handel karaktäriseras av större 
bryggor eller kajer, omlastningsplaner, stora magasin, skepparhus 
och butiksgator.

Av marina historiska lämningar utgör s.k. tomtningar den vanligaste 
lämningstypen. Det som idag syns av tomtningarna är lämningar i 
form av rektanglar eller cirklar av sten efter enkla kojor, som använts 
som skydds- eller övernattningsställen i samband med fiske eller 
jakt. Tomtningarna kan vara av varierande ålder från yngre järnålder 
fram till de stora sillperioderna under 1500- och 1800- tal. Övriga 
kategorier av marina fasta fornlämningar utgörs av fiskelägen, 
hamnar och sillsalterier/trankokerier. Hit kan även räknas historiska 
ristningar, ofta kompassrosor, och ibland också begravningsplatser.

Det nautiska kulturarv som verkligen förknippas med Bohuskusten 
är framförallt fyrar och fasta sjömärken. Det nautiska kulturarvet 
har sedan länge haft ett speciellt laddat kulturellt och känslomässigt 
identifikationsvärde för upplevelsen av kust- och skärgårdsregionen i 

Kulturmiljö
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Bohuslän. De flesta fyrar och sjömärken vi ser idag härstammar från 
slutet av 1800-taletet och fram till i mitten av
1900-talet. Införandet av modern digital GPS-teknik har idag medfört 
en snabbt minskad nautisk betydelse för detta kulturarv och det finns 
därför ett behov av att lösa bevarandefrågan.
Inom norra Bohuskusten finns 7 fyrplatser med varierade 
skyddsnivåer:

• Nordkoster, är idag en del av nationalpark Koster. Med hjälp av 
ideella krafter har tornet restaurerats 

• Ursholmen, är idag en del av nationalpark Koster. 
• Svangen, inget juridiskt skydd men ingår i Tanums kommuns 

kulturvårdsprogram från 1984. 
• Väderöbod, inget juridiskt skydd. Ägs och sköts av en ideell 

förening 
• Klövskär/Klåvskär, enbart grunden kvar 
• Hållö, statligt byggnadsminne. En ideell förening arbetar för att 

bevara fyren och håller den öppen för allmänheten
• Islandsberg, inget juridiskt skydd 

Ytterligare en kategori av kulturlämningar som kan betecknas som 
hotade är det stora antalet vrak och båtlämningar som finns utefter 
Västkusten Det vraktätaste området ligger utanför Smögen och Hållö. 
Även längre norrut från Smögen till Hamburgsund, kring Väderöarna, 
nordväst om Grebbestad, i Dynekilen och utanför Strömstad är 
det relativt tätt mellan vraken. Vraken hotas främst, förutom av 
plundring av amatördykare, av muddringsarbeten, tippning av 
utfyllnadsmassor, kabeldragning, trålfiske, ankring, anläggning 
av fritidshamnar etc. Någon fornminnesinventering, liknande 
den som har utförts på land, har inte utförts under vatten varför 
endast en liten del av det totala antalet är kända och registrerade i 
fornminnesregistret

Kunskapsunderlaget är mycket ofullständigt generellt för marina 
lämningar. Denna kunskapsbrist gör dem därför extra sårbara för 
olika typer av kustnära exploateringar. De utgör också en dåligt 
utnyttjad resurs för att berätta kustens historia, som t ex att hela Paris 
har en gång lysts upp av sillolja från Bohuslän.

Mer om kulturmiljön i norra Bohuslän finns att läsa bland annat 
i ”samverkansplan för värdefulla kust- och havsmiljöer” från 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län från 2011. 

Samverkansplan för 
värdefulla kust- och 
havsmiljöer:
http://www.
lansstyrelsen.se/vastra
gotaland/SiteCollection
Documents/Sv/
publikationer/2011/
2011-37.pdf
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Hållö

Svangen

Ursholmen

Väderöbod

Nordkoster

Islandsberg

Klövskär (Klåvskär)

Saltö

Torsbo

Smögen

Fossum

Vägeröd

Härmanö

Tingvall

Nävekärr

Litselby

Vrångstad

Grundsund

Väderöarna

Trestickla

Tjurpannan
Kynnefjäll

Havets hus

Fjällbacka

Bassholmen

Nordens ark

Hornbore by

Kville kyrka

Fiskebäckskil

Bokenäs kyrka

Vitlyckemuseet

Svinesundsbron

Greby gravfält

Dårskildshögar

Bro kyrkomiljö
Stenhuggarmuseet

Hållöarkepelagen

Blomsholmsskeppet

Trossö-Kalvö – Lindö

Svenneby gamla kyrka

Svarteborgs Stencenter

Sillsalteriet Sibirien

Dragsmarks klosterruin

Lökeberg, hällristningar

Kosteröarna- nationalpark

Åby säteri med hällristning

Gullholmen med Skepparhuset

Backa Brastad, hällristningar

Tanumshede hällristningsområde

Naverstad kyrka och fornlämning

Ramsvikslandet - Sotenkanalen – TryggöTeckenförklaring
Kulturella besöksmål 

» Fyrplatser

Kulturmiljöer i kommunerna

Världsarvsområde Tanum

Fornlämningar
Båtlämning; Fartygs-/båtlämning

! Fiskeläge
! Förlisningsuppgift

Hamnanläggning

Kompassros/väderstreckspil

Sillsalteri/trankokeri

Sjömärke

Tomtning

Kulturmiljö
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Sjöfarten är central för Sveriges ställning som exportnation. 90% av 
allt in- eller utgående gods tar vägen via ett fartyg. Dock går endast 
7% av inrikestransporter idag på vattenvägar. De inrikes dominerande 
godsslagen är petroleumprodukter, mineraler samt kalk och cement. 
Godstransport med utrikessjöfart ökar (beräknad fördubbling till år 
2050). Även inrikessjöfart bedöms öka, men endast marginellt. 

Nordsjön inklusive Skagerack är sedan årskiftet 2015 ett SECA- 
(sulphur emission controlled area) område med en maxgräns på 
0,1 % svavel i bränslet. Barlastvattendirektivet är till för att undvika 
spridning av främmande arter och är på väg att träda i kraft. Dessa 
miljökrav tillsammans med nationella och regionala målsättningar 
om minskade växthusgasutsläpp från gods- och persontransport
kommer vara till fördel för den marina miljön i Norra Bohuslän. 

Förändrade regelverk och kundkrav kan leda till ökad kustsjöfart men 
i dagsläget är lastbilstrafik en för svår konkurrent.

I norra Bohuslän finns tre större hamnar, Strömstads handelshamn, 
Brofjordens råolje- och produkthamn samt Lysekils handelshamn. 
Utöver dessa finns gäst-, fiske- och servicehamnar vilka passar 
mindre fartyg och servar mindre inrikestransporter. 

Brofjorden är Sveriges näst största hamn räknat i tonnage. Till denna 
hamn finns en stadig trafik av oljetankers.

Lysekils Hamn har potential för betydande godshantering inklusive 
järnvägsanslutning.

Strömstads hamn nyttjas till största delen av två norska färjerederier 
med bil- och persontrafik till Sandefjord med ca 6 av- och anlöp 
dagligen. Det är detaljhandeln på svenska sidan som genererar 
mycket av resandet. Strömstads hamn har platsbegränsningar på 
landsidan med avseende på godshantering. 

Kålviksområdet, norr om Strömstad har potential att bli en 
ytterliggare hamn om behov finns. 

Utöver Strömstad-Sandefjordtrafiken är de flesta verksamheter med 
passagerartrafik mindre. Inom norra Bohuslän finns ca 15 företag som 

Sjöfart & båtliv
Sjöfart/
kustsjöfart

Hamnarna
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Illustration över struktur, 
Strömstads hamn
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Illustration över struktur, 
Brofjordens hamn
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Illustration över struktur, 
Lysekils hamn
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är inriktade mot fiske- och skärgårdsturer samt har taxibåtar och
reguljär trafik för bland annat Västtrafik. Målgrupp är främst turister, 
men även hel- och delårsboende skärgårdsbor. Huvuddelen av 
näringen är starkt säsongsbetonad. Det finns ett ökat intresse och 
ansatser att för i huvudsak turistiska ändamål knyta ihop skärgården i 
nordsydlig riktning.

Kryssningstrafiken bedöms som en växande marknad. 
Förutsättningar för att ta emot stora kryssningsfartyg finns i Lysekil 
och 2014 och 2015 gjordes två stora anlöp. Även Strömstad har haft 
flera anlöp av mindre kryssningsfartyg. Inom övriga norra Bohuslän 
finns flera hamnar med kajplatser för båtar upp till 100 m och det 
har på senare år noterats en besöksökning inom detta ”megayacht”-
segment.

Fritidsbåtlivet är omfattande i norra Bohuslän. Båtturismens 
ekonomiska värde uppskattas till ca ½ miljard kr per år. 
Uppskattningsvis sker ca 1 miljon övernattningar per år, varav 1/3 i 
gästhamn. Båtturismen har kort säsong, med ett markant maximum 
under juli månad. Då sker en systematisk överbeläggning i nästan 
alla gästhamnar, medan båtlivet under övrig tid huvudsakligen är en 
helgaktivitet. De mest populära skärgårdsmiljöerna är Kosterhavet,
Fjällbacka skärgård, Väderöarna, Smögen och Gåsöarkipelagen.

Inkluderas mindre privata bryggor bedöms det finnas totalt närmare 
30.000 båtplatser längs norra Bohusläns kust. Totalt finns även 34 
klassificerade gästhamnar (varav 15 privata). 

Båtlivet har traditionellt inneburit tillgång till egen båt och båtplats. 
Bristen på mark för nya hamnar och båtplatser, den höga kostnaden 
för tillgång till egen båt och båtplats samt en ökad miljömedvetenhet 
skulle kunna innebära en förändring av båtlivet. Redan idag sker en 
utveckling där nyttjandet av båttrailer ökar. I stället för att ha en fast 
båtplats i en hamn förvaras båten på land och sjösätts på den plats 
där man för tillfället önskar. Utvecklingen av delningsekonomier 
skulle kunna innebära en framtida ökning av t ex båtpooler, där båtar 
nyttjas av flera personer. 
Den förnybara energi som lagras i världens hav överstiger med god 
marginal mänsklighetens energibehov. Resursen finns där - det gäller 
”bara” att komma åt den. Tekniken som möjliggör energiutvinning 
ur våra hav är ännu i innovationsfasen, långt ifrån mogen. Men 

Kryssnings-
trafik

Båtliv
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branschen utvecklas snabbt och drivs just nu av insikten om havets 
enorma potential som kraftkälla. 

Kopplat till småbåtshamnar och gästhamnar finns både spolplattor 
och båtuppläggningsplatser. Dessa platser är allvarligt förorenade. 
2016 klassificerades 50 av dessa platser i Västra Götaland som 
risk klass 1. Detta innebär att de måste saneras. De värsta ämnet 
är TBT (tributyltenn) som har funnits som anti-fouling färg på 
båtar historiskt. Det finns fortfarande kvar under ny färg på en del 
båtar. Dessa måste saneras innan det är någon mening att sanera 
båtuppläggningsplatserna. 

Miljön i marina sediment i båthamnarna är ofta tydligt påverkad 
av dessa båtuppläggningsplatser. Efter sanering av TBT-förorenade 
båtar kommer ytskiktet på platserna behöva forslas bort. 
Föroreningarna ger begränsningar för vad man kan använda marken 
till. Ansvaret för saneringskostnader ligger både på förorenaren och 
markägaren.
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Ur ett internationellt perspektiv är vattnet utanför norra Bohusläns 
kust inte optimalt för energiutvinning; det finns många andra 
områden med större vågor och kraftigare strömmar. Däremot är våra 
vatten utmärkt lämpade för tester av olika slag, när ny teknik ska 
prövas och utvärderas. Bolagen som utvecklar tekniken behöver helt 
enkelt testa sina idéer under lagom stillsamma förhållanden innan 
utrustningen placeras i vilda vatten. Här har våra hav i allmänhet, 
och regionens infrastruktur och näringsliv i synnerhet, stora 
fördelar. Vår regions möjligheter är öppna på medellång sikt, under 
utvecklingsfasen, fram till tekniken är färdigutvecklad. 

Sverige har idag ca tio teknikutvecklingsbolag med målet att utvinna 
kraft ur vågor, strömmande vatten eller tidvatten; samtliga är i ett 
tidigt utvecklingsskede. Olika teknikkoncept testas och utvecklas 
parallellt. Potential finns för att att utveckla lösningar som kan 
exporteras och användas i hav världen över. 

Inom planområdet för blå översiktsplan finns idag en 
demonstrationsanläggning för vågkraft utanför Smögen/Väjern. 
Även utanför Islandsberg har vågkraftsaggregat testats. Inom testsite 
Skagerack har även flytande vindkraftverk testats. Angränsande 
till planområdet, utanför Orust har mätningar genomförts för att 
undersöka möjligheter till etablering av testmiljö för strömmande 
vatten. Mätningarna visar att här finns strömhastigheter som är 
intressanta för en testanläggning.

Norra Bohuslän är det svenska centrat för den marina forskningen i 
Sverige. Antalet personer involverade i marin forskning
verksamma inom kommunerna är stort och flera universitet bedriver 
världsledande forskning här. Göteborgs Universitet (GU) har med 
Sven Lovén Center på Tjärnö, Kristineberg och forskningsfartyg 
en särställning. Utöver detta har Sveriges Lantbruksuniversitets 
institution Aqua största delen av sin verksamhet förlagd till Lysekil. 
Uppsala Universitet och Stockholms Universitet har löpande 
verksamheter i kommunerna och Chalmers och KTH bedriver 
forskning här. Utöver de nationella aktörerna nås stationerna av 
många internationella forskningsgrupper varje år. 
Förutom själva lokaliseringarna för institutionerna nyttjas ett flertal 
områden i havet för forskning, undersökningar, mätningar mm. 
Tillgång till djur, biotoper samt till historiska referensserier och 
undersökningar gör dessa platser mycket attraktiva för fältförsök och 
undersökningar.

Marin energi samt forskning
Marin energi

Forskning 
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Vilka framtida näringar är beroende av det bohuslänska havet eller 
närheten till havet för att kunna etableras och vilken infrastruktur 
på land kan dessa kräva? Detta område försöker samla upp de behov 
framtida näringar har. Dessa näringar är antingen inte etablerade 
i vår region eller finns här endast i begränsad omfattning. Vi 
försöker här även ta med de näringar som kan anas men som inte 
har utvecklats ännu. Området sträcker sig delvis in på de fyra övriga 
fokusområdena.

Verksamhetsmark på land
Det finns relativt lite havsnära verksamhetsmark i de fyra 
kommunerna. En del av den mark som ligger i bra lägen används idag 
delvis för verksamheter som egentligen inte ”behöver” det havsnära 
läget så som handel eller lager. Havsnära är alltid attraktivt och 
betingar oftast ett högre markvärde. Hamnar och anläggningsplatser 
för fartyg och passagerarbåtar kommer att vara fortsatt viktiga för 
framtida näringar så som kryssningstrafik och passagerartrafik. 
Samtidigt kommer fiske och vattenbruk att kräva plats för att landa, 
hantera redskap och vidareutveckla råvaror. 

Verksamhetsområden i havet
I nuläget finns god tillgång på vattenområden som lämpar sig för 
odling. Däremot finns det flera olika intressen på samma ytor. De 
mest attraktiva områdena ligger i skydd av öar och nära land med
bra djup och strömmande vatten. Många typer av 
odlingsverksamheter behöver samma lokalisering och denna ligger 
inom det område som också är viktigt för friluftsliv och turism. 

I utsjöområden finns stora områden som skulle kunna nyttjas för 
odling och vågkraft. Det finns konkurrerande intressen även här men 
ytorna är också många gånger större.

Möjligheter till utveckling av framtida näringar bedöms finnas inom 
bland annat följande områden:
• Odling, marin biokemi och högvärda substanser
 Det kan handla om algodling (makroalger) för tillverkning av  
 bl a foder, läkemedel, hälsokost eller skönhetsvård. Odling av  
 sjöpung, musslor, fisk och skaldjur
• Upplevelser
 Besökare söker sig till Bohuslän för att naturen och skaldjuren  
 här är bland världens främsta. Kombinationer av forskare,   
 fiskenäring och besöksnäring bedöms kunna skapa nya   
 reseanledningar och nischer för företag. 
• Återvinning och återbruk
 Återbruk och återvinning av exempelvis uttjänta trålar och   

Framtida
näringar
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 nät, plast i havet och längs kusten samt glasfiberbåtar   
 är exempel på utvecklingsmöjligheter som kan skapa   
 nya näringar med behov av utrymme i den fysiska    
 planeringen.
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ÖVRIGA ANSPRÅK

INFRASTRUKTUR
Infrastruktur definieras här som ett system av anläggningar 
som utgör grund för försörjningarna och förutsättningen för att 
produktion ska fungera. Dagens samhälle är uppbyggt utav stora 
distributionssystem som kräver ett finmaskigt och mångsidigt nät 
av infrastrukturella funktioner. Infrastrukturen spelar en viktig 
roll i arbetet med att bygga ett robust samhälle som står starkt vid 
diverse påfrestningar och kan trygga människors hälsa och säkerhet. 
Infrastrukturen kan även ses som central i miljöarbetet genom 
exempelvis satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt 
och utbyggandet av kommunalt vatten och avlopp. 
Längs med Bohuskusten går väg E6 som ingår i det av riksdagen 
fastlagda nationella stamvägnätet och anses som viktig för 
landets vägtransportförsörjning. Bohusbanan är en regionalt 
värdefull järnvägsförbindelse mellan Strömstad-Göteborg. Där 
går persontrafiktåg och sammanlagt 5 stycken tågstationer finns i 
Strömstads och Tanums kommuner. 

För att från de större transportlederna nå ut till kustområdena krävs 
ett nät av mer lokala transportförbindelser. Inom kustområdet 
varierar dock antalet människor stort beroende på säsong. Detta i 
kombination med en stor andel landsbygd med gles samhällsstruktur 
skapar ibland svårigheter i dimensioneringen av den lokala 
infrastrukturen. Kustvägen är en alternativ väg till E6 som tar 
dig mellan Tanumshede-Hallinden och klassas som en turistväg i 
Bohuslän. I Lysekils kommun finns en lokal järnväg, Lysekilsbanan 
som historiskt har kört både person- och godstrafik men som idag 
enbart används för viss godstransport till och från södra hamnen i 
Lysekil. 

Infrastruktur till havs
På västkusten finns en lång tradition av båttrafik till havs. Historiskt 
var Skagerrak det som knöt ihop Sverige med Norge och Danmark. 
Idag är västkusten ett populärt resmål med fritidsbåt men det 
finns också en omfattande fiskeriverksamhet. För infrastrukturen 
till havs gäller samma principer som på land. Det krävs större 
sammanhängande farleder tillsammans med väl fungerande 
hamnanläggningar. Flera av kommunernas större farleder och 
hamnar är utpekade som riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 
8 § MB (SFS 1998:808). 

Hamnarna utgör kopplingspunkt mellan trafik till havs och på land. 
Hamnen är en mycket viktig nod i transportsystemen och har en 
central roll för all sjöfart. För hamnarnas fortlevnad och utveckling 
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är god infrastruktur viktig, både gällande logistik och utrymmeskrav 
samt fungerande kommunikationer både havs- och landvägen. För 
att minska utsläppen av framförallt fosfor och kväve från toalettavfall 
direkt i haven infördes även 2015 en ny lag som förbjuder utsläpp från 
fritidsbåtar direkt i havet och mottagningsstationer ska då finnas vid 
alla fritidsbåtshamnar (SJÖFS 2001:13).

Kollektivtrafik till havs
För att locka besökare och invånare ut till skärgården och öarna krävs 
kollektiva transportlösningar även vattenvägen. 

Inom området finns idag 3 öar med fler än 10 helårsboende som 
saknar fast förbindelse med land; Nordkoster, Sydkoster och 
Ramsö. Till dessa öar finns reguljär kollektivtrafik. På flera öar utan 
fast förbindelse finns delårsbostäder och attraktiva besöksmål. 
Till flera av dessa körs idag tidtabellstyrd färjetrafik sommartid. 
För trafik till mindre samhällen ute på öar finns ibland specifika 
speciallösningar som taxibåtar eller liknande. Utöver den reguljära 
färjetrafiken erbjuder privata företag ofta upplevelseturer med båt ute 
i skärgården. 

För att få till en kollektivtrafik med en god service ut till skärgården 
krävs båttrafik i alla riktningar. Idag går de flesta turerna i öst-västlig 
riktning och ordnas inom vardera kommungränserna. För att få till 
en väl fungerande trafik även i nord-sydlig riktning krävs en bättre 
mellankommunal samverkan. 

Fasta förbindelser
Inom planområdet finns fasta förbindelser i form av broar och 
linfärja. Dessa förbindelser räknas som en del av väginfrastrukturen, 
men påverkar ändå vattenområdet då det krävs en tillgång till vattnet 
och tillräckliga höjder under broar för att framkomligheten ska 
säkras. 

För geografisk information, se karta för blå översiktsplan.

Potentiella utvecklingsprojekt
Byggnation av en bro över Gullmarsfjorden för att förbättra 
kommunikationerna och korta resvägen mellan Lysekil och 
Uddevalla/Göteborg är ett projekt som diskuteras i nuläget. 
Projektet har en påverkan på planområdet och diskussionerna följs i 
planprocessen.

Elförsörjning
Inom vårt område finns elledningar i havet som dels står för 
elförsörjningen av bebyggelse i skärgården och dels överför 
producerad el från t ex vågkraftverk.

För geografisk information kring denna struktur, se karta för blå 
översiktsplan.
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Elektronisk kommunikation
IT-infrastrukturen är idag relativt god i skärgården. Ett nätverk av 
fiberföreningar har tillsammans med företagsbyggda nät i samhällena 
skapat grunden för framtidens kommunikation. Även trådlösa nät 
har möjliggjort kommunikation  ute på havet. IT skugga finns dock 
fortfarande på en del ställen och de trådlösa näten är relativt hårt 
belastade framförallt i juli. 

FÖRSVAR

Inom planområdet finns ett område av riksintresse för totalförsvaret. 
Läs mer om detta under rubriken Riksintressen/riksintresse för 
totalförsvaret, sid. 14.

MATERIALUTVINNING

Olja och gas
Svenska vatten innehåller vissa möjligheter till oljeutvinning till 
havs. Framförallt gäller detta dock ett område i södra Östersjön och 
berör därmed inte planområdet. Rådande politik har motsatt sig 
oljeutvinning i detta område främst av miljöskäl. Området gränsar till 
Polen/Litauen som antagligen kommer exploatera fyndigheten inom 
sitt område.

Mineralutvinning
I EU’s strategi för blå tillväxt är Mineralutvinning ett av 5 
fokusområden. Mineralutvinning till havs innebär upptag av malm, 
grus och sand med möjlig utvinning av värdefulla metaller och 
mineraler. Idag utvinns inte sand ifrån svenska farvatten. Den enda 
sand som tas upp används lokalt i Skåne för att motverka effekter av 
erosionen. Svensk byggindustri nyttjar sand för betongtillverkning 
och importerar idag marin sand ifrån Danmark som har täkter 
i Bältområdet. I princip innebär detta att man exporterar ett 
miljöproblem.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet som 
tar fram underlag för geologi och prospektering samt ger tillstånd 
till mineralutvinning. SGU har tillsammans med Havs- och 
Vattenmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att undersöka 
möjligheterna för mineralutvinning i Svenska farvatten. 

Sand är en ändlig resurs och upptag av sand påverkar botten lokalt 
samt har en temporär förgrumlande effekt. Miljöeffekterna av 
mineralutvinning till havs kan vara allvarliga och behöver tas i 
beaktande så att man inte tar bort biologiskt värdefulla områden. 
Inom planområdet är sandbottnar inte så vanliga. 

Det är möjligt att man i framtiden hittar ämnen i både sediment, sand 
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och berg som är ekonomiskt försvarbart att utvinna marint. Goda 
möjligheter att extrahera mineral ur våra bottnar torde finnas om så 
bedöms som lämpligt.
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TILLVÄXT BOHUSLÄN
Tillväxt Norra Bohuslän är ett samarbete mellan 
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner.
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FÖRORD
Bohuslän formas av havet. Vår identitet är intimt förankrad i 
skärgården och har så varit under lång tid. Nyttjandet av våra 
resurser har varierat över tid. I vissa perioder var sillen en industri 
utan motstycke, i andra tider stenen. I ytterligare andra tider har 
bohuslänningen varit självförsörjande fisk- och lantbrukare.

I planeringen av våra gemensamma resurser krävs respekt och 
förståelse för framtidens behov av kust och hav. Naturvärden är idag 
och i framtiden centrala för vår attraktivitet både för boende och 
besökare. Hållbar tillväxt förutsätter väl fungerande ekosystem.

Vi fyra kommuner i norra Bohuslän arbetar gemensamt fram denna 
blå översiktsplan (Blå ÖP). Den bildar tillsammans med en maritim 
näringslivsstrategi ett politiskt väl förankrat arbete och utgör en del 
av basen för den framtida utvecklingen av våra kommuners havs- och 
kustresurser. 

Våra kommuner är del av en region, en stat och en EU-gemenskap. 
På alla dessa nivåer fattas beslut och upprättas planer och strategier. 
För att dessa skall förverkligas så behöver saker hända i verkligheten 
och det är där våra kommuner och havsresurser kommer in. Vi 
ska nyttja våra resurser så att norra Bohusläns kust och hav även 
i framtiden är attraktivt och blomstrande för såväl boende som 
näringsidkare och besökare.   

Denna översiktsplan är nyckeln till att nyttja vår kust och 
vårt hav hållbart, nu och i framtiden!

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande Strömstads kommun 

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande Tanums kommun

Mats Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande Sotenäs kommun

Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande Lysekils kommun
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Kommunstyrelsen i respektive kommun är ansvarig för den översiktliga 
planeringen. De fyra nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Tanum, 
Sotenäs och Lysekil arbetar tillsammans fram en översiktsplan för havet 
och skärgården, en gemensam fördjupning till respektive kommuns 
översiktsplan. Arbetet leds av styrgruppen för Tillväxt Bohuslän som 
innefattar kommunalråd och oppositionsråd samt med kommunchefer 
adjungerade. Den här utställningshandlingen har arbetats fram 
i en arbetsgrupp med representanter från plan-, miljö-, GIS- och 
näringslivsavdelningarna inom respektive kommun med understöd av 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
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Under våren 2013 beslutade kommunstyrelserna i de fyra 
nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och 
Lysekil att gemensamt arbeta fram en blå översiktsplan. Planen antas 
som en fördjupad översiktsplan för havet och blir en del av respektive 
kommuns översiktsplanering. Den innehåller rekommendationer 
för hur havs- och skärgårdsområdena långsiktigt ska användas 
för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra 
gemensamma resurser. Blå översiktsplan för Norra Bohuslän har 
samma tidshorisont som den statliga Västerhavsplanen, dvs 2050 
som horisontår och 2035 som referensår.

Arbetet grundar sig på en längre tids arbeten med plan- och 
utvecklingsfrågor i havsbandet. ”Kustzonsprojektet” och 
”Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden” är två 
projekt som lyft fram gemensamma frågor, behov och åtgärder i norra 
Bohuslän. Genom dessa har ett kommunöverskridande samarbete 
etablerats som kommer till sin rätt i havsplaneringen där många av 
frågeställningarna och förutsättningarna är gemensamma.
 
Parallellt med arbetet med Blå översiktsplan har en Maritim 
näringslivsstrategi arbetats fram. Dessa två dokument kommer att 
vara nära sammankopplade och ömsesidigt beroende av varandra. 
Inledningsvis har företrädare för branscher som är kopplade till havet 
och beroende av havsnära lägen och kvaliteter fått lämna synpunkter 
i intervjuer, dialoger och möten. Detta underlag tillsammans 
med existerande utredningar, strategier och bakgrundsfakta 
utgör basen för denna översiktsplan såväl som för den martitima 
näringslivsstrategin.
 
Den handling du nu tar del av är en utställningshandling, en 
version av planförslaget som har justerats och kompletterats utifrån 
synpunkter som inkom under det samråd som genomfördes under 
våren och försommaren 2017, och som i sin tur bygger på det program 
för Blå  Översiktsplan som upprättades 2014. 
 
Planförslaget är nu utställt för granskning och du är välkommen att 
lämna synpunkter. 

Dina synpunkter är värdefulla!

BAKGRUND
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De fyra kommunerna (samt Munkedals kommun) i norra 
Bohuslän har i tidigare samarbeten identifierat värden och 
enats om en strukturbild. Överenskommelserna (beslutade 
av alla kommunernas fullmäktige 2010) utgör en gemensam 
värdegrund för denna planering. 

Värden som ger norra Bohuslän attraktivitet
• Naturen och landskapsbilden
• Kulturhistoriska värden
• Levande kustsamhällen

Öppet hav
Vi är överens om:
• att öppet hav utgör gränsöverskridande vatten, vilket 

innebär nationella och globala hänsyn.
• att resursanvändning skall ske med miljömålen i 

fokus. Fiske, sjöfart och energiproduktion är viktiga 
prioriteringar för våra kommuner.

• att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.

Skärgård
Vi är överens om:
• att skärgården utgör basen för våra unika natur- och 

kulturvärden även i ett nationellt perspektiv.
• att en levande skärgård utgör en av de viktigaste 

förutsättningarna  för vår attraktionskraft.
• att allmänheten skall ha tillträde till strandzonen.
• att naturbruk skall ske med hänsyn till de stora natur- och  

kulturvärden som skärgården utgör.
• att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.

STRUKTURBILD 
FÖR NORRA BOHUSLÄN
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The marine spatial plan of northern Bohuslän
The plan describes the recommended land and water use from the 
perspective of the five focus areas: Nature values, Seafood, Maritime 
tourism and recreation, Shipping and boating as well as Marine 
Energy and Research. 

Natural values
The plan includes recommendations concerning: Shallow areas, 
Protected area regulation -supported, Protected area regulation 
-suggested revision, Areas with suggested nature protection and Areas 
of considerate behaviour. 

The areas where the existing protective regulation is supported are: 
Kosterhavet national park and  Väderöarnas and Nord Långös nature 
protection areas (NPA).  

Protected areas with regulations in need of revision are Tanumskustens 
NPA. The reasoning behind revision is accessibility issues for 
recreational purposes as well as more relevant protection.

Areas with great natural assets where increased or new protection is 
suggested are:
• The Gullmarsfjord is protected but should be tried as a national 

park.
• Svabergsgrunden is an open area with rich fauna and high marine 

biodiversity and should be tried as an NPA. The area includes 
a the Hållö NPA which also is a suggested area for touristic 
development.

• Lindholmen, Norra Öddö. 
• Norra och södra Hällsö, Strömstad 
• Hällsö, Tanum

Furthermore the 3 areas of considerate behaviour are suggested to be 
increased to twelve and enlarged. 

Seafood
Novel sites for aquaculture are suggested by the plan primarily 
localised to the inner coastal waters. Most of these areas have a 
suggested use for mussel or oyster farming but in a few places 
combinatorial farming of several species including fish can be tried.  
In the outer waters Zones of development are indicated. Two such 
areas are suggested in the southern part of Tanum (Tanum 3 and 4) 2 
areas in Sotenäs and 5 areas in Lysekil. One zone is suggested further 
out to sea. The nature of the zones is intended to be open for different 

SUMMARY

Natural values

Shallow areas,
Protected area regulation-
supported

Protected area regulation-
suggested revision 

Areas with suggested 
nature protection 

Areas of considerate 
behaviour. 

Seafood

Fishing

Sites for aquaculture

Zones of development
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types of development but possible use can be larger algae farms or fish 
farming. These zones can also be used for energy purposes. 

Maritime tourism and recreation
Three Areas of touristic development, Hållö och Väderöarna are 
indicated in the plan. These are islands with a rich cultural heritage 
which have begun a transition to a place of cultural and touristic 
recreation. These areas are suggested to be complemented so that 
accessibility can be further developed and further development 
strengthening tourism and recreation can be accepted.

 Areas for boating and recreation includes areas and routes where 
leisure boats travel. There is a focus on accessibility of sailboats for 
safe passage to ports. The areas should be kept free of development 
hindering free passage or safe outdoor recreation.

Areas with high values for outdoor life, but without protected 
area regulations, and that is not covered by areas for boating and 
recreation or areas of considerate behaviour forms Areas of high 
interest for tourism and recreation. In these areas consideration due 
to experiencing of the landscape and the sceneries should be taken. 

Furthermore, three Areas for motorsport activity are suggested at 
Starekilen, Tullboden and Valbodalen. All three areas are currently 
used for water sport activities.

According to MB 7:1 should everyone exercising the right of public 
access or spending time in nature show consideration and care. Areas 
of considerate behaviour is a way of enforcing this paragraph in 
coastal areas with high recreational values. Visitors to these areas are 
meant to drive slowly and act particularly considerate regarding noise 
and other disturbances. 12 such areas are suggested. 

Shipping and boating
 The plan indicates the position of larger harbours (Strömstad, 
Brofjorden och Lysekil) and waterways as well as anchoring 
points and sites of possible harbour development (Kålvik). The 
municipalities have limited mandate to influence these areas, so a 
recommendation of coexistence is suggested.

The plan suggests that existing boating harbours should be developed 
rather than building new ones. However, under Area of boating 
harbour development five places are indicated:
• Starekilen 
• Lahälla 
• Västbacken
• Lökholmen 
• Kvarnekilen 

Maritime tourism and 
recreation

Areas of touristic 
development 

Areas for boating and 
recreation

Areas of value for tourism 
and rekreation

Areas for motorsport 
activity

Areas of considerate 
behaviour

Shipping and boating

Shipping and larger 
harbours

Area of boating harbour 
development 

Areas with possible 
exception from the dredge 
discharge ban
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These permits are handled by the land and environmental court (MB11 
”Vattenverksamhet”).

Six novel Areas with possible exception from the dredge discharge 
ban are indicated
• Malmön west and east 
• Ösöfjorden
• Borgen west Hunnebostrand
• Stora Björkholmen 
• Strömstad  
These areas have been suggested as suitable according to criteria 
found in: ”Marina dumpningsplatser i Västra Götaland” Klingberg and 
Willin 2016. 

There is a need for novel areas as the existing ones are in most cases 
not suitable. These permits are handled by the land and environmental 
court (MB11 ”Vattenverksamhet”).

Marine energy and research
In the outer waters Zones of development are indicated. Two such 
areas are suggested in the southern part of Tanum (Tanum 3 and 4) 2 
areas in Sotenäs and 5 areas in Lysekil. One zone is suggested further 
out to sea.

 The nature of the zones is intended to be open for different types 
of development but possible use can be larger algae farms or fish 
farming. These zones can also be used for energy purposes. Wind 
farming can be tried solely in Sotenäs 1 as the other areas would be 
in conflict with national interests. The other areas could also include 
other marine power. 

Areas with value for research indicate a large number of sites where 
research or monitoring has interests. Most of these lie close to the 
marine stations of Tjärnö or Kristineberg. These areas are important 
and scientific interests should be considered if these sites are to be 
affected.

Marine energy and 
research

Zones of development

Areas with value for 
research
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Den blå översiktsplanen syftar till att säkerställa en god planering 
av de gemensamma marina resurserna och därmed skapa 
förutsättningar för ett friskt hav med en mångfald av aktiviteter och 
verksamheter. 

Planen har arbetats fram utifrån ekosystemansatsen. Det innebär ett 
synsätt där välmående ekosystem är grundläggande och avgörande 
för den marina utvecklingen. Vi människor är beroende av de 
tjänster som ekosystemen på olika sätt förser oss med- produktion 
av syre, av fisk och skaldjur, attraktiva miljöer och kvalitativ fritid/
friluftsliv begränsning av effekter av klimatförändringar med mera. Vi 
människor måste då också se till att vi nyttjar ekosystemen på ett sätt 
som gör att de kan fortsätta producera tjänsterna även på lång sikt.
 
Planen ska ligga till grund för en hållbar ekonomisk, social och 
ekologisk utveckling och en hållbar resursanvändning med lokala 
såväl som nationella och internationella mål i fokus, genom en 
gemensam, tydlig, långsiktig styrning för nyttjandet av havet.
 
De rekommendationer och anvisningar som översiktsplanen ger är 
vägledande vid hantering av ärenden som rör dessa frågor för både 
kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter. 

SYFTE
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PLANPROCESSEN
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan. Översiktsplanen behandlar kommunens långsiktiga 
utveckling främst genom att hantera de strategiska frågorna för 
mark- och vattenanvändning samt byggande. Översiktsplanen ska 
bland annat redovisa kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
utvecklas, användas och bevaras. Den ska också redovisa kommunens 
syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses 
liksom hur relevanta nationella och regionala mål samordnas till en 
hållbar utveckling.

Översiktsplanen har betydelse för beslut i kommunens nämnder och 
förvaltningar samt andra myndigheter i bland annat planerings-, 
bebyggelsefrågor och tillståndsprövningar. Översiktsplanen ska antas 
av kommunfullmäktige och är vägledande för kommunens arbete och 
beslut, men är inte juridiskt bindande.
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EN BLÅ ÖVERSIKTSPLAN
ANSVAR, UTMANINGAR OCH MANDAT
Sedan 1987 har kommunerna enligt Plan- och bygglagen (PBL) haft 
skyldigheten att planera sitt vattenområde ut till Sveriges gräns. I de 
nordbohuslänska kommunerna är detta en stor utmaning då havsytan 
inom kommunerna är större än landytan. Havet och kusten är knuten 
till många starka intressen från både stat, allmänhet och näringsliv. 
Intressen som måste tas tillvara, samordnas och vägas gentemot 
varandra. Vattnet rör sig fritt över kommun- och landsgränser, vilket ger 
stöd för en gemensam planering. Planering av havet innebär också en 
ytterligare utmaning genom den tydliga tredimensionaliteten med liv, 
aktiviteter och verksamheter både över, på och under vattenytan samt 
på havsbotten. Generellt vet man mycket mer om landområdena än om 
havsbotten och därmed finns också ett större kunskapsbehov för att 
kunna fatta väl avvägda beslut kring havet.

På land ligger översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner till grund 
för processer och beslut enligt Plan- och bygglagen, som 
t ex detaljplaner och bygglov. Detta är processer som kommunerna 
driver och beslut som kommunerna har mandat att fatta. I havet ser 
processerna annorlunda ut och mandatet för beslut kring tillstånd och 
liknande ligger huvudsakligen hos Länsstyrelsen. Besluten grundar sig 
i sin tur på lagar, förordningar, överenskommelser och måldokument 
som stiftas och arbetas fram på såväl EU-nivå som nationell (statlig) 
och regional nivå. Att ta fram en översiktsplan för havet innebär 
därmed en redovisning av kommunernas viljeinriktning ur 
ett helhetsperspektiv. Med ställningstaganden kring utvecklingen 
av havet kan kommunerna tillhandahålla ett underlag i framtida 
tillståndsprövningar och fungera som en aktiv part i de processer som 
drivs av statliga myndigheter. 

Parallellt med kommunernas planering pågår en process med 
upprättande av statliga havsplaner för havsområdena längs Sveriges 
kust. Västerhavsplanen är den statliga havsplan som berör norra 
Bohuslän och överlappar Blå ÖP:s planområde.

GRÄNSER FÖR BLÅ ÖP
Blå ÖP består av två delar, utsjözonen (Öppet hav) och kustzonen 
(Skärgård). Utsjözonen är det område som planeras parallellt  i Blå ÖP 
och i den statliga Västerhavsplanen.

Utsjözonen (mörkblå), omfattar området ifrån Sveriges och kommunens 
gräns till en linje (röd) en nautisk mil (1852 m) utanför baslinjen. 
Baslinjen (grön) är en linje som följer de yttersta skären längs med 
kusten. Kustzonen (ljusblå), sträcker sig från röd linje in till kustlinjen. 
Områden med gällande FÖP:ar som berör havsområdet är inom Tanum, 
Sotenäs och Lysekil undantagna från blå ÖP:s planområde. Även öar 
med bostadshus är undantagna. 
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Den blå översiktsplanen beskriver mål och strategier för utvecklingen 
av havet i norra Bohuslän. Mål och strategier som konkretiseras i 
rekommendationer för användningen av havsområdet. Dessa har 
arbetats fram genom avvägningar mellan de intressen och anspråk 
som finns i och på havet. Som underlag för rekommendationerna 
beskrivs områdets förutsättningar. Planförslagets rekommendationer 
har arbetats fram utifrån ett synsätt där ekosystemen och de tjänster 
de tillhandahåller står i fokus. 

PLANHANDLING
Blå översiktsplan för norra Bohuslän består av 
dokumenten rekommendationskarta, planbeskrivning och 
planeringsförutsättningar. 

Rekommendationskartan redovisar användningen av vattnet 
inom planområdet och en geografisk redovisning av planförslagets 
rekommendationer. Kartan är främst anpassad för att nyttjas i digital 
form. I webbkartan finns information kopplad till varje geografiskt 
redovisat objekt. Till viss del finns denna information även tillgänglig 
i planbeskrivningen.

Planbeskrivningen är planens textdokument (denna handling). 
Den är uppdelad i tre delar; inledning, planförslag och 
konsekvenser.

Planförslaget beskriver de politiska ställningstagandena för 
den översiktliga havsplaneringen i norra Bohuslän, det vill säga 
formuleringen av vision, mål, strategier och rekommendationer. 
Det finns en stark koppling mellan planbeskrivningens 
rekommendationer och rekommendationskartan. 

Blå översiktsplan för norra Bohuslän utgår från fem fokusområden: 
• Naturvärden
• Marina livsmedel
• Maritim turism & rekreation
• Sjöfart & båtliv
• Marin energi & forskning

Konsekvensdelen redogör övergripande för vilka ekologiska, 
ekonomiska och sociala konsekvenser det innebär att planförslaget 
genomförs jämfört med konsekvenserna av att inte ha någon blå ÖP 
för norra Bohuslän. 

LÄSANVISNING
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Planeringsförutsättningar, alltså de förutsättningar och 
den kunskap vi har att förhålla oss till i planeringen av havet, 
finns sammanställda i ett separat dokument. Det fungerar som 
ett faktaunderlag som ger förståelse för planområdet och de 
förutsättningar som planeringen bygger på. Vi har generellt mycket 
information och mycket samlad kunskap om förutsättningarna 
på land, men har tidigare saknat motsvarande underlag för 
våra havsområden, trots att de utgör en betydande del av våra 
kommuner. Med Blå ÖP har vi samlat in och tagit fram ett betydande 
kunskapsunderlag för havet. Det är dock inte komplett. Att kunna 
komplettera, fördjupa och uppdatera det är viktigt och värdefullt 
för utvecklingen av norra Bohuslän och därför en väsentlig del i det 
kontinuerliga arbetet med Blå ÖP.

Blå ÖP:s webbkarta redovisar de rekommendationer som har 
en geografiskt utbredning (motsvarande de som finns redovisade 
i rekommendationskartan). Den innehåller också den geografiska 
information som beskrivs i planeringsförutsättningarna och som 
nyttjats vid processen att ta fram planförslaget. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL ÖVRIG 
ÖVERSIKTLIG PLANERING

Översiktsplaner
Blå ÖP är en fördjupad översiktsplan för havsområdet i norra 
Bohuslän. Den utgör en del av den översiktliga planeringen i 
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner. Den omfattar 
hela havsområdet och även de mindre, obebyggda öarna och skären, 
se karta på nästa sida.

För detta område ger Blå ÖP rekommendationer som blir ett 
komplement till kommunernas respektive översiktsplaner. Blå ÖP 
innehåller utöver rekommendationerna för havsområdet strategiska 
blå inspel till kommunernas översiktliga planering. Dessa inspel 
rör gränslandet mellan land och hav där Blå ÖP inte har mandat 
att formulera rekommendationer, men där markanvändningen 
är av strategisk betydelse för den marina utvecklingen och för de 
rekommendationer som formuleras för havet.

ÖP Strömstad
Strömstad har en kommuntäckande översiktsplan från 2013. 
Kommunen arbetar med att ta fram fördjupade översiktsplaner (FÖP)
för hela kuststräckan. För norra och södra kustområdet finns gällande 
FÖP:ar. De ersätter den kommuntäckande översiktsplanen. För 
resterande delar av kuststräckan (Nordby-Svinesund och Strömstad 
stad) pågår arbete med fördjupade översiktsplaner. Blå ÖP förhåller 
sig därmed till kustens FÖP:ar och inte till ÖP2013. Läs vidare om 
respektive FÖP på följande sidor.
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ÖP Tanum
Tanums har en kommuntäckande översiktsplan från 2017. Processen 
med att ta fram denna har pågått parallellt med Blå ÖP:s process. 
Det innebär att samverkan har skett och direkta konflikter mellan 
dokumenten inte finns. I ÖP2017 har fokus legat på landområdena 
och vattenfrågorna har processats i samverkan med Blå ÖP.

ÖP Sotenäs
Sotenäs har en kommuntäckande översiktsplan från 2010. 
Översiktsplanen innehåller få geografiska rekommendationer för 
havsområdet. Områden för vågkraft pekas ut, vilka överensstämmer 
med Blå ÖP och med lämnade tillstånd för vågkraft. Generella 
rekommendationer kring utveckling av befintliga hamnar och 
havsnära verksamhetsmark stämmer väl överens med Blå ÖP:s Blå 
inspel. I ÖP2010 anges att havsbaserad vindkraft inte är aktuellt. Blå 
ÖP pekar ut ett område i utsjön där vindkraft bedöms lämplig att 
pröva. Motstridigheten ligger i att förutsättningarna för havsbaserad 
vindkraft tidigare innebar fast förankring med bottenfundament, 
vilket inte bedömdes som aktuellt. Blå ÖP gäller i detta fall före 
ÖP2010.

ÖP Lysekil
Lysekil har en kommuntäckande översiktsplan från 2006. Beslut har 
tagits om att översiktsplanen inte är aktuell. Arbete pågår därför med 
att ta fram en ny plan. I det pågående arbetet sker samverkan mellan 
ny kommuntäckande ÖP för Lysekils kommun och Blå ÖP. Blå ÖP:s 
rekommendationer avses inarbetas i den nya översiktsplanen för 
Lysekils kommun.

Fördjupade översiktsplaner
Längs kusten finns ett flertal fördjupade översiktsplaner (FÖP:ar) 
som i större och mindre utsträckning berör havsområdet. 
Kommunerna hanterar Blå ÖP:s förhållningssätt till FÖP:arna på 
olika sätt. I Strömstads kommun omfattas stora delar av kustzonen av 
FÖP:ar (gällande och under framtagande). Blå ÖP överlappar därför 
havsområdena i dessa planer. Planförslaget för Blå ÖP avses inarbetas 
i respektive geografisk FÖP vid framtida översyner. Fram till dess 
bedöms en sammanläsning av planerna vara möjlig eftersom inga 
direkta konflikter finns mellan dem. I Tanums, Sotenäs och Lysekils 
kommuner går plangränsen för Blå ÖP i den yttre gränsen för övriga 
FÖP:ars vattenområde. Därmed sker inga överlapp. Nedan följer en 
redovisning av övriga FÖP:ar och hur Blå ÖP förhåller sig till var och 
en av dem. Se även illustrationen på nästa sida.

FÖP Koster (Strömstad)
FÖP Koster arbetades fram som underlag för bildandet av 
Kosterhavets nationalpark. Den berör havet främst genom utpekandet 
av vilka vattenområden som ska omfattas av formellt naturskydd. I 
dessa områden råder nu formellt naturskydd i form av nationalpark. 
Blå ÖP redovisar nationalparkens utbredningsområde som helhet 

Se gällande ÖP och FÖP 
på respektive kommuns 
hemsida:
www.stromstad.se/op
www.tanum.se
www.sotenas.se
www.lysekil.se
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med en rekommendation som anger att kommunerna står bakom 
gällande föreskrifter. Det finns därmed ingen konflikt mellan 
dokumenten. Fram till dess att Blå ÖP:s rekommendationer har 
arbetats in i FÖP Koster (vid framtida översyn) gäller de parallellt.

FÖP Nordby-Svinesund (Strömstad)
Denna fördjupade översiktsplan håller på att arbetas fram och 
förväntas kunna antas under 2018. Planen omfattar en mindre del 
vatten. Inga specifika rekommendationer ges för vattenområdet, men 
hamnområdet i Kålvik värnas som en resurs på land. Blå ÖP lyfter 
värdet av befintliga hamnars möjlighet till fortlevnad och överlevnad 
som ett strategiskt blått inspel. Havsområdet i anslutning till Kålvik 
är av riksintresse för djupa skyddade områden. Detta redovisas i Blå 
ÖP liksom i FÖP Nordby Svinesund. Det finns därmed inga konflikter 
mellan FÖP Nordy-Svinesund och Blå ÖP. Fram till dess att Blå ÖP:s 
rekommendationer har arbetats in i FÖP Nordby-Svinesund (vid 
framtida översyn) gäller de parallellt.

FÖP Norra kustområdet (Strömstad)
Den fördjupade översiktsplanen berör till viss del vattenområde. 
Planen har nyttjats som underlag i processen med blå ÖP. Blå 
ÖP pekar ut områden för vattenbruk, som inte finns redovisade i 
FÖP Norra kustzonen. Dessa har stämts av mot planförslaget och 
bedöms inte vara i strid med rekommendationerna i gällande FÖP. 
Blå ÖP föreslår Nord och Syd Hällsö som utredningsområden för 
naturskydd. Syd Hällsö redovisas i FÖP Norra kustområdet som ett 
område med höga naturvärden, oförändrad markanvändning. Blå 
ÖP:s rekommendationer ska arbetas in i FÖP Norra kustområdet vid 
nästa översyn. Fram till dess ska blå ÖP:s rekommendationer ses som 
kompletteringar och de kan läsas parallellt för havsområdet. Planen 
gäller sedan 2017.

FÖP Södra kustområdet (Strömstad)
Den fördjupade översiktsplanen berör till viss del vattenområde. 
Planen har nyttjats som underlag i processen med blå ÖP.  Blå 
ÖP pekar ut områden för vattenbruk, som inte finns redovisade i 
FÖP Södra kustzonen. Dessa har stämts av mot planförslaget och 
bedöms inte vara i strid med rekommendationerna i gällande FÖP. 
Förslag till utredning av Norra Öddö, Styrsö, Lindholmen och 
mellanliggande havsområde som naturreservat överensstämmer med 
rekommendationer i Blå ÖP. Blå ÖP:s rekommendationer ska arbetas 
in i FÖP Södra kustområdet vid nästa översyn. Fram till dess ska blå 
ÖP:s rekommendationer ses som kompletteringar och de kan läsas 
parallellt för havsområdet. Planen gäller sedan 2013.

FÖP Strömstad-Skee (Strömstad) 
Arbete pågår med en FÖP för Strömstad-Skee. FÖP:en omfattar till 
viss del vattenområde. Planförslaget för Blå ÖP kommer att arbetas in 
i FÖP Strömstad-Skee. 
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FÖP Grebbestad (Tanum)
Blå ÖP:s plangräns dras i den fördjupade översiktsplanens yttre gräns 
och därmed sker inget överlapp. De strategiska blå inspelen påverkar 
FÖP:en och ska arbetas in i FÖP Grebbestad vid kommande översyn. 
Planen gäller sedan 2006.

FÖP Fjällbacka (Tanum)
Blå ÖP:s plangräns dras i den fördjupade översiktsplanens yttre gräns 
och därmed sker inget överlapp. De strategiska blå inspelen påverkar 
FÖP:en och ska arbetas in i FÖP Fjällbacka vid kommande översyn. 
Planen gäller sedan 2004.

FÖP Hamburgsund (Tanum)
Blå ÖP:s plangräns dras i den fördjupade översiktsplanens yttre gräns 
och därmed sker inget överlapp. De strategiska blå inspelen påverkar 
FÖP:en och ska arbetas in i FÖP Hamburgsund vid kommande 
översyn.  Planen gäller sedan 2008.

FÖP Kungshamns centrum (Sotenäs)
Planen omfattar hamnområdet, Rösholmen och Guleskär, vilka i 
blå ÖP berörs av flera strategiska blå inspel. Dessa ska beaktas i 
kommande översyn av den kommunövergripande översiktsplanen 
från 2010. FÖP:en för Kungshamns centrum antogs 2004 och flera av 
förslagen i planen har genomförts.

FÖP Åbyfjorden (Sotenäs/Lysekil)
Blå ÖP:s plangräns dras i den fördjupade översiktsplanens yttre gräns 
och därmed sker inget överlapp. Då planarbetena för FÖP Åbyfjorden 
och blå ÖP delvis har pågått parallellt har flera av de strategiska blå 
inspelen redan beaktats i FÖP:en. De strategiska blå inspelen ska 
dock hanteras i nästa översyn av FÖP Åbyfjorden. Planen gäller sedan 
2015.
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planförslag 2
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INTRODUKTION TILL 
PLANFÖRSLAG

Denna del av planbeskrivningen, Planförslaget beskriver de politiska 
ställningstagandena för den översiktliga havsplaneringen i norra 
Bohuslän. Det formuleras i en blå vision, blå samhällsbyggnadsmål, 
grundläggande begrepp, strategiska blå inspel, strategier och 
rekommendationer.

Blå vision ger en bild av vad vi vill med havet och dess utveckling som 
helhet. 

Blå samhällsbyggnadsmål är gemensamma för blå ÖP och den 
maritima näringslivsstrategin för norra Bohuslän. De bryter ner 
visionen till mål kopplade till fokusområden.

Grundläggande begrepp definieras för att ge bakgrund till 
planförslaget och ökad förståelse för dess utformning.

Strategiska blå inspelen berör funktioner i gränslandet mellan hav 
och land. Funktioner som är strategiskt viktiga för den marina 
utvecklingen. Inspelen berör till stor del landområden och ligger 
därmed utanför blå ÖP:s mandat. De är tänkta att fungera som just 
inspel i översynen av respektive kommuns översiktliga planering på land. 

Strategierna beskriver hur vi ska förhålla oss till visionen och nå de blå 
samhällsbyggnadsmålen. 

Rekommendationerna sammanfattar strategierna i kortfattade 
ställningstaganden som redogör för hur den marina miljön i våra 
kommuner kan nyttjas. De utgör grunden för framtida beslut 
om vad som sker i havet och var. I de frågor som kommunen 
styr över ska rekommendationerna ses som riktlinjer vid beslut. 
I många fall ligger mandatet för beslut hos Länsstyrelsen. I 
dessa fall utgör rekommendationerna en sammanfattning av 
kommunernas viljeinriktning. Det finns en stark koppling mellan 
planbeskrivningens rekommendationer och plankartan. För att 
förtydliga vilka förutsättningar och avvägningar som ligger till grund 
för rekommendationerna så att de kan nyttjas som ett välgrundat 
underlag vid framtida beslut redovisas tematiska kartor och beskrivning 
av vilka hänsyn som tagits i avvägningen mellan olika anspråk och 
avgränsningen av rekommendationerna. Vissa av rekommendationerna 
gäller för planområdet som helhet, medan andra har en geografisk 
utbredning. De geografiska rekommendationerna återfinns i 
rekommendationskartan och betecknas med R i planbeskrivningen 
(denna handling). I den digitala versionen av rekommendationskartan 
finns rekommendationerna kopplade som attribut till varje geografiskt 
område. 
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en 
maritim framtid
med ett 
välmående hav 
och skärgård

BLÅ VISION

HAVET SOM HELHET
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Vi vill ha:
En maritim framtid 
med en mångfald 
av aktiviteter och näringar som i samexistens 
nyttjar våra välmående havsresurser 

En maritim framtid 
där vårt traditionellt 
starka förhållande till havet driver forskning och 
maritim utveckling

En maritim framtid 
där alla människor 
har goda förutsättningar att ta del av de 
upplevelser och aktiviteter som havet 
och skärgården erbjuder

BLÅ VISION
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BLÅ SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL

Hav i balans och 
levande kust och skärgård 
Miljömålet sammanfattar det övergripande målet för en blå 
översiktsplan för norra Bohuslän. 

All maritim utveckling i våra kommuner är grundade i en förståelse 
för den centrala betydelsen av ekosystemens tjänster och de därtill 
kopplade naturvärdena. 

Ett	hållbart	fiske	med	kringnäringar	ska	finnas	och	vara	grunden	för	
en levande skärgård och kustsamhällenas identitet och attraktivitet nu 
och på sikt.

Ett bärkraftigt blandat vattenbruk med kringnäringar som inte skadar 
den marina miljön ska ges möjlighet att etableras.

Marin beredningsindustri ska ges utvecklingsmöjligheter. 

En	småskalig	beredningsbransch	med	lokalt	fångad	fisk	och	skaldjur	
kopplat till lokal matkultur och besöksnäring ska uppmuntras och ges 
möjligheter att utvecklas.

Skärgård, kust och hav ska planeras för de som bor här med 
kvaliteter som attraherar våra besökare och lägger grund för en 
blomstrande turistnäring.

Vår fantastiska kust ska vara ren och attraktiv samtidigt som den ska 
vara tillgänglig för alla.

Skärgårdslandskapets  karaktärsdrag och kustsamhällenas 
kulturvärden ska bevaras, tillgängliggöras och fortsatt bidra till vår 
identitet.
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Sjöfartens och båtnäringens mark- och vattenbehov ska prioriteras i 
de strategiska lägena för att säkerställa frakthamnarnas möjligheter 
och	persontrafikens	utveckling.

Förutsättningar för ett hållbart och hänsynsfullt båtliv med liten 
negativ	påverkan	på	miljö,	trivsel	och	säkerhet	ska	finnas.

Skärgården ska vara tillgänglig även för de som inte har egen båt.

Infrastruktur för ett förändrat båtbruk ska understödjas exempelvis 
båtramper, alternativ förvaring, dagsuthyrning och båtskrotar för att 
underlätta en hållbar båthantering.

Marinor och kommunala hamnar ska bidra till en bättre miljö och vara 
attraktiva platser för vistelse och båtvård.

Förutsättningar för att etablera verksamheter inom marin energi 
inklusive	marina	testbäddar	ska	finnas	på	lämpliga	platser	i	vårt	
område.

Goda förutsättningar för utveckling av forskningen ska bibehållas och 
denna närings förankring i det lokala närings- och samhällslivet skall 
säkerställas.
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För att på bästa sätt nyttja havet som en väsentlig del av vårt 
samhälle utan att förbruka dess resurser krävs en ökad kunskap och 
en strategisk planering av de resurser som havet tillhandahåller. 
Kunskapsutvecklingen är en kontinuerligt pågående process och 
denna blå översiktsplan för norra Bohuslän är resultatet av en 
samverkan där vi har sammanställt den kunskap vi har idag och 
utifrån denna kunskap för första gången formulerat gemensamma 
strategier för utvecklingen av norra Bohusläns havsmiljö. Med fortsatt 
samverkan kommer ny kunskap och arbetet med en gemensam 
översiktlig havsplanering ska ses som en pågående och lärande 
process. Successivt stärker vi förståelsen för havet, för dess aktiviteter 
och för sambanden mellan dem. Med den ökade förståelsen kan vi bli 
allt tydligare med vad vi vill med havet och hur vi ska planera för att 
uppnå det.

Blå ÖP har perspektivet ”utifrån och in” medan kommunernas 
respektive översiktsplan för land har det motsatta perspektivet, 
”inifrån och ut”. I strandlinjen möts perspektiven. Området där hav 
möter land är därför en av våra viktigaste strategiska resurser som 
måste tillvaratas väl för att kunna rymma förutsättningar för en 
levande kust och skärgård.

Följande begrepp är av stor betydelse i den långsiktiga och 
översiktliga planeringen av havet i norra Bohuslän:

Hållbarhet
Samexistens och samverkan
Orördhet
Tillgänglighet
Säsongsvariationer

STRATEGI
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I en strategi för havet som helhet behöver strategier och mål från alla 
fokusområden samverka eller avvägas mot varandra.
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I planeringen av havet i norra Bohuslän finns det ett antal begrepp 
som är av stor betydelse. Begreppen ligger till grund för utformningen 
av planförslaget och formuleringen av rekommendationer. 
Definitionen av begreppen ger därmed en ökad förståelse för 
planförslagets utformning.

HÅLLBARHET

Ett nyttjande av havet på ekosystemens villkor

Kommunerna i norra Bohuslän förespråkar ett ökat nyttjande av 
havet och en god tillgång till hav och skärgård för alla- allt inom 
ramen för vad havets ekosystem tål. 

Ur ett ekologiskt perspektiv handlar hållbarhet om att planera på ett 
sätt som ger ekosystemen utrymme att utveckla och nyttja de tjänster 
ekosystemen erbjuder utan att de förbrukas. 

Ur ett socialt perspektiv innebär hållbarhet möjlighet att bo och leva 
ett modernt och gott liv längs kusten med god tillgång till havet och 
skärgården med den särskilda livskvalitet som det havsnära läget kan 
erbjuda.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär hållbarhet att 
maritima näringar och aktiviteter kan utvecklas utan risk att förbruka 
havet som resurs. Det innebär också att de maritima näringarna är 
miljömässigt framstående och att norra Bohuslän är föregångare i 
maritim utveckling. Det innebär dessutom att planera på ett sätt som 
stödjer nyttjandet av havet och skärgården som en naturlig del av 
livsmiljön. 

SAMEXISTENS OCH SAMVERKAN

Möjligheten för så många aktiviteter, verksamheter 
och människor som möjligt att nyttja samma plats utan 
att förstöra värden, förutsättningar, möjligheter och 
upplevelser. 

I Blå ÖP redogörs för var samexistens fungerar idag, hur 
kommunerna ser på samexistens utifrån de anspråk som planförslaget 
ger utrymme för samt för de konfliktområden där möjligheterna för 
samexistens behöver studeras och organiseras.

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP
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Inom intresseområdena försvar, skyddad natur, yrkesfiske och sjöfart 
har kommunerna begränsat mandat att påverka. Genom Blå ÖP 
vill kommunerna ändå framföra en generell önskan om att utveckla 
samexistens i så stor utsträckning som möjligt. För de anspråk Blå 
ÖP “lägger till” beskrivs möjligheter och konflikter för samexistens 
kopplat till respektive rekommendation.

Kommunerna i norra Bohuslän förespråkar en utökad dialog för att 
göra samexistens möjlig framför en sektoriell uppdelning av havet. 
För att en ökad samexistens ska vara möjlig krävs en ökad samverkan 
och dialog mellan alla berörda parter. För en väl fungerande 
samverkan krävs i sin tur en tydlig struktur för dess former. Frågan 
om samverkan kan inte regleras i översiktlig planering, men i blå 
ÖP framhävs behovet av att en sådan struktur arbetas fram mellan 
myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare. 

ORÖRDHET

Möjligheten att uppleva storslagenhet, stillhet och renhet 
med alla sinnen. 

Begreppet orördhet behöver i havet ses ur flera perspektiv. Områden 
som på vattenytan upplevs som opåverkade kan i allra högsta grad 
vara påverkade under ytan. Sett från samtliga perspektiv av påverkan; 
på ytan, i vattenmassan och på botten finns få områden inom planens 
utbredning som kan sägas vara helt orörda. 

Trots detta är upplevelsen av orördhet och havets storslagenhet en av 
de absolut främsta kvaliteterna i norra Bohuslän. Det gäller såväl ur 
aspekten visuell orördhet som tystnad och tillgånget till ett friskt hav.

Orördhet upplevs rumsligt och i olika skalor. Landskapets karaktär 
påverkar förutsättningarna för detta. En skyddad havsvik är ett 
småskaligt, avskärmat landskapsrum där det ofta går att uppleva 
orördhet trots närbelägna påverkansfaktorer. I det öppna havet 
påverkar omgivningen i ett betydligt större område och det krävs 
därför också betydligt större distans till påverkansfaktorer för att 
uppleva orördhet. 

Orördhet påverkas över tid. Bullerpåverkan, liksom påverkan i stort 
av andra människors närvaro, förändras mycket över tid på dygnet 
och året. 

Orördhet i vattenmassan och på havsbotten är till stor del kopplat till 
ett välmående hav med rent vatten och en biologisk mångfald med ett 
rikt och varierat växt- och djurliv.
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TILLGÄNGLIGHET

Människors möjlighet att ta del av havet och skärgården 
som en självklar del av livsmiljö i norra Bohuslän

Städerna och kustsamhällena i norra Bohuslän har en struktur som 
utgår från havet och strandlinjen. Havet och skärgården är därmed 
en viktig del av identiteten. Förutsättningarna att ta del av havet; 
genom aktiviteter, utblickar, verksamheter eller som transportväg är 
idag väldigt varierande för olika människor. Som yrkesverksam inom 
någon av de marina näringarna är daglig kontakt med havet vanlig. 
Som båtägare besöks skärgårdsöarna flitigt under sommaren. Några 
ser havet varje dag från sitt vardagsrumsfönster. För andra är havet 
mer svåråtkomligt.

Kommunerna i norra Bohuslän förespråkar en god tillgång till 
havet för alla. Att bo i och besöka norra Bohuslän ska innebära en 
naturlig tillgång till både land och hav. För att detta ska vara möjligt 
krävs noder, knutpunkter, kajer, landstigningsplatser mm som 
ger förutsättningar för allmänt tillgängliga utblickar och maritima 
aktiviteter och inte minst förutsättningar för allmänt tillgängliga 
kommunikationer till havs.

SÄSONGSVARIATIONER

Förändringar över året som påverkar förutsättningarna för 
att leva, verka och uppleva havet och skärgården

Den stora skillnaden i antalet människor som vistas på havet, längs 
kusten och i skärgården en dag i juli och en dag i november påverkar 
havsplaneringen såväl som övrig samhällsplanering. För att ge alla 
människor goda förutsättningar att uppleva havet och skärgården 
behöver det finnas tillräckligt många platser för att komma iland 
med kajak, övernatta i båt, hitta en toalett i juli. I november är 
det snarare möjligheten att uppleva ensamhet och orördhet utan 
störande anläggningar på öarna som är attraktivt. I detta fall innebär 
säsongsvariationen en konflikt. I andra fall kan den ge förutsättningar 
för samexistens.  Skörd av alger i algodlingar sker t ex vintertid, vilket 
begränsar en konflikt med båtliv/friluftsliv.

Blå ÖP kan inte styra hur havet nyttjas under olika delar av året, men 
möjligheterna till samexistens och risker för konflikt mellan olika 
anspråk kan ta hänsyn till skiftande behov och förutsättningar över 
året.
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Havet kan inte ses som en fristående del av våra kommuner. 
Alla funktioner, aktiviteter och verksamheter på havet har 
behov av samband och kopplingar in mot land. Blå ÖP ger inga 
rekommendationer för landområden (med undantag för öar utan 
bostadsbebyggelse), men ger i sitt perspektiv “utifrån och in” ett antal 
inspel i frågor där utvecklingen av havet är i behov av en samordning 
på land. De ska ses som just inspel i den övriga översiktliga 
planeringens processer med att ta fram nya eller se över befintliga 
översiktsplaner och fördjupningar.

MULTIFUNKTIONELLA PLATSER

I de centrala delarna av kustsamhällena bör det finnas 
platser i direkt anslutning till havet som är tillgängliga för 
alla.

Platserna bör vara flexibla i sin utformning för att kunna nyttjas för 
ett flertal funktioner med variation över året. 

Platserna bör ge förutsättningar för upplevelser, aktiviteter och 
evenemang. 

Möjlig verksamhet/aktivitet bör anpassas till respektive plats 
marknivå och känslighet för havsnivåhöjningar. Se kartskikt 
marknivå i blå ÖP-webbkarta.

KOMMUNIKATIONSNODER

Noder för kommunikation mellan land och hav 
bör utvecklas centralt i kuststäderna och de större 
kustsamhällena.

Allmänt tillgängliga kommunikationsmedel bör i så stor utsträckning 
som möjligt samordnas till kommunikationsnoderna. Hållplatser 
för tåg och buss, taxistationer samt cykelvägar bör samordnas med 
hållplatser för reguljära båtturer, charterbåtar, taxibåtar mm. 

Kommunikationsnoderna bör utvecklas till ett system av noder längs 
kusten för att göra persontransporter till sjöss mellan noderna längs 
kusten möjliga.

För utveckling av effektiva kommunikationsnoder bör hänsyn tas till 
att befintliga kajer i strategiska lägen underhålls och skyddas från 
anläggningar och verksamheter som begränsar förutsättningarna för 
allmänt tillgänglig kommunikation. 
Vid planering av kommunikationsnoderna behöver hänsyn tas till 
effekterna av ett förändrat klimat.

STRATEGISKA BLÅ INSPEL

I norra Bohuslän  ska 
kustsamhällena ha en 
stark marin identitet 
och en god tillgång 
till havet och dess 
aktiviteter för boende 
och besökare

En ökad tillgång till 
kommunikation på  
havet eftersträvas 
för pendling, turism, 
rekreation och 
friluftsliv under hela 
året
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KNUTPUNKTER FÖR FRILUFTSLIV

En sammanhängande struktur av knutpunkter för 
friluftsliv längs kusten och i skärgården bör utvecklas.

Gästhamnar, campingplatser och övriga platser längs kusten 
med servicefunktioner och god tillgänglighet bör nyttjas i en 
sammanhängande struktur av mindre knutpunkter med syfte att få 
en god tillgänglighet för friluftsliv längs hela kuststräckan. De bör 
också få funktionen som utgångspunkter för friluftsliv från land ut i 
skärgården. Knutpunkterna ska vara funktionella främst sommartid.

Knutpunkter för friluftsliv ska samordna strukturer för 
kollektivtrafik/hållplatser, biltrafik/parkering, vandrings-/cykelleder 
och lokala sjövägar. 

I skärgården bör knutpunkterna fungera som en sammanhängande 
struktur av platser med toaletter, tältningsmöjligheter eller andra 
övernattningsmöjligheter.

HAVSNÄRA VERKSAMHETSMARK

Samtliga verksamhetsområden i havsnära läge bör nyttjas 
för verksamheter som har en tydlig marin inriktning och ett 
fysiskt behov av närhet till havet. 

Odling av marina arter på land i anläggningar bör ges goda 
förutsättningar inom området.

Befintliga kajer inom havsnära verksamhetsområden bör underhållas 
och skyddas från anläggningar/verksamheter som begränsar 
förutsättningarna för långsiktig utveckling av marina verksamheter. 
Logistiskt goda förutsättningar med koppling mellan hamnar/kajer 
och väg/järnväg bör tillvaratas och stärkas. 

Inom de havsnära verksamhetsområdena behöver hänsyn tas 
till havsnivåhöjningar så att nyttjandet maximeras. Se kartskikt 
marknivå i blå ÖP-webbkarta.

En utveckling av 
marina verksamheter 
och aktiviteter 
eftersträvas. Det 
förutsätter god tillgång 
till utrymme och 
en väl fungerande 
infrastruktur.

Kust och skärgård 
ska vara tillgängligt 
för rekreation och 
friluftsliv
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FISKEHAMNAR OCH LEVERANSANLÄGGNINGAR

Befintliga landningshamnar, leveransanläggningar 
och förtöjningsplatser för fiske och vattenbruk bör 
ges förutsättningar för utveckling och skyddas från 
anläggningar/verksamheter som begränsar en sådan 
utveckling.

Samordning mellan fiskehamnar och landningshamnar ska 
eftersträvas. 

STORA HAMNAR

De befintliga och väletablerade större hamnarna
ska värnas, deras funktion främjas och de ska ges 
förutsättningar att utvecklas med kringytor.

Kommunerna bör sträva efter att behålla markägandet i sina hamnar 
och säkra markanvändningen genom långa arrenden där det är 
möjligt.

Infrastrukturen i hamnarna ska bevaras och utvecklas avseende bl a 
järnväg, vägar och elnät. 

 
SMÅBÅTSHAMNAR OCH GÄSTHAMNAR

Utveckling av befintliga småbåtshamnar bör främjas 
framför etablering av nya hamnar

Etablering av fler båtplatser bör i första hand ske genom förtätning/
utvidgning av befintliga småbåtshamnar.

Resursutnyttjandet i hamnarna bör förbättras genom att möjligheter 
att bredda hamnarnas funktion med t ex småskaliga verksamheter, 
restauranger, och rekreationsområden studeras.

En utveckling av hamnarna mot mer attraktiva, allmänt tillgängliga 
platser bör eftersträvas för att göra de kustnära områdena till 
identitetsskapande mötesplatser för boende och besökare. 

Kommunerna i norra Bohuslän bör sträva efter att vara föregångare i 
utvecklingen av miljövänliga hamnar.

I norra Bohuslän 
eftersträvas ett väl 
fungerande lokalt 
yrkesfiske och ett 
utökat vattenbruk. 
Det förutsätter väl 
fungerande kopplingar 
till land.

Transporter på 
havet ska ha goda 
förutsättningar att 
utvecklas.

Befintliga 
hamnresurser ska 
nyttjas effektivt och 
i anspråkstagande 
av oexploaterade 
strandområden ska 
begränsas.
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Vid åtgärder i hamnområdet bör föroreningsfrågan alltid belysas, t ex 
behovet av muddring/sanering av giftigt sediment samt sanering av 
förorenad mark på land.

Platser för båtuppläggning bör utvecklas utanför de centrala delarna 
av samhällena. Inom de mest kustnära områdena bör marken 
prioriteras för annan användning än båtuppläggning.  
__________________________________________
Blå ÖP pekar ut några områden där nyetablering av småbåtshamn 
bedöms vara lämplig att pröva. Se sjöfart och båtliv/
rekommendationer.

Rapport om miljövänliga småbåtshamnar med checklista från 
projektet Hav möter Land:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/
publikationer/2013/Pages/2013-33.aspx

FORSKNINGSSTATIONER

Befintliga forskningsstationer ska ges goda 
förutsättningar för utveckling. 

INFRASTRUKTUROBJEKT

Fasta förbindelser till öar inom planområdet i form av 
broar och färjor ska värnas och underhållas. 

I samband med utredning av Gullmarsfjorden som nationalpark ska 
frågan om eventuell broförbindelse över fjorden studeras.

Norra Bohuslän ska 
bibehålla och stärka sin 
roll som en  viktig nod 
för marin utbildning 
och forskning. 

I norra Bohuslän 
ska tillgängligheten 
längs kusten och till 
målpunkter i den inre 
skärgården vara god.
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All maritim utveckling i våra kommuner är 
grundade i en förståelse för den centrala 
betydelsen av ekosystemens tjänster och de 
därtill kopplade naturvärdena. Det är med denna 
utgångspunkt som samhällsbyggnadsmålen 
för respektive fokusområde för Blå ÖP är 
formulerade. 

BLÅ SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL

NATURVÄRDEN
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Naturvärdena i den marina miljön är grunden för nyttjandet av 
marina resurser och grunden för identiteten och attraktiviteten i 
vårt område. De resurser som finns i de marina ekosystemen ska 
vi förvalta så att vi långsiktigt kan nyttja de tjänster de förser oss 
med. Dessa tjänster är ovärderliga för samhällsutvecklingen, såväl 
ekonomiskt som socialt och ekologiskt.

Naturvärdena är utifrån detta perspektiv ett anspråk- ett 
fokusområde som har en geografisk utbredning genom områden med 
höga naturvärden, skyddade områden och områden i behov av skydd. 
Områden och värden som kan utvecklas och som måste avvägas mot 
andra anspråk. 

Utveckling av naturvärden och marina ekosystemtjänster kräver 
till viss del att vi lämnar områden i fred. Orördhet inom ett område 
kan innebära ökad produktivitet av t ex livsmedel, råvaror mm i 
närliggande områden. 

STRATEGI
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Grunda områden ska bevaras orörda i så stor utsträckning 
som möjligt. 
Etableringar av nya bryggor och andra fasta anläggningar ska 
undvikas. 

Kompletteringar, förtätningar och utvidgningar kan ske inom redan 
ianspråktagna områden.

Inom följande livsmiljöer är det särskilt viktigt att undvika 
exploatering:
• Estuarier (älv- och bäckmynningar)
• Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten
• Maerlbottnar
• Stora grunda vikar och sund
• Lekområden för torskfiskar
• Mussel- och ostronbankar
• Ålgräsängar

Inom utpekade områden med formellt naturskydd står 
kommunerna bakom gällande föreskrifter. 

Den samexistens som är etablerad mellan intresseområdena försvar, 
sjöfart, naturskydd och yrkesfiske ska upprätthållas och utvecklas. 
Kommunernas mandat för styrning är dock begränsade inom dessa 
områden. 

En aktiv kommunal medverkan i frågor som rör föreskrifter, 
förvaltningsplaner, tillståndsansökningar mm ska eftersträvas.
___________________________________________
Upplysning: Föreskrifter för skyddad natur är överordnade ÖP:s 
rekommendationer. Se planeringsförutsättningar/skyddad natur.

REKOMMENDATIONER

Grunda områden
0-6 m

RS1 
Skyddade områden samexistens
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Inom utpekade områden med formellt naturskydd önskar 
kommunerna en ändring av gällande föreskrifter.

Kommunerna önskar en översyn av gällande föreskrifter 
med inriktning mot ökade möjligheter för samexistens och 
samförvaltning mellan funktioner, verksamheter och aktiviteter 
i den utsträckning det är möjligt utan att värdefull natur och 
ekosystem förstörs.
___________________________________________
Upplysning: Föreskrifter för formellt skyddad natur är överordnade 
ÖP:s rekommendationer. Läs mer i planeringsförutsättningar/skyddade 
områden.

Inom utpekade områden önskar kommunerna att 
möjligheterna för nytt eller förändrat naturskydd utreds.

För utpekade områden med höga naturvärden bör underlag samlas 
in och analyseras så att en bedömning om lämpligt skydd kan 
föreslås och genomföras. 

Möjligheterna att göra Gullmarsfjorden till nationalpark bör 
utredas. 

Kommunerna förespråkar en samexistens av verksamheter och 
aktiviteter i den utsträckning det är möjligt utan att värdefull natur 
och ekosystem förstörs. Möjligheterna till utveckling av vattenbruk, 
anläggningar för friluftsliv, marin energi mm bör därmed utredas 
vid översyn för ökat eller förändrat naturskydd.
__________________________________________
Upplysning: Länsstyrelsen ansvarar för utredningen av naturskydd 
inom de aktuella områdena.

R2
Skyddade områden förändring

R3
Utredningsområden för naturskydd

____________________________________________________________________
Upplysning: Områden med geografiska rekommendationer (med sammankopplade beteckningar) samt 
det kartunderlag som ligger till grund för dessa finns redovisade i blå ÖP:s webbkarta: http://lysekil.
maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=419a553befb44a34b61f33aeb039769a 
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Rekommendationer 
i karta
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RS1 
Skyddade områden samexistens

Omfattar skyddad natur i form av 
nationalparken och naturreservatens 
vattenområden med undantag för 
naturreservat Tanumskusten och 
Gullmarsfjorden, se Skyddade områden-
förändring och Utredningsområden för 
naturskydd nedan.

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 

Föreskrifter för respektive naturreservat
Analys av värdekärnor och värdetrakter i 
marin miljö (LST 2017)

R2 
Skyddade områden förändring

Tanumskustens naturreservat
Gullmarsfjordens naturreservat

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 

Föreskrifter för respektive naturreservat
Analys av värdekärnor och värdetrakter i 
marin miljö (LST 2017)

Rekommendationer 
Områden och underlag

R3 
Utredningsområden för naturskydd

1 Nord- och Syd Hällsö, Strömstad 
2 Styrsö, N Öddö, Lindholmen, Strömstad
3 Hällsö, Tanum
4 Svabergsgrunden, Sotenäs
5 Gullmarsfjorden, Lysekil  

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 

Analys av värdekärnor och värdetrakter i 
marin miljö (LST 2017)
Konnektivitet
Hotspots
Representativitet
Översyn av gällande föreskrifter inom 
befintliga skyddade områden
Naturtyper
Särskilt skyddsvärda arter
Höga naturvärden
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Ett hållbart fiske med kringnäringar ska finnas 
och vara grunden för en levande skärgård och 
kustsamhällenas identitet och attraktivitet nu och 
på sikt.

Ett bärkraftigt blandat vattenbruk med 
kringnäringar som inte skadar den marina miljön 
ska ges möjlighet till utveckling.

Marin beredningsindustri ska ges 
utvecklingsmöjligheter. 

En småskalig beredningsbransch med lokalt 
fångad fisk och skaldjur kopplat till lokal 
matkultur och besöksnäring ska uppmuntras och 
ges möjligheter till utveckling.

BLÅ SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL

MARINA LIVSMEDEL
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Att nyttja och hantera livsmedel från havet har en lång tradition i 
norra Bohuslän och ger en stark prägel åt samhällets struktur och 
identitet. Gedigen erfarenhet i kombination med dagens kunskap 
och forskning gör marina livsmedel till ett område med betydande 
utvecklingspotential.

I Blå ÖP finns begränsat mandat för att styra nyttjandet av havet för 
produktion av marina livsmedel. Behovet av kopplingar mellan hav 
och land beskrivs i de blå inspelen, men är en fråga som hanteras 
i planeringen på land. Yrkesfiske styrs delvis genom lagar och 
riktlinjer som stiftas på EU-nivå. Blå ÖP lyfter områden av värde för 
fisket tillsammans med en önskan om en ökad samexistens mellan 
yrkesfisket och övriga anspråk på havet. 

Även tillståndsprövningen för vattenbruk ligger delvis utanför 
kommunernas mandat. Blå ÖP lyfter platser där förutsättningarna för 
vattenbruk är goda och redogör för kommunernas syn på avvägning 
mot andra anspråk för att underlätta för ett ökat vattenbruk. 

Av vikt för en hållbar utveckling för livsmedelsproduktion är att  
verksamhetsutövarna involveras i planeringsprocessen och att 
tillståndsprocesserna underlättas.

STRATEGI
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Tidig samrådspart

RS4 
Yrkesfiske samexistens

R5
Områden för vattenbruk kustzon

REKOMMENDATIONER

Yrkesfiskets medverkan som samrådspart i 
tillståndsprövningar som rör områden med yrkesfiske bör 
tydliggöras. 

Samförvaltning (samverkan mellan fiske, forskning, naturvård, 
kommuner) bör eftersträvas.  
_________________________________________
Upplysning: Behovet av att strukturera samrådsprocesser i 
tillståndsprövningar där yrkesfisket berörs beskrivs i avsnittet “Åtgärder”.

Inom utpekade områden ska hänsyn till yrkesfisket tas vid 
all förändring som kan påverka dess förutsättningar. 

Kommunerna önskar att den samexistens som är etablerad mellan 
intresseområdena försvar, sjöfart, naturskydd och yrkesfiske ska 
upprätthållas och utvecklas. Kommunernas mandat för styrning är 
dock begränsade inom dessa områden. 
_____________________________________
Upplysning: Hela området av riksintresse för yrkesfisket samt områden 
som yrkesfiskarna ser som värdefulla för sin verksamhet inryms i det 
utpekade området. 

Inom utpekade områden är kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för vattenbruk.
____________________________________________
Upplysning: Möjlig inriktning av odling inom respektive område redovisas 
under rubriken ”Rekommendationer - områden och underlag”.
Utöver de utpekade områdena kan även  andra platser vara lämpliga för 
vattenbruk. Exakt placering av odlingar inom utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen.
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Inom utpekade områden är kommunerna positiva till att 
produktions- och testanläggningar för marina livsmedel 
och marin energi prövas. 

Sammanhållna områden bör eftersträvas vid tillståndsprövning.
__________________________________________
Upplysning: Tillståndsprövningar för anläggningar i havet hanteras av 
Länsstyrelsen eller Mark- och Miljödomstolen. Vid tillståndsprövning 
utreds miljökonsekvenserna av den föreslagna åtgärden. Bland annat 
bedöms påverkan utifrån kravet att uppnå miljökvalitetsnormen för aktuell 
vattenförekomst.

R6
Utvecklingszoner

____________________________________________________________________
Upplysning: Områden med geografiska rekommendationer (med sammankopplade beteckningar) samt 
det kartunderlag som ligger till grund för dessa finns redovisade i blå ÖP:s webbkarta: http://lysekil.
maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=419a553befb44a34b61f33aeb039769a 
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Rekommendationer
i karta
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RS4
Yrkesfiske samexistens

Hela området av riksintresse för yrkesfisket 
samt områden som yrkesfiskarna ser som 
värdefulla för sin verksamhet inryms i det 
utpekade området. 

R5
Områden för vattenbruk kustzon

Odlingar för musslor och ostron
1  Idefjorden yttre, Strömstad
3  Inre Dynekilen, Strömstad
4  Yttre Dynekilen, Strömstad
6  Starekilen, Strömstad
9  N Resö, Tanum
10  Stridsfjorden, SV Resö, Tanum
11  Fölungen, Tanum
12  Sannäsfjorden, Tanum
13 Långeskär, Tanum
14 N Pinnö, Tanum
15 Pinnö-Otterö, Tanum
17 Jorefjorden, Tanum
18 Sörholmen, Tanum
19 Hunnebostrand-Ulebergshamn,   
 Sotenäs
20 Hummerbogen, Sotenäs
22  Fisketången-Hovenäset, Sotenäs
27 N Pittleholmen, Lysekil
28 Gåsöränna, Lysekil

Odlingar för endast ostron
7  Tångeflo, NO Tjärnö, Strömstad
8  Nappstadssundet, Strömstad
29 S Rågårdsvik-V, Lysekil
30 S Rågårdsvik-O, Lysekil

Integrerad	flerartsodling
16  SV Otterö, Tanum
21 NO Stora Håskär (ej ostron), Sotenäs
24 Skalhamn-Bastevik, Lysekil

Miljöodling
23 Rixö, Lysekil

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden

Tillväxtmodell 2-skaliga blötdjur (Bergsström)
Djup
Farleder
Områden nyttjade för båtliv (Turistrådet m fl)
Naturhamnar
Småbåtshamnar
Passager framkomliga med kajak (Granitkusten)
Samlad odlingsbelastning

R6
Utvecklingszoner
 
Tanum 3 V Gerlesborg Ö     ej vindkraft 
Tanum 4 V Gerlesborg V     ej vindkraft
Sotenäs 1 Utsjön V Hunnebostrand
Sotenäs 2 V Väjern     ej vindkraft
Lysekil 1 NV Gåsö     ej vindkraft
Lysekil 2 V Rågårdsvik     ej vindkraft
Lysekil 3 NO Trillingarna  ej vindkraft
Lysekil 4 Ö Tova Bonden   ej vindkraft
Lysekil 5 V Testholmarna  ej vindkraft

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 

Riksintresse yrkesfisket
Faktiskt yrkesfiske -tråldrag (HaV)
Faktiskt yrkesfiske, burfiske (intervjuer)
Farleder
Områden nyttjade för sjöfart (AIS-stråk)
Sjöövningsområde Försvaret
Djup
Skyddad natur
Bottentyp (SGU)
Orördhet
Framkomlighet för friluftslivet (???)
Närsaltbelastning (VISS)
Elnätskapacitet och anslutningspunkter
Vågexponering och vinddata
Avstånd till land
Områdesstorlek
Riksintresse för energiproduktion

rekommendationer 
Områden och underlag
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Skärgård, kust och hav ska planeras för de som 
bor här med kvaliteter som attraherar våra 
besökare och lägger grund för en blomstrande 
turistnäring.

Vår fantastiska kust ska vara ren och attraktiv 
samtidigt som den ska vara tillgänglig för alla.

Skärgårdslandskapets  karaktärsdrag och 
kustsamhällenas kulturvärden ska bevaras, 
tillgängliggöras och fortsatt bidra till vår 
identitet.

BLÅ SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL

MARITIM TURISM OCH REKREATION
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Upplevelsen av kust, hav och skärgård är en av våra främsta 
tillgångar för att få boende och besökare att trivas, attraheras 
och känna tillhörighet till samhället. Att vårda den visuella och 
upplevelsemässiga attraktivitet som landskapet och den bebyggda 
miljön tillhandhåller är därför av högsta prioritet. 

Förutom den visuella attraktiviteten är tillgången till kust, hav och 
skärgård värdefullt för utveckling av maritim turism och rekreation. 
Det kräver framkomlighet på vattnet och tillgängliga målpunkter. 

Avvägningen mot andra anspråk innebär huvudsakligen att områden 
lämnas fria och oexploaterade för att upplevelsen av storslagenhet 
och orördhet ska bibehållas. För maritim turism och rekreation krävs 
i sig en avvägning mellan orördhet och tillgänglighet.

Allemansrätten är en viktig och värdefull förutsättning för turism 
och rekreation i skärgården. Att utifrån allemansrättens riktlinjer 
kunna vistas på enskilt ägd mark möjliggör tillgänglighet och unika 
upplevelser. Respekten för de rättigheter och skyldigheter som 
allemansrätten innebär måste vårdas för att tillgången till skärgården 
ska kunna fortleva.   

Kopplingarna mellan hav och land är väsentliga, men hanteras 
huvudsakligen i planeringen på land. Blå ÖP lyfter dessa behov i de 
blå inspelen. 

STRATEGI
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Områden och objekt med höga kulturhistoriska värden ska 
värnas i avvägningen med andra anspråk. 

Kulturmiljöer/-objekt ska nyttjas, synliggöras och tillgängliggöras för 
att höja upplevelsevärdet av vistelse i skärgården.

Utpekade områden bör utvecklas som målpunkter för 
turism, friluftsliv och utbildning i skärgården. 

Platserna är unika i sitt slag genom kombinationen av befintliga 
anläggningar för turism och unika upplevelser av orördhet och 
storslagenhet. Möjligheter till utveckling är önskvärt. Utveckling 
bör ske genom enklare kompletteringar med inriktning mot ökad 
kunskap och ökad allmän tillgång kopplat till platsernas natur- 
och kulturvärden. De bör t ex kunna inrymma enklare former 
för övernattning, ramper för kajak, iordningställda tältplatser, 
samlingsplatser mm. 

Stor hänsyn ska tas till platsernas natur- och kulturvärden samt till 
landskapsbild och upplevelsevärden. 

REKOMMENDATIONER

Kulturhistoriskt värdefulla platser

R7
Utvecklingsområden för turism

____________________________________________________________________
Upplysning: Områden med geografiska rekommendationer (med sammankopplade beteckningar) samt 
det kartunderlag som ligger till grund för dessa finns redovisade i blå ÖP:s webbkarta: http://lysekil.
maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=419a553befb44a34b61f33aeb039769a 
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Utpekade områden bör göras till hänsynsområden.

Områdena ska vara tillgängliga för besökare och hänsynsreglerna ska 
stärka möjligheten till unika naturupplevelser.

Inom hänsynsområdena ska tältning kunna tillåtas samt 
tillgängligheten till kultur- och naturupplevelser förstärkas.
_______________________________________
Upplysning: Hänsynsområden pekas ut av Länsstyrelsen och syftar till att 
begränsa människors påverkan på skärgård och upplevelser genom 
bl a följande hänsyn: hålla låg fart, inte bullra eller tomgångsköra, dämpa 
musik och prat, ta hand om sopor. Läs mer på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands webbsida.

Utpekade områden är värdefulla för båt- och friluftsliv 
och ska vara tillgängliga för rekreation, turism och 
upplevelser av kust- och skärgårdslandskapet. 

Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss eller som 
påverkar skärgårdslandskapets upplevelsevärden negativt bör inte 
tillkomma.

Utpekade områden är värdefulla för turism, rekreation 
och friluftsliv. Vid förändringar ska hänsyn tas till 
upplevelsevärden.

Anläggningar som begränsar möjligheten till friluftsliv och rekreation 
negativt bör inte tillkomma.
_____________________________________
Upplysning: Områdena utgör “luckor” i sammanhängande områden med 
höga friluftsvärden där värdena i kringliggande områden säkerställs 
genom naturreservat/nationalpark eller redovisas i rekommendationerna. 
Hänsynsområden samt Områden för båt- och friluftsliv. Friluftsvärdena 
bör ses i ett helhetsperspektiv.

Inom utpekade områden ska bullrande fritids- och 
turistaktiviteter kunna prövas.

Aktiviteter och arrangemang i form av träningar och tävlingar kan 
prövas inom området. 

R9 
Områden för båt- och friluftsliv

R10
Områden av värde för turism och rekreation

R8
Hänsynsområden

R11
Områden för motorsport
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Rekommendationer
i karta
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R7
Utvecklingsområden för turism
1. Väderöarna
2. Hållö
3. Skeppsholmen

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden
Kulturhistoriskt värdefulla platser
Befintlig besöksnäring
Platser med potential att öka tillgängligheten

R8
Hänsynsområden (nya och utvidgade)
1. Långeskär Tanums kommun
2. Musön Lökholmen Tanums kommun
3. Fläskön, Gåsön, Vedholmen, Gluppö + 

norr därom, Tanums kommun, utökning av 
Getryggen sandryggen

4. Flatö, Ängen, Yttre, Inre Huö vid 
Ulebergshamn Sotenäs kommun

5. Flatskär Tocken Hällsö Tanums kommun, 
6. Södra och Norra Buskär väster om Smögen, 

Sotenäs kommun
7. Långö etc söder om Tången, Sotenäs 

kommun
8. Brandskär, Tån etc Lysekils kommun med 

Västingskär, Gråum etc Gunnarsskär, 
9. Gåsöarkipelagen inklusive Vasholmarna 

(utvidgning av befintligt Vasholmarna). 
  

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden
Naturhamnar
Områden för båtliv
Orördhet
Skyddad natur
Områden med behov av hastighetssänkning 
(miljöavd, kommunerna)
Grunda områden
Närhet till bebyggelse 
Befintliga hänsynsområden

R9
Områden för båt- och friluftsliv

Större sammanhängande områden med höga 

friluftsvärden som bygger på utrymmesbehov 
längs farlederna vid segling, framkomlighet 
vid paddling samt områden av generellt värde 
för friluftsliv, rekreation och  turism utifrån 
tillgänglighet och landskapsbild.

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 
Framkomlighet (säker segling)
Befintlig båtlivstrafik (Turistrådet)
AIS-data
Naturhamnar
Kajakleder (Orust)
Alternativ väg till hamn
Badplatser
Hänsynsområden
Riksintresse för friluftsliv

R10
Områden av värde för turism och 
rekreation
Pekar ut områden med höga frilufts- och 
upplevelsevärden som inte är formellt skyddade 
i reservat eller nationalpark och som inte heller 
ingår i övriga rekommendationer kopplade till 
dessa värden.

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 
som ligger till grund för utpekade områden
Skyddad natur, hänsynsområden, framkomlighet 
med kajak, badplatser, farleder, naturhamnar

R11
Område för motorsport

1. Valbodalen, Lysekil 
2. Tullboden, Sotenäs 
3. Starekilen, Strömstad

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 
Ålgräsängar (befintliga eller möjliga)
Farleder
Befintlig aktivitet
Omgivande aktiviteter
Orördhet
Djup

rekommendationer 
Områden och underlag
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Sjöfartens och båtnäringens mark- och 
vattenbehov ska prioriteras i de strategiska 
lägena för att säkerställa frakthamnarnas 
möjligheter och persontrafikens utveckling.

Förutsättningar för ett hållbart och hänsynsfullt 
båtliv med liten negativ påverkan på miljö, trivsel 
och säkerhet ska finnas.

Skärgården ska vara tillgänglig även för de som 
inte har egen båt.

Infrastruktur för ett förändrat båtbruk ska 
understödjas genom exempelvis båtramper, 
alternativ förvaring, dagsuthyrning och 
båtskrotar för att underlätta en hållbar 
båthantering.

Marinor och kommunala hamnar ska bidra till en 
bättre miljö och vara attraktiva platser för vistelse 
och båtvård.

BLÅ SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL

SJÖFART OCH BÅTLIV
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Avgörande för sjöfarten och båtlivet är framkomligheten på vattnet, 
tillgången till hamnar samt logistiska förutsättningar som möjliggör 
en enkel, välfungerande ”övergång” mellan sjö- och landtrafik. 
Befintliga farleder och framkomligheten på dem ska prioriteras där de 
konkurrerar med andra anspråk. 

Samtliga verksamheter och aktiviteter på havet är i större eller mindre 
utsträckning beroende av framkomliga vattenvägar. Med de många 
anspråk som samlas i kustlinjen, inte minst i de centrala delarna av 
samhällena, är det viktigt att bevara kopplingarna mellan hav och 
land. 

Förtätning och utvidgning av befintliga hamnområden 
förespråkas generellt framför nyetableringar. Nyetableringar av 
helt nya småbåtshamnar bör begränsas till ett fåtal områden där 
förutsättningarna bedöms som goda. Vid utveckling av hamnar bör 
hänsyn tas till miljöförbättrande åtgärder, en ökad tillgänglighet för 
alla och en ökad multifunktionalitet.  

STRATEGI
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Behov av sänkta hastigheter i kustzonen bör studeras.

Med syfte att öka säkerheten bör områden med  stora säkerhetsrisker 
för de mest oskyddade trafikanterna kartläggas.

Med syfte att minska båttrafikens bullerpåverkan och negativa 
påverkan på naturvärden bör behovet av sänkt hastighet i grunda, 
strandnära områden kartläggas. 
__________________________________________
Upplysning: Det är Länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning för 
båttrafik i skärgården. Se även rekommendation för Hänsynsområden, under avsnitt 
Maritim turism och rekreation.

Inom utpekade områden ska hänsyn tas till sjöfarten vid 
all förändring som kan påverka dess förutsättningar för 
säker och effektiv framkomlighet. 

Kommunerna önskar att den samexistens som är etablerad mellan 
intresseområdena försvar, sjöfart, naturskydd och yrkesfiske ska 
upprätthållas och utvecklas. Kommunernas mandat för styrning är 
dock begränsade inom dessa områden.
_____________________________________
Upplysning: Hela området av riksintresse för sjöfart samt områden med omfattande 
båttrafik enligt AIS-data inryms i det utpekade området. 

Utpekade områden är värdefulla för båt- och friluftsliv 
och ska vara tillgängliga för rekreation, turism och 
upplevelser av kust- och skärgårdslandskapet. 

Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss eller som 
påverkar skärgårdslandskapets upplevelsevärden negativt bör inte 
tillkomma.

REKOMMENDATIONER

Hastighetsbegränsning

RS12 
Sjöfart samexistens

R9
Områden för båt- och friluftsliv
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På utpekade platser bedöms dumpning av muddermassor 
möjligt att pröva.
_____________________________________
Upplysning: Det råder generellt dumpningsförbud i havet. För 
underhåll av hamnar, farleder mm finns dock ett behov av att hantera 
muddermassor. Dispens från förbudet förutsätter att muddermassorna inte 
är förorenade. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens.

Inom utpekade områden kan nya hamnetableringar 
prövas.

Kommunerna i norra Bohuslän ska sträva efter att vara föregångare i 
utvecklingen av miljövänliga hamnar. Innovativa lösningar ska sökas 
vid etablering av nya hamnar. 
_______________________________________
Upplysning: Riskklassning av befintliga småbåtshamnar har pekat ut ett 
antal befintliga områden inom planområdet som riskklass 1- (Föroreningen 
kan medföra skada eller olägenhet på människors hälsa eller miljön). 
Med det följer krav på sanering. Vid nya hamnetableringar bör 
föroreningsfrågan hanteras så att framtida risker begränsas.

R13
Platser med möjligt undantag från dumpningsförbud

R14
Utvecklingsområden för småbåtshamnar

____________________________________________________________________
Upplysning: Områden med geografiska rekommendationer (med sammankopplade beteckningar) samt 
det kartunderlag som ligger till grund för dessa finns redovisade i blå ÖP:s webbkarta: http://lysekil.
maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=419a553befb44a34b61f33aeb039769a 
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Rekommendationer
i karta
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RS12
Sjöfart samexistens

Ett större sammanhängande område med 
riksintresse för sjöfart samt ytor utöver 
riksintresseområdet som nyttjas frekvent för 
sjöfart (med utgångspunkt i AIS-data).

R9
Områden för båt- och friluftsliv

Större sammanhängande områden med höga 
friluftsvärden som bygger på utrymmesbehov 
längs farlederna vid segling, framkomlighet 
vid paddling och generell fokus på 
tillgänglighet.

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 

Framkomlighet (säker segling)
Befintlig båtlivstrafik (Turistrådet)
AIS-data
Naturhamnar
Kajakleder (Orust)
Alternativ väg till hamn

R13
Platser med möjligt undantag 
från dumpningsförbud

14 Malmön västra, Sotenäs
15 Malmön östra, Sotenäs
16 Ösöfjorden, Sotenäs
17 Borgen, Lysekil
18 Stora Björkholmen, Tanum
19 Strömstad
  

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden

Marina dumpningsplatser i Västra Götaland 
(Klingberg och Willin 2016)
Djup
Bottentyp
Skyddad natur
Närhet till hamn
Historisk användning
Framkomlighet
Orördhet

R14
Utvecklingsområden för 
småbåtshamnar

1 Starekilen, Strömstad
2 Västbacken, Tanum
3 Lökholmen, Havstenssund, Tanum
4 Kvarnekilen, Havstenssund, Tanum
5 Lahälla, Brofjorden, Lysekil
  
Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden

Platser som sedan tidigare är ianspråkstagna/
påverkade
Djup
Skyddad natur
Grunda områden
Tillgänglighet
Framkomlighet
Orördhet

rekommendationer 
Områden och underlag
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Förutsättningar för att etablera verksamheter 
inom marin energi inklusive marina testbäddar 
ska finnas på lämpliga platser i norra Bohuslän.

Goda förutsättningar för utveckling av 
forskningen ska bibehållas och denna närings 
förankring i det lokala närings- och samhällslivet 
ska säkerställas.

BLÅ SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL

MARIN ENERGI SAMT FORSKNING
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Den etablering av marin energi som redan finns i vårt område ger 
goda förutsättningar för utvidgning och utveckling. Fungerande 
infrastruktur för el med ledningar till havs och ställverk i land, 
hamnar samt havsnära verksamhetsmark för byggnation, service och 
underhåll ger samordnings- och samverkansmöjligheter.  

Utveckling av marin energi ger goda möjligheter att stärka 
miljöprofilen inom kommunerna i norra Bohuslän, vilket i sin tur kan 
bidra till en stärkt identitet som levande, hållbara kustkommuner.

Marinbiologisk forskning finns sedan lång tid tillbaka etablerad längs 
kusten i norra Bohuslän. Att norra Bohuslän stärker sin roll som en  
viktig nod för marin utbildning och forskning är eftersträvansvärt. 
Forskningsstationerna är viktiga i samhällsbilden, både som 
identitetsskapare och för de arbetstillfällen de skapar. Blå ÖP har 
begränsat mandat att påverka forskningsstationernas förutsättningar 
till etablering på land. I planförslaget lyfts de marina områden som 
nyttjas i marinbiologisk forskningen med syfte att ge förutsättningar 
för fortsatt och utvecklad forskning. Den marina forskningen  är 
beroende av områden för undersökningar, provtagning, mätningar 
mm. Långa tidsserier, det vill säga möjligheten att under lång 
tid nyttja samma platser och områden för att kunna jämföra och 
se långsiktiga förändringar är viktiga förutsättningar för denna 
forskning. 

En utvidgning av forskningsområden kopplat till de marina 
fokusområdena välkomnas. Kommunerna ser mycket positivt på 
samverkan mellan utbildning, produktion och forskning inom ett 
brett spektra av marina områden.

Mål

STRATEGI
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Samutnyttjande av infrastruktur, exempelvis kablar och 
elledningar ska eftersträvas.

Inom utpekade områden är kommunerna positiva till att 
produktions- och testanläggningar för marina livsmedel 
och marin energi prövas.  

Sammanhållna områden bör eftersträvas vid tillståndsprövning.

Etablering av vågkraft och strömkraft är möjlig att pröva inom 
samtliga utpekade områden.

Vindkraft är lämplig att pröva inom Sotenäs 1 (se karta på följande 
sida). Endast vindkraftverk som inte har en betydande negativ 
påverkan på bottenmiljön är lämpligt att pröva.

Utpekade befintliga mät-, övervaknings- och 
forskningsplatser ska skyddas.

Vid tillståndsprövningar för verksamheter, aktiviteter och 
anläggningar som kan påverka dessa platser bör hänsyn tas till 
möjligheterna för fortsatt forskning och övervakning. 

REKOMMENDATIONER

Samutnyttja infrastruktur

R6
Utvecklingszoner

R15
Forskningsintressen

____________________________________________________________________
Upplysning: Områden med geografiska rekommendationer (med sammankopplade beteckningar) samt 
det kartunderlag som ligger till grund för dessa finns redovisade i blå ÖP:s webbkarta: http://lysekil.
maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=419a553befb44a34b61f33aeb039769a 
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Rekommendationer
i karta

Tanum 4
Tanum 3

Sotenäs 1

Sotenäs 2

Lysekil 1

Lysekil 2

Lysekil 3

Lysekil 4
Lysekil 5

1

2

3
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Områden med befintliga tillstånd för 
energianläggning

1. Väjern, demonstrationsanläggning för 
vågkraft

2. Fridhem Lysekil, testsite för vindkraft 
3. Islandsberg, testsite för vågkraft

R6
Utvecklingszoner

Tanum 4 V Gerlesborg V     ej vindkraft
Tanum 3 V Gerlesborg Ö     ej vindkraft
Sotenäs 1 Utsjön V Hunnebostrand
Sotenäs 2 V Väjern     ej vindkraft
Lysekil 1 NV Gåsö     ej vindkraft
Lysekil 2 V Rågårdsvik     ej vindkraft
Lysekil 3 NO Trillingarna  ej vindkraft
Lysekil 4 Ö Tova Bonden   ej vindkraft
Lysekil 5 V Testholmarna  ej vindkraft

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden 

Riksintresse yrkesfiske
Faktiskt yrkesfiske -tråldrag (HaV)
Faktiskt yrkesfiske, burfiske (intervjuer)
Farleder
Områden nyttjade för sjöfart (AIS-stråk)
Sjöövningsområde Försvar
Djup
Skyddad natur
Bottentyp (SGU)
Orördhet
Områden för båt- och friluftsliv
Närsaltbelastning (VISS)
Elnätskapacitet och anslutningspunkter
Vågexponering och vinddata
Avstånd till land
Områdesstorlek
Riksintresse för energiproduktion

R15
Forskningsintressen

66 områden för forskning i form av:
Forskningsområden
Område av värde för utbildning och forskning
Mätpunkter
Testpunkter
Artrika områden/intressanta arter

Underlag 
som ligger till grund för utpekade områden

Information lämnad av forskare från: 
Göteborgs unversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala universitet
Campus väst
Kosterhavets nationalpark
Havets hus

rekommendationer 
Områden och underlag
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ÖVRIGA ANSPRÅK
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Utvinning av olja, gas och mineral är i nuläget inte 
aktuellt att pröva.

Inom utpekade områden ska hänsyn till försvarets 
intressen tas vid all förändring som kan påverka dess 
förutsättningar. 

Kommunerna önskar att den samexistens som är etablerad mellan 
intresseområdena försvar, sjöfart, naturskydd och yrkesfiske ska 
upprätthållas och utvecklas. Kommunernas mandat för styrning är 
dock begränsade inom dessa områden.
_____________________________________
Upplysning: Hela det utpekade området är av riksintresse för försvaret. 

REKOMMENDATIONER

Materialutvinning

RS16 
Försvar samexistens

____________________________________________________________________
Upplysning: Områden med geografiska rekommendationer (med sammankopplade beteckningar) samt 
det kartunderlag som ligger till grund för dessa finns redovisade i blå ÖP:s webbkarta: http://lysekil.
maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=419a553befb44a34b61f33aeb039769a 
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Rekommendationer
i karta
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konsekvenser3
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
MED OLIKA DETALJERINGSGRAD 

Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av miljöbedömningen. 
I denna blå ÖP har miljökonsekvenserna arbetats in i 
konsekvensbeskrivningen, som behandlar de samlade 
konsekvenserna av planens förslag, dvs såväl de miljömässiga som de 
sociala och ekonomiska konsekvenserna. Konsekvensbeskrivningen 
är ingen självständig handling utan den ska läsas ihop med övriga 
delar i den fördjupade översiktsplanen.

Målen och rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen 
är formulerade med utgångspunkt från att planen ska leda mot en 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 

Blå ÖP omfattar ett stort område som utgörs av fyra kustkommuners 
kustvatten och hav från strandlinjen till territorialgränsen. 
Planförslaget i blå ÖP beskrivs utifrån fem s k fokusområden: 
Naturvärden, Marina livsmedel, Maritim turism och rekreation, 
Sjöfart och båtliv och Marin energi samt forskning. Förslagen 
inom de fem fokusområdena är olika detaljerat beskrivna. Inom 
t ex fokusområdet Marina livsmedel finns ett stort antal till läget 
bestämda odlingsområden för vattenbruk redovisade, där val av 
platser bygger på genomförda inventeringar om lämpliga lägen för 
odlingsområden. Inom fokusområdena Marin turism och rekreation 
samt Sjöfart och båtliv är föreslagna områden (utom några utpekade) 
visserligen utlagda på en karta men ändå beskrivna på en mer 
övergripande och strukturell nivå än de detaljerade förslagen inom 
området Marina livsmedel.

Konsekvensbeskrivningen följer planförslaget vad gäller 
detaljeringsgrad. Konsekvenserna beskrivs med utgångspunkt från 
planens förslag i de fyra fokusområdena Marina livsmedel, Maritim 
turism och rekreation, Sjöfart och båtliv och Marin energi samt 
forskning, där konsekvenserna beskrivs med större detaljeringsgrad 
för området Marina livsmedel än för övriga fokusområden där de 
beskrivs mer övergripande och mindre detaljerat.

DE SAMLADE KONSEKVENSERNA
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Enligt bestämmelser i plan- och bygglagen ska en översiktsplan i 
allmänhet genomgå en så kallad miljöbedömning, eftersom alla 
planer och program som kan leda till betydande miljöpåverkan ska 
miljöbedömas.

Blå översiktsplan för Norra Bohuslän omfattar ett stort kustvatten- 
och havsområde, där bland annat starka naturmiljöintressen 
berörs. Hela kustvattenzonen omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kapitlet i miljöbalken, och 
stora områden är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Inom 
vattenområdet finns många områden med skyddad natur som har 
särskilda bestämmelser och föreskrifter. Det kan inte uteslutas att ett 
genomförande av några av de åtgärder som föreslås i denna plan, kan 
komma att innebära betydande miljöpåverkan.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i 
planarbetet så att planeringen rent allmänt kan bidra till en hållbar 
utveckling i kommunerna i Norra Bohuslän och inom det aktuella 
havs- och vattenområdet i synnerhet. 

OM MILJÖBEDÖMNING 

AVGRÄNSNING 
av miljökonsekvensbeskrivningen 

Under 2015 tog kommunerna fram ett förslag till avgränsning av 
miljöbedömningen. Ett avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen 
under oktober 2015. Vid samrådet var länsstyrelsen och kommunerna 
eniga om innehåll och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 
i huvudsak enligt nedan. Man var också överens om att avgränsningen 
kan ändras under planprocessen för att svara mot tillgängligt 
kunskapsunderlag och andra aspekter som kan tillkomma under den 
tid som planprocessen pågår. 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Det geografiska område som miljöbedömningen ska hantera 
ska i huvudsak vara det samma som det som blå ÖP omfattar. 
I planområdet ingår kust- och havsområdena från strandlinjen 
till nationsgränsen i Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils 
kommuner. I några fall men i begränsad omfattning, ingår också 
landområden i planområdet. Det kan röra sig om vattenanknutna 
företeelser i direkt anslutning till vattnet, som t ex hamnar för 
fritidsbåtar, där också en strandremsa tas i anspråk. Andra företeelser 
på land som har betydelse för de förslag som ställs i blå ÖP, benämns  
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och beskrivs som ”Blå inspel” i planförslaget och tas inte upp i 
konsekvensbeskrivningen. (Se vidare under Saklig avgränsning.)
Sådan miljöpåverkan på kustvatten och hav som orsakas av 
verksamheter och aktiviteter på land i kommunerna behandlas inte i 
Blå ÖP och heller inte i denna konsekvensbeskrivning.

Vattnen från strandlinjen till en nautisk mil (1852 meter) utanför 
baslinjen (Inre vatten) kallas i denna handling för Kustzonen och 
havet utanför detta område för Utsjözonen. Området från baslinjen 
och maximalt 200 nautiska mil utgör ett lands ekonomiska zon. 
Den statliga planeringen av Sveriges havsområden utgörs av den 
ekonomiska zonen till en nautisk mil (1852 meter) utanför baslinjen 
dvs Utsjöområdet enligt denna plan. Här överlappar således de båda 
plantyperna varandra.

Mycket av den miljöpåverkan som drabbar havs- och 
kustvattenmiljöerna globalt och lokalt som t ex klimatförändringar, 
försurning, gifter och marint skräp orsakas till övervägande del av 
aktiviteter utanför kommunernas gränser. Det är främst genom 
internationella överenskommelser och andra politiska beslut som 
miljöpåverkan kan begränsas. Miljöproblemen är svåra att påverka 
för den enskilda kommunen, och faller därför utanför vad som tas 
upp i blå ÖP. 

Den kommunala planeringen och därmed blå ÖP har inte mandat att 
råda över sådan vattenanvändning som rör övergripande allmänna 
intressen som sjöfart, totalförsvar, yrkesfiske och skyddad natur. 
Dessa intressen ska snarare ses som förutsättningar för blå ÖP. I 
konsekvensbeskrivningen redovisas på vilket sätt som förslagen 
i planen påverkar intressena och hur intressena eventuellt kan 
samverka.

SAKLIG AVGRÄNSNING
Konsekvenserna, dvs de ekologiska, sociala och ekonomiska 
konsekvenserna beskrivs med utgångspunkt i de fokusområden som 
kommunerna i samråd med Länsstyrelsen lyft som prioriterade. 
De fem fokusområden som kommunerna vill lyfta fram i detta förslag 
till blå ÖP handlar om
•  Naturvärden
•  Marina livsmedel
•  Maritim turism och rekreation
•  Sjöfart och båtliv
•  Marin energi och forskning

I planförslaget är övergripande Blå samhällsbyggnadsmål 
formulerade. En strategi som utgår från begreppen Hållbarhet, 
Samexistens och samverkan, Orördhet, Tillgänglighet och 
Säsongsvariationer ligger till grund för planförslaget. Det som kallas 
”Strategiska Blå inspel” handlar om företeelser på land som har 
stor betydelse för den utveckling av aktiviteter och verksamheter i 
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vattenområdena som föreslås i planen, men som i allmänhet inte är 
bestämda till geografiska lägen. Det handlar om Multifunktionella 
platser, Kommunikationsnoder, Knutpunkter för friluftsliv, 
Havsnära verksamhetsmark, Utredningsområden för ökad 
vattengenomströmning, Fiskehamnar och leveransanläggningar 
samt Stora hamnar. För dessa områden formuleras en inriktning 
som kommunerna ställer sig bakom. Dessa ”Blå inspel” föreslås 
bli behandlade i respektive kommuns översiktsplan samt i andra 
processer kopplade till samhällsplanering, och tas därför inte upp i 
denna konsekvensbeskrivning. 

Kust- och havsområdets höga naturvärden ska ses som 
utgångspunkter och förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling 
av rekreation, turism, forskning och näringsliv i norra Bohuslän. 
I planförslaget har strategiska och geografiska rekommendationer 
formulerats för de fem fokusområdena.

Inom samtliga fokusområden föreslås företeelser och anläggningar 
som är anspråk som på olika sätt påverkar mark- och vattenområdena 
i planområdet. En avvägning mellan olika intressen görs och ett 
av huvudsyftena med planeringen är att visa hur en utveckling av 
olika föreslagna verksamheter och företeelser kan ske samtidigt som 
natur- och kulturvärdena bevaras och inte kommer till skada. I vissa 
fall kan de till och med förstärkas och förbättras om planens förslag 
genomförs. 

Inom fokusområdet ”Naturvärden” föreslås t ex att nya naturreservat 
ska bildas och att föreskrifterna i äldre reservat blir förtydligade och 
ändrade med syfte att såväl skyddet för naturen som tillgängligheten 
för friluftslivet blir bättre. Detta ger sociala och ekonomiska effekter 
på övriga fokusområden samtidigt som naturvärdena stärks i de 
aktuella naturområdena.  
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Konsekvenserna av ett genomförande av planens förslag beskrivs 
för de fyra fokusområdena Marina livsmedel, Maritim turism och 
rekreation, Sjöfart och båtliv och Marin energi samt forskning. 
Förslagen inom varje fokusområde bedöms så långt möjligt utifrån 
aspekterna:
• Naturmiljö-Påverkan på naturvärden och på skyddade områden
• Kulturmiljö- Påverkan på kulturlandskapet, värdefulla 

bebyggelsemiljöer i kustzonen samt fornlämningar i kustzonen 
och på havsbotten. 

• Landskapet- Påverkan på opåverkade områden, eventuella 
risker för fragmentering av landskapet, påverkan på 
landskapsbilden inom den obrutna kusten, påverkan på natur- 
och kulturlandskapet

• Friluftsliv - Påverkan på det rörliga friluftslivets intressen och 
möjlighet till närrekreation

• Hälsa och säkerhet- Bullerpåverkan och trafiksäkerhet till följd av 
ökad trafik på havet, risk för höga vattenstånd, översvämning och 
erosion i kustområdet på grund av klimatförändringar. 

• Ekosystem- Planförslaget utformas med utgångspunkt i 
ekosystemansatsen och en bedömning av planförslagets 
påverkan på ekosystem och ekosystemtjänster ingår därför i 
konsekvensbeskrivningen. 

Planförslaget som helhet ska bedömas efter hur gällande 
miljökvalitetsnormer för luft och vatten och för havsmiljön 
uppfylls. 
Planförslaget i sin helhet ska stämmas av mot relevanta nationella 
miljömål enligt avgränsningssamrådet. 

Hur riksintressena tillgodosetts i planförslaget ska också redovisas 
särskilt.

Vidare ska planförslaget stämmas av mot ett sk nollalternativ, och 
rimliga andra alternativ ska identifieras och bedömas.

TIDSHORISONT
Blå översiktsplan för Norra Bohuslän har samma tidshorisont som 
den statliga Västerhavsplanen, dvs 2050 som horisontår och 2035 
som referensår.
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Ekosystemansatsen har varit en viktig utgångspunkt i arbetet med 
blå ÖP. Tidigt i planeringsprocessen gjordes en analys av vilka 
ekosystemtjänster som olika anspråk under respektive fokusområde 
är i behov av. Denna analys ligger till grund för utformningen av 
planförslaget. I konsekvensbeskrivningen görs en analys under 
respektive fokusområde av vilken påverkan och vilka konsekvenser 
ett genomförande av planförslaget kan få på ekosystemtjänsterna.  

I delen ”Planeringsförutsättningar” som tillhör denna plan, definieras 
begreppet ekosystemtjänster och redovisas exempel på ett antal 
av dessa tjänster och vad de står för. Definitionerna utgår ifrån 
Naturvårdsverkets publikation Ecosystem services provided by the 
Baltic Sea and Skagerrak från år 2008.

Ekosystemtjänsterna kan enligt Naturvårdsverkets definition 
delas in i Stödjande, Reglerande, Försörjande och Kulturella 
ekosystemtjänster.

HAVETS EKOSYSTEMTJÄNSTER
Havets ekosystem är mångfunktionella och bidrar med flera olika 
samhällsviktiga funktioner varav en är produktion av livsmedel.

Stödjande ekosystemtjänster 
• Biogeokemiska kretslopp- omsättningen av näringsämnen 

(kväve och fosfor), kol och syre 
• Primärproduktion- produktion av växtplankton och alger 

utifrån solljus och näringsämnen
• Näringsvävsdynamik- uppbyggnaden av näringskedjan från 

det att växtplankton bildas till att döda djur och växter bryts ner
• Biologisk mångfald- variationen av växter, djur och andra 

organismer på alla nivåer
• Livsmiljö- alla arters livsmiljöer som förutsättning för att arten 

ska utvecklas och fortleva
• Resiliens- ekosystemens förmåga att klara förändringar, deras 

motståndskraft och möjlighet att återhämta sig

Reglerande ekosystemtjänster
• Klimatreglering- upptag av koldioxid och kväve samt 

produktion av syre
• Sedimentbevarande- bindning av sediment genom vegetation, 

förhindrande av erosion
• Minskad övergödning- organismernas förmåga att omsätta 

överskott av kväve och fosfor

EKOSYSTEMANSATSEN 
och tillämpningen i denna MKB 



BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra BohuslänD3 konsekvenser BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra Bohuslän

78

• Biologisk rening- en organism reglerar överflödet av en annan 
och upprätthåller balansen mellan olika arter, begränsning av 
skadedjur, patogener och skadliga processer

• Reglering av föroreningar- nedbrytning av miljöfarliga 
ämnen eller lagring i sediment

Försörjande ekosystemtjänster
•  Livsmedel- fisk, skaldjur, alger mm
•  Råvaror- sand, sten, olja mm
•  Genetiska resurser- arvsanlag
•  Kemikalier- för medicin, bioteknik mm
•  Utsmyckningar- snäckor, drivved mm
•  Energi- från vågor, vind och strömmar
•  Utrymme och vattenvägar- tillgänglighet och framkomlighet

Kulturella ekosystemtjänster
• Rekreation- turism, bad, båtliv, avslappning, sportfiske, 

fågelskådning
• Estetiska värden- skönhetsupplevelser och tystnad
• Vetenskap och utbildning- miljöstudier för alla åldrar, 

forskningsmaterial, ökad miljömedvetenhet, historiska uppgifter 
om miljöförändringar och indikatorer på kommande förändringar

• Kulturarv- historiska vrak, fornfynd, fiskelägen, kustsamhällen, 
marina lämningar, sjömärken

• Inspiration- inspirationskälla för konst, litteratur, musik
• Naturarv- etisk omsorg från förfäder till kommande 

generationer

FOKUSOMRÅDEN OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Anspråken i de fyra fokusområden som redovisas i denna 
konsekvensbeskrivning påverkar havets ekosystem negativt eller 
positivt. Att ekosystemen är friska och inte skadas på kort eller 
lång sikt är en av grundförutsättningarna för en långsiktigt hållbar 
utveckling i planområdet.

Också fokusområdet ”Naturvärden” kan beskrivas utifrån 
ekosystemperspektivet. De kulturella ekosystemtjänsterna som t ex 
rekreation, estetiska värden, vetenskap och utbildning är tjänster 
som människor i området får gratis tillgång till genom att de höga 
naturvärdena skyddas och utvecklas. I planen föreslås nya och 
ombildade skydd för naturmiljöer där ökad tillgänglighet är exempel 
på en nytta som erbjuds samtidigt som skydden förstärks. Se vidare 
under ”Sociala konsekvenser” i konsekvensbeskrivningen.
Inom varje övrigt fokusområde redovisas konsekvenserna av ett 
genomförande av planens förslag. Här visas också sammanställt om 
förslagen påverkar ekosystemtjänsterna positivt eller negativt. 
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Tabellen redovisar analys av vilka ekosystemtjänster som olika anspråk under respektive 
fokusområde är i behov av.  Analysen gjordes tidigt i planprocessen och ligger till grund för 
utformningen av planförslaget.
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BESKRIVNING AV NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet beskriver en förmodad utveckling om blå ÖP för 
Norra Bohuslän inte skulle antas av kommunerna och därför inte blir 
genomförd.

Nollalternativet innebär en framskrivning av förhållandena till 
referensåren 2035 och 2050. Till 2050 kommer så mycket att ha 
hänt som vi inte kan förutsäga idag och som påverkat havsmiljön och 
kommunernas planeringssituation att ett sådant nollalternativ inte är 
meningsfullt att skissera som jämförelsealternativ. 

Redan idag samverkar kustkommunerna i Norra Bohuslän i en rad 
frågor som har med kommunal planering, förvaltning och styrning 
att göra. Den mest troliga utvecklingen är att kommunerna även 
fortsättningsvis kommer att samarbeta om gemensamma frågor. I 
det nollalternativ som ska jämföras med planförslaget antar vi att 
kommunerna inte samarbetar i just sådana frågor som handlar om 
kustvatten och hav.  

Om lagstiftningen vid referensåren 2030-2035 liknar dagens, 
och att kommunernas självbestämmande vad gäller mark- och 
vattenanvändningen inom det egna området finns kvar, kan ett 
rimligt nollalternativ beskrivas som att de enskilda kommunernas 
översiktsplaner fortsatt kommer att gälla och att kommunerna i Norra 
Bohuslän tar fram nästa generations översiktsplaner på egen hand 
utan den samordning kommunerna emellan som blå ÖP innebär. 
Med samma lagstiftning som dagens ska översiktsplanerna dessutom 
aktualitetsförklaras var fjärde år, då kommunerna kan uttrycka sin 
viljeinriktning om bl a vattenområdenas användning.  

Om kommunerna väljer att planera sina kust- och havsområden på 
egen hand utan mellankommunal samverkan riskeras att initiativet 
gentemot staten försvagas. Nollalternativet utgår visserligen 
ifrån att lagstiftningen är densamma och att kommunerna också 
fortsättningsvis har rätt att själva bestämma om användning av 
mark- och vatten inom den egna kommunen. Olika bestämmelser och 
allmänna intressen begränsar dock kommunernas möjlighet redan 
idag att råda över användningen av sina kust- och havsområden. Om 
kommunerna inte visar en enad syn och tar gemensamma initiativ 
riskeras att handlingsfriheten gentemot staten begränsas ytterligare. 

Kommunerna i norra Bohuslän är förhållandevis små och har därför 
svårt att på egen hand uppfylla de ökade kraven och att ensamma 
ta ansvaret för planeringen av mark och vatten på det sätt som 
nollalternativet innebär. 

ALTERNATIV  
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Det kommungemensamma planeringsarbetet med blå ÖP har 
inneburit att ett omfattande kunskapsunderlag vad gäller vattenbruk, 
friluftsliv etc tagits fram. Ett sådant underlagsmaterial hade den 
enskilda kommunen i nollalternativet troligen inte haft resurser till. 

Genom Blå Öp hävdar kommunerna en gemensam uppfattning om 
vilken utveckling av t ex näringsliv, turism, naturvård och friluftsliv i 
kust- och havsområdet som önskas och också hur utvecklingsinsatser 
i de värdefulla natur- och kulturmiljöerna kan vara förenliga med ett 
bevarande av dessa. I nollalternativet har kommunerna avsagt sig 
möjligheten till gemensamma initiativ.

ÖVRIGA ALTERNATIV SOM BESKRIVITS 
I PLANPROCESSEN
I samrådshandlingen finns en redovisning av hur planprocessen har 
gått till och vilka alternativ som tagits fram och förkastats. Några 
alternativa förslag har inte tagits fram för planområdet som helhet, 
utan studerats för varje geografiskt område där det finns risk för att 
konflikter mellan olika anspråk kan uppstå.
Ytterligare alternativ förutom nollalternativet kommer inte att 
redovisas i konsekvensbeskrivningens utställningshandling.
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PLANFÖRSLAGET FÖR BLÅ ÖP I KORTHET
I planförslaget beskrivs mark- och vattenanvändningen utifrån de fem 
fokusområdena Naturvärden, Marina livsmedel, Maritim turism och 
rekreation, Sjöfart och båtliv och Marin energi samt forskning.

Naturvärden 
I planförslaget finns rekommendationer som avser Grundområden, 
Förhållningssätt till gällande föreskrifter i skyddade områden, 
Förslag till ändrade föreskrifter, Förslag till utredningar för ökat 
naturskydd samt Förslag till fler och större hänsynsområden. Se 
vidare under avsnittet Planförslag- Naturvärden.

De skyddade naturområden, där gällande föreskrifter stöds är 
Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas naturreservat samt Nord 
Långö naturreservat i Strömstads kommun.

Skyddade område där ändrade föreskrifter föreslås är 
Tanumskustens och Gullmarns naturreservat/ naturvårdsområde. 
Avsikten med förslaget till översyn är bl a önskan om ökad 
tillgänglighet för friluftslivet. Gullmarsfjorden finns även utpekad 
som utredningsområde för naturskydd, se nedan.

Värdefulla naturområden som föreslås bli utredda för ökat eller nya 
skydd är:
• Norra och södra Hällsö i Strömstads kommun 
• Styrsö, Norra Öddö, Lindholmen i Strömstads kommun
• Hällsö i Tanums kommun
• Havsområdet Svabergsgrunden, som är ett stort öppet område 

i havet med rik fauna och hög diversitet mellan olika arter 
utreds som marint naturreservat. I området ingår Hållö, som är 
naturreservat och utvecklingsområde för turism. 

• Gullmarsfjorden, vars vattenområde och omgivande stränder 
är naturvårdsområde/ reservat enligt 7 kap MB, och vars 
vattenområde är skyddat enligt Natura 2000, utreds som 
nationalpark.

Vidare föreslås att antalet hänsynsområden ska utökas från tre till 
tolv områden, och att de blir större än de befintliga. Se vidare under 
Maritim turism och rekreation.

Naturvärden

Grunda områden

RS1 Skyddad natur 
samexistens (gällande 
föreskrifter stöds)

R2 Skyddad natur
förändringar

R3 Utredningsområden 
för naturskydd

Hänsynsområden 
(Se avsnit maritim 
turism och rekreation)

BESKRIVNING AV 
PLANFÖRSLAGET  
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Marina livsmedel
Inom fokusområdet marina livsmedel föreslås nya platser för 
vattenbruk huvudsakligen lokaliserade till de inre kustvattnen. 
De flesta områdena föreslås för odling av musslor och ostron, 
men på några platser föreslås också att kombinationsodling av 
fisk och t ex musslor och/eller alger ska kunna prövas, sk IMTA. 
(Integrerad multitrof akvakultur) eller integrerad flerartsodling som 
odlingstekniken kallas i denna konsekvensbeskrivning 

Inom de yttre kustvattnen föreslås vad som i planförslaget benämns 
utvecklingszoner. Två sådana områden (Tanum 3 och 4) föreslås 
till Tanums kommuns södra kustområde, ett område föreslås väster 
om Ramsvikslandet (Sotenäs 2) och fem områden föreslås till det 
yttre kustområdet väster om Gåsöarkipelagen i Lysekils kommun. 
(Lysekil 1-5). 

En utvecklingszon Sotenäs 1, föreslås till utsjön.

Användningssättet i de utpekade utvecklingszonerna kan inte avgöras 
i denna blå ÖP, men vad gäller odling av marina livsmedel kan tänkas 
att t ex algodlingar, som är i behov av stora ytor, samt fiskodlingar 
kan vara lämpliga att pröva.

Se vidare under Marin energi samt forskning i de fall 
utvecklingszonerna också ska kunna användas för marin energi.  

Maritim turism och rekreation
Inom fokusområdet Maritim turism och rekreation redovisas 
tre Utvecklingsområden för turism, Väderöarna, Hållö och 
Skeppsholmen. Väderöarna och Hållö är äldre fyrplatser som 
omvandlats till besöksmål med gästhamnar, tilläggsplatser för 
turbåtar, övernattningsmöjligheter, restaurang etc. Skeppsholmen 
är en holme utanför Norra hamnen i Lysekil, där det finns en liten 
bebyggelsegrupp och tilläggsplats för besökare på öns östsida. 
Holmen är en del av staden och har ett värde som bärare av 
kulturarvet och stadens ursprung i sillperioderna. Ön är ett populärt 
stadsnära mål för båtburna stadsbor och besökare. I blå ÖP föreslås 
att anläggningarna på Väderöarna och Hållö ska kunna kompletteras 
på ett sådant sätt att tillgängligheten till områdena förbättras och att 
ytterligare anläggningar och verksamheter som stärker besöksnäring 
och friluftsliv kan tillkomma.  På Skeppsholmen föreslås en försiktig 
utveckling främst med inriktning mot ökad tillgänglighet till ön. 
Befintliga turistiska verksamheter som dykning och snorkling kan 
kompletteras med andra upplevelser med utgångspunkt i kust- och 
skärgårdsmiljö. Kompletteringar som ökar tillgången och kunskapen 
kopplat till skärgårdens natur- och kulturmiljöer är eftersträvansvärd.

Enligt 7 kap 1 § MB ska var och en som utnyttjar allemansrätten 
eller annars vistas ute i naturen visa hänsyn och varsamhet i sitt 
umgänge med den. Denna paragraf ligger till grund för beslut om 
Hänsynsområden, där länsstyrelsen vill förtydliga allemansrätten 

Marina livsmdel
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i välbesökta skärgårdsområden med goda lägen för naturhamnar 
och friluftsliv. I hänsynsområdena uppmanas besökare att t ex inte 
köra fort, inte spela hög musik eller inte orsaka svall för förtöjda 
båtar. Det finns tre beslutade hänsynsområden och i planen föreslås 
att ytterligare nio hänsynsområden som är betydligt större än de 
befintliga bildas. 

Under Områden för båt- och friluftsliv föreslås vattenområden 
som är särskilt lämpade för båtliv och friluftsliv till sjöss. Med båtliv 
menas fritidsaktiviteter med alla typer av fritidsbåtar från stora 
motor- och segelbåtar till små ekor och kajaker. I områdena ingår 
befintliga allmänna farleder men också omärkta leder för spontana 
vägval till sjöss. Områdena bör enligt förslaget lämnas fria från t ex 
anläggningar för vattenbruk och andra fasta anläggningar som kan 
förhindra båtlivets framkomlighet eller möjligheterna att på ett säkert 
sätt utöva friluftsliv i vattenområdet.

Områden med höga friluftsvärden, men utan formellt skydd 
i reservat eller nationalpark och som inte heller ryms inom 
rekommendationerna Hänsynsområden och Områden för båt- 
och friluftsliv redovisas i Områden av värde för turism och 
rekreation. Inom de utpekade områdena ryms bl a skärgård med 
populära naturhamnar, fiskeplatser, badplatser och andra målpuknter 
av värde för det rörliga friluftslivet.  Inom områden bör inga 
anläggningar tillåtas som kan hindra ett aktivt friluftsliv eller påverka 
upplevelsevärdena i skärgården negativt.

Vidare föreslås att tre områden avsättas som Aktivitetsområden 
för motorsport. Dessa tre är Starekilen utanför Strömstad, 
Tullboden innanför Malmön och Valbodalen väster om Lysekil. 
Samtliga är befintliga platser för båtmotorsport idag där olika 
aktiviterer som motortävlingar, skoteråkning etc förekommer. 

Sjöfart och båtliv
Inom fokusområdet redovisas under Samexistens sjöfart 
farleder för sjöfart. Som viktiga förutsättningar anges stora hamnar 
(Strömstad, Brofjorden och Lysekil) samt djupa och skyddade lägen 
för sjöfarten (Kålvik). Blå ÖP har begränsat mandat att påverka 
områdenas innehåll och omfattning och här föreslås därför inga 
förändringar. 

Under Utvecklingsområde för småbåtshamn föreslås fem 
områden- Starekilen i Strömstads kommun, Lahälla i Brofjorden, 
Lysekils kommun samt tre områden i Tanums kommun-Västbacken 
på Raftö samt Lökholmen och Kvarnekilen i Havstenssund. 

Områdena i Tanums kommun finns beskrivna i kommunens 
översiktsplan 2017. 

Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet vad gäller tillstånd 
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för nya småbåtshamnar som prövas enligt miljöbalkens 11 kapitel 
Vattenverksamhet. 

Under Platser med möjligt undantag från dumpningsförbud 
(mudderplatser) föreslås sex nya platser- Malmön västra och 
östra, och Ösöfjorden i Sotenäs kommun, Borgen väster om 
Hunnebostrand, Stora Björkholmen i Fjällbackaskärgården samt ett 
läge utanför Strömstad. Dessa platser har inventerats som lämpliga 
utifrån en mängd kriterier som återfinns i utredningen ”Marina 
dumpningsplatser i Västra Götaland” Klingberg och Willin 2016. Det 
finns ett stort behov av nya dumpningsplatser för mudder eftersom 
befintliga områden i de flesta fall inte är lämpliga att utöka som 
dumpningsområden. 
Prövning av nya områden för dumpning av muddermassor 
sker efter regler i miljöbalkens 11 kapitel Vattenverksamhet. 
Prövningsmyndighet är Mark- och Miljödomstolen.  

Marin energi samt forskning
Inom fokusområdet redovisas under Utvecklingszoner två 
områden (Tanum 3 och 4) inom Tanums kommuns södra 
kustområde, ett område väster om Ramsvikslandet (Sotenäs 2) 
och fem områden i det yttre kustområdet väster och nordväst 
om Gåsöarkipelagen i Lysekils kommun. (Lysekil 1-5). Ett 
utvecklingsområde Sotenäs 1, föreslås i utsjözonen.

Användningen i de utpekade utvecklingszonerna kan inte avgöras 
i denna blå ÖP, men om områdena ska användas för utveckling av 
marin energi kan tänkas att tex testområden för vågkraft kan vara 
lämpliga i områdena.

Områdena Tanum 3 och 4 och Sotenäs 2 bedöms inte lämpliga 
för vindkraftanläggningar på grund av de restriktioner för större 
vindkraftanläggningar som uttrycks i miljöbalkens 4 kapitel 3 
§. (Förbud mot miljöstörande anläggningar inom det obrutna 
kustområdet). Vindkraftanläggningar inom utvecklingszonerna 
Lysekil 1-5 är inte lämpliga eftersom de delvis ligger inom riksintresse 
för totalförsvaret. Bedömningen i planförslaget är det endast är i 
utsjöområdet Sotenäs 1 som vindkraft kan prövas.

Under Forskningsintressen pekas ett stort antal områden ut 
som särskilt värdefulla för forskning. De flesta av dessa ligger nära 
forskningsstationerna på Tjärnö och vid Gullmarsfjorden och är 
befintliga undersökningsområden där forskning pågått under lång 
tid. Områdena uppmärksammas i blå ÖP eftersom det är viktigt att 
hänsyn tas av andra verksamheter som kan förändra förhållandena 
inom områdena. 

Marin energi 
samt forskning

R6 Utvecklingszoner 

R15 Forskningsintressen
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Nollalternativet kan, jämfört med planförslaget, innebära en 
allmänt sett otydligare hållning till planering av kust- och 
havsområdena. Eftersom kommunerna i nollalternativet inte 
samverkar kring nyttjandet och utvecklingen av den gemensamma 
resurs som kustvattnen och havet är kan man anta att planeringen i 
nollalternativet mycket mer kommer att genomföras på egen hand 
utan fördelarna som en samverkan innebär.

Planförslaget bedöms sammanfattningsvis vara bättre än 
nollalternativet från miljösynpunkt eftersom:
• Miljöbedömningen av blå ÖP görs utifrån ett helhetsperspektiv 

med särskilt fokus på användning av kustvattnen och havet inom 
hela norra Bohusläns vattenområde.

• Frågor kopplade till havsmiljön uppmärksammas på ett tydligare 
sätt.

• Det heltäckande kunskapsunderlag som ligger till grund för 
utpekande av områden för naturmiljöer och marina näringar är 
betydligt mer omfattande i planförslaget eftersom kommunerna 
i nollalternativet inte haft intresse och möjlighet att ta fram ett 
sådant underlag. 

• I planförslaget redovisar kommunerna en gemensam syn på 
hur kust- och havsområdet ska utvecklas och nyttjas som en 
gemensam resurs och för hela områdets bästa. I nollalternativet 
kommer den enskilda kommunen att i första hand planera utifrån 
sina egna intressen.

• Genom planförslaget har kommunerna gentemot staten visat en 
vilja att tillsammans ta ett större ansvar för planeringen av det 
gemensamma kust- och vattenområdet. I nollalternativet finns en 
risk för att den enskilda lilla kommunen blir överkörd av staten 
vad gäller möjligheter att utnyttja och ta vara på havsområdets 
resurser. Ensam är inte stark i dessa sammanhang.

• Det gemensamma planarbetet som genomförts i blå ÖP är 
en god grund för fortsatt gemensamt arbete kring planering 
och miljöfrågor som rör kust och hav. I nollalternativet har 
kommunerna missat den möjligheten.

JÄMFÖRELSE MELLAN PLAN-
FÖRSLAG OCH NOLLALTERNATIV  
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Miljöbedömningen har, till och med samråd, bland annat bidragit till 
följande ändringar av planförslaget:

Fokusområde marina livsmedel
Områdena Lysekil 25 och 26 för odling av musslor och för test av 
integrerad flerartsodling i Gullmarn har tagits bort dels på grund av 
att Gullmarn är ett naturskyddat område som föreslagits få utökat 
skydd som nationalpark, dels för att odlingar riskerar allt för stor 
påverkan på rekreations- och friluftsvärden.

Fokusområde maritim turism och rekreation
Områden kopplade till båt- och friluftsliv har utökats i förhållande till 
samrådsförslaget. Inriktningen på föreslagna utvecklingsområden för 
turism har ändrats till större fokus på friluftslivet. 

Fokusområde sjöfart och båtliv
Områden kopplade till båt- och friluftsliv har utökats i förhållande 
till samrådsförslaget. Större fokus är lagt på områdenas värde för 
friluftslivet. Framkomligheten och upplevelsevärdena ska säkras.

Fokusområde marin energi samt forskning
Utsjöområden som helt eller delvis tagits bort:
Strömstad 1, Tanum 1 och Tanum 2 har tagits bort eftersom 
de föreslogs ligga inom Kosterhavets nationalpark eller inom 
Väderöarnas naturreservat och föreslagen utveckling riskerar att 
strida mot gällande föreskrifter. 

Sotenäs 1 är minskat till halva ytan på grund av konflikt med 
totalförsvarets intressen.

Sotenäs 3 och Sotenäs 4 har tagits bort på grund av konflikt med 
totalförsvarets intressen.

Områden i Lysekil har justerats och minskats i omfattning på grund 
av konflikt med totalförsvarets intressen. Fler, mindre områden har 
istället tillkommit i Lysekil.

MILJÖBEDÖMNINGEN 
OCH FÖRSLAGET
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Fokusområdet behandlar yrkesfiske, vattenbruk i kustzonen, och 
utvecklingsområden avsedda för antingen vattenbruk eller marin 
energi. 

RS4	Yrkesfiske	samexistens
Rekommendation i planen
Inom utpekade områden ska hänsyn till yrkesfisket tas vid all 
förändring som kan påverka dess förutsättningar. 

I planförslaget visas på områden där yrkesfiskets intressen särskilt 
ska beaktas. De utpekade områdena är till stora delar av riksintresse 
för yrkesfisket, men utgörs också av andra värdefulla fiskeområden.

Fisket bedrivs inom Kosterhavets nationalpark enligt särskild 
överenskommelse. Avsikten med planförslaget är att fiskets och 
naturvårdens intressen ska kunna samverka och att fiske ska bedrivas 
på ett kontrollerat sätt som långsiktigt gynnar bestånden. 

Konflikt mellan Totalförsvaret intressen och yrkesfisket kan 
uppkomma i riksintresseområdet om försvarets intressen på 
något sätt skulle begränsa möjligheten att fiska under vissa tider. 
Utgångspunkten i blå ÖP är dock att Totalförsvarets och fiskets 
intressen ska kunna samverka utan konflikter. Kommunerna saknar 
dock mandat att genom planförslaget påverka Totalförsvarets och 
fiskets intressen i dessa avseenden. 

I planförslaget redovisas inga åtgärder som påverkar 
förutsättningarna för fisket.

R5 Områden för vattenbruk i kustzonen
Rekommendation i planen
Inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning av 
anläggningar för vattenbruk.

PÅVERKAN OCH 
KONSEKVENSER AV 
PLANFÖRSLAGET

MARINA LIVSMEDEL

I planförslaget 
redovisas:
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 • fisk
 • alger



BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra BohuslänD3 konsekvenser BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra Bohuslän

89

Allmänt 
Odling av musslor har förekommit under lång tid i Bohusläns 
kustvatten och det finns god kunskap och lång erfarenhet av sådana 
odlingar. Också odling av – eller snarare bankförvaltning- av ostronet 
Ostrea edulis förekommer om än i mindre utsträckning.

Övrigt vattenbruk som odling av fisk och odling av alger förekommer 
ännu inte i någon stor skala inom kustområdet även om fler 
algodlingar förutspås komma igång om förutsättningar ges. 

Vattenbruk ger mycket olika påverkan på omgivande miljö beroende 
på dels vilken typ av vattenbruk som bedrivs, dels på var det förläggs- 
i de inre kustvattnen eller i de yttre där vattenomsättningen ofta är 
bättre än i de inre vattnen. Skyddade lägen i de inre vattenområdena 
har dock andra viktiga fördelar vid val av områden.  

Gemensamt för all form av vattenbruk i havet är att det är ytkrävande, 
vilket medför att det måste konkurrera med många andra intressen 
som friluftsliv, sjöfart, naturvärden etc. i de kustavsnitt där 
vattenbruk föreslås.

Planförslaget och prövning av tillstånd 
Oavsett om det är odling av fisk, kräftdjur, musslor, ostron eller alger 
och oavsett odlingsvolym ska alla vattenbrukare ska ha tillstånd 
för att driva sin verksamhet. Ansökan om odling av fisk, musslor 
och ostron hanteras enligt fiskerilagstiftningen och ansökan om 
algodling hanteras som vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 
kap. Länsstyrelsen prövar tillstånd om odling av fisk, musslor och 
ostron, medan det är Mark och miljödomstolen som beslutar om 
tillstånd för algodlingar. De prövande myndigheterna genomför också 
en samlad prövning i sina beslut om tillstånd vad gäller eventuella 
strandskyddsdispenser, om odlingen ligger inom skyddad natur som 
naturreservat eller inom Natura 2000- områden eller om det krävs 
tillstånd enligt annan lagstiftning för att etablera odlingen.

Områden i planförslaget
I planen föreslås i kustområdet 18 nya platser för odling av musslor 
och ostron, fyra för enbart ostron, tre för integrerad flerartsodling, se 
nedan, och en plats för s k miljöodling. 
De föreslagna platserna för vattenbruk i kustzonen har valts 
utifrån kriterierna i en inventering som gjorts i samband med 
arbetet med rapporten ”Vattenbruk på Västkusten”. Slutsatserna i 
rapporten används också som underlag i denna miljöbedömning av 
vattenbrukets miljöpåverkan. Avsikten med utpekandet av områden 
i den kommunala översiktsplanen är att det dels ska underlätta för 
den som söker tillstånd att välja lämplig plats, dels kunna vara ett av 
underlagen för länsstyrelsen vid prövningen av tillstånd.

Odling	av	fisk 
Fiskodling med traditionella tekniker som öppna kassar innebär stor 
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belastning på miljön genom bl a närsaltsutsläpp, bottenpåverkan 
och risker för smittspridning. Sådan fiskodling bedöms därför inte 
möjlig att etablera inom det område som blå ÖP omfattar. Det 
pågår utvecklingsarbete för andra tekniska lösningar med system 
som är helt eller delvis slutna. Landbaserade fiskodlingar där man 
recirkulerar och renar vattnet från näringsämnen (RAS) är också 
exempel på miljövänlig teknik som inte behöver belasta kustvattnen.
I planförslaget föreslås tre områden där integrerad flerartsodling 
av t ex fisk och musslor eller alger kan förekomma. Sådan odling 
kompenserar för näringsutsläppet från fiskodlingen och bidrar 
därmed till att minska miljöbelastningen.

Föreslagna områden för integrerad flerartsodling i kustområdet är 16 
SV Otterön, 21 NO Stora Håskär och 24 Skalhamn-Bastevik.

Odling av mussla och ostron i kustområdet
I planförslaget föreslås områden för vattenbruk i kustzonen som är 
särskilt lämpade för odling av blötdjur som mussla och ostron. De 
utpekade områdena utgörs dels av områden i anslutning till befintliga 
odlingsområden med gällande tillstånd, dels av helt nya områden. 
Musslor och ostron filtrerar och tar upp näringsämnen som kväve 
och fosfor och sådana odlingar har därför mycket liten miljöpåverkan 
vad gäller utsläpp av närsalter och smittspridning. En lokal 
bottenpåverkan av fekalier från både musslor och ostron förekommer 
dock vid odlingarna. Bottenpåverkan från musslor är något större än 
den från ostron eftersom musslor odlas med större täthet än ostron. 
Lämpliga bottnar behövs för respektive typ av odling, vilket hanteras i 
samband med prövning av tillstånd.
Ostron kräver grunda vatten för att settla och också relativ hög 
vattentemperatur. Området ska vara skyddat från vågor och samtidigt 
ha bra vattenomsättning. Vattenkvaliteten ska vara god och odlingen 
får inte förläggas nära utsläppspunkter för reningsverk. För musslor 
för humankonsumtion gäller ungefär samma krav, men djupet ska 
vara större - 7-20 meter.

Odling av alger
Odling av alger i havet förekommer hittills endast i liten omfattning 
och då främst inom forskning. Alger kan användas både för 
energiproduktion och som råvara vid materialtillverkning. I algerna 
finns dessutom nyttiga ämnen för livsmedel och foder. 

Alger har sannolikt mycket liten miljöpåverkan vad gäller 
närsaltsutsläpp, bottenpåverkan, smittspridning eller konkurrens 
med andra arter i ekosystemet.

Algodlingar av makroalger som olika arter av tång är ytkrävande. 
Odling av makroalger sker genom att sporer från reproduktiva alger 
sås på linor som sätts ut i havet. De försöksodlingar som finns ligger 
på olika platser med olika djup inom Kosterhavets nationalpark, 
vilket kan ses som en indikation på algodlingens positiva effekter på 
havsmiljön.
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Algodlingar ska ha visst skydd av öar, dvs inte vara utsatta för allt för 
höga vågor och vattenomsättningen ska vara god. Av praktiska skäl 
bör odlingarna inte ligga på alltför stora djup och vattnet ska vara 
rent.

Påverkan och konsekvenser av kustnära vattenbruk

Påverkan på naturmiljöer och strandskyddade områden
Samtliga föreslagna områden ligger inom riksintresse för naturvård 
utom föreslaget område för miljöodling vid Rixö i Brofjorden. Se 
vidare under avsnittet Riksintressenas behandling.

De flesta områdena berör strandskyddade områden inom 300 meter 
från strandområdet.

Naturvårdsområde/ naturreservat
Av föreslagna odlingsområden ligger de för musslor och ostron 
15 Pinnö-Otterö inom Tanumskustens naturvårdsområde och 27 N 
Pittleholmen och 28 Gåsö Ränna inom Gullmarns naturvårdsområde. 
Område 11 Fölungen ligger delvis inom naturreservat Kalvö-Lindö- 
Trossö. Föreslaget område för integrerad flerartsodling 16 SV 
Otterön ligger delvis inom Otteröns naturreservat.

I gällande föreskrifter för Gullmarns naturvårdsområde står att det 
är förbjudet utan länsstyrelsens tillstånd att anlägga musselodling, 
fiskodling, algodling eller annan odling av växt- och djurarter. 

I föreskrifterna för Otteröns naturreservat och för Kalvö-Lindö- 
Trossö finns inga föreskrifter om åtgärder i vatten. 

Odlingstyp    Diffus miljöpåverkan     Bottenpåverkan     Smittspridning     Biotopkonkurrens

O. edulis  1   1   1   1

C. gigas   1   1   1   2

Musslor   1   2   1   1

Kassodling fisk 2   2   3   1-(3) *

Algodling   1    1    1    1

Tabell över odling av olika arters miljöpåverkan 1-3 där 1 är ingen eller positiv påverkan och 
3 är grov påverkan. * Vid haverier är denna påverkan stor, exempelvis kan en sjös ekosystem 
störas grovt av ett fiskodlingshaveri då all vild fisk i betesstorlek äts upp snabbt och resterande 
odlad fisk svälter.

Ur rapporten ”Vattenbruk på Västkusten” rapport januari 2015

 Arternas miljöpåverkan sammanställning
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Vattenbruk inom Natura 2000- områden
Föreslagna odlingsområden för musslor och ostron som helt eller 
delvis ingår i Natura 2000- område är:
•  1 Idefjorden inom Idefjordens Natura 2000- område
•  9 N. Resö, 10 Stridsfjorden, 13 Långeskär, 14 N Pinnö, och 15 

Pinnö-Otterö inom Tanumskustens Natura 2000- område
•  12 Sannäsfjorden inom Sannäsfjordens Natura 2000- område 
•  27 N Pittleholmen och 28 Gåsö Ränna, inom Gullmarns Natura 

2000- område.

Områden med integrerad flerartsodling som ligger inom Natura 
2000- områden är:
•  16 SV Otterön inom Tanumskustens Natura 2000- område

För varje Natura 2000- område finns en bevarandeplan upprättad. 
Det är i denna som det framgår varför det aktuella området är 
skyddsvärt, vilka livsmiljöer och arter som ska skyddas och vad det 
är som kan skada eller störa livsmiljöerna så att ett bevarande av de 
skyddsvärda arterna försvåras.

Miljöpåverkan genom närsaltutsläpp från mussel- och ostronodlingar 
är mycket liten. Påverkan på bottnarna från odlingarna är lokala 
under och närmast runt odlingarna. Odlingarna föreslås i huvudsak 
till de inre kustvattnen som ofta är starkt övergödda. Bedömningen är 
därför att odlingar i föreslagna områden kan tillkomma utan att skada 
uppkommer på den livsmiljö eller de arter som ska bevaras i området. 
På vilket sätt som odlingarna påverkar Natura 2000- områdena och 
om tillstånd kommer att krävas från Natura 2000- bestämmelserna 
kan inte avgöras i denna konsekvensbeskrivning eftersom tillräckligt 
underlag saknas för bedömningar i det enskilda fallet. 

Musslors och ostron har förmåga att filtrera och ta upp näringsämnen 
och därigenom motverka övergödning. Det kan därför vara så att 
natur- och miljöförhållandena kan förbättras i de Natura 2000- 
områden där det finns risk för de skyddsvärda arterna påverkas 
negativt av övergödning. Förutsättningen är dock att odlingarna 
lokaliseras till platser med lämpliga bottentyper där arterna inte 
påverkas negativt av fekalienedfallet från odlingarna.

Tekniken för integrerad flerartsodling av fisk och t ex musslor, är 
relativt obeprövad, och det finns risker att, om den inte fungerar 
tillfredsställande, kan innebära att Natura 2000- området utsätts 
för alltför stor negativ påverkan genom t ex övergödning eller att 
obalans i ekosystemen kan uppkomma. Bedömningen är att det finns 
en risk för att integrerad flerartsodling inom Natura 2000- området 
påtagligt kan påverka förhållandena och att det kan finnas en viss 
risk för att skada kan uppstå. Om skada kan uppstå får tillstånd 
till verksamheten inte lämnas. Vattenkvaliteten i det aktuella 
vattenområdet håller måttlig ekologisk status och det finns också risk 
för att miljökvalitetsnormerna för kustvattnen inte kan uppnås. Se 
vidare under Miljökvalitetsnormer för vatten. 

Inom Natura 2000- 
område krävs tillstånd för 
att bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som 
på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i området. 
Tillstånd får lämnas 
endast om verksamheten 
eller åtgärden ensam eller 
tillsammans med andra 
pågående eller planerade 
verksamheter eller åtgärder
-inte kan skada den 
livsmiljö eller de arter i 
området som avses att 
skyddas eller
- medför att den art eller de 
arter som avses att skyddas 
utsätts för en störning 
som på ett betydande sätt 
kan försvåra bevarandet 
i området av arten eller 
arterna.

Bevarandeplan 
Tanumskustens Natura 
2000- område 
Syfte: bla att bevara 
de värdefulla marina 
miljöerna och 
havsstrandängarna 
Massproduktion av 
mikroorganismer, 
småsnäckor, småkräftdjur, 
borstmaskar och 
en mångfald andra 
ryggradslösa djur är en 
viktig näringsresurs för 
högre djur. 
Hot: Anläggande 
av bryggor, master, 
vindkraftverk, muddring. 
Ökad sedimentation av 
organiskt material kan ge 
upphov till syrebrist på 
bottnarna.
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Eftersom det krävs tillstånd för vattenbruksanläggningar kommer 
fortsatta utredningar om bottenförhållanden, strömmar etc att krävas 
som grund för prövningen. Det är först efter att sådana utredningar 
genomförts som det går att avgöra risken för eventuell skada på 
Natura 2000- området.  

Påverkan på landskapet
Vattenbruksanläggningar tar stora ytor i anspråk och kan vara 
förhållandevis dominerande inslag i landskapet. Relativt många 
och stora områden har pekats ut som lämpliga för vattenbruk i 
hela kustområdet utom i Kosterhavets nationalpark. Om odlingar 
skulle tillkomma i samtliga eller i de flesta av dessa områden skulle 
landskapet i stora delar av kustområdet förändras avsevärt. Odlingar 
påverkar på ett ganska påfallande sätt möjligheterna till att uppleva 
landskapet som orört. Å andra sidan ska de utpekade områdena ses 
som bruttoområden inom vilka odlingstillstånd ska kunna sökas, och 
det är inte sannolikt att de utpekade områdena kommer att utnyttjas 
till fullo. Se nedan om friluftslivet. 

Påverkan på friluftslivet
Samtliga utpekade odlingsområden utom Rixö vid Brofjorden ligger 
inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB. De i planen 
föreslagna områdena upptar för varje utpekat odlingsområde en 
betydligt större yta än de befintliga odlingsområdena gör. Detta 
innebär att det kan finnas risk för påverkan på friluftslivet när t ex 
framkomligheten till sjöss försämras.  

Å andra sidan har en noggrann avvägning gjorts i planförslaget 
mellan områden för t ex vattenbruk och utökade områden för 
båtliv och friluftsliv för att minimera konflikterna mellan de 
olika intressena. Dessutom är de i planförslaget utlagda ytorna 
för vattenbruk tilltagna så att det ska finnas en valmöjlighet 
för den enskilde vattenbrukaren att välja lämplig plats för sin 
vattenbruksanläggning inom de redovisade områdena. Bedömningen 
är därför att intressena vattenbruk och friluftsliv kommer att kunna 
samsas i de flesta fall och att påverkan på friluftslivet därför kommer 
att bli liten.

Föreslaget odlingsområde 6 Starekilen ligger placerat så att det finns 
risk för konflikt mellan föreslaget aktivitetsområde för motorsport 
och odlingsområdet. Eventuell konflikt mellan intressena bör utredas 
vidare i samband med tillståndsansökan för odling i det aktuella 
området.

Se vidare under avsnittet Riksintressenas behandling- Riksintresse 
för friluftsliv
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Påverkan på kulturmiljöer
Kustlandskapet präglas förutom av de unika naturmiljöerna också 
av kulturhistoriska lämningar på öar och skär samt värdefulla 
bebyggelsemiljöer i skärgården som vittnar om kustvattnens och 
landskapets betydelse för tidigare generationers möjlighet till liv och 
utkomst.

Om vattenbruket skulle få den betydelse som det ges förutsättningar 
för i blå ÖP, kan kustlandskapet att komma att förändras så 
att det blir svårare att uppleva ursprungligheten i de värdefulla 
skärgårdsmiljöerna. Det finns risk för att landskapet fragmentiseras 
och att sammanhanget förloras. Å andra sidan kan vattenbruket 
ge nya möjligheter till inkomst för kustbefolkningen när andra 
basnäringar som fiske och kustjordbruk förlorat betydelse. 
Vattenbruket kan ses som en ny typ av odlingslandskap i vattnet. 
Det kan ge kustområdet en ny identitet som ersättning för den 
traditionella som tidigare baserats på kustfiske och jordbruk.

Område 11 Fölungen föreslås inom riksintresse för kulturmiljövård 
Kalvö Lindö Trossö. Enligt värdebeskrivningen är Kalvö-Lindö-
Trossö en skärgårdsmiljö, där kulturlandskapet på de tre öarna 
präglas av småjordbruk kombinerat med fiske och fraktseglation. 
Uttryck för riksintresset är bl a fornlämningar som rösen, labyrinter 
och tomtningar, odlingslandskapet och bymiljöerna på Kalvö och 
Lindö samt också magasin och sjöbodar i strandområdet. 

Det föreslagna området för vattenbruk är markerat att ligga i de 
grunda vattenområdena mellan Trossö och Kalvö från strandlinjen 
mot öarna Stora och Lilla Fölungen på öarnas södra sida. I 
strandområdet finns några rösen och stensättningar men endast 
ett fåtal byggnader. Bedömningen är att riksintresset inte påtagligt 
skadas om odlingsområdet inte utnyttjas till sin fulla utbredning 
och om odlingarna förläggs en bit ut i vattnet på avstånd till 
strandområdet. Se vidare under Förenlighet med riksintressen.

Risker, hälsa och säkerhet
Ett genomförande av planens förslag ska leda till ökad produktion 
av marina livsmedel. Den ökade produktionen kommer att medföra 
en ökad båttrafik från odlingsområdena till hamnar och anslutande 
platser på land, vilket kan innebära en negativ påverkan på miljön 
genom buller och ökade utsläpp till luft och vatten i områden som 
berörs av den ökade trafiken. Det finns också en ökad risk för 
pååkning från fritidsbåtar som befinner sig utanför farlederna om inte 
odlingsområdena är ordentligt utmärkta till hela sin utbredning. 

Gemensamt för alla marina odlingar för humankonsumtion är 
att de behöver rent vatten. Odlingar ska därför inte placeras i 
närheten av reningsverkens utsläppspunkter. Den översiktliga 
bedömningen är att föreslagna odlingsområden inte ligger i sådan 
närhet till utsläppspunkterna att det finns risk för att föroreningar 
från dessa ska drabba odlingarna. Eftersom alla odlingar ska ha 
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tillstånd för verksamheten, kan frågan belysas vidare i den enskilda 
tillståndsandökan.
Det bedöms inte finnas någon risk för negativ påverkan på 
odlingarna vid översvämningar och höga vattenstånd orsakade av 
klimatförändringar. Däremot kan angöringspunkter, hamnar och 
övrig infrastruktur på land komma att påverkas. Konsekvenserna för 
dessa anläggningar tas dock inte upp i denna blå ÖP. 

R6 Utvecklingszoner
Rekommendation i planen 
Inom utpekade områden är kommunerna positiva till att 
produktions- och testanläggningar för marina livsmedel och marin 
energi prövas. 

Nio utvecklingszoner i havet utanför de inre kustvattnen föreslås i 
planen. Dessa utvecklingszoner ska ses som en framtidsresurs för 
utveckling av t ex nya typer av vattenbruk eller energianläggningar 
knutna till havet.

Samtliga utpekade utvecklingszoner kan vara framtida resurser för 
olika typer av odlingar där integrerad flerartsodling är en typ av 
odling.

Områdena är benämnda Tanum 3 och 4, Sotenäs 1 och 2 samt Lysekil 
1-5. Samtliga utom Sotenäs 1, som ligger i utsjözonen, är belägna 
inom de yttre delarna av kustvattenområdet. 

Påverkan och konsekvenser

Påverkan på naturmiljöer och strandskyddade områden
Områdena Tanum 3 och 4 och Lysekil 1-5 ligger inom riksintresse 
för naturvård. Områdena ligger så långt ut i kustvattnen att 
strandskyddet inte berörs. Inga skyddade områden berörs förutom 
Lysekil 1, 2, 4 och 5 som ligger inom Gullmarns naturreservat/
naturvårdsområde där vattnet också är ett Natura 2000- område. 

Områdena kallas i planförslaget för utvecklingszoner där 
användningssättet inte är närmare bestämt. Områdena ska ses som 
en resurs för framtiden och som sådana också kunna fungera för 
försök med olika och nya typer av odlingssystem. Det saknas ett 
liknande detaljerat underlag för utvecklingszonerna som finns för de 
föreslagna vattenbruksområdena i kustområdet. Konsekvenserna för 
naturmiljön av vattenbruk i de föreslagna utvecklingszonerna blir 
därför mer översiktligt beskrivna än för kustområdena. 

De odlingar som med dagens kunskap kan bli aktuella i de utpekade 
områdena är odling av fisk och odling av alger och musslor. Odling 
av sjöpung för framställning av biogas eller djurfoder kan också vara 
något för framtiden. 
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Hur naturmiljön påverkas är beroende av vilken typ av vattenbruk 
som prövas. Fiskodlingar innebär alltid att näring tillförs, vilket 
medför restprodukter som fekalier från fiskarna och överskott av 
tillförd näring, medan alger i normalfallet inte påverkar vattenmiljön 
på något negativt sätt alls. Integrerad flerartsodling av fisk och alger 
eller musslor förbättrar därför möjligheterna att minska den negativa 
miljöpåverkan som en fiskodling ger. 

Placering i områden med tillräckliga djup och med goda 
strömförhållanden är också sätt för att begränsa påverkan på 
vattenmiljön.

Det krävs stora områden med algodlingar för att kompensera 
fiskodlingars näringsutsläpp. Enligt rapporten ”Vattenbruk 
på Västkusten kan behövas ca 1 000 ha yta för algodling som 
kompensation för en havsbaserad regnbågsodling på 15 000 ton 
fisk i en integrerad flerartsodling om kvävetillförseln helt skall 
kompenseras. Integrerade flerartsodlingar med alger är utifrån denna 
förutsättning mycket ytkrävande.

Oavsett vilken typ av odling som ska prövas i områdena, och om 
de ska tillkomma på försök eller som kommersiella odlingar, krävs 
tillstånd. Djupare och bättre kunskapsunderlag måste tas fram för 
att en bedömning ska kunna göras om odling av fisk i de föreslagna 
områdena kan ske utan negativ påverkan på havsmiljön. 

Algodlingar bedöms däremot kunna tillkomma utan negativ påverkan 
på naturmiljön. Dock kräver också algodlingar tillstånd.

Vattenbruk inom mynningsområdet för Natura- 2000 Gullmarn
Område Lysekil 1, 2, 4 och 5 ligger i sin helhet inom Natura 2000- 
område Gullmarn.

Fjorden är ett av de viktigaste marina områdena i Sverige, och såväl 
mynnings- som fjordområde hyser en stor artrikedom. I rapporten 
Vattenbruk på Västkusten anges särskilt att känsliga miljöer och 
biotoper med starka skydd där odlingar kan ha en starkt negativ 
effekt bör inte användas för t ex fiskodlingar. Med tanke på hur 
oprövad tekniken är med integrerad flerartsodling med fisk och 
hur känslig Gullmarsfjorden är för ökad närsaltsbelastning och för 
påverkan som kan medföra att balansen mellan olika arter rubbas, 
bör fiskodlingar undvikas där, och försiktighetsprincipen tillämpas.

Fiskodling i Gullmarns mynningsområde skulle riskera att på ett 
påtagligt sätt påverka förhållandena i Natura 2000- området eller 
att t o m riskera att skada området, och till sådana åtgärder får 
inte tillstånd lämnas. Odling av fisk i Gullmarns mynningsområde 
bedöms därför utifrån tillgängligt kunskapsunderlag kunna medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Odling av alger kan däremot ge positiv påverkan på Natura 2000- 

Bevarandeplan 
Gullmarns Natura 
2000- område 

Syfte: att ett bevara 
marina naturtyper i ett 
fjordområde som är unikt 
för Sverige, som erbjuder 
livsbetingelser för en mycket 
speciell och artrik fauna och 
flora.
Gullmarsfjorden är 
Sveriges största och 
enda äkta tröskelfjord. 
Tröskelområdet är den 
barriär som är förklaringen 
till de speciella fysikaliska 
förutsättningar som 
utvecklat de goda och 
unika marinbiologiska 
förhållandena i 
fjordens vattenmassa. 
Gullmarsfjorden utgör 
ett av de mest artrika 
marina områdena i 
Sverige. Mynningsområdet 
utgör viktigt 
reproduktionsområde för 
säl (knubbsäl).

Hot: övergödning / 
tillförsel av näringsämnen 
och sedimentation. 
Förutom en fysisk påverkan 
(igenslamning) kan 
sedimentationen också 
medföra en ökad tillförsel 
av tungmetaller och 
organiska miljögifter.
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området genom att alger t ex inte medför någon närsaltbelastning 
eller risker för sjukdomsspridning. 

Påverkan på landskapet
Vattenbruksanläggningar är utrymmeskrävande, vilket särskilt gäller 
odling av alger och integrerad flerartsodling mellan fisk och alger. 
Områdena föreslås till havsområden som upplevs som orörda och 
storslagna för dem som vistas där. Känslan av orördhet riskerar att gå 
förlorad om så stora ytor som redovisas byggs ut med anläggningar 
för vattenbruk. 

Påverkan på friluftslivet
Samtliga områden utom Sotenäs 1 i utsjön ligger inom riksintresse för 
friluftsliv. Områdena föreslås utanför utmärkta farleder och utanför 
de områden som i planen pekats ut som särskilt värdefulla för båtliv 
och annat friluftsliv på sjön. 
Föreslagna utvecklingszoner Lysekil 1-5 ligger inom områden som är 
mycket intressanta och frekventerade av fritidsfiskare. 

Risker, hälsa och säkerhet
Lysekil 1, Lysekil 5 och Sotenäs 2 kommer i konflikt med 
Totalförsvarets intressen genom att områdena helt eller delvis ligger 
inom riksintresse för totalförsvar.

Sotenäs 1 ligger i anslutning till de stora farlederna vilket kan medföra 
risk för konflikter med sjöfarten. Utsjöplacering av odlingar medför 
långa transporter till och från odlingsområdet, och det finns ökad 
risk för haverier i det öppna havet. Detta kan ta bort miljönyttan av 
odlingsområden som placeras med så stora avstånd till land.

Områden	föreslagna	för	vattenbruk	där	det	finns	risk	för	
betydande miljöpåverkan 
Utifrån det kunskapsunderlag som finns tillgängligt för denna 
konsekvensbeskrivning och med motiv och slutsatser som redovisas i 
beskrivningen är bedömningen att de områden där risken är störst för 
att betydande miljöpåverkan uppstår främst är:
Odlingsområden 16 Otterön - fiskodling med integrerad 
flerartsodling. Området ligger inom Tanumskustens Natura 2000- 
område. 

Områdena Lysekil 1-5 - fiskodling med integrerad flerartsodling. 
Områdena ligger inom Gullmarns Natura 2000- område. 

Påverkan på ekosystemtjänster 
Avsikten med allt vattenbruk är i första hand produktion av livsmedel, 
som är en försörjande ekosystemtjänst. För denna ekosystemtjänst är 
det positivt att fler odlingsområden för fisk, alger och musslor/ ostron 
tillkommer i planområdet.  

Odlingar av mussla och ostron påverkar de stödjande 



BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra BohuslänD3 konsekvenser BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra Bohuslän

98

ekosystemtjänsterna framför allt genom att blötdjuren konsumerar 
och filtrerar växtplankton och alger och släpper ut fekalierester som 
kan ansamlas på de bottnar där odlingarna finns. Det finns då en 
liten risk för att livsmiljön för andra arter lokalt kan påverkas under 
odlingarna. Samtidigt kan odlingarna skapa nya livsmiljöer som 
är positiva för den biologiska mångfalden. Odling av musslor och 
ostron bidrar också positivt till minskad övergödning som är en 
reglerande ekosystemtjänst genom förmågan att filtrera och ta upp 
näringsämnen ur vattenmassan.  

Odling av fisk kan däremot påverka de stödjande ekosystemtjänsterna 
genom att den biologiska mångfalden, livsmiljöerna och resiliensen 
kan påverkas negativt om fisken odlas på ett sätt så att det finns risk 
för t ex smittspridning eller att den odlade fisken rymmer och sprids i 
ekosystemet.

Fiskodlingar riskerar att bidra till ökad övergödning i vattenområdet 
genom att foderrester och fekalier sprids. Om inte fiskodlingen 
kompenseras genom t ex integrerad flerartsodling av musslor 
eller alger finns stor risk för att den reglerande ekosystemtjänsten 
minskad övergödning påverkas negativt.

Sammanfattande tabell

Marina livsmedel

AKTIV (reommendationer)

Fiskodling (Semislutna/RAS‐anläggning Vattenbruk alger/miljögröda Vattenbruk musslor/ostron
Stödjande
S1 Biogeokemiska kretslopp       negativ positivt positivt
S2 Primärproduktion negativ/ positiv positivt/negativt positivt/negativt
S3 Näringsvävsdynamik negativ/positiv  positivt positivt/negativt
S4 Biologisk mångfald negativ positivt positivt
S5 Livsmiljö  negativ positivt positivt/negativt
S6 Resiliens negativ positivt positivt
Reglerande
R1 Klimatreglering viss positiv?
R2 Sedimentbevarande 
R3 Minskad övergödning negativ  positivt positivt
R4 Biologisk rening positivt
 R5 Reglering av föroreningar positivt
Försörjande
 P1 Livsmedel negativt/positivt positiv  positivt
 P2 Råvaror positivt positiv  positivt
P3 Genetiska resursers negativt positiv  positivt
P4 Kemikalier positivt? positivt
P5 Utsmyckningar  positivt
P6 Energi positivt
 P7 Utrymme och vattenvägar negativt negativ negativt
Kulturella
  C1 Rekreation negativt negativ/positiv negativ/positiv
C2 Estetiska värden negativt negativ negativ 
 C3 Vetenskap och utbildning positivt positiv positiv
C4 Kulturarv positiv/negativ positiv /negativ
C5 Inspiration positiv positiv
C6 Naturarv
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Odling av alger påverkar positivt såväl de stödjande som de 
reglerande och försörjande ekosystemtjänsterna. 
De kulturella ekosystemtjänsterna rekreation och estetiska värden 
kan påverkas negativt av olika typer av anläggningar i vattenområdet, 
eftersom sådana tar plats och konkurrerar med friluftslivet och 
också kan medföra att landskapsbilden förändras om odlingarna blir 
dominerande inslag i landskapet. 

Vattenbruksanläggningar kan påverka upplevelsen av kulturhistorisk 
värdefulla miljöer negativt om de placeras nära dessa. De kan också 
kopplas till kulturarvet på ett positivt sätt som en av nya möjligheter 
till utkomster i havet. 

Vattenbruk kan vara positivt för vetenskap och utbildning genom de 
möjligheter för innovation och kunskapsuppbyggnad som erbjuds. 

Sociala och ekonomiska konsekvenser
Tillkomst av nya odlingsområden för vattenbruk enligt planens 
förslag medför möjligheter för verksamheter kopplade till marina 
livsmedel att utvecklas. Det ger på lång sikt positiva effekter 
för kustområdets identitet. Traditionella näringar ges bättre 
förutsättningar för att finnas kvar och utvecklas. Att anläggningar 
för vattenbruk blir vanligare inslag i landskaps- och samhällsbilden 
stärker områdets identitet som modern, levande kustbygd.
Fler anläggningar för vattenbruk inom planområdet innebär bättre 
tillgång till lokalt producerad fisk och skaldjur för boende och 
besökare. Detta stärker även områdets identitet. 

Med en utveckling av branschen marina livsmedel följer fler och nya 
typer av arbetstillfällen, som i sin tur kan bidra till ekonomisk tillväxt 
och fler helårsboende. Utbyggnad av anläggningar för vattenbruk 
ställer också krav på goda mottagningsförhållanden på land med 
tillräcklig kapacitet i hamnar, kajer, vattennära verksamhetsområden 
och infrastruktur. I planförslagets Blå inspel betonas vikten av att 
kommunerna i sina respektive översiktsplaner och i övrig planering 
hushåller med mark- och vattenresurser i strategiska lägen för att 
tillgodose det framtida behovet av lämplig mark enligt ovan. 
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R7 Utvecklingsområden för turism
Rekommendation i planen:
Utpekade områden bör utvecklas som målpunkter för turism, 
friluftsliv och utbildning i skärgården. 

Tre utvecklingsområden för turism föreslås i planen, Väderöarna,  
Hållö och Skeppsholmen. Gemensamt för de föreslagna platserna 
är att de är kulturhistoriskt intressanta och är platser där det 
bedömts som lämpligt att utveckla tillgängligheten för att fler ska 
få tillgång till de attraktiva platserna i havet. Enligt planförslaget 
bör de kunna kompletteras med anläggningar som t ex enklare 
övernattningsmöjligheter, ramper för kajak, iordningställda 
tältplatser, väderskyddade samlingsplatser för utbildning, etc.  

Väderöarna
Väderöarna som ligger långt ut i havsbandet är en före detta fyr 
och lotsplats. De gamla lots- och fyrvaktarbostäderna kompletterat 
med en ny byggnad används som konferenshotell med restaurang. 
Gästhamnen har byggts ut i den gamla lotshamnen och kompletterats 
med bl a hamnkontor, duschar, toaletter samt utrymmen för 
avfallshantering. Anläggningen är öppen året runt.

Området ligger inom Väderöarnas naturreservat. Reservatet är 
ombildat 2011 och är ett av de reservat där kommunen enligt blå ÖP 
ställer sig bakom föreskrifterna. Föreskrifterna för naturreservatet 
säger bland annat att det är förbjudet att uppföra byggnad, 
vindkraftverk, vågkraftverk etc och att anlägga brygga, kaj eller 
båthamn. Det finns ett hål i reservatet för området med befintlig 
bebyggelse.

Hållö
Hållö är en gammal fyrplats som ligger på en kal klippö utanför 
Smögen. I de nya byggnaderna bedrivs vandrarhemsverksamhet 
med café om sommaren. Säsongen varar mellan april och november. 
Festlokal är inrymt i det gamla radiopejlinghuset och kapell för 
bröllop mm finns. Transporter sker med Hållöexpressen från 
Kungshamn och Hasselösund.

Hållö ligger inom Hållöarkipelagens naturreservat. Enligt 
reservatsföreskrifterna är det förbjudet att uppföra nybyggnad med 
undantag för toaletter och andra servicebyggnader för det rörliga 
friluftslivets behov. För allmänheten är det bl a också förbjudet att 
tälta.

MARITIM TURISM OCH REKREATION

I planförslaget 
redovisas:

R7 Utvecklingsområden för 
turism

R8 Hänsynsområden

R9 Områden för båt- och 
friluftsliv

R10 Områden av värde för 
turism och rekreation

R11 Aktivitetsområden för 
motorsport
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Skeppsholmen
Skeppsholmen är till skillnad från Väderöarna och Hållö ett 
tätortsnära besöksmål som också är en del av staden Lysekil. 
Organiserad dykverksamhet och en snorkelled utgår från ön. Till 
Skeppsholmen får man idag ta sig med egen båt eller med transporter 
kopplade till de aktiviteter som bedrivs. Skeppsholmen ligger inom 
riksintresse för friluftsliv, men omfattas inte av naturreservat. 
Strandskydd gäller för hela ön.

Påverkan och konsekvenser
Planförslagets uttalade ambition att öka områdenas tillgänglighet så 
att fler kan besöka platserna under en längre tid på året är god. Ökat 
antal besökare till områdena och fler anläggningar riskerar dock att 
öka slitaget och på ett negativt sätt påverka upplevelsen av orördhet 
och närhet till naturen. Det finns därför gränser för hur många 
besökare de till ytan relativt begränsade öarna kan ta emot utan att 
natur- och kulturvärdena påverkas eller skadas, och upplevelsen av 
det unika går förlorad.

Enligt reservatsbestämmelserna för Väderöarna och Hållö är det 
förbjudet att uppföra nya byggnader, vilket kan medföra hinder att 
genomföra några av förslagen som ställs i blå ÖP, som uppförande av 
enkla övernattningsmöjligheter. På Hållö är det dessutom förbjudet 
för allmänheten att tälta. 

Det en god ambition i planförslaget att sträva efter att fler får tillgång 
till de unika kvaliteter som erbjuds i områdena. Det är positivt för 
friluftslivet och för besöksnäringen som helhet. En viss utveckling 
enligt intentionerna i planen bedöms därför som möjlig utan att 
områdenas natur- och kulturvärden behöver påverkas eller skadas 
på något påtagligt sätt. Frågan får utredas vidare i samband med att 
önskemål om nya anläggningar som kräver tillstånd blir aktuella att 
pröva. Vad gäller Hållö bör reservatsbestämmelserna ändras innan 
det blir möjligt med en utveckling enligt planförslaget.

R8 Hänsynsområden
Rekommendation i planen 
Utpekade områden bör göras till hänsynsområden.

I planen föreslås att nio nya hänsynsområden ska bildas som 
komplement till de tre existerande Väderöarna, västra delen av 
Storön, Getryggen i Fjällbackaskärgården och Vasholmarna söder om 
Gåsö i Lysekils kommun. Inom de föreslagna hänsynsområdena bör 
enligt förslaget tältning tillåtas. 
De nya hänsynsområdena som föreslås är: 
1. Långeskär Tanums kommun
2. Musön Lökholmen Tanums kommun
3. Fläskön, Gåsön, Vedholmen, Gluppö + norr därom, Tanums 

kommun, utökning av Getryggen sandryggen
4. Flatö, Ängen, Yttre, Inre Huö vid Ulebergshamn Sotenäs 
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kommun, Alvö är naturreservat
5. Flatskär Tocken Hällsö Tanums kommun, Bottnafjordens inlopp
6. Södra och Norra Buskär väster om Smögen, Sotenäs kommun
7. Långö etc söder om Tången, Sotenäs kommun
8. Brandskär, Tån etc Lysekils kommun med Västingskär, Gråum etc 

Gunnarsskär, 
9. Gåsöarkipelagen inklusive Vasholmarna (utvidgning av befintligt 

Vasholmarna). 

Påverkan och konsekvenser
Hänsynsområdena föreslås till områden som redan är mycket 
attraktiva för båtlivet och därför välbesökta av fritidsbåtar. Nya 
hänsynsområden i välbesökta områden kan medföra att de som inte 
vill inrätta sig efter hänsynsområdenas regler hellre väljer andra 
platser i skärgården. Inom dessa riskeras då att buller, fortkörning 
och nedskräpning ökar.

Fler hänsynsområden kan också medföra fler besökare till de 
aktuella områdena eftersom dessa kommer att upplevas som särskilt 
attraktiva på grund av lugnet som erbjuds där. Det finns risk för att 
ett mer intensivt utnyttjande av de attraktiva områdena negativt kan 
påverka växt- och djurliv och vattenmiljön genom ökat slitage, ökade 
bullerstörningar och ökade utsläpp från fritidsbåttrafik.

Syftet med fler hänsynsområden är dock det motsatta. Inom 
attraktiva och välbesökta områden ska möjligheterna att uppleva 
stillhet i den unika naturmiljön och det orörda landskapet bli 
en möjlighet för fler än idag. Risken för negativ påverkan på 
naturmiljön orsakat av buller, slitage och nedskräpning från ökat 
antal besökare bedöms snarare kunna begränsas genom bildande av 
hänsynsområden. Risken för störningar på områdena varierar också 
över året. Det är i juli som risker för negativ påverkan är störst. 

R9 Områden för båt- och friluftsliv
Rekommendation i planen: 
Utpekade områden är värdefulla för båt- och friluftsliv och ska 
vara tillgängliga för rekreation, turism och upplevelser av kust- och 
skärgårdslandskapet. 

Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss eller som 
påverkar skärgårdslandskapets upplevelsevärden negativt bör inte 
tillkomma.

R10 Områden av värde för turism och rekreation
Rekommendation i planen: 
Utpekade områden är värdefulla för turism, rekreation och 
friluftsliv. Vid förändringar ska hänsyn tas till upplevelsevärden.

Anläggningar som begränsar möjligheten till friluftsliv och 
rekreation bör inte tillkomma.
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Områdena utgör “luckor” i sammanhängande områden med höga 
friluftsvärden där värdena i kringliggande områden säkerställs genom 
naturreservat/nationalpark eller redovisas i rekommendationerna 
Hänsynsområden samt Områden för båt- och friluftsliv. 

Påverkan och konsekvenser
Inom de utpekade vattenområdena ska alla typer av friluftsliv på 
vattnet få förekomma. Det innebär att segelbåtar och stora och 
snabbgående motorbåtar ska samsas med kajaker och båtar som 
ligger still vid fiskeplatser inom samma område. 
Om all typ av friluftsliv på vatten ska kunna samsas inom de utpekade 
områdena finns stor risk för att konflikter uppstår mellan olika slags 
båtliv. Det är redan idag stora risker för kollisioner och pååkning 
mellan t ex snabba motorbåtar och kajaker och segelbåtar. Om större 
områden än idag ska prioriteras för alla typer av båtliv finns risk för 
att konflikterna ökar. 

Åtgärderna bör kombineras med beslut om sänkt hastighet i sådana 
vatten där det är störst risk för konflikter.

Fler utpekade områden för turism och rekreation i skärgården är ett 
tydligt ställningstagande från kommunerna att i dessa områden ska 
anläggningar som t ex marina odlingsområden undvikas. Det ger 
också ett underlag till dem som ansöker om tillstånd och till prövande 
myndighet om var det inte är lämpligt med nya odlingsområden. 
Rekommendationen innebär att natur- och friluftsvärdena stärks 
vilket är positivt för friluftslivet som helhet.

R11 Aktivitetsområden för motorsport
Rekommendation i planen: 
Inom utpekade områden ska bullrande fritids- och turistaktiviteter 
kunna prövas

Tre områden föreslås. Samtliga är befintliga platser för båtmotorsport 
idag där olika aktiviterer som motortävlingar, skoteråkning etc 
förekommer.
• Starekilen utanför Strömstad, 
• Tullboden innanför Bohus Malmön 
• Valbodalen väster om Lysekil.

Påverkan och konsekvenser
Samtliga tre områden ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
Strandskyddet berörs inom samtliga områden. Starekilen ingår också 
i område av riksintresse för naturvård. 

Länsstyrelsen kan ge tillstånd enligt förordningen om användning 
av vattenskoter för tillfälliga arrangemang. Det finns också möjlighet 
att meddela permanenta tillstånd enligt förordningen, men detta har 
hittills endast skett undantagsvis.
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Alla former av motorsport till sjöss påverkar natur- och kulturmiljön 
på ett negativt sätt genom t ex omgivningsbuller, undervattensbuller 
och utsläpp av avgaser. Sådan påverkan sker också i de aktuella 
områdena, och risken för betydande miljöpåverkan kan därför inte 
uteslutas. 

De utpekade områdena är dock sådana där motorsportverksamhet 
redan pågår, och som sådan är den också en form av friluftsliv som 
avses med riksintresset. Genom att styra bullerstörande aktiviteter till 
vissa områden som är lämpliga för sådana kan störningar eventuellt 
minska inom andra delar av planområdet.

Hur stor negativ påverkan som verksamheterna medför 
kan inte avgöras utifrån det underlag som finns för denna 
konsekvensbeskrivning. Fördjupat underlag behövs om 
verksamheterna ska miljöprövas. 

I anslutning till det område i Starekilen som föreslås som 
aktivitetsområde för motorsport föreslås också en musselodling. 
Eventuella konflikter mellan de olika föreslagna användningssätten 
för vatten får utredas i samband med prövning av respektive 
verksamhet.

Påverkan på ekosystemtjänster
De stödjande ekosystemtjänsterna riskerar att påverkas negativt i de 
utpekade utvecklingsområdena för turism om utvecklingen medför 
ökad båttrafik och ökad aktivitet i områdena som i sin tur kan vara 
negativt för den biologiska mångfalden och livsmiljön lokalt. 

Sammanfattande tabell
Maritim turism & rekreation

REKOMMENDATIONER
Utvecklingsområden för turism Hänsynsområden Aktivitetsområden för motorsport Områden för båtliv och friluftsliv

Stödjande
S1 Biogeokemiska kretslopp      
S2 Primärproduktion
S3 Näringsvävsdynamik
S4 Biologisk mångfald negativt positivt negativt negativt
S5 Livsmiljö  negativt  positivt negativt negativt
S6 Resiliens negativt
Reglerande
R1 Klimatreglering
R2 Sedimentbevarande 
R3 Minskad övergödning Positivt
R4 Biologisk rening
 R5 Reglering av föroreningar
Försörjande
 P1 Livsmedel
 P2 Råvaror
P3 Genetiska resursers
P4 Kemikalier
P5 Utsmyckningar 
P6 Energi
 P7 Utrymme och vattenvägar positivt positivt  positivt/negativt Positivt
Kulturella
  C1 Rekreation Positivt Positivt positivt/negativt Positivt
C2 Estetiska värden positivt/negativt Positivt/negativt Positivt
 C3 Vetenskap och utbildning positivt Positivt
C4 Kulturarv positivt/negativt Positivt Positivt
C5 Inspiration positivt Positivt Positivt
C6 Naturarv Positivt Positivt
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De stödjande ekosystemtjänsterna påverkas också negativt av 
Aktivitetsområden för motorsport som leder till en försämrad 
biologisk mångfald och livsmiljö lokalt genom buller och utsläpp. Att 
inrätta nya hänsynsområden kan dock vara positivt för livsmiljön 
lokalt genom att förutsättningarna för fiskars, fåglars, sälars och 
algers livsmiljöer blir bättre. 

Utpekande av områden för båt- och friluftsliv medför att 
fritidsbåtstrafiken inte begränsas i dessa områden, vilket påverkar de 
Stödjande ekosystemtjänsterna negativt. Ökad tillgänglighet till hav 
och skärgård innebär risker för att livsmiljöer för t ex fisk störs vilket 
i förlängningen kan innebära störningar för att biologisk mångfald 
begränsas. Det finns risk för att arter i stressade miljöer kan vara 
mindre resilienta, dvs tåliga i stressade miljöer.

Lägre hastighet i hänsynsområdena innebär sämre framkomlighet för 
snabbgående båtar, men också ökad trygghet och bättre tillgänglighet 
för kajakpaddlare, vilket begränsar olycksrisken. Framkomligheten 
och tillgängligheten innebär mycket positiva konsekvenser på den 
försörjande ekosystemtjänsten utrymme och vattenvägar.

De kulturella ekosystemtjänsterna gynnas av de utpekade 
utvecklingsområdena för turism. De är av stort värde för rekreation, 
vetenskap och utbildning och för inspiration. De båda områdena - 
Väderöarna och Hållö utgör värdefulla kulturmiljöer vilket innebär 
positiva effekter för ekosystemtjänsten kulturarv. Människors 
upplevelse av kultur- och naturarv och de estetiska värdena påverkas 
av omfattning och utformning på tillkommande anläggningar. 

Nya hänsynsområden är positivt för den kulturella ekosystemtjänsten 
rekreation genom ökad tillgänglighet och ökad tillgång till upplevelser 
av stillhet, orördhet och storslagenhet. Inspiration och naturarv är 
ekosystemtjänster som också gynnas av fler hänsynsområden.
Att särskilt avsätta Aktivitetsområden för motorsport gynnar 
ekosystemtjänsten rekreation för dem som utövar aktiviteterna. 
Lokalt kan andra rekreativa värden i närområdet påverkas negativt 
genom bullerstörningar. Om motorsport koncentreras till vissa 
utpekade områden kvarstår möjligheten till rekreation kopplad till 
rofylldhet i andra områden. 

Utpekandet av områden för båtliv och friluftsliv samt Områden av 
värde för turism och rekreation innebär ett ställningstagande till att 
de ska vara tillgängliga för all typ av rekreation och friluftsliv. Det 
är positivt för ekosystemtjänsterna rekreation och för natur- och 
kulturarv samt inspiration.
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Sociala och ekonomiska konsekvenser
I planen betonas de områden som är särskilt värdefulla för turism och 
rekreation. Genom att lyfta fram sådana områden i planeringen kan 
målet om att behålla och stärka norra Bohuslän som ett av Sveriges 
mest attraktiva besöksmål uppnås. En positiv utveckling av marin 
turism och rekreation har stor betydelse för utkomstmöjligheterna 
och för att höja livskvaliteten för boende i norra Bohuslän. 
En positiv utveckling av den maritima turismen och besöksnäringen 
ställer också krav på att det på land finns ett nät av goda 
kommunikationer, mötesplatser, knutpunkter och anläggningar som 
kan ta emot och hysa besökare och som förbättrar möjligheterna att 
idka ett aktivt friluftsliv. I planförslagets Blå inspel beskrivs vikten 
av att kommunerna i sina översiktsplaner tar hänsyn till behovet av 
vad som kallas Multifunktionella platser, Kommunikationsnoder och 
Knutpunkter för friluftsliv. I kustsamhällena ska finnas platser i direkt 
anslutning till havet med hög tillgänglighet för alla. Sådana platser 
bör inte privatiseras med t ex bostäder utan behållas som allmänt 
tillgängliga. Det bör också finnas möjlighet till goda kommunikationer 
mellan land och till havs längs kusten. En sammanhängande struktur 
av knutpunkter för friluftsliv längs kusten och i skärgården bör också 
utvecklas. 

Bättre utvecklade noder för kommunikationer i havsnära lägen kan 
på sikt skapa underlag för ökad båttrafik och kan ge kommunerna 
bättre möjligheter att styra kollektivtrafiken till platser som är 
viktiga målpunkter för boende och besökare. Om underlaget till 
kollektivtrafiken ökar kommer det att i sin tur medföra bättre 
möjligheter för ökad kringservice som på sikt också kan innebära nya 
arbetstillfällen. 
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RS12 Sjöfart samexistens
Rekommendation i planen 
Inom utpekade områden ska hänsyn tas till sjöfarten vid all 
förändring som kan påverka dess förutsättningar för säker och 
effektiv framkomlighet. 

Inom fokusområdet redovisas farleder för sjöfart, ”stora hamnar” 
(Strömstad, Brofjorden och Lysekil) samt djupa och skyddade lägen 
för sjöfarten. Område av riksintresse för sjöfarten samt områden 
med omfattande båttrafik enligt AIS-data inryms i det område som 
redovisas i blå ÖP. Kommunerna har begränsat mandat att påverka 
områdenas innehåll och omfattning och här föreslås därför inga 
förändringar.

Påverkan och konsekvenser
Det kan finnas en konflikt mellan farleder för sjöfarten och områden 
för energi och odling i utsjön. Se under respektive avsnitt.
Risken för konflikter inom farleder och andra leder som utnyttjas 
för båttrafik är främst kopplade till risker för kollisioner och andra 
olyckor.  

Med ökad trafik av fritidsbåtar inom de områden och på det sätt 
som föreslås i blå ÖP kommer också risken för olyckor orsakade av 
hög fart, okunskap, hänsynslöshet etc att öka. Den ökade trafiken av 
fritidsbåtar kommer att medföra ökad påfrestning på kusten och på 
hamnarna. 

Risken för olyckor i kustzonen varierar över året. Under sommaren 
är risken för olyckor störst. Under övriga delar av året är båttrafiken i 
kustzonen begränsad, vilket också medför mindre risk för att olyckor 
ska inträffa.

R13 Platser med möjligt undantag från 
dumpningsförbud
Rekommendation i planen 
På utpekade platser bedöms dumpning av muddermassor möjligt att 
pröva.

Under Platser med möjligt undantag från dumpningsförbud 
(mudderplatser) föreslås sex nya platser. Dessa platser har 

SJÖFART OCH BÅTLIV

I planförslaget 
redovisas:
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R14 Utvecklingsområden 
för småbåthamnar
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inventerats som lämpliga enligt utredning Marina dumpningsplatser 
i Västra Götaland, Klingberg och Willin 2016.

Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet vad gäller tillstånd 
för nya dumpningsplatser för mudder vilka prövas enligt MB 11 kap 
om vattenverksamhet. Nya platser för muddermassor innebär per 
automatik att det föreligger risk för betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i ansökan om tillstånd.
De platser som föreslås är 
• Malmön västra och östra (två platser)- ligger inom riksintresse för 

friluftsliv
• Ösöfjorden i Sotenäs kommun-ligger inom riksintresse för 

naturvård och friluftsliv 
• Stora Borgen Tanums kommun- ligger inom riksintresse för 

naturvård och friluftsliv 
• Stora Björkholmen Tanum s kommun- ligger inom riksintresse för 

naturvård och friluftsliv 
• Strömstad

Påverkan och konsekvenser
Utförligare undersökningar behöver utföras för att påvisa 
lämpligheten för platserna som dumpningsområden. Dessa utförs i 
samband med ansökan om tillstånd. I denna konsekvensbeskrivning 
kommer inte miljökonsekvenserna ytterligare redovisas. De beskrivs 
vidare under Påverkan på ekosystemtjänster. 

R14 Utvecklingsområden för småbåtshamnar
Rekommendation i planen 
Inom utpekade områden kan nya hamnetableringar prövas.

I planförslaget pekas ut fem nya områden för småbåtshamnar. De är :
• Starekilen i Strömstads kommun, 
• Lökholmen och Kvarnekilen i Havstenssund Tanums kommun
• Västbacken på Raftö Tanums kommun
• Lahälla i Brofjorden Lysekils kommun
Områdena i Tanums kommun finns beskrivna i kommunens 
översiktsplan 2017. I översiktsplanen finns också 
miljökonsekvenserna översiktligt redovisade.

Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet vad gäller 
tillstånd för nya småbåtshamnar som prövas enligt MB 11 kap om 
vattenverksamhet. Etableringar av nya båthamnar innebär per 
automatik att det föreligger risk för betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i ansökan om tillstånd. I 
denna blå ÖP redovisas konsekvenserna av utbyggnad i de utpekade 
hamnområdena endast på en översiktlig nivå.  
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Påverkan och konsekvenser
Allmänt 
Utbyggnad av båthamnar ger alltid negativa konsekvenser för miljön 
i det område där båthamnen ska etableras. Ofta föreslås båthamnar 
komma till i relativt grunda områden där muddring erfordras. Även 
utan muddring påverkas bottenförhållandena av bryggor och båtar. 
Om bottenvegetationen utgörs av ålgräs blir påverkan än större 
eftersom ålgräsängar utgör värdefulla uppväxtmiljöer för fisk och 
andra arter. 

I rekommendation för blå ÖP sägs gällande grunda områden att 
Grunda områden ska bevaras orörda i så stor utsträckning som 
möjligt. Nyetableringar ska undvikas. Det är särskilt viktigt att 
undvika exploatering i bl a områden med ålgräs. 

Påverkan på naturmiljöer
Starekilen ligger i sin helhet inom riksintresseområde för naturvård. 
Översiktliga inventeringar har år 2002 utförts i det område som 
föreslås för småbåtshamn. De visade bl a förekomst av ålgräs i den 
södra delen av området. Nya inventeringarna måste tas fram som 
underlag för ställningstagande och prövning. Strandskyddet berörs i 
vattenområdet.

Lahälla ligger i Brofjorden. Natur- och bottenförhållanden är inte 
kända. Naturmiljön i Brofjorden är påverkad av raffinaderiets 
produkthamn som ligger i närheten av Lahälla. Området ligger inom 
strandskydd på land och i vatten.

Lökholmen, Kvarnekilen och Västbacken är beskrivna i Tanums 
kommuns översiktsplan. Beskrivningarna nedan är hämtade från det 
utställda förslaget till översiktsplan.

Lökholmen ligger i sin helhet inom riksintresse för naturvård. 
Området gränsar till Natura 2000-område Tanumskusten. 
Hela området ligger inom strandskyddsområde och gränsar till 
Tanumskustens naturreservat. I viken innanför Lökholmen har det 
vid inventering påträffats ålgräs hela vägen förbi Lökholmens udde.
Kvarnekilen ligger i sin helhet ligger inom riksintresse för naturvård. 
Det närmsta området vid strandlinjen är genom en gammal detaljplan 
undantaget från strandskyddet och Natura 2000-området. I hela 
Kvarnekilen har det vid inventering påträffats ålgräs.

Västbacken omfattas av riksintresse för naturvård. I väster angränsar 
området till naturreservat Tanumskusten och Natura 2000 
Tanumskusten. Strandskydd gäller i vattenområdet.
Enligt översiktsplanen ska samtliga ovan beskrivna båthamnslägen i 
Tanums kommun prövas i detaljplan.
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Påverkan på friluftslivet
Samtliga områden utom Lahälla i Brofjorden ligger inom 
riksintresseområde för friluftsliv. Båtliv är en form av friluftsliv och 
för att idka denna form av friluftsliv krävs plats. 

Hur föreslagna områden inverkar på det rörliga friluftslivets 
intressen kan med det underlag som finns inte redovisas i denna 
konsekvensbeskrivning. För området Kvarnekilen nämns att hänsyn 
ska tas till en badplats längre in i kilen. 

Risker, hälsa och säkerhet
Lahälla ligger i Brofjorden med närhet till raffinaderiets 
produkthamn. Området är av riksintresse för industri enligt MB 3 
kap 8§ och vattenområdet i anslutning till Lahälla är av riksintresse 
för sjöfart och hamn. Tankbåtar för raffinaderiets produkter utnyttjar 
vattenområdet för in- och utfart till produkthamnen. Fler fritidsbåtar 
i Lahälla och i Brofjorden ökar risken för konflikter och olyckor i 
Brofjorden. 

Påverkan på ekosystemtjänster 
Områden för dumpning av muddermassor medför generellt negativ 
påverkan på stödjande ekosystemtjänster då negativa påverkan 
riskerar att drabba livsmiljöer och biologisk mångfald även om 
de massor som dumpas är rena. Också näringsvävsdynamik och 
primärproduktion kan påverkas negativt. Eftersom platserna 
kommer att utnyttjas regelbundet för muddermassor blir det svårt för 
nya växter att etableras på de påverkade bottnarna. En fördel är om 
områdena är stora så att det går att växla mellan olika områden. 

Platser för mudder är värdefulla för den försörjande 
ekosystemtjänsten utrymme och vattenvägar eftersom farleder och 
hamnar ofta kräver muddring för att kunna användas på ett säkert 
sätt. 
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Sociala och ekonomiska konsekvenser
Säkra och väl utmärkta farleder är viktiga för den vidare utvecklingen 
av de maritima näringarna. Kommunerna har dock inte mandat att 
genom blå ÖP påverka sjöfart och farleder.

Hamnområdena är särskilt viktiga för kustsamhällenas identitet. 
tillgången till funktionella hamnar i samhällena är också en av de 
viktigaste förutsättningarna för utveckling av de maritima näringarna 
besöksnäring, fiske och vattenbruk. I planförslagets Blå inspel 
beskrivs vikten av att kommunerna i sina översiktsplaner tar särskild 
hänsyn till hamnområdenas funktion vid avvägning mellan andra 
intressen som t ex bostadsbyggande i hamnnära lägen. 

Under avsnittet Blå inspel sägs t ex att funktionen i de befintliga 
och väletablerade större hamnarna ska behållas och det ska 
finns kringytor för fortsatt utveckling. Vidare bör befintliga 
landningshamnar, leveransanläggningar och förtöjningsplatser för 
fiske och vattenbruk kunna utvecklas och skyddas från sådant som 
begränsar möjligheten till utveckling.
Vad gäller de befintliga småbåtshamnarna är det satsning på att 
utvidga dessa som bör väljas framför hamnutbyggnad i helt nya 
hamnlägen.

Sammanfattande tabell

Sjöfart & båtliv

REKOMMENDATIONER
Områden för båtliv och friluftsliv Områden med möjligt undantag från dumpningsförbud

Stödjande
S1 Biogeokemiska kretslopp      
S2 Primärproduktion negativt
S3 Näringsvävsdynamik negativt
S4 Biologisk mångfald negativt negativt
S5 Livsmiljö  negativt negativt
S6 Resiliens negativt
Reglerande
R1 Klimatreglering
R2 Sedimentbevarande 
R3 Minskad övergödning
R4 Biologisk rening
 R5 Reglering av föroreningar
Försörjande
 P1 Livsmedel
 P2 Råvaror
P3 Genetiska resursers
P4 Kemikalier
P5 Utsmyckningar 
P6 Energi
 P7 Utrymme och vattenvägar Positivt Positivt
Kulturella
  C1 Rekreation Positivt
C2 Estetiska värden Positivt
 C3 Vetenskap och utbildning Positivt
C4 Kulturarv Positivt
C5 Inspiration Positivt
C6 Naturarv Positivt
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R6 Utvecklingszoner 
Rekommendation i planen 
Inom utpekade områden är kommunerna positiva till att 
produktions- och testanläggningar för marina livsmedel och marin 
energi prövas.  

Inom fokusområdet redovisas områdena Tanum 3 och 4 inom de 
yttre kustvattnen i Tanums kommuns södra kustområde, Sotenäs 1 
i utsjön, Sotenäs 2 väster om Ramsvikslandet samt Lysekil 1 -5 i det 
yttre kustområdet. 

Enligt planförslaget kan användningssättet i de utpekade 
utvecklingszonerna inte avgöras i denna blå ÖP, men om områdena 
ska användas för utveckling av marin energi kan tänkas att t ex 
testområden för vågkraft kan vara lämpliga att pröva och området 
Sotenäs 1 föreslås också för havsbaserad vindkraftanläggning.
Alla anläggningar för vind- eller vågkraft kräver tillstånd enligt 
miljöbalken för att få uppföras. Vindkraftanläggningar i havet 
medför alltid att det finns risk för betydande miljöpåverkan. 
I samband med eventuella ansökningar om tillstånd kommer 
detaljerade undersökningar att tas fram som underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningar. 

Påverkan och konsekvensser
Allmänt
Konsekvenserna av marin energi i de föreslagna utvecklingszonerna 
kommer att bli översiktligt redovisade i denna konsekvensbeskrivning 
eftersom det saknas underlag för att bedöma främst 
vågkraftsanläggningars påverkan på natur, friluftsliv, landskapsbild 
etc. 

Påverkan på naturmiljöer och skyddade områden
Områdena Tanum 3 och 4 och Lysekil 1-5 ligger inom riksintresse 
för naturvård. Områdena ligger så långt ut i kustvattnen att 
strandskyddet inte berörs för något av de föreslagna områdena. Inga 
skyddade områden berörs förutom av Lysekil 1, 2, 4 och 5 som ligger 
inom Gullmarns naturreservat/naturvårdsområde där vattenområdet 
också är Natura 2000- område. 

Vindkraftanläggningar till havs påverkar naturmiljön oavsett vilken 
teknik som väljs. Vindkraftverk som står på botten kan orsaka skada 

MARIN ENERGI SAMT FORSKNING
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lokalt på bottnarna där de uppförs, men kan också bilda nya habitat 
genom att fundament och torn kan bli uppväxtplatser för växt- och 
djurliv. Flytande vindkraftverk ska förankras och också där riskeras 
skada på bottnarna. Vindkraftverk riskerar också att störa djurlivet 
med buller och vibrationer.

Vågkraftverk är kraftverk som använder vågornas rörelser som 
energikälla. De vågkraftverk som finns inom planområdet utgörs 
av bojar som är förankrade i botten och som rör sig upp och ner 
med havets vågor. Ett mindre testområde finns utanför Islandsberg 
i Lysekils kommun, och en större anläggning har uppförts som 
försök utanför Smögen i Sotenäs kommun. Vågkraft är ännu 
på demonstrationsstadiet. Vågkraftanläggningars påverkan på 
naturmiljön är beroende av vilken teknik som väljs, och också i vilken 
omfattning som bottenområden berörs av anläggningarna. 

Påverkan på landskapet
Vindkraftanläggningar har oavsett var kraftverken förläggs stor 
visuell påverkan på landskapsbilden. På det öppna havet kommer 
vindkraftverk att bli synliga inom ett mycket stort område och det 
finns risk för att upplevelsen av orördhet påverkas negativt. 
Rekommendationen i blå ÖP är att nya anläggningar inom 
utvecklingsområdena ska koncentreras så att endast en begränsad 
del av det utpekade området utnyttjas för varje anläggning. Syftet är 
undvika onödig utspridning av anläggningar över stora geografiska 
områden.

Vågkraft påverkar landskapet främst genom att stora dittills 
orörda områden inte längre kan upplevas som opåverkade. Den 
visuella påverkan på håll bedöms inte som särskilt stor eftersom 
vågkraftanläggningar till skillnad från vindkraftverk hålls på låg höjd 
ovan havsytan. 

Påverkan på friluftslivet 
Vindkraft- och vågkraftanläggningar är oavsett var de förläggs 
ytkrävande och de konkurrerar därför med andra intressen om 
utrymmet i kustområdet. Samtliga områden utom det utsjöbaserade 
Sotenäs 1 ligger inom riksintresse för friluftslivet. I planförslaget 
har noggranna avvägningar gjorts mellan områden för friluftsliv 
och utvecklingsområden för marin energi och områden för båtliv 
och friluftsliv har prioriterats framför andra intressen i många fall. 
Föreslagna utvecklingszoner Lysekil 1-5 ligger inom områden som är 
mycket intressanta och frekventerade av fritidsfiskare. Påverkan på 
friluftslivet bedöms ändå som helhet bli liten.

Risker, hälsa och säkerhet 
Området Sotenäs 1 ligger i utsjözonen mellan två farleder av 
riksintresse för sjöfart. I söder gränsar området till riksintresse för 
totalförsvaret. Även om området minskats efter samrådet för att 
inte ligga inom Försvarsmaktens intresseområde, kan det finnas 
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risk för att ett utnyttjande av området för vindkraft negativt kan 
påverka Försvarsmaktens intressen. Det finns också risk för att 
vindkraft till havs negativt kan påverka sjöfartens intressen genom 
det relativt korta avståndet mellan farlederna och det föreslagna 
vindkraftområdet.

Lysekil 1 och 5 och Sotenäs 2 kommer i konflikt med totalförsvarets 
intressen genom att områdena helt eller delvis ligger inom 
riksintresse för totalförsvar.

Områden med risk för betydande miljöpåverkan
Vindkraftanläggningar i hav medför alltid risk för betydande 
miljöpåverkan. Om område Sotenäs 1 utnyttjas för vindkraft kommer 
det att medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

Vågkraftanläggningars påverkan på naturmiljön är beroende av vilken 
teknik som väljs och i vilken omfattning som bottenförhållandena 
påverkas. Det är inte uteslutet att en större vågkraftanläggning kan 
påverka naturmiljön i områdena Lysekil 1-5, som ligger inom eller i 
anslutning till Natura 2000-område Gullmarn.

R15 Forskningsintressen
Rekommendation i planen 
Utpekade befintliga mät-, övervaknings- och forskningsplatser ska 
skyddas.

Under fokusområdet pekas ett stort antal områden ut som 
särskilt värdefulla för forskning. De flesta av dessa ligger nära 
forskningsstationerna på Tjärnö och vid Gullmarsfjorden och är 
befintliga undersökningsområden där forskning pågått under lång tid. 

Avsikten med att peka ut områdena i planen är att uppmärksamma 
att de finns så att hänsyn kan tas av andra verksamheter. 

Att ge forskningsstationerna utrymme för utveckling samt att 
uppmärksamma viktiga platser i havet för forskning skapar 
förutsättningar för en hållbar marin utveckling. Indirekt 
ger forskningen kunskap som på sikt möjliggör positiva 
miljökonsekvenser.

Påverkan på ekosystemtjänster
Våg- och vindkraftverk kan ha både positiv och negativ påverkan 
på de stödjande ekosystemtjänsterna genom att miljön blir störd 
i de områden som berörs. Samtidigt kan fler hårda ytor skapa 
möjligheter för arters etablering. Fisk får en frizon inom sådana 
områden eftersom de avlyses från fiske. I våg- och vindkraftområden 
kan konstgjorda rev som lockar till sig många organismer skapas. 
Allt är beroende av vilken teknik som väljs. Viss teknik kan ha lokalt 
stor negativ påverkan på vissa arter. Sammanfattningsvis finns det 



BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra BohuslänD3 konsekvenser BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra Bohuslän

115

potential för positiva effekter på ekosystemtjänsterna biologisk 
mångfald och livsmiljöer.  Verkens förankringssätt i botten påverkar i 
stor utsträckning hur stor den negativa påverkan blir.

Våg- och vindkraft har positiv påverkan på de reglerande 
ekosystemtjänsterna klimatreglering och minskad övergödning på 
sikt om behovet av fossila bränslen minskar i takt med att förnybar 
energi byggs ut.

Våg- och vindkraftverk har mycket positiv påverkan på den 
försörjande ekosystemtjänsten energi. Utbyggnad av vindkraft 
ger produktion till elnätet så snart verken är uppförda. Effekten 
av nya rev kan vara positiva för lokala fiskbestånd och gynna 
ekosystemtjänsten livsmedel. I områden som avlyses för fiske 
kommer dock inte fiske att kunna bedrivas, vilket medför att på kort 
sikt begränsas möjligheten att fiska, medan det på sikt kan innebära 
att produktionen av fisk ökar. Den försörjande ekosystemtjänsten 
Utrymme och vattenvägar påverkas negativt genom att 
framkomligheten begränsas och områden avlyses.
Den kulturella ekosystemtjänsten vetenskap och utbildning gynnas 
av alla förslag som är kopplade till tester för utvinning av energi 
från havet. Sådana anläggningar inspirerar till innovation och 

Sammanfattande tabell
Marin energi
 & forskning

REKOMMENDATIONER
Utsjöområden‐Vågkraft Utsjöområden‐ Vindkraft Utsjöområden‐ Testsiter… Områden av värde för forskning

Stödjande
S1 Biogeokemiska kretslopp       Positivt
S2 Primärproduktion Positivt
S3 Näringsvävsdynamik Positivt
S4 Biologisk mångfald Positivt/negativt Positivt/negativt Positivt/negativt Positivt
S5 Livsmiljö  Positivt/negativt Positivt/negativt Positivt/negativt Positivt
S6 Resiliens Positivt
Reglerande
R1 Klimatreglering Positivt Positivt Positivt Positivt
R2 Sedimentbevarande  Positivt
R3 Minskad övergödning Positivt Positivt Positivt
R4 Biologisk rening Positivt
 R5 Reglering av föroreningar Positivt
Försörjande
 P1 Livsmedel Positivt/negativt Positivt/negativt Positivt/negativt Positivt
 P2 Råvaror Positivt
P3 Genetiska resursers Positivt Positivt Positivt
P4 Kemikalier Positivt
P5 Utsmyckningar  Positivt
P6 Energi Positivt Positivt Positivt Positivt
 P7 Utrymme och vattenvägar Negativt Negativt Negativt Negativt
Kulturella
  C1 Rekreation Negativt Negativt Negativt Negativt
C2 Estetiska värden Negativt Negativt
 C3 Vetenskap och utbildning positivt positivt positivt Positivt
C4 Kulturarv positivt/negativt positivt/negativt positivt/negativt Positivt
C5 Inspiration positivt positivt positivt Positivt
C6 Naturarv Positivt
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utveckling och kan kopplas till ekosystemtjänsten kulturarv genom 
att en god kännedom och kunskap om havet i förlängningen ger 
ökade förutsättningar för en levande kustbygd med nya näringar. 
Placerade i anslutning till kulturhistoriskt värdefulla områden kan 
storskaliga anläggningar för vind- och vågkraft påverka kulturarvet 
negativt. Påverkan på den kulturella ekosystemtjänsten rekreation 
blir negativ eftersom tillgängligheten försämras i de områden som 
avsätts för vind- och vågkraft. Hur de estetiska värdena påverkas 
beror på vilken utformning som anläggningarna får. Upplevelsen 
av orördhet påverkas negativt. Vindkraftverk har stor påverkan på 
landskapsbilden. 

Områden för forskning kopplade till havet och dess ekosystem 
gynnar generellt positivt stödjande, reglerande och försörjande 
ekosystemtjänster.

Undantagsvis kan tillgänglighet och framkomlighet påverkas 
negativt, vilket kan påverka förutsättningarna för t ex rekreation 
och yrkesfiske. Ekosystemtjänsterna vetenskap och utbildning samt 
naturarv påverkas positivt. Närvaron av kvalitativa forsknings- och 
utbildningscentra i området är mycket värdefullt.

Sociala och ekonomiska konsekvenser
Utveckling av marin energi och en fortsatt utveckling av 
forskningsstationerna i norra Bohuslän kan ge fler arbetstillfällen 
och bättre möjligheter till forskning. Om fler kan arbeta och bo inom 
kustområdet blir serviceunderlaget bättre och skatteintäkterna ökar 
för kommunerna, vilket gynnar alla som lever och verkar i norra 
Bohusläns kustkommuner.

Både den marinbiologiska forskningen och utvecklingen av marin 
energi kan leda till att stärka miljöprofilen för de nordbohuslänska 
kommunerna, vilket kan ge synergieffekter med fler invånare och fler 
företag med de marina näringarna som bas.

Anläggningar för marin energi riskerar att ge negativa ekonomiska 
konsekvenser för yrkesfisket då de delvis begränsar tillgängligheten 
för trålning.
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Riksintressena i översiktsplanen
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen i översiktsplanen 
visa hur riksintressena tillgodoses och bedöma vilken påverkan eller 
eventuell skada på riksintressena som planens förslag kan medföra.

Länsstyrelsens uppgift är att samordna de statliga verkens 
riksintresseanspråk och lämna kommunen det aktuella 
planeringsunderlag som behövs för bedömningen. Vidare ska 
länsstyrelsen för statens del bevaka att riksintressena tillgodoses i 
planen på det sätt som lagen föreskriver. Om kommunen i planen 
ger uttryck för en annan uppfattning än länsstyrelsen om tolkning 
och innebörd av ett speciellt riksintresse, uppmärksammas detta i 
länsstyrelsens granskningsyttrande av planen, och om kommunen 
vidhåller sin uppfattning även vid antagandet av planen antecknas 
detta särskilt i planhandlingarna.

I det följande finns en sammanfattande beskrivning av riksintressena 
med redovisning av hur de är berörda av planens förslag och hur de är 
tillgodosedda i planförslaget.

Omfattande områden inom planområdet är av riksintresse enligt 3 
och 4 kapitlen i miljöbalken. 

3 kap MB. Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden

Områden	av	riksintresse	för	yrkesfiske	enligt	3	kap	5§	MB
Området av riksintresse för yrkesfisket är 
• Skagerrak Väderöarna Persgrunden- Fångstområde havskräfta
• Skagerrak Väst Härmanö Sörgrundsberget Sotefjorden- 

Fångstområde havskräfta  
• Skagerrak Gullmarsfjorden- lekområde för torsk

Inga förslag i planen bedöms komma i konflikt med fiskets 
riksintressen. Försvarets, friluftslivets och naturvårdens intressen 
förutsätts kunna samexistera med fiskets intressen utan negativ 
påverkan. Kommunerna har mycket begränsat mandat att genom Blå 
ÖP att påverka riksintressena för yrkesfiske.

FÖRENLIGHET MED 
RIKSINTRESSEN  

Information om respektive 
riksintresse finns även i 
planerings-
förutsättningar
för Blå ÖP
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Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv enligt 
3	kap	6§	MB
Stora områden inom planområdet är av riksintressen för naturvård. 
Ingående områden är
 • Idefjorden-Dynekilen
 • Strömstads kust och innerskärgård
 • Koster-Väderöarna
 • Fjällbacka och Grebbestads kust och innerskärgård 
 • Bottnafjorden-Åbyfjorden
 • Gullmarsfjorden
 • Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård 
 • Islandsberg-Käringöfjorden

Marina livsmedel 
Samtliga föreslagna områden för odling i kustområdet ligger inom 
riksintresse för naturvård utom föreslaget område för miljöodling vid 
Rixö i Brofjorden och föreslaget område för integrerad flerartsodling 
Skalhamn-Bastevik. Föreslaget odlingsområde för flerartsodling 
med fisk kombinerat med musslor och/eller alger är 16 Otterön inom 
Fjällbacka och Grebbestads kust och innerskärgård och 21 Stora 
Håskär inom Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård. 

Föreslagna utvecklingsområden där integrerad flerartsodling föreslås 
kunna prövas är Tanum 3 och 4 inom Koster-Väderöarna samt 
Lysekil 1-5 inom Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård. 

Enligt värdebeskrivningarna innehåller Fjällbacka och 
Grebbestads kust och innerskärgård väsentligen opåverkade 
naturområden, områden med sällsynta naturtyper, hotade eller 
sårbara biotoper och arter, områden med mycket rik flora eller 
fauna samt områden med mycket säregen och märklig beskaffenhet. 

Områdena kan påverkas negativt av t ex
•  anläggande av hamnar, bryggor eller pirar 
•  täkt av sten, grus, sand, skalgrus 
•  muddring 
•  utfyllnad, dumpning 
•  vindkraftverk, vågkraftverk, master
•  sjöförlagda ledningar eller mark- eller luftledningar
•  fritidsbåttrafik (kan regleras i skyddade områden), 
•  vattenbruk (kan regleras i skyddade områden) 
•  för högt fisketryck (från både yrkesfisket och fritidsfisket) och 
•  intensivt friluftsliv/turism i känsliga områden (kan regleras i 

skyddade områden)

Området Otterön 16 ligger inom Tanumskustens Natura 2000- 
område, och har därmed ett skydd vid prövning av tillstånd. 

Enligt värdebeskrivningarna är Koster-Väderöarna det artrikaste 
och mest mångformiga marina området i Sverige, som innehåller 
en lång rad djur- och växtarter som är unika för Sverige. Området 
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innehåller flera naturtyper som t.ex. korallrev, djupa hårdbottnar, 
grunda exponerade skalsandsbottnar som är unika för Sverige. Vad 
som kan påverka negativt är t ex
•  framdragning av rör eller ledning i vattnet eller på bottnen
•  fiskodling
•  fiske (trålning, sportfiske)
•  friluftsliv/turism

Enligt värdebeskrivningarna för Ramsvikslandet, Hållö, Kornö 
och Gåsö skärgård är området mycket varierande med många 
naturtyper och arter. Särskilt framhävs området från Bonden 
och in mot Gullmarsfjordens mynning där många olika miljöer 
med varierande exponeringsgrad; ler-, silt-, sand- och grus och 
skalgrusbottnar, och relativt djupa hårdbottnar finns inom ett 
begränsat område. 

Reproduktionsområden för säl samt områden av betydelse för 
häckande och flyttande sjöfåglar ska skyddas mot fysiska ingrepp 
och störningar. Särskilt känsliga eller skyddsvärda exponerade 
bottnar undantas från fysisk påverkan som kan förändra miljön. 

Områdets värden kan påverkas negativt av:
•  sjöfart (olyckor)
•  muddring, sprängning
•  utfyllnad, dumpning
•  vindkraftverk,
•  framdragning av rör eller ledning i vattnet eller på bottnen
•  fiske (trålning, vadfiske, nät- och ryssjefiske, sport/fritidsfiske)
• fiskodling

Det kan inte uteslutas att flerartsodling med fisk som föreslås inom 
riksintresseområden för natur på ett påtagligt sätt kan skada 
värdena i områdena. I samband med prövning av verksamheterna 
måste det redovisas på vilket sätt som skadan på riksintresset kan 
undvikas eller minimeras.

Marin turism och rekreation
I planförslaget föreslås ett område för motorsport Starekilen få 
tillkomma inom riksintresseområdet för naturvård Strömstads kust 
och innerskärgård. 

Enligt värdebeskrivningen innehåller området rika uppväxtplatser 
för fisk och skaldjur, med grunda lerslätter, ålgräsängar och områden 
med Skruvnating Ruppia spiralis. Många smala sund begränsar 
vattenomsättningen, vilket gör området känsligt för övergödning och 
ingrepp. Sunden är också biologiskt intressanta. Området skiljer sig 
markant från skärgården söderut genom att öarna är skogsbeklädda, 
att vattenomsättningen är mer begränsad, och att miljön är mer 
påverkad av lokala sötvattensutflöden.
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Områdena kan påverkas negativt av t ex
•  anläggning av hamnar, bryggor eller pirar; bojförtöjning
•  sjöfart (höghastighetsfartyg, olyckor)
•  muddring, sprängning
•  utfyllnad, dumpning, avfallsdeponering
• fiskodling

Det kan inte uteslutas att en anläggning för motorsport som föreslås 
inom riksintresseområden för natur på ett påtagligt sätt kan skada 
värdena i områdena. I samband med prövning av verksamheten 
måste visas på vilket sätt som skadan på riksintresset kan undvikas 
eller minimeras.

Sjöfart och båtliv
I planförslaget redovisas fyra utvecklingsområden för småbåtshamnar 
som ligger inom riksintresse för naturvård. 
Starekilen i Strömstads kommun ligger inom Strömstads kust 
och innerskärgård, Lökholmen, Kvarnekilen och Västbacken i 
Tanums kommun ligger inom Fjällbacka och Grebbestads kust och 
innerskärgård. 

Värdebeskrivningarna redovisas ovan. I båda riksintresseområdena 
beskrivs åtgärder som kan påverka områdena negativt och det är 
• anläggande av hamnar, bryggor eller pirar

Det kan inte uteslutas att anläggande av nya hamnar för 
fritidsbåtar inom riksintresseområden för natur på det sätt 
som föreslås i planen på ett påtagligt sätt kan skada värdena 
i områdena. I samband med prövning av verksamheten måste 
visas på vilket sätt som skadan på riksintresset kan undvikas eller 
minimeras.

I planförslagen redovisas tre föreslagna nya områden som lämpliga 
områden för dumpning av muddermassor inom riksintresse 
för naturvård. Ösöfjorden i Sotenäs kommun ligger inom 
Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård, och Stora Borgen 
och Stora Björkholmen ligger inom Fjällbacka och Grebbestads kust 
och innerskärgård.

Värdebeskrivningarna redovisas ovan. I båda riksintresseområdena 
beskrivs att åtgärder som kan påverka områdena negativt är 
• utfyllnad 
• muddring
• dumpning 

Det kan inte uteslutas att nya dumpningsområden inom 
riksintresseområden för natur på det sätt som föreslås i planen på 
ett påtagligt sätt kan skada värdena i områdena. I samband med 
prövning av verksamheterna måste visas på vilket sätt som skadan 
på riksintresset kan undvikas eller minimeras.
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Marin energi
I planförslaget föreslås sju utvecklingsområden för marin energi 
till områden som är av riksintresse för naturvård. Områdena är 
Tanum 3 och 4 inom Koster-Väderöarna samt Lysekil 1-5 inom 
Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård.

Enligt värdebeskrivningarna kan områdenas värden påverkas negativt 
av t ex vågkraftverk, master, sjöförlagda ledningar eller framdragning 
av rör eller ledning i vattnet eller på bottnen.

Det kan inte uteslutas att områden för marin energi inom 
riksintresseområden för natur på det sätt som föreslås i planen 
på ett påtagligt sätt kan skada värdena i områdena. I samband 
med prövning av verksamheterna måste visas på vilket sätt som 
eventuell skada på riksintresset kan undvikas eller minimeras.

Områden	av	riksintresse	för	friluftsliv	enligt	3	kap	6§	MB
Mycket stora delar av planområdet berörs av riksintresse för 
friluftsliv. De fyra riksintresseområden som berörs är 
•  Norra Bohusläns kust- yttre kustzonen 
•  Norra Bohusläns kust- inre kustzonen
•  Gullmarnområdet 
•  Södra Bohusläns kust

Enligt värdebeskrivningarna är huvudkriterierna för 
riksintresseområdena att de är
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande 

upplevelser i natur- och kulturmiljöer. 
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna 

friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter 

och därmed berikande upplevelser 

Vad som påtagligt kan skada områdenas värden anses vara de 
stora mängder skräp och vrakgods som varje vinter sköljs upp på 
stränderna och som innebär ett hot för växter och djur och bidrar 
också till att göra stränderna mindre attraktiva för boende och 
besökande.

Privatisering av mark kring hus i kustnära fiskesamhällen med 
tät bebyggelse och invid stränder kan försvåra tillgängligheten 
till vattnet, stränder och platser som av hävd varit tillgängliga. 
Omfattande bullrande trafik med motorbåtar och vattenskotrar kan 
påverka upplevelsevärdena negativt. 

Den stora efterfrågan på båtplatser för småbåtar och utrymmen för 
trafik, bilparkering, båtuppläggning och andra serviceanläggningar 
i anslutning till småbåtshamnar kan komma i konflikt med såväl 
naturvärden som andra former av friluftsliv.
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Marina livsmedel
Samtliga utpekade odlingsområden utom Rixö vid Brofjorden och 
samtliga utvecklingsområden för marina livsmedel och marin energi 
utom Sotenäs 1 ligger inom riksintresse för friluftsliv. En avvägning 
har gjorts i planförslaget mellan områden för vattenbruk och områden 
som ska prioriteras för friluftslivet för att minimera konflikterna 
mellan de olika intressena.

Bedömningen är att de i planen föreslagna områdena för marina 
livsmedel inte påtagligt skadar värdena i områden av riksintresse för 
friluftsliv. 

Marin turism och rekreation
I planförslaget föreslås tre områden för motorsport på vatten få 
tillkomma inom riksintresseområdet för friluftsliv: Starekilen 
utanför Strömstad, Tullboden innanför Bohus Malmön och 
Valbodalen väster om Lysekil. Enligt värdebeskrivningarna är ett av 
huvudkriterierna för riksintresset att det rör sig om områden med 
särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter 
och därmed berikande upplevelser. Motorsport kan räknas till en 
sådan vattenanknuten friluftsaktivitet. På de platser som pekas ut 
i blå ÖP förekommer redan sådan motorsport. Om bullrande och 
omgivningspåverkande fritidsaktiviteter samlas till några få platser 
utefter kusten begränsas de områden där upplevelsevärdena riskerar 
att påverkas negativt i närheten av anläggningarna. Bedömningen 
är att de utpekade aktivitetsområdena för motorsport inte på ett 
påtagligt sätt påverkar riksintresset för friluftsliv.

Sjöfart och båtliv
I planförslaget redovisas fyra utvecklingsområden för 
småbåtshamnar som ligger inom riksintresse för friluftsliv. Enligt 
värdebeskrivningarna finns det risk för att den stora efterfrågan på 
bl a båtplatser för småbåtar kan komma i konflikt med andra former 
av friluftsliv.

Båtliv är en form av friluftsliv som prioriteras i blå ÖP. Båtar tar 
plats och behovet av platser för fritidsbåtar är stort. Ianspråktagande 
av tidigare oexploaterad naturmark vid stranden innebär dock 
att strandområden som tidigare varit allmänt tillgängliga blir 
privatiserade. Utbyggnad av småbåtshamnar kan komma i konflikt 
med andra friluftsintressen i strandområdet. Det är inte uteslutet 
att påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv uppkommer genom 
utbyggnad av småbåtshamnar i de föreslagna områdena.

I planförslagen redovisas fem föreslagna nya områden som lämpliga 
områden för dumpning av muddermassor inom riksintresse för 
friluftsliv. Samtliga utpekade områden utom Strömstad ligger inom 
riksintresse för friluftsliv. Med det underlag som finns tillgängligt går 
det inte att bedöma om riksintresset för friluftsliv skadas påtagligt av 
att muddermassor dumpas i havet på de utpekade platserna.
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Marin energi
I planen föreslås åtta av nio utvecklingsområden för marin energi till 
områden som är av riksintresse för friluftsliv. Sotenäs 1 som ligger i 
utsjözonen ligger utanför riksintresseområdena.

I planförslaget har noggranna avvägningar gjorts mellan områden 
för friluftsliv och utvecklingsområden för marin energi. Områden för 
båtliv och friluftsliv har prioriterats framför andra intressen i många 
fall. Påverkan på riksintresset för friluftsliv bedöms därför som helhet 
bli liten.

Riksintresse	för	kulturmiljövård	enligt	3	kap	6	§	MB
Det finns inga marina områden av riksintresse för kulturmiljövård. 

Område som kan beröras av planens förslag är
• Kalvö Lindö Trossö 

Vattenbruksområde 11 Fölungen föreslås inom riksintresse för 
kulturmiljövård Kalvö Lindö Trossö. Enligt värdebeskrivningen 
är Kalvö-Lindö-Trossö en skärgårdsmiljö, där kulturlandskapet 
på de tre öarna präglas av småjordbruk kombinerat med fiske 
och fraktseglation. Uttryck för riksintresset är bl a fornlämningar 
som rösen, labyrinter och tomtningar, odlingslandskapet och 
bymiljöerna på Kalvö och Lindö samt också magasin och sjöbodar i 
strandområdet. 

Bedömningen är att risken för att riksintresset påtagligt skadas 
är liten, under förutsättning att det utpekade odlingsområdet inte 
utnyttjas till sin fulla utbredning och att odlingarna förläggs på 
tillräckligt avstånd från strandområdet.

Riksintresse för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution	och	kommunikationer	enligt	3	kap	8	§	MB

Område av riksintresse för industriell produktion
Brofjorden industriområde är av riksintresse för industriell 
produktion. Inga föreslagna åtgärder påverkar riksintresset.

Områden av riksintresse för kommunikationer - sjöfart 
Farleder 
Föreslagen småbåtshamn i Lahälla i Brofjorden riskerar att påverka 
riksintresset för farled- Brofjorden. Se nedan under hamn. I övrigt 
finns inga förslag i blå ÖP som riskerar att påtagligt påverka eller 
skada farleder av riksintresse. 

Djupa och skyddade lägen 
Singelfjorden Lunnevik och Singelfjorden Kålvik är båda områden 
belägna i Strömstads kommun på norra Hogdalsnäset vid 
Singelfjorden. 
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Ett djupt och skyddat läge visas i Brofjorden vid raffinaderiets 
produkthamn.

Föreslagen småbåtshamn i Lahälla riskerar att påtagligt skada 
riksintresset djupa och skyddade lägen i Brofjorden.

Områden av riksintresse för kommunikationer - hamn 
Riksintresseområden för hamn omfattar Strömstads hamn, 
Råoljehamn och produkthamn i Brofjorden samt Lysekils hamn. 
Föreslagen småbåtshamn i Lahälla riskerar att påtagligt skada 
riksintresset hamn i Brofjorden.

Områden	av	riksintresse	för	totalförsvaret	enligt	3	kap	9	§
Sjöövningsområdet D160 Skagen med sprängruta Bonden och 
R60 Lysekil är riksintressen för totalförsvarets militära del. Fasta 
anläggningar inom sjöövningsområden oavsett syfte utgör generellt 
ett hinder för nyttjandet av riksintresset enligt Försvarsmaktens 
yttrande.

De föreslagna utvecklingsområdena för marina livsmedel och marin 
energi Sotenäs 2 och Lysekil 1 och 5 ligger inom riksintresset.

Det finns risk för påtaglig skada på Totalförsvarets intressen i de fall 
det föreslås sådana fasta anläggningar för marina livsmedel eller 
marin energi som kan hindra Försvarsmaktens verksamhet inom de 
områden som är utpekade i blå ÖP. 

4 kap MB Särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden
I 4 kap MB finns särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden. Enligt 1 § är de utpekade områdena 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, 
i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp 
i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sådant 
sätt att de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utveckling av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av 
anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Enligt 4 kap är kustområdet och skärgården i Bohuslän från 
riksgränsen mot Norge till Lysekil med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse.

Enligt 4 kap 2 § ska i kustområdet och skärgården i Bohuslän från 
riksgränsen mot Norge till Lysekil, turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen 
av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Enligt 4 kap 3 § får inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän 
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från gränsen mot Norge till Brofjorden, anläggningar som t ex 
fabriker för raffinering av råolja eller anläggningar för vindkraft som 
är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat 
inte komma till stånd (S k obruten kust).

På kommunfullmäktiges begäran ska regeringen förbehålla 
sig tillåtlighetsprövningen av en ny verksamhet enligt ovan. 
Bestämmelserna innebär att t ex stora vindkraftsanläggningar till 
havs inom det område som omfattas av 4 kap 3§- obruten kust inte är 
tillåtna.

Inga vindkraftanläggningar föreslås inom området Obruten kust. 

Område Sotenäs 1 ligger i sin helhet utanför 4 kap- området.

Enligt 4 kap 4 § får i kustområdet och skärgårdarna från Brofjorden 
till Simpevarp fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. (Högexploaterad kust)

Enligt 4 kap 8 § Natura 2000- är områdena i sin helhet av 
riksintresse enligt 4 kap. För Natura 2000- områden gäller dock inte 
undantagen om utveckling av befintliga tätorter och lokalt näringsliv.

Förenlighet	med	bestämmelserna	i	4	kap	§§	1-4
Planförslaget handlar till stor del om att utveckla lokala näringar 
knutna till havet som marina livsmedel, marin energi och turism och 
friluftsliv. Natur- och kulturvärdena tas till vara och i planförslaget 
föreslås de i vissa fall kunna förstärkas och utvecklas genom nya 
skydd och hänsynsområden. Bedömningen är att planförslaget är 
utformat i förenlighet med intentionerna i miljöbalkens bestämmelser 
i 4 kap 1-4§§.

4	kap	8	§	Natura	2000
Enligt 4 kap 8 § gäller att användning av mark och vatten som på ett 
betydande sätt påverkar ett Natura 2000- område och som omfattar 
verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § 
får komma till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats.
Inom planområdet är följande områden utpekade Natura 2000- 
områden: 
Enligt habitatdirektivet
•  Idefjorden
•  Kosterfjorden- Väderöfjorden
•  Tanumskusten
•  Trossö-Kalvö-Lindö
•  Sannäsfjorden
•  Jorefjorden
•  Soteskär
•  Åbyfjorden
•  Malmöfjord (två områden Dynabrott och Västingskär söder om 

Stora Kornö).
• Gullmarn
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Enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet
• Galtö lera Älgö lera

Integrerad flerartsodling i område 16 Otterön riskerar att påtagligt 
påverka förhållandena i Natura 2000- området Tanumskusten. Se 
vidare under Vattenbruk i Natura 2000-områden.

Integrerad flerartsodling eller utbyggnad av marin energi i 
utvecklingsområdena Lysekil 1-5 riskerar att påtagligt påverka 
förhållandena i Natura 2000- området Gullmarn. Se vidare under 
Vattenbruk inom mynningsområdet för Natura 2000-Gullmarn.
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Risk för betydande miljöpåverkan?
Riskerna för betydande miljöpåverkan beskrivs utifrån den nivå som 
blå ÖP och konsekvensbeskrivningen har. Eftersom tillstånd enligt 
annan lagstiftning erfordras för de flesta av de verksamheter som 
föreslås och som påverkar miljön, kommer noggrannare underlag tas 
fram med projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar varje gång 
tillstånd söks.

Marina livsmedel 16 Otterön 
Ett område 16 Otterön föreslås för integrerad flerartsodling inom 
Natura 2000-området Tanumskusten. Bedömningen är att det 
finns en risk för att integrerad flerartsodling inom Natura 2000- 
området påtagligt kan påverka förhållandena och att det kan finnas 
en viss risk för att skada kan uppstå. Vattenkvaliteten i det aktuella 
vattenområdet håller måttlig ekologisk status och det finns också risk 
för att miljökvalitetsnormerna för kustvattnen inte kan uppnås. Se 
illustration på karta Odlingsområde 16 Otterön. 

Utvecklingszoner Lysekil 1-5 i Gullmarns mynningsområde
Områdena föreslås för marina livsmedel och/ eller marin energi. 
Fiskodling i Gullmarns mynningsområde skulle riskera att på ett 
påtagligt sätt påverka förhållandena i Natura 2000-området och 
bedöms därför utifrån tillgängligt kunskapsunderlag kunna medföra 
betydande miljöpåverkan.

Hur vågkraft och andra anläggningar för marin energi påverkar 
bottenförhållandena är beroende av vilken teknik som väljs. Om 
anläggningarna för att utvinna marin energi är bottenförankrade 
riskeras skada på naturvärdena. Bedömningarna är därför att också 
anläggningar för marin energi riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan i områdena Lysekil 1 och Lysekil 2. Se illustration på 
karta Gullmarns mynning Utvecklingsområde Lysekil 1-5. 

Utvecklingsområde i utsjö Sotenäs 1, där det finns risk för betydande 
miljöpåverkan illustreras på karta Utvecklingsområde utsjö Sotenäs 
1.

Aktivitetsområden för motorsport
Aktivitetsområden för motorsport medför risk för betydande 
miljöpåverkan. Området Starekilen illustreras på karta Starekilen. 

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
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Småbåtshamnar
Utbyggnad av småbåtshamnar riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan. Konflikterna mellan föreslaget odlingsområde 6 
förslag till båthamn och område för motorsport illustreras på karta 
Starekilen.

Konflikterna mellan föreslaget område för småbåtshamn och 
riksintressena för kommunikationer hamn och sjöfart illustreras på 
karta Lahälla småbåtshamn.

Dumpningsplatser för muddermassor
Dumpning av muddermassor i nya områden medför risk för 
betydande miljöpåverkan. Områdena illustreras inte på karta. 
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Förklaring

Naturreservat
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naturvård

Natura 2000-område

Riksintresse MB 3 kap,
friluftsliv

Befintliga
hänsynsområden

Område av värde för
forskning
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1:20 000Skala (A4): Otterön
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6

Förklaring
Riksintresse MB 3 kap,
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0 10,5
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aktivitetsområde för 
motorsport
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Förklaring
Riksintresse MB 3 kap,
kommunikationer hamn
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Allmänt
Miljökvalitetsnormer anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten 
i mark, vatten och luft och finns reglerade i miljöbalkens 5 kapitel. 
Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 
Miljökvalitetsnormer finns för vattenkvalitet i kustvattnen, 
vattenkvalitet i havet, fisk- och musselvatten, föroreningar i 
utomhusluft samt för utomhusbuller. 

Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande bestämmelser i 
miljöbalken vilka ska tillämpas vid prövning av tillåtlighet, tillstånd 
osv

Vatten
Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheten 
har tagit beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i 
distriktet. Förslag till nya förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer 
och åtgärdsprogram med tillhörande MKB, avseende perioden 2015-
2021 har arbetats fram. 

Vattenmyndigheten ansvarar för förvaltningen av kustvattnen från 
strandlinjen till baslinjen. 

Kustvattenförekomsterna finns klassade till ekologisk och 
kemisk status. Vattenförekomsterna Södra Kosterfjorden och 
Norra Bohusläns kustvatten har god ekologisk status. Beslutad 
miljökvalitetsnorm för 2021 är att statusen fortsatt ska vara god.
Vattenförekomsterna Idefjorden, Singelfjorden och Dynekilen har 
otillfredsställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormen innebär att 
vattenförekomsterna ska ha uppnått god ekologisk status 2021, men 
med tidsfrist till 2027. Anledningen är att god ekologisk status med 
avseende på näringsämnen inte kan uppnås till 2021 på grund av att 
över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer 
från utsjön. 

Övriga kustvatten har måttlig ekologisk status, med 
miljökvalitetsnormen att vattenförekomsterna ska ha uppnått god 
ekologisk status 2021, men med tidsfrist till 2027. Anledningen till 
tidsfristen är densamma som för de vattenförekomster som idag har 
otillfredsställande status.

Föreslaget område för integrerad flerartsodling Otterön riskerar att 
medverka till att god status i kustvattnen inte kan uppnås. Också 
inom övriga områden för integrerad flerartsodling som föreslås inom 
vattenförekomster som idag har måttlig ekologisk status riskeras att 
god ekologisk status inte uppnås. 

MILJÖKVALITETSNORMER  

Vattenföekomsterna och 
deras statusklassningar 
finns redovisade i Blå ÖP:s 
webbkarta.

Information om 
miljökvalitetsnormer för 
vatten finns också på VISS 
(Vatteninformationssystem 
Sverige) 
http://viss.lansstyrelsen.se
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Föreslagna lägen för hamnar för fritidsbåtar riskerar att medverka till 
att god status i kustvattnen inte kan uppnås.
Bedömningen är att det i övrigt inte föreslås några åtgärder som 
påverkar vattenkvaliteten i kustvattnen på ett så negativt sätt att god 
status i kustvattnen inte uppnås. 

Havsmiljödirektivet
Havsområdet enligt havsmiljödirektivet är uppdelat i havsbassänger 
där var och en har betydligt större yta än de vattenförekomster som 
Vattenmyndigheten förvaltar. Vattenbassängerna i det område som 
blå ÖP omfattar benämns från kusten till öppna havet Västkustens 
inre kustvatten Skagerrak, Västkustens yttre kustvatten Skagerrak 
samt Skagerraks utsjövatten (utanför baslinjen).

Direktivet är en målvärdesnorm. Fram till 2020 ska 11 
Miljökvalitetsnormer vara uppfyllda med 29 kriterier och med ett 
stort antal indikatorer på att normerna uppfyllts. Alla indikatorer är 
ännu inte identifierade och beslutade. 

I blå ÖP föreslås endast ett område inom Skagerraks utsjövatten, 
nämligen Sotenäs 1, utanför det område som förvaltas av 
Vattenmyndigheten och där några miljökvalitetsnormer för 
kustvatten inte gäller.

Användning av området Sotenäs 1 som testområde för marin energi 
eller för odling av alger bedöms inte påverka vattenbassängen 
Skagerraks utsjövatten negativt. 

Musselvatten enligt skaldjursdirektivet
Förordning	(2001:554)	om	miljökvalitetsnormer	för	fisk-	och	
musselvatten)
Miljökvalitetsnormer för musselvatten gäller inom stora 
kustvattenområden i planområdet. Musselvatten betyder i detta 
sammanhang kustvatten eller bräckt vatten som behöver skyddas 
eller förbättras, för att göra det möjligt för musslor att växa till och 
leva.

I planen redovisas områden för vattenbruk inom utpekade 
musselvatten. I de fall områdena ska användas för odling av 
musslor och ostron är detta förenligt med miljökvalitetsnormernas 
syfte. Planförslaget bedöms därför inte innebära några negativa 
konsekvenser på musselvatten.

Utomhusluft
Ingenstans inom planområdet för blå ÖP överskrids 
miljökvalitetsnormerna för luft. 

Utomhusbuller
Normen är inte tillämpbar för kust- och havsvattenområdet.
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Nationella miljömål
Sverige har ett system med 16 nationella miljömål som bygger på ett 
generationsmål samt flera etappmål och miljökvalitetsmål. Det finns 
även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland arbetar med regionala miljömål med utgångspunkt från de 
nationella. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till.

De mål som är särskilt relevanta att ta upp i denna 
kommungemensamma översiktsplan för kustvatten och hav är 
•  Hav i balans samt levande kust och skärgård
•  Ett rikt växt- och djurliv
•  Giftfri miljö
•  Ingen övergödning
•  Begränsad klimatpåverkan

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Miljömålet syftar till att Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. 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.

En av de viktigaste utgångspunkterna för arbetet med blå ÖP och 
huvudsyftet med planen är att en utveckling av marina näringar, 
marin turism och rekreation och ett nyttjande av natur- och 
kulturvärdena inom kust och vattenområdet ska ske på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Detta visas tydligt i planförslaget. 

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård bedöms bli 
uppfyllt om planens förslag genomförs så som redovisas i blå ÖP.

Ett rikt växt- och djurliv
Miljömålet syftar till att den biologiska mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Om planens förslag att utöka och förstärka skyddet i värdefulla 

AVSTÄMNING MOT 
MILJÖKVALITETSMÅL 



BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra BohuslänD3 konsekvenser BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra Bohuslän

137

naturområden och att öka antalet hänsynsområden genomförs, finns 
goda förutsättningar för att den biologiska mångfalden ökar och att 
ekosystemen stärks. 

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv bedöms bli uppfyllt om planens 
förslag genomförs så som redovisas i blå ÖP.

Giftfri miljö
Miljömålet syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Ett genomförande av planens förslag bedöms inte påverka miljömålet 
Giftfri miljö vare sig positivt eller negativt.

Ingen övergödning
Miljömålet syftar till att halterna av gödande ämnen i mark och 
vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 
allsidig användning av mark och vatten.

De inre kustvattnen inom planområdet är starkt påverkade 
av övergödning. Enligt vattenmyndigheten som beslutar om 
miljökvalitetsnormer kommer mer än 60 procent av den totala 
tillförseln av näringsämnen från utsjön. Om planförslaget genomförs 
vad gäller ett ökat antal odlingar av musslor och ostron och alger 
i kustområdet kommer detta att bidra till minskad tillförsel av 
näringsämnen i kustvattnen. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms medverka till att 
miljömålet Ingen övergödning kan uppfyllas. 

Begränsad klimatpåverkan
Miljömålet syftar till att halten av växthusgaser i atmosfären i 
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar ska 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras.

Sjöfart, skärgårdstrafik, båtliv till sjöss, turism och vissa former av 
vattenbruk är alla verksamheter som har påverkan på klimatet. Om 
planförslaget genomförs på det sätt som föreslås i blå ÖP, kommer 
de klimatpåverkande utsläppen av t ex CO2 att öka, åtminstone till 
en början. Genom successiv övergång till mindre miljöpåverkande 
drivmedel och om ny teknik kan utvecklas för att utvinna förnybar 
energi ur havet, kan de klimatpåverkande utsläppen på sikt minska.
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Ett genomförande av planförslaget bedöms medverka till att 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan till en början inte kan 
uppfyllas men om planens förslag genomförs vad gäller marin 
förnybar energi kan detta komma att bidra till ett långsiktig 
uppfyllande av miljömålet.
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åtgärder4
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Processen med att ta fram Blå ÖP har inneburit en omfattande 
kunskapsinhämtning från såväl, kommunerna som myndigheter, 
verksamhetsutövare och allmänhet. Denna inhämtning av kunskap 
har skett genom formella samråd, rundabordssamtal, genom tillgång 
till geografisk information mm. Den ökade kunskapen om den marina 
miljön och det som pågår i och på havet har nyttjats i framtagandet av 
Blå ÖP. Delar av kunskapen kan dock inte omsättas i ett planförslag 
för en fördjupad översiktsplan. Den behöver istället paketeras, göras 
tillgänglig och kanaliseras i olika typer av åtgärder. Planförslaget, liksom 
konsekvensbedömningen av förslaget, ger ytterligare inspel till åtgärder 
inom havsområdet. Nedan följer ett antal åtgärder som formulerats i arbetet 
med Blå ÖP.

Aktiv part i tillståndshantering 
och miljöeffekter av vattenbruk

Vattenbruk är ett område som i norra Bohuslän ses som en framtidsbransch. 
Mycket pågår för att skapa ett framtida hållbart vattenbruk internationellt 
och lokalt. Det är dock inte ännu klart hur detta vattenbruk kommer utformas 
för våra vatten. Det är därför viktigt att kommunerna fortsätter att hålla sig 
ajour och delta i bevakning och utformning av dessa teknologier. 

Ansvar
Blå näringslivsgruppen och Tillväxt Norra Bohuslän följer detta kopplat till 
den Maritima näringslivsstrategi för norra Bohuslän.

Flexibla områden för test av mindre odlingar 

Områden med flexibla odlingstillstånd av mindre kvantiteter för nya odlare 
eller experimentell odling borde testas fram. Blå Öp har inte specifikt pekat 
ut sådana. Arbetet inom maritima klustret havsförvaltning borde kunna 
utreda dessa möjligheter. Liknande tillstånd borde kunna hanteras för 
”marina kolonilotter av dansk modell”.

Ansvar
Tillväxt Norra Bohuslän och Maritima klustret

Insatser för ökad vattengenomströmmning

I arbetet med Blå ÖP har ett tiotal områden med behov av ökad 
vattengenomströmning identifierats. En del av dessa är väl utredda och andra 
mer på idéstadiet. LST 2016:05 innehåller beskrivningar av flera områden. 
Flera av dessa är också hanterade tidigare men där underhåll krävs. GIS-
skikt finns.  
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Åtgärden behöver prioritera mellan områdena och söka medel (ex. LOVA- 
eller LONA-bidrag) samt initiera insatser.

Ansvar
Miljöenheten på respektive kommun men Tillväxt Norra Bohuslän kan ha en 
sammanlänkande initierande funktion. 

Saltö-Tjärnö sund
Områden där muddring hade varit gynnsamt ur biologisk synvinkel för ökad 
genomströmning och artrikedom.

Södra Öddö Daftö sund 
Områden där muddring hade varit gynnsamt ur biologisk synvinkel för ökad 
genomströmning och artrikedom.

Gullnäsholmen bro
Områden där muddring hade varit gynnsamt ur biologisk synvinkel för ökad 
genomströmning och artrikedom.

Lindholmen Killingholmen
Områden där muddring hade varit gynnsamt ur biologisk synvinkel för ökad 
genomströmning och artrikedom.

Islandsberg
Kanal som funnits sedan 1800 talet kan eventuellt öppnas igen efter ca 60 års 
igenväxning. Miljö- och turistprojekt pågår.

Ramsfjorden
Ramsfjorden norr om Fjällbacka där det tydligt syns på flygbilder att 
förekomsten av fintrådiga grönsalger är stor.

Galtöbro Måksund
Bro finns men väg ska byggas ut breddas, Denna vägbank försvårar 
genomströmningen av vatten till Galtö lera som är tydligt påverkad 
av näringsämnen och en ökad genomströmning skulle kunna förbättra 
vattenkvalitet.

Galtö Resö
Vägbank försvårar genomströmningen till Tanums kommuns största 
sammanhängande förekomst av ålgräs.

Trälsund Starekilen
Strömstads kommuns stora utvecklingsområde för småbåtshamn. 
Vattengenomströmningen i Trälsund är viktig för hela inre skärgården. Det 
har för 10-15 år sedan gjorts muddringar för att bättra på genomströmningen.

Södra Öddö
Tät vägbank utan trummor eller bro.

Dillehuvud
Eventuellt rensing av kanal 250 m.
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Hålkedalskilen
För hög trumma, igensatt trumma behöver ev fler trummor, rensning av 
kanal på båda sidor; prioritet 2 enl Lst 2016:05.

Björnäs
Igensatta trummor.

Väddö kanal
Befintlig igenväxt kanal kan rensas för bättre genomströmning; Se LST 
2016:05.

Ödby ö
Bro bryter vattengenomströmning.

Marin naturvärdesstrategi

Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar med en marin naturvärdestrategi och 
handlingsplan kopplat till denna. I detta arbete ingår grön marin infrastruktur. 
Arbetet är inte helt inkorporerat i Blå ÖP då mycket inte har varit färdigt. 
Kommunerna behöver följa detta arbete och ha med det i framtida planering.

Ansvar
Miljö och planenheter på kommunerna. 

Grunda områden
Mer och mer kunskap om vikten av grunda områden kommer ifrån forskningen. 
Samtidigt finns det stor oro för både lokala fiskbestånd, ålgräsbestånd och även 
musselbankar längs vår kust. Det finns ett behov av att lyfta grunda områden 
ytterligare och göra kommuner och kommunmedlemmar medvetna om dess 
betydelse och hur de påverkas av olika aktiviteter.

Detta arbete kan göras i projektform gärna i samverkan med Länsstyrelsen 
och/eller andra aktörer. 

Ansvar
Miljöstrateger, Tillväxt Norra Bohuslän

Förändring av gällande föreskrifter i naturreservat

Planen föreslår ändrade föreskrifter i vissa reservat och dialog pågår 
med Länsstyrelsen om att förändra dessa. Länsstyrelsen har ansvaret 
men kommunerna samråder för att behålla Blå ÖPs perspektiv på dessa 
föreskrifter. I detta är det viktigt att se både möjligheter för friluftsliv och 
näringar likväl som ökat skydd.



BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra BohuslänD4 åtgärder
BLÅ ÖVERSIKTSPLAN för Norra Bohuslän143

Ansvar
Länsstyrelsen, Tillväxt Norra Bohuslän

Gullmarsfjorden som nationalpark 

Lysekils kommun initierar en skrift för att samla politisk vilja bakom att 
tillsammans med Uddevalla och Munkedal stöta på Länsstyrelsen att påbörja 
en process av utredning av Gullmarsfjorden som nationalpark. Ett sådant 
arbete kräver sedan mycket involvering av kommunerna för att få till en bra 
process. 

Ansvar
Lysekils kommun, Tillväxt Norra Bohuslän 

Samla marin kunskap om våra kommuner i GIS

Paketering av Blå ÖP-arbetets alla skikt och kunskap i olika GIS-verktyg 
för att förenkla kommande planering och göra den framtagna informationen 
tillgänglig. 

Ansvar
Blå ÖP 2018

Bygglov på bryggor, regelverk runt uppdragning av 
båtar på strand

I arbetet med Blå ÖP har det framförts att bygglov på alla bryggor 
skulle förenkla och förtydliga ansvar och möjligheter för anläggningar i 
vattenbrynet. Tydligare policys runt detta samt förvaring av båtar på stränder 
skulle kunna utvecklas av kommunerna.

Ansvar
Kommunernas miljö-, plan- och byggavdelningar

Småbåtshamnsanering, planering och projektering

Under 2017 höjdes riskklassningen av ca 50 uppställningsplatser i Västra 
Götaland till riskklass 1. Detta innebär att de måste saneras. Arbetet är 
inte påbörjat och kommer i förlängningen innebära kostnader för både 
kommuner, stat och båtägare. Ett demonstrationsprojekt bör initeras i 
kommunerna som ett första steg. Arbetsgången bör bli. 
1. Sanera båtar med kvarvarande TBT 
2. Sanera uppställningsplatser
3. Se över sediment i hamnarna
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Ansvar
Kommunerna, Länsstyrelsen, Tillväxt Norra Bohuslän

Kajrenovering - överblick, insatser

Kajerna i norra Bohuslän har alla byggts i samma tid. Underhållet har 
på många håll eftersatts vilket medfört att ett stort investeringsbehov 
föreligger i alla 4 kommunerna. Planer, prioriteringar och anpassningar 
efter nutida behov och användande behöver göras. Blå ÖP perspektiven 
med sammanhållen marin infrastruktur behöver finnas med i detta arbete. 
Synergier mellan kommunerna kan också finnas. Ett överblickande arbete är 
påbörjat av TNB.

Ansvar
Kommunerna, Tillväxt Norra Bohuslän

Hastighetsbegränsningar
för ett hänsynsfullt båtliv

Redan under kustzonsprojektet lyftes behovet av ett mer hänsynsfullt 
båtliv. Blå ÖP har fört dessa tankar vidare men åtgärderna ligger utanför 
planeringsarbetet. Kommunerna bör tillsammans med andra aktörer se hur 
detta framtida båtliv kan understödjas. 

Ansvar
Tillväxt Norra Bohuslän

Miljövänliga och innovativa småbåtshamnar
Befintliga småbåtshamnar i Bohuslän borde bli miljövänliga föredömen. Så 
småningom behöver dessa saneras och justeras. Nya småbåtshamnar och 
uppläggningsplatser borde från början vara giftfria då man annars bygger 
in sig i ett svårt juridiskt åtagande om att medvetet förorena med giftiga 
kemikalier. Detta område är komplext och kommer behöva flera insatser 
under de kommande 20 åren. Kommunerna bör understödja båtklubbar och 
föreningar lik väl som privata aktörer att anpassa sina verksamheter.

Ansvar
Kommuner, Båtklubbar, Marinor   

Vadbodar- nätverk av öppna bodar
Bohusläns museum vill att kommunerna ser över och håller de gamla 
vadbodarna (byggnader där vadlagen övernattade och förvarade redskap i 
på öar i skärgården) på skären vid liv. Ett varsamt underhåll av dessa skulle 
kunna kombineras med att de görs tillgängliga för temporär övernattning 
med restriktioner. Detta kan vara ett sätt att koppla deras historiska nyttjande 
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till nutid. Ett nätverk av övernattningsbodar i skärgården är attraktivt för 
exempelvis kajakpaddlare. Samverkan kring relevant skydd av bodarna 
behöver dock ske.

Ansvar
Kommunerna, Bohusläns museum

Säkerställa	att	det	marina	kulturarvet	finns	med	i	
kulturvårdsprogrammen

Den sammanställda informationen om kulturmiljö  i kommunerna är 
knapphändiga kring kunskap och information om marina miljöer och 
lämningar. Den kunskap som är känd har samlats inom ramen för Blå Öp-
arbetet och bör inkorporeras i kommunernas kulturmiljödokument.

Ansvar
Kultursekreterare (eeler motsvarande) i kommunerna och Blå ÖP

Ren och Attraktiv Kust 
Samverkan med Västkuststiftelsen kring marint skräp, 
toaletter och sopmajor i skärgården

Samverkan inom strandstädning bör fortsätta. 2017 aviseras nya nationella 
medel för detta. Det är kommunernas vilja att fortsätta arbetet med ren och 
attraktiv kust för att understödja denna samverkan runt: teknik, information, 
statistik, resursfördelning, organisation, kunskap och strandstädarkartan. 
Det tar dock aldrig bort den lagstadgade skyldigheten att ansvara för 
renhållningen inom kommunens mark och vatten utanför planlagt område 
och tomter.  I VGR finns ca 80 sopmajor i Skärgården som Västkuststiftelsen 
tömmer och för till kommunerna. De toaletter som finns ägs av kommunerna 
men hanteras ibland av Västkuststiftelsen. Generellt är det olämpligt att 
inte låta respektive medborgare hantera sina sopor fram till station i hamn. 
Dock bör toaletter finnas där det är lämpligt. Toalett och sopfrågan bör 
diskuteras och tydliggöras för alla inblandade då den har stor betydelse för 
tillgänglighet och trivsel.

Ansvar
Ren och Attraktiv Kust samt Naturvårdkompetens inom kommunerna 
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Tillståndsprocesser i utsjön
liknande Kosterfjordsprocessen

Syfte
Att ha en förberedd struktur för att hantera tillståndsprocesser i utsjön och i 
skärgården utifrån Blå ÖPs syften och mål. Detta för att snabba på hantering 
och säkerställa att rätt aktörer blir hörda.

Avgränsning
Odlingstillstånd i skärgården har en fungerande process och innefattas inte i 
denna.
Processen är till för entreprenörer/utvecklare med fasta anläggningar eller 
längre testanläggningar som behöver avlysning av specifikt område eller 
kommer påverka andras möjlighet att utföra sin verksamhet på platsen. 

Medverkande
Entreprenören/utvecklaren, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartverket? 
Hamn; Nationell?, Försvaret; Fiskenäringen, Länsstyrelsen (Fiske och 
Naturskydd), kommunerna (Bygg, Plan, Miljö, Näringsliv), Markägare 
(i vissa fall), Politiska representanter från kommunerna, Forskning (SLU 
Aqua), teknisk kompetens (offshore) 
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!
VAR MED OCH DISKUTERA!
Vi vill gärna ha synpunkter på planförslaget.

Utställningshandlingen innehåller förslag till strategier och riktlinjer för 
planering av havet längs norra Bohusläns kust och dessa kan du påverka. 
Dina synpunkter är viktiga!
 
Du kan lämna dina synpunkter via brev eller e-post till våra kommuner. 
 
Adress: 
”Blå ÖP”
Strömstads kommun
Tillväxt Norra Bohuslän
452 80 Strömstad

Email:
kommun@stromstad.se 

Glöm inte att ange namn och adress!
 
Alla inlämnande yttranden kommer att sammanställas i en 
samrådsredogörelse . Varje yttrande kommer att bemötas av kommunerna. 
Synpunkterna kommer att ligga till grund för de justeringar som görs av 
planförslaget i det fortsatta arbetet med den blå översiktsplanen. 
 
Under utställningstiden kommer flera möten och diskussionsaktiviteter. Se 
mer på: www.tillvaxtbohuslan.se eller via din kommuns hemsida.

Kontaktpersoner:
 
Björn Richardsson
bjorn.richardsson@stromstad.se
0526-196 80

Olof Jönsson
olof.jonsson@tanum.se
0525-185 61

Amanda.Jansson
amanda.jansson@sotenas.se
0523-66 40 00 (växel)

Anna Wigell
anna.wigell@lysekil.se
0523-61 33 54
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TILLVÄXT BOHUSLÄN
Tillväxt Norra Bohuslän är ett samarbete mellan 
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner.
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Utställningsutlåtande över      Utkast 180614 

BLÅ ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORRA BOHUSLÄN 
gällande havsområdena i Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner 
 
Utställningens upplägg  

Kommunstyrelserna i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner beslutade i februari och mars 
2018 att genomföra utställning för den Blå Översiktsplanen. Annonsering om utställningen har skett på 
Tillväxtbohusläns webbsida, kommunernas respektive hemsidor, i Bohusläningen, Strömstads tidning, 
Havsbandet/Björklövet och Lysekilsposten.   
 
Under perioden 15 mars till 15 maj 2018 har samrådshandlingen varit ute på remiss till drygt 200 
remissinstanser och utställd i respektive kommunhus. Planhandlingarna har även funnits tillgängliga via 
webben på Tillvaxtbohuslan.se och via respektive kommuns hemsidor. På Tillväxt Bohusläns hemsida har 
det varit möjligt att lämna synpunkter direkt via ett särskilt formulär.  
 
Med anledning av den utsända remissen har 47 svar inkommit vilka redovisas med kommentarer i denna 
redogörelse.  
 

Sammanfattning 
Generella synpunkter uttrycker i allmänhet en positiv syn på det gemensamma Blå ÖP-arbetet mellan 
kustkommunerna i norra Bohuslän. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att remissinstanserna huvudsakligen instämmer i planförslagets syfte och 
mål.  Remissvaren innehåller i många fall detaljer som går att justera utan större anmärkning. Flera 
yttranden lyfter konflikter mellan bevarande och utveckling. Flera yttranden lyfter också frågor som inte 
kan tillgodogöras i detta skede i processen. Dessa läggs till kommande eventuella åtgärder eller förs vidare 
till lämpligare adress. 
 
Efter samrådet kommer en antagandehandling tas fram vilken bearbetas till viss del med hänsyn till de 
inkomna remissvaren.  
 
Remissvaren sammanfattas och kommenteras efter sammandraget men svaren i sin helhet kommer vara 
tillgängliga efter att personuppgifter tagits bort.  
 

Synpunkter och kommentarer i sammandrag 
Riksintressen 
Försvaret har i sitt svar hävdat riksintresse för totalförsvaret på alla platser där man ser överlapp eller 
möjliga konflikter. Synpunkterna har hävdat att alla rekommendationer som kan påverka detta intresse inte 
kan godtas. 
Riksintressen för naturvård, friluftsliv samt det rörliga friluftslivet anses av länsstyrelsen vara svåra att 
bedöma påverkan på utifrån framlagd plan. Riksintresset för kulturmiljövård kan också påverkas på några 
platser. Vissa riksintressen som saknas i webbkarta bör om möjligt redovisas där. 
 

Vägledande verkan är svag 
Länsstyrelsen pekar på att planens vägledande verkan är svag och att många aspekter trots allt måste vägas 
i respektive tillstånds hantering. 
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Klimatförändring, geoteknik- och säkerhetsfrågor 

Det huvudsakliga ansvaret för bebyggelse och teknik ligger i respektive kommuns översikts- och 
detaljplanearbete och bör hanteras där. 

 

Dumpning och motorsport 
Flera svaranden vänder sig emot utpekandet av platser med möjligt undantag för dumpning av 
muddermassor samt utpekandet av områden för motorsport. 

 

Konsekvensbeskrivning och skydd för grunda bottnar 
Planen får kritik för att inte tillräckligt möta och ha effekt på uppsatta miljömål. Även skyddet av grunda 
bottnar uppfattas som för svagt av vissa. 

 

Nya Naturreservatsförslag 
Ett förslag på Naturreservat i området Metvik-Fiskebäcksvik har inkommit ifrån privatpersoner, föreningar 
och ett politiskt parti.  
Ett förslag på ökat naturskydd på nordöstra delen av Bohus Malmön har inkommit. 
 

Förändringar inför antagande 
Med utgångspunkt i de yttranden som inkommit under utställning kommer planförslaget att förtydligas och 
korrigeras inför antagande. Då utställningen är den sista delen av planprocessen med möjlighet för berörda 
att lämna synpunkter på förslaget kan inga förändringar göras som påverkar planförslagets innehåll eller 
politiska ställningstaganden. De förändringar som görs är av redaktionell art och syftar till att just förtydliga 
redan gjorda ställningstaganden. 
 
Följande förtydliganden föreslås inför antagande av Blå ÖP: 

- Blå ÖP:s hänsyn och förhållningssätt till riksintressena för naturvård och friluftsliv (både MB 3 och 4 
kapitel) utifrån helhetsbedömning för norra Bohuslän ska lyftas fram för att stärka de avvägningar 
som gjorts. Förhållningssättet till riksintressena ur ett helhetsperspektiv lyfts in i skiss kring Blå ÖP:s 
mandat och i MKB. Skissen kring Blå ÖP:s mandat förtydligas som en beskrivning av kommunernas 
mandat i förhållande till statlig planering. 
 

- I de delar av planförslaget där Länsstyrelsen har en avvikande åsikt redovisas detta med symbol och 
sammanfattning av motstående intressen. Länsstyrelsens yttrande läggs i sin helhet också in i 
planbeskrivningen som en del av planhandlingen 

 
- I de delar av planförslaget där nya uppgifter inkommit under utställningen som påverkar 

förutsättningarna för användningen eller avgränsningen av ett geografiskt område markeras detta i 
karta. Hur de nya uppgifterna påverkar kommande prövningar och vilka hänsyn det innebär läggs till 
i planbeskrivningens planförslagsdel.  

Detta gäller följande områden: 
o R11 Område för motorsport i Starekilen. Förtydliga att utbyggnad av småbåtshamn i 

Starekilen prioriteras högre och inte får begränsas av dessa områden. Komplettera med 
uppgifter kring nyligen upptäckt hästmusselbank i anslutning till områdena. Tydliggör att 
pågående process med FÖP Strömstad Skee hanterar dessa områden mer detaljerat och att 
ställningstaganden kring områdena kan komma att förändras genom denna process. 

o R14 Utvecklingsområde för småbåtshamn i Lahälla, Brofjorden. Förtydliga att den geografiska 
avgränsningen är grov och får studeras i detalj vid kommande prövning. Avgränsningen 
behöver då ta riksintresset för industriell produktion och riksintresset för kommunikation 
(farled) i beaktande. 
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- Syftet med rekommendationerna R9 Områden för båt- och friluftsliv och R10 Områden av värde för 

turism och rekreation ska förtydligas och skillnaden mellan dem belysas. 
 

- Respektive utpekat område för R5 och R6 ska kompletteras med information kring kända 
förutsättningar eller ramar för fortsatt prövning, t ex där särskild hänsyn måste tas till riksintresset 
för kulturmiljövård eller att hänsyn ska tas till utloppsledning för reningsverk.  

 
- Förtydliga formuleringen för R2 Skyddade områden förändring utifrån uttalad vilja att kunna tälta i 

skärgården med motsvarande villkor som inom Kosterhavets nationalpark.  
 

- Förtydliga i handlingen att geotekniska säkerhetsfrågor, erosion och översvämning hanteras i 
respektive kommuns ÖP - inte i blå ÖP. 

 
- Se över formuleringarna kring riksintresset för djupa, skyddade områden. Informera om att 

Trafikverket ser över detta riksintresse för att eventuellt ta bort det. Redogör för påverkan för dessa 
områden i Brofjorden och Kålvik. 

 
- Lyfta fram åtgärderna som en illustration för hur planförslaget ska konkretiseras och förankras i 

kommunerna fortsatt och komplettera dem med en tydligare adressering av ansvaret. Komplettera 
åtgärdsdelen med ett särskilt avsnitt kring strukturen för fortsatt arbete. Detta avsnitt ska innehålla 
förslag till arbetssätt, ansvarsfördelning och struktur för att hålla Blå ÖP levande som en gemensam 
del av den översiktliga planeringen i norra Bohuslän. 

 
- Komplettera MKB med info angående MKN för buller i de stora hamnarna. 

 
- Komplettera strategitexten för maritim turism och rekreation med formulering kring utvecklingen av 

kajakturism och tältmöjligheter i skärgården. 
 

- Lyft behovet av elanslutning i de stora hamnarna som en del av det blå inspelet för hamnar. 
 

- Komplettera plangräns där den saknas och ta bort rekommendationer utanför plangräns för att 
undvika onödiga överlapp med ÖP:ar och FÖP:ar på land. Förtydliga i planbeskrivningen hur 
avgränsningen av Blå ÖP och ÖP på land har gjorts avseende bebyggelse och varför. 

 
- Komplettera webbkartan med metadata för info och kvalitetssäkring. 

 
- Komplettera planeringsunderlaget med yrkesfiske- och livsmedelsstrategierna. Förtydliga vilka 

fiskedata som nyttjats som underlag för att beskriva fiskeanspråken och förtydliga att tillgången till 
underlag för det småskaliga fisket är begränsat. 
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Inkomna yttranden 
Följande skriftliga synpunkter har inkommit: 
 

Myndigheter  
1. Försvarsmakten 
2. Transportstyrelsen 
3. Bohusläns Museum 
4. Sjöfartsverket 
5. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
6. SGI- Statens geologiska institut 
7. Hav och Vatten myndigheten 
8. LFV-luftfartsverket 
9. Vattenfall eldistribution 
10. Svenska Kraftnät 
11. Trafikverket 
12. MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
13. Västra Götalandsregionen 

 
Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

14. Uddevalla kommun, kommunstyrelsen    
15. Dals-Ed kommun        
16. Strömstads kommun 
17. Tanums Kommun Omsorgsnämnden 
18. Tanums Kommun MBN 
19. Sotenäs kommun Bygg och GIS 
20. Orust Kommun           

  
Politiska partier 

21. Miljöpartiet Lysekil       
 
Intresseföreningar, forskning och verksamhetsutövare 

22. Lysekil Munkedals Naturskyddsförening 
23. SFPO-Sveriges fiskares producentorganisation 
24. Strandskyddarna 
25. Kosterhavets Jaktvårdsförening 
26. Resö Galtö Ekonomisk förening   
27. Preem AB 
28. Skärgårdsidyllen AB mfl     

 
Allmänheten 

29. Margareta Sturemyr 
30. Ewa Wirenhed/Jerker Kuhlin 
31. Peter Wrenfelt 
32. Rune Mydske Nielsen 
33. Thomas Wedholm 
34. Lena Maja Messing 
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35. Jan Messing 
36. Anna Wirenhed Mikael Pettersson 
37. Henrik Harnevie 
38. Anders Wokatz 
39. Bengt Andreasson 
40. Marianne Gillberg Wallner 
41. Ulrika Lundqvist 
42. Peter Thor Svenningsen 
43. Magnus Sederholm 
44. Anette Kinde/Charles French 
45. Karin Böhmer 
46. Odd Ståle Ness 
47. Sara Malm Ramsvik      

 
 
På följande sidor har alla inkomna synpunkter sammanfattats och kommenterats. Av utrymmesskäl hålls 
sammanfattningarna korta. Yttrandena i sin helhet kommer att finnas tillgängliga på Tillväxt Norra 
Bohusläns hemsida. 

 
 

Inkomna yttranden med kommentarer  
Myndigheter  
1. Försvarsmakten 

Försvarsmakten framför erinran med avseende på RS1, R2 och R3 (olika former av naturskydd) när dessa 
överlappar i del med sjöövningsområde Skagen. Man hävdar att dessa rekommendationer skulle kunna 
få konsekvenser för riksintresset och därmed ej är acceptabla. I och med att utredningsområdet för 
Gullmarn innefattar hela det befintliga naturvårdsområdet kopplas även sprängområdet vid Skredsvik in 
samt möjligheten att bedriva verksamhet vid Skredsviks hamn.   
Försvarsmakten framför erinran med avseende på R5 och R6 (vattenbruk i kustzon och 
utvecklingszoner) när dessa överlappar i del med sjöövningsområdet Skagen (R5-21 NO St Håskär; R6 - 
Sotenäs 2, Lysekil 1, 2 och 6). Fasta anläggningar inom området kan inte accepteras. 
Sotenäs 1 som inte ligger i Skagen området bedöms kunna komma att skada den del av riksintresset för 
totalförsvaret som omfattas av sekretess. 
Försvarsmakten framför erinran med avseende på R8-hänsynsområden, R9-områden för båt o friluftsliv 
och R10-områden av värde för turism och rekreation när dessa överlappar med sjöövningsområde 
Skagen. 
Försvarsmakten trycker på att förslaget om att arbeta för hastighetsbegränsningar i skärgården inte ska 
begränsa operativa förband. 

Kommentar 
Kommunerna har i utpekandet av RS1, R2 och R3 varit konsekventa i förutsättningarna för förändrade 
reservat och /eller nationalparks bestämmelser. Försvarsmakten är en naturlig samrådspart i denna process 
som drivs av staten via länsstyrelsen. RS1 är ett utpekande av ett befintligt skydd som överlappar med 
försvarets riksintresse. 
 
Sotenäs 2 (R6) är ett område innanför (nordost om) det tillståndsgivna vågkraftsområdet 
B2(Fortum/Seabased). Tillsammans med R5-21 ger dessa områden möjligheter för verksamheter kopplade till 
Sotenäs Symbioscenter att utvecklas. Även stora delar av Smögens samhälle överlappar med sjöövningsområde 
Skagen. Då inga höga anläggningar föreslås i något av områdena torde begränsningarna för försvarsmaktens 
förmåga att öva vara ringa då de eventuella etableringar som kommer till utmärks och avlyses. En god dialog 
som den mellan yrkesfisket och försvaret i området idag kommer då kunna möjliggöra både utveckling och 
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fullgod övning i området. 
 
Lysekil 1 och 5 (R6) överlappar med sjöövningsområdet medans Lysekil 2 inte gör det. Dessa områden 
överlappar också med Naturreservat Gullmarn och N-2000 området. I samband med översyn av reservatet är 
det naturligt att man tar hänsyn till de intressenter som vill odla alger i området likväl som försvarsmaktens 
intressen. Alla eventuella anläggningar kommer märkas ut och vara möjliga att nautiskt förhålla sig till.  
 
Sotenäs 1(R6) ligger på en av få platser i territorialdelen av planområdet där eventuell flytande vindkraft kan 
vara möjligt i större skala med hänsyn till övriga intressen. Riksintressen för totalförsvarets militära del som 
omfattar sekretess kan påverkas i detta område likväl som i vilken annan del av svenskt territorialvatten där 
vindkraft kan etableras. God dialog krävs för fortsatt tillståndsprövning.  
 
Blå ÖP har inte för avsikt att styra eller reglera försvarsmaktens sätt att öva eller utföra sin uppgift. 
Försvarsmakten anpassar redan idag sina övningsperioder efter den marinbiologiska kalendern och efter 
tätheten av fartyg i skärgården. Hänsynsområdena (R8) finns till för att fler ska kunna njuta av vår skärgård. 
De regler som är kopplade till dessa är av mjukare art och vi räknar med att försvarsmakten anpassar sig efter 
dessa när man har möjlighet och i övrigt agerar efter sina behov.  
Rekommendationen Områden för båt och friluftsliv R9 ger förutsättningar för framkomlighet i skärgården 
vilket torde vara av godo även för Försvarsmakten. Rekommendationen medför inte några restriktioner med 
avseende på buller eller hastighetsbegränsning. 
Rekommendationen Områden av värde för turism och rekreation R10 visar på områden som idag nyttjas för 
dessa värden. Rekommendationen innebär att när man ska hantera ett nytt ärende i det området ska man ta 
hänsyn till dessa värden. Om Försvarsmakten har för avsikt att uppföra nya anläggningar eller ett väsentligt 
ändrat övningssätt i dessa områden så bör viss hänsyn tas till detta intresse. I dagsläget innebär det ingen 
påverkan på Försvarsmaktens verksamhet. 
 
Synpunkten att hastighetsbegränsningar inte bör begränsa Försvarsmaktens operativa förband noteras och 
tas med i dessa vidare studier.  
 
Försvarsmaktens behov och verksamhet kommer förtydligas i planen. 

 
2. Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen hänvisar till tidigare yttrande i länsstyrelsens ärende 9393-20178 
3. Bohusläns Museum 

Bohusläns Museum ser positivt på förändringar sedan samrådsskedet och hänvisar till miljöprövning vid 
framtida detaljerad planering och tillstånd. 

4. Sjöfartsverket 
Inget i sak att erinra. 
 

5. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Länsstyrelsen yttrande kommer att bifogas handlingen i sin helhet vid de fall Länsstyrelsen har 
synpunkter som går emot planen kommer detta specifikt utpekas i planen. 
Nedan följer kommentarer på en del av de punkter som tas upp. Då yttrandet är omfattande tas 
kommentarerna per fråga. 
 
Samlad bedömning 
Länsstyrelsen ser det som positivt att Blå ÖP tas fram och att det visar på kommunernas viljeriktning 
samt till viss del de förutsättningar som blir utgångspunkt för kommande prövningar. De påpekar dock 
att den vägledande verkan är svag och att de flesta frågor får avgöras i vart enskilt fall. 
Riksintressen för totalförsvaret erinras av Länsstyrelsen för flera områden. Angående de som är kopplade 
till naturskydd avser Länsstyrelsen ha en dialog med försvaret. 
Riksintresset för Naturvård och friluftsliv anges vara svårt att utröna om de är tillgodosedda. 
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Riksintresse högexploaterad kust och Riksintresse obruten kust anges som tillgodosedda.  
Några fall av Natura-2000 områden med påtaglig risk för skada beskrivs. 
Påverkan på riksintresset för kulturmiljövård i Kalvö Trossö Lindö området anses inte kunna bedömas 
utifrån handlingen. 
Riksintressen för kommunikationer och riksintresse för industri behöver hanteras i förhållande till 
Utvecklingsområde för småbåtshamn R14-Lahälla. 
Riksintresset för fiske anses vara tillgodosett. 
MKN för vatten uppnås ej och MKN för luft uppges uppnås vilket Länsstyrelsen kräver en förklaring av. 
Hantering och ansvar för säkerhetsfrågor runt geoteknik behöver tydliggöras. 
Länsstyrelsen ger sin syn på de 4 föreslagna områdena för utveckling av småbåtshamn med avseende på 
naturvård och friluftsliv samt var dessa processer ligger.  

Kommentar: 
Blå ÖP har över lång tid i samverkan med Länsstyrelsen arbetat holistiskt med dessa frågor. Samverkan mellan 
kommunerna med skilda perspektiv på ÖP planering har krävt hårda gränsdragningar för vad som ska 
inkluderas i Blå ÖP och inte. I de flesta fall är utpekande av områden vägledande för framtida 
tillståndsprocesser. Gränser för specifika tillståndsärenden pekas inte ut däremot områden där vissa 
verksamheter kan vara lämpliga. Länsstyrelsen var tydlig i sitt samrådssvar att man inte fick gå 
tillståndsprocesserna i förväg och rekommendationer har anpassats därefter. Omfattning och art av 
verksamhet är upp till tillståndssökanden. Blå ÖP hävdar att viljeinriktning och förhållande mellan skilda 
intressen har vägts på ett balanserat sätt och bör hjälpa i de kommande tillståndsärendena.   
Flera av riksintressena som inte anses vara tydligt tillgodosedda hänger på att planen visar möjligheter utan 
att säga exakt vad dessa möjligheter består av. De långsiktiga konsekvenserna av den faktiska användningen 
blir därför svårmätta.  
Riksintresse för Totalförsvaret; se svar på försvarets remissyttrande.  
Riksintressena för Naturvård och friluftsliv har hanterats på den nivå som låter sig göras. Dessa intressen är 
lyfta i ett antal specificerade rekommendationer. För den enskilda ytan kommer alltid en etablering vara 
störande på något av dessa riksintressen om de definieras på en specifik plats. Vi anser dock att vi i helhet mött 
båda riksintressena och hanterat havsresurserna med varsamhet. Detaljerade naturkarteringar av exempelvis 
odlingsområden i kustzonen har inte ansetts ekonomiskt försvarbart om inte intresset för den specifika ytan är 
tydliggjort.  
Den del av Riksintresset för fiske i RS4 som avser uppväxtområden kommer markeras specifikt då det inte är 
liktydigt med fångstområde. 
Riksintresset för kulturmiljövård med avseende på Kalvö, Trossö, Lindö är analyserat i den grad det går utan 
att peka ut specifika tillståndsytor inklusive teknik och arter för R5-området sydväst om öarna. Vi vill peka på 
att naturligt nyttjande av havet är en kulturell verksamhet som bör fortsätta i detta område.  
Gränsdragningar runt Utvecklingsområde för småbåtshamn R14-Lahälla kommer anpassas efter Riksintresset 
för kommunikation och den föreslagna gränsen för riksintresset för industriell produktion. 
MKN för luft kommer att omvärderas. 
Ansvaret för säkerhetsfrågor och geoteknik kommer förtydligas. 
Nuläget för processerna runt de fyra lägena för utvecklingszoner för småbåtshamnar noteras.  

Miljökvalitetsnormer MKN 
MKN Vatten konstateras i miljöbedömningen ej uppnås inom några fall. Länsstyrelsen förtydligar det 
icke-försämringskrav som gäller för status i respektive vattenförekomst samt att det gäller på 
kvalitetsfaktorsnivå.   

Blå ÖP är medvetna om praxis för MKN lagstiftningen efter Weser och ser att detta kommer påverka vilka 
typer av verksamheter som kommer ha möjlighet att få tillstånd. 

  
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Länsstyrelsen påpekar att områden för vattenskoter utanför farleder inomskärs måste godkännas vid 
varje tillfälle. Man trycker även på att lämpligheten i de utpekade områden ej är tillräckligt utredd. 

Utpekandet av områden R11 Motorsport utgår från områden där denna typ av verksamhet pågår redan idag. 
Områdena kommer att nyttjas vid stora evenemang eller tävlingar men antas nyttjas även vid träning. Då 
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gäller dock lagstiftningen (som hänvisar till farled eller utsjö) och lokala ordningsstadgar.  
 
Fiskeunderlag 
Länsstyrelsen efterlyser tydligare beskrivning av vilket fiskedata som använts för fiskeanspråken. Man 
anser att det småskaliga bur, garn och dörjfisket ej är tydligt medräknat men vidhåller att det saknas data 
för detta. 

Detta kommer förtydligas och bristen på data för det småskaliga kommer uttryckas. 
   
Dricksvatten 
Tillgång till dricksvatten är inte belyst i Blå ÖP. 

Tillgången på dricksvatten syns inte på annat sätt än i webbkartan med accesspunkter vid hamnar. I framtida 
arbeten med kajakleder kommer detta bli en viktig pusselbit men för Blå ÖP är det för detaljerat. Den 
generella tillgången på vatten i kommunerna är god med vissa lokala undantag. Frågan hanteras i respektive 
kommuns ÖP. 

 
Avloppsfrågan  
Avloppsfrågan behöver hanteras i kommande översyn av Blå ÖP.      
 

Avloppsfrågan kopplat till odlingsområden är analyserad men inte redovisad i bild. Framtida utveckling av 
reningsverk i Orust kommun har under utställningsarbetet framkommit vilket till del påverkar områdena för 
odling. Utveckling av reningsverk i Kungshamn pågår och kommer påverka MKN i positiv riktning. Generellt 
hanteras utsläpp från land av respektive kommuns ÖP men Blå ÖP kan komma att påverka synen på detta 
viktiga arbete. 

 
6. SGI- Statens geologiska institut 

SGI önskar ett förtydligande av att frågor beträffande geotekniska säkerhetsfrågor, erosion och 
översvämning hanteras i respektive kommuns ÖP. 

Ansvaret för geotekniska säkerhetsfrågor, erosion och översvämning kommer i sin helhet överföras till 
respektive kommuns ÖP. 

  
7. Hav- och Vattenmyndigheten 

Hav- och Vattenmyndigheten anser att Blå ÖP väl beaktar den nationella havsplaneringen och anser flera 
av sina tidigare synpunkter tillgodosedda. 
 

8. LFV-luftfartsverket 
Inget att erinra. 
 

9. Vattenfall eldistribution 
Inget att erinra. 
 

10. Svenska Kraftnät 
Inget att erinra. 
 

11. Trafikverket 
Inget att erinra. 
 

12. MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avstår att yttra sig. 
 

13. Västra Götalandsregionen 
Avstår att yttra sig och hänvisar till tidigare yttrande i samrådsskedet. 
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
14. Uddevalla kommun, kommunstyrelsen     

Ser positivt på förslaget och ser fram emot kommande samarbeten. 
 

15. Dals-Ed kommun        
Avstår att yttra sig. 

 
16. Strömstads kommun 

Ta bort R8 i Starekilen, Strömstads kommun. 
Efter samråd med Strömstads kommun framgår att man avser R11 (motorsport) och inget annat. R11 
området kommer ligga kvar i Blå ÖP med en kommentar men frågan kommer att hanteras i detalj i arbetet 
med FÖP Strömstad-Skee och ställningstagandet kan komma att ändras under denna process.  
Under samrådet har ny information tillkommit om biologiska värden i Starekilen vilket tillsammans med 
utvecklingsområde för småbåtshamn minskar lämpligheten för Vattenbruk kustzon i området R5 Starekilen så 
även detta område kommer kommenteras och hanteras i detalj i FÖP Strömstad-Skee. 

 
17. Tanums Kommun Omsorgsnämnden 

Inget att erinra. 
 

18. Tanums Kommun MBN 
Inget att erinra. 

 
19. Sotenäs kommun Bygg o GIS 

Inga synpunkter. 
 

20. Orust kommun  

Orust kommun lyfter att man bör förklara varför öar med bebyggelse är exkluderade ur planområdet. 
Orust lyfter också den kumulativa effekten av alla småbåtshamnar och att den kan komma att påverka 
Orust kommuns möjligheter med sina områden. Reningsverket i Ellös kommer byggas ut och 
utsläppspunkten är nära förslagna vattenbruksområden. Orust ser också positivt på att samverka kring 
framtida åtgärdsprojekt och kostnadseffektiva förbindelser mellan kommunerna. 

Texten kring vilka öar som ingår i området förtydligas med inkludering av syftet att var kommun ska ha 
möjlighet att styra sin bebyggelse utifrån respektive ÖP och övrig planering. Orust kommun har en bra poäng i 
att man behöver se småbåtshamnarnas kumulativa effekt. Förslaget rekommenderar undantagsvis få nya 
hamnar och på dessa platser avses ”miljöhamnar”. Befintliga platser som redan har påverkan på bottnar avses 
istället utvecklas, förtätas och justeras. Förhoppningen är att även dessa kan utvecklas till miljövänliga 
alternativ. MKB delen ses över med avseende på kumulativa helhetseffekter av småbåtshamnar. 
Vattenbruksområdena i Ellösefjorden kommer kommenteras med att tillstånd behöver ta reningsverkets 
utvidgning i beaktande.    

 
       

Politiska partier 
21. Miljöpartiet Lysekil 

Miljöpartiet Lysekil trycker på behovet av en omfattande kartering av grunda områden. Man hänvisar 
också till tidigare svar från samrådsskedet.  Man förordar en naturreservatsbildning i området Metvik-
Fiskebäcksvik.         

Angående karteringsbehov. I arbetet med Blå ÖP har vi utgått från tillgängliga data och data som varit på väg 
att tas fram. En omfattande biologisk kartering av hela Sveriges kuster är ett material som har efterfrågats 
ofta. Ett uppdrag att utföra detta har tilldelats en miljökonsult av Länsstyrelsen, men inriktningen har 
justerats för västkusten till mer specifika ändamål. Befintlig information ifrån SGU och Länsstyrelsen har gett 
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en relativt heltäckande bild av bottenförutsättningar och platser med förutsättningar för musslor, ostron eller 
ålgräs. Denna information har vi haft som avsikt att tillgängliggöra via ett webbverktyg. Det är dock inte 
planmaterial och rekommendationer utan snarare förutsättningsmaterial. Den tekniska utvecklingen med 
drönarstödd inventering kommer troligen möjliggöra mer detaljerad kartering och rimligare arbetsinsatser 
än vad som varit fallet hittills. Till nästa version av Blå ÖP hoppas vi att det finns uppdaterade sammanställda 
naturtypskarteringar för norra Bohuslän. Fram till att denna information finns framtagen ger Blå ÖP en 
generell rekommendation till skydd för grunda områden oavsett om det finns ålgräs inom dessa områden idag 
eller inte.   
Miljöpartiet hänvisar även till tidigare svar vilket har hanterats i sin helhet även om alla synpunkter inte är 
tillgodosedda. Detaljerna är för många för att tas här men huvudpunkterna summeras nedan: 

- Smärre justering av målformuleringar har vägts men inte gjorts då dessa är etablerade i tidigare tagna 
dokument (exempelvis maritim näringslivstrategi och program för Blå ÖP). 

- Miljöpartiet ställer sig frågande till musselnäringens positiva miljöeffekter. Blå ÖP pekar ut områden för 
vattenbruk i kustzonen (ex. mussel-, ostron- eller algodling) då dessa ger näringsmöjligheter och 
dessutom kan ha en positiv effekt på miljön med ökat siktdjup och minskad näring i vattenmassan. Hav- 
och vattenmyndigheten har ett stödprogram för blå fångstgrödor som har potential att plocka upp diffus 
näring i vattenmassan. Detta skulle kunna ge ett extra stöd till dessa näringar. Tillståndshanteringen 
ligger utanför blå ÖP men inställningen till ett ökat vattenbruk är positivt. 

- Blå ÖP är positiva till att återskapa de lokala kustnära fiskbestånden och medvetna om att denna brist 
på rovfisk har viktiga kaskadeffekter på miljön. Det har dock varit svårt att hitta konkreta åtgärder 
inom planinstrumentet Blå ÖP för att påverka detta. Fiskeregleringen ligger på HaV och Lst. 
Rekommendationen om värdet av grunda områden och en del av åtgärderna om ökad 
vattengenomströmning kan förhoppningsvis få positiva effekter på bestånden. 

  
Intresseföreningar, forskning och verksamhetsutövare 
22. Lysekil Munkedals Naturskyddsförening 

Enligt naturskyddsföreningen har inte översiktsplanen i tillräcklig grad värderat betydelsen av grunda 
bottnar. ”Blå ÖP föreslår att grunda bottnar ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Det 
förpliktar i stort sett till ingenting. Istället skall som mål sättas att någon exploatering inte längre får ske 
av grunda bottnar.” 
Naturskyddsföreningen vill se en kartering av bottnar. Föreningen anser att 
miljökonsekvensbeskrivning inte gjorts av Blå ÖP. Vidare konstateras att ”våra viktiga miljömål, både 
svenska och globala, har behandlats på en anmärkningsvärt låg nivå i planförslaget. […] Inte minst 
saknas åtgärder.” 
Naturskyddsföreningen anser att platser för dumpning ej bör pekas ut. Man anser att fler 
småbåtshamnar i grunda vatten ej bör tillåtas. I Lahälla vill man inte se en sådan utveckling om den är 
på grunda bottnar i Trommekilen.  
Föreningen anser att dagvatten bör renas. 
Naturskyddsföreningen anser att verksamheter ej behöver vara närmare land än 300 m. 
Naturskyddsföreningen anser plastpåsar bör förbjudas.  
Naturskyddsföreningen anser att klimatförändringar, miljögifter och övergödning ej görs tillräckligt 
starka avvägande i planen. 
Naturskyddsföreningen anser att ingen etablering bör föreslås i Naturskyddade områden. 
Naturskyddsföreningen anser att R11-motorsport bör tas bort i sin helhet. 
Naturskyddsföreningen anser att förslaget med Nationalpark Gullmaren är bra. 
Naturskyddsföreningen anser att konkreta åtgärder saknas. 

Kommentarer: 
Blå ÖP har vägt frågan om skydd av grunda bottnar och konsekvenser av olika formuleringar noga. Vi anser 
att formuleringen bör tolkas strikt. Detta innebär att befintliga småbåtshamnar kan anpassas men att få nya 
hamnar kommer tillkomma. 
Blå ÖP hänvisar till kapitel 3 angående miljöbedömning. 
Naturskyddsföreningen har rätt i att direkteffekterna av Blå ÖP är begränsade i förhållande till miljömålen. 
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Flera frågor ligger utanför planens mandat (se illustration planbeskrivning sida 15). Åtgärder finns i kapitel 4 
och i mångt och mycket blir dessa åtgärder som påbörjas när Blå ÖP antas. Många effekter beräknas också 
komma till stånd via de blå inspel som påverkar kommunernas detaljplanering och tillståndsgivning på land. 
Miljömålen genomsyrar dock planen, visionen och målen. 
Blå ÖP anser att möjliga platser för dumpning bör pekas ut då dessa troligen kommer att nyttjas i framtiden. 
Det vore olämpligt att inte ha med dessa platser då platser kommer att krävas för framtida underhållsarbeten. 
Dispens ges först efter prövning av lämplighet och Blå ÖP anser därför att utpekning och befintlig kunskap om 
dessa troliga platser underlättar god hantering av dessa processer. Utpekandet ger också allmänheten och 
organisationer möjlighet att komma in med specifik kunskap om områdena i förväg. 
Dagvatten har en stor delvis outredd påverkan på kustvattnet. Hantering av dagvattnet är en fråga för land 
ÖP men Blå ÖP ser positivt på att kommunerna ser över och möjliggör dagvattenrening. Avgas och 
bildäcksrester koncentreras med annat mindre avfall i dagvattnet och borde kunna vara möjligt att hantera i 
alla fall till del. Teknologi och status för detta är ej undersökt i Blå ÖP men bör kunna samverkas kring i nästa 
version av Blå ÖP. 
Blå ÖP föreslår inga generella ändringar av strandskyddet och de verksamheter dom föreslås är av mindre art 
eller inom detaljplanerat eller utpekade verksamhetsområden. 
Blå ÖP är positiv till olika åtgärder för att minska användningen av plastpåsar i kustzonen men anser att detta 
är en fråga som ligger utanför planverktyget. Ett förslag är att denna hanteras av samarbetet www.renkust.se 
där alla kommunerna deltar. 
Klimatförändringar, övergödning och miljögifter är stora övergripande utmaningar som är svåra att råda bot 
på. Mycket av detta hanteras i land-ÖP eller via processer som är bredare och högre upp än Blå ÖP. Ytterligare 
satsningar på att hindra spridningen av miljögifter via båtbottnar skulle kunna göras och föreslås i 
åtgärdskapitel 4. Förändringar inom detta område behöver ske i samverkan med båtorganisationerna.  
Områden för musselodling har föreslagits även inom naturskyddade områden där så har ansetts lämpligt. 
Naturskydd innebär inte något direkt förbud mot vattenbruk (se exempelvis stigfjorden).  
Områden för motorsport finns för att koncentrera motorsport till lämpliga områden och möjliggöra event eller 
tävlingar. Tillstånd för dessa sökes dock för det specifika tillfället. 
Åtgärderna i kapitel 4 är konkreta men också inte i detalj utredda. Blå ÖPs relativa tyngd i förhållande till 
konkreta detaljer ligger på att peka ut viljeriktning och de åtgärder som bör göras.  
Tilläggas kan att vattenmyndigheterna hanterar vattenförekomster ut till Baslinjen +1, med en 
uppföljningscykel där åtgärdsprogrammen är de konkreta åtgärderna. Det finns 8 åtgärder som kommunerna 
har att hantera där de flesta handlar om tillsyn men några om att uppfylla MKN för vatten och hantera 
dagvatten.  
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/Övriga%20publika
tioner/Åtgärder%20VM5%202016-2021.pdf 
Det marina direktivet hanterar utsjön och leds av Havs- och vattenmyndigheten där kommunerna har två 
åtgärder (minska tillförsel av havsskräp och rapportera åtgärder) men kommande cykler kan ge mer 
uppgifter till kommunerna. 
https://www.havochvatten.se/download/18.45ea34fb151f3b238d8d1217/1452867739810/rapport-2015-30-
atgardsprogram-for-havsmiljon.pdf 
 

 
 
23. SFPO-Sveriges fiskares producentorganisation 

SFPO lyfter att yrkesfiske- och livsmedelsstrategierna saknas i underlaget och att mål för vildfångad fisk 
saknas. 
Sotenäs 2 samt B2 ligger delvis i RI för Yrkesfiske och bör justeras enligt SFPO.  
Man anser också att förslagen inte krockar med yrkesfiskets intressen men att dessa gäller även på 
andra icke utpekade områden och att samråd bör ske med fisket inom alla tillståndshanteringar till 
havs.  
SFPO anser att man i större omfattning bör överväga deponi av muddermassor på land. 
Utveckling av naturskyddet i Gullmarsfjorden anser man bör göras i samverkan med yrkesfisket. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/Övriga%20publikationer/Åtgärder%20VM5%202016-2021.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/Övriga%20publikationer/Åtgärder%20VM5%202016-2021.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.45ea34fb151f3b238d8d1217/1452867739810/rapport-2015-30-atgardsprogram-for-havsmiljon.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.45ea34fb151f3b238d8d1217/1452867739810/rapport-2015-30-atgardsprogram-for-havsmiljon.pdf
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Man anser också att vissa områden bör skyddas från ökad exploatering via turism och friluftsliv. 
Kablar bör spolas ner för att undvika påverkan av/på fiskeredskap. 
Man anser att havsnära verksamhetsmark bör prioriteras för åretruntverksamheter och att samordning 
bör ske emellan landnings- och fiskehamnar.    

Underlaget kommer att kompletteras med dessa strategier. Blå ÖP har ej mandat att hantera kvoter och 
målsättning för yrkesfisket (se illustration planbeskrivning sida 15). I samverkan med yrkesfisket och 
Länsstyrelsen/HaV skulle man kunna hindra fiske på vissa uppväxtområden eller liknande men så har inte 
gjorts i Blå ÖP. Etablering av ickefångst zoner i utsjön som eventuellt skulle kunna ha positiv effekt på 
bestånden har inte heller varit en fråga som drivits av fisket i samråden inför Blå ÖP. Vi vidhåller att fisket är 
viktigt för våra kommuner och att detta syns i planen. Inspelen till respektive kommuns ÖP är också tydliga 
med detta. 
Sotenäs 2 kommer att noteras med att RI för yrkesfiske behöver tas i beaktande vid eventuell 
tillståndsprövning. B2 är ett tillståndsgivet område och kan därför ej justeras i planen. Blå ÖP anser att det är 
värdefullt att nyttja det område man utpekat och anlagt infrastruktur till för att använda för test och 
demonstration av marin energi.  
Deponi av muddermassor på land kan vara en möjlighet och görs när det handlar om förorenade massor. Det 
är dock förenat med höga kostnader och andra eventuella miljöeffekter som kan motväga syftet. Dessa frågor 
hanteras i ansökningar om dispens mot förbudet. 
Nationalparksfrågan kommer beredas i samråd med många aktörer inklusive yrkesfisket.  
SFPO lyfter den intressanta frågan om att skydda områden för turism och friluftsliv. Blå ÖP har inte pekat ut 
några områden som hindrar all vistelse eller verksamhet. Vi har istället sett miljömålet ”hav i balans och 
levande kust och skärgård” som en samexistens mellan människa och natur. Det kan vara lämpligt att avsätta 
referensplatser utan tillträde. Vi har istället fokuserat på att förändra det tillträde som sker via bland annat 
verktyget hänsynsområden. 
SFPO lyfter frågan om att kablar bör spolas ner för att undvika påverkan av/på fiskeredskap. Blå ÖP anser 
detta rimligt men tror att det kan variera från fall till fall och ser det som en fråga som hanteras av respektive 
tillståndsprocess. 
Blå ÖP har inte närmare prioriterat havsnära verksamhetsmark med avseende på säsong i de blå inspelen. 
Beslut och tilldelning av mark hanteras av respektive kommun.  
 
 
24. Strandskyddarna 

Enligt strandskyddarna har inte översiktsplanen i tillräcklig grad värderat betydelsen av grunda 
bottnar. ”Blå ÖP föreslår att grunda bottnar ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Det 
förpliktar i stort sett till ingenting. Istället skall som mål sättas att någon exploatering inte längre får ske 
av grunda bottnar.” 
Strandskyddarna vill se en kartering av bottnar.  
Strandskyddarna anser att miljökonsekvensbeskrivning inte gjorts av Blå ÖP. 
Strandskyddarna anser att platser för dumpning ej bör pekas ut. 
Strandskyddarna konstaterar att ”våra viktiga miljömål, både svenska och globala, har 
behandlats på en anmärkningsvärt låg nivå i planförslaget. […] Inte minst saknas åtgärder.” 
Strandskyddarna anser att den pågående nedskräpningen från land och hav bör minska och att 
kommunerna bör öka kontrollen.  
Strandskyddarna anser att konkreta åtgärder saknas och att fler marina reservat bör inrättas. 

Flera av strandskyddarnas kommentarer är identiska med Naturskyddsföreningens och besvaras ovan. 
Strandskyddarna anser att kommunerna bör öka kontrollen av nedskräpningen. Blå ÖP håller med om att 
belastningen från skräp bör minska. När det gäller skräp i havet arbetar man med www.renkust.se där man 
gemensamt ordnar med skräpinsamling för kommunerna i Bohuslän i strandkanten. När det gäller skräp ifrån 
land finns det gällande förbud och detta hanteras av respektive kommun i verksamheter och bolag. 
Reningsverken är på väg att bli bättre (bygge och projektering pågår i Sotenäs och Strömstad samt Orust 
(Ellös)) och anslutningsgraden ökar kontinuerligt.   

 

http://www.renkust.se/
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25. Kosterhavets Jaktvårdsförening 

Kosterhavets Jaktvårdsföreningen lyfter utvecklingen av sälstammen som ett hinder för ett hållbart 
fiske och attraktivitet i våra kustsamhällen. Dessutom finns det en stor risk för en ”ekonomisk bomb” 
vid kommande epidemier.   

Blå ÖP har inte behandlat sälförvaltning i planen tills nu. Ett nytt leaderprojekt undersöker nu födoval hos säl i 
8-fjordar området och dess samt skarvens påverkan på kustfiskens förmåga att återhämta sig i ett område 
som under en 5-10 årsperiod har varit fredat från fiske. I dag finns ingen förvaltning av sälbestånden i Sverige 
och ingen jakt utöver skyddsjakt (ca 100 knubbsälar i VGR) är tillåten. Försäljning av sälprodukter är också 
förbjuden inom EU. Bestånden bevakas av HaV (mha www.nrm.se) och man har de senaste åren sett en 
väsentlig uppgång av bestånden i både Östersjön (ffa Gråsäl) och i Västerhavet (ffa Knubbsäl). Historiskt finns 
en jakt på säl och skarv som angränsade till utrotningsförsök och dessa arter har varit starkt hotade.  
Blå ÖP är tillfreds med att både säl och skarv finns i våra vatten och ser gärna livskraftiga bestånd. Människan 
har varit en stark toppredator i våra vatten i över 500 år och fisket har succesivt sökt sig längre ut (ex 
Shetland, Färöarna, Island). Detta för med sig att de bestånd av fisk och djur som finns i våra vatten är format 
av mänsklig påverkan. Att låta mängden sälar självbegränsas av tillgång till föda och epidemier då 
toppredatorer saknas upplevs som en passiv och dålig väg både för fisktillgång och sälhälsa. Det är dock inte 
Blå ÖP:s roll att styra denna fråga utan den bör hanteras på nationell och EU nivå då de tillgångar som kan 
tillgodogöras ur haven också bör kunna skapa ekonomisk nytta samt hanteras enligt lag.   
 
26. Resö Galtö Ekonomisk förening 

Resö Galtö Ekonomisk förening vill vara del i samrådsförfarande runt tillstånd i Stridsfjorden 
Jorefjorden samt en officiell samrådspart generellt. 

 Önskan är noterad och förs vidare till Tanums och länsstyrelsen respektive administratörer i dessa ärenden.    
 
   
27. Preem AB 

Preem AB delar i stort intentionerna i översiktsplanen. Man konstaterar dock att riksintresset djupa och 
skyddade lägen inne i Brofjorden mot Lahälla till fortfarande finns kvar. Preem har i samråd 2008 och 
2009 önskat att detta tas bort då det kan påverka verksamheten negativt fram för allt med avseende på 
buller. 

Blå ÖP noterar önskemålet och har fört det vidare till sjöfartsverket som dock har lämnat över det ansvaret till 
trafikverket. Sjöfartsverket har sedan tidigare lämnat remissvar till trafikverket att riksintresset djupa och 
skyddade områden bör tas bort bland annat för att funktionen inte längre behövs. Denna process är dock ej 
avslutad. 
 
 
28. Skärgårdsidyllen AB mfl        

Skärgårdsidyllen AB med 6 andra företag/individer i upplevelsebranschen har lämnat svar med 
synpunkter på förutsättningarna för paddling och friluftsturism. Man lyfter tillväxten och vikten av denna 
bransch. Utgångspunkten är att de på havet mest utsatta trafikanternas behov inte möts i tillräcklig grad.  
Företagarna lyfter behovet av en blå bohusled eller havsstig som skulle knyta ihop skärgården från norr 
till söder och lösa en del av de problem som uppstår.  Exempelvis tillgång till vatten, tältplatser och 
toaletter. Det skulle ge en tydlig världsunik reseanledning och samtidigt möta allemansrättens 
möjligheter och skyldigheter. Man hänvisar till att hållbara leder borde regleras i planer. 
Man lyfter att tältförbud finns på många ställen vilket rimmar illa med att det rörliga friluftslivet per båt 
har full möjlighet att ankra upp och övernatta. Ett möjligt förslag som lyfts är att harmoniera regelverket 
med nationalparkens som möjliggör tältning en natt i taget. 

Blå ÖP har under arbetet behandlat frågan med en ”Blå Bohusled”. Delar av förutsättningarna för detta finns i 
arbetet och rekommendationerna kopplade till hänsynsområden, områden för båt och friluftsliv och 
hastighetsbegränsningar samt i de blå inspelen runt knutpunkter för friluftsliv. Vi hoppas att dessa 
rekommendationer kan understödja bildandet av en blå bohusled.  
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Även frågan om tältförbud i naturskyddade områden har varit uppe flera gånger och kommer att hanteras i 
översikt av respektive reservats bestämmelser. Kosterhavets regelverk och erfarenheterna från detta kommer 
vara ett stöd i det arbetet. 
Åtgärdskapitel 4 innehåller ett antal åtgärder som är kopplade till denna fråga. Dessa formuleringar hanteras 
för att ge förutsättningar för ett arbete med en Blå Bohusled. 
 

 
Allmänheten 
29. Margareta Sturemyr 

Margareta Sturemyr lyfter i sitt remissvar olämpligheten av dumpning av muddermassor generellt då 
detta kan ha betydande miljöpåverkan enligt planens konsekvensutredning. Hon föreslår också ett 
naturreservat i området Nordost Bohus Malmön som heter Porsholmen med många fridlysta växter och 
en fin långgrund vik mellan Bohus Malmön och Porsholmen. 

Angående områden med möjligt undantag från dumpningsförbud hänvisar vi till kommentarerna till 
Naturskyddsförenings remissvar som rör samma fråga.  
Frågan om möjligt naturreservat Porsholmen är inkommen för sent för att göra den till ett utredningsområde 
för naturskydd i denna version av Blå ÖP. Frågan kommer dock föras vidare till Sotenäs kommun samt 
ventileras med länsstyrelsen för att väga grunder för ett sådant eventuellt reservat.  
 
 
30. Ewa Wirenhed/Jerker Kuhlin  

Ewa Wirenhed och Jerker Kuhlin har tillsammans med 20-talet privatpersoner (svar 31-46) samt 
Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet Lysekil föreslagit ett Naturreservat i området Metvik - 
Fiskebäcksvik. Syftet är att skydda höga naturvärden och skydda en unik ”medelhavsstrand” för 
framtida generationer. Förslaget är att området bör ingå i RS1 eller R3 samt att det har höga 
friluftsvärden och borde vara med i R10.    
Man lyfter att flera av kriterierna för inrättande av naturreservat är uppfyllda: 

- bevara biologisk mångfald, 
- vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, 
- tillgodose behov av områden för friluftslivet, 
- skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
 

Området i fråga har en klassisk konflikt mellan bevarande och nyttjande där vissa former av nyttjande inte 
möjliggör bevarande. För Lysekils kommun har området varit en plats som man diskuterat för nyttjande för 
olika industriella ändamål. Men området finns inte utpekat som verksamhetsområde i någon plan. I befintlig 
Lysekil ÖP 2006 ingår den i zonen för ”förslaget till riksintresse för industriell produktion” tillsammans med 
större delen av området. Angränsande i norr finns vattenområde för utveckling av hamn som angränsar till 
Preems råoljekaj. 
http://www.lysekil.se/download/18.4f9903d01543aeed81352260/1461663619495/Karta_%C3%96versiktspl
an%202006_Brofjorden.pdf . Ett arbete med ny ÖP i Lysekil pågår och man valde 2014 att inte återaktualisera 
befintlig ÖP. 
En stor del av vattenområdet ingår i grunda områden och den rekommendation som gäller för det. Att införa 
ett nytt förslag på naturreservat i Blå ÖP mellan utställning och antagande är påtaglig förändring av planen 
och frågan är ej tillräckligt beredd. Det finns ingen plan hos länsstyrelsen att införa ett nytt naturreservat på 
platsen men ett kommunalt naturreservat är möjligt och tydliga värden (natur och friluftsliv) finns. 
Avvägningen är en del i Lysekils kommuns arbete med den kommande ÖP. Förslaget på naturreservat förs 
därför vidare till den processen och om det inrättas ett reservat kommer det att infogas i Blå ÖP vid nästa 
revidering. 
 
 
31. Peter Wrenfelt 
32. Rune Mydske Nielsen 

http://www.lysekil.se/download/18.4f9903d01543aeed81352260/1461663619495/Karta_%C3%96versiktsplan%202006_Brofjorden.pdf
http://www.lysekil.se/download/18.4f9903d01543aeed81352260/1461663619495/Karta_%C3%96versiktsplan%202006_Brofjorden.pdf
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33. Thomas Wedholm 
34. Lena Maja Messing 
35. Jan Messing 
36. Anna Wirenhed Mikael Pettersson 
37. Henrik Harnevie 
38. Anders Wokatz 
39. Bengt Andreasson 
40. Marianne Gillberg Wallner 
41. Ulrika Lundqvist 
42. Peter Thor Svenningsen 
43. Magnus Sederholm 
44. Anette Kinde/Charles French 
45. Karin Böhmer 
46. Odd Ståle Ness 
47. Sara Malm Ramsvik      

Sara Malm Ramsvik är oroad av effekter av Preems kommande utvidgning och undrar varför 
Riksintresset för industri i Brofjorden finns. 

Området i fråga utpekades av svenska staten inför tillkomsten av raffinaderiet. Det är ett av nio områden i 
Sverige. Det valdes delvis på grund av sitt strategiska läge med en rak, djup och enkel insegling. 
Ursprungstankarna var att nyttja en avsevärd större yta en den befintliga raffinaderi-ytan för flertalet 
industrier. Tillväxtverket är den myndighet som bär riksintresset men ytan pekas ut av kommunen som håller i 
områdets gränser.  
Planerad utbyggnad planeras inom befintligt industriområde och man kan läsa mer om det här eller söka på 
ROCC på Preems hemsida. 
http://www.preem.se/globalassets/kompletterande-samrad-utbyggnad-av-preemraff-lysekil.pdf 
https://www.preem.se/globalassets/om-preem/om-oss/vad-vi-gor/raffinaderier/preemraff-
lysekil/kompletterande-samrad-vattenverksamhet.pdf 
Utbyggnaden har haft ett samrådsförfarande och hantering av Mark och miljödomstolen pågår. 
  

 
 
 

http://www.preem.se/globalassets/kompletterande-samrad-utbyggnad-av-preemraff-lysekil.pdf
https://www.preem.se/globalassets/om-preem/om-oss/vad-vi-gor/raffinaderier/preemraff-lysekil/kompletterande-samrad-vattenverksamhet.pdf
https://www.preem.se/globalassets/om-preem/om-oss/vad-vi-gor/raffinaderier/preemraff-lysekil/kompletterande-samrad-vattenverksamhet.pdf


 

 Kallelse/ärendelista 9 (13) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 84                                            Dnr: KS/2016-0456 

Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju. 

2. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd. 
Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2016 en beredning bestående av 
representanter från alla i KF representerade partier. Syftet var att ta fram förslag 
på antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd.  
Beredningen avrapporterade enligt beslut i juni. Därefter vidtog överläggningar 
mellan KSau och KFs presidium. Enligt kommunallag(2017:725) 5 kap 26 § ska 
ärenden till Kommunfullmäktige beredas av fullmäktigeberedning eller av 
styrelsen. I detta fall har inget förslag lagts fram till kommunfullmäktige direkt från 
beredningen och ärendet måste därmed beredas av kommunstyrelsen. Förslag till 
beslut avser de förändringar som partierna varit eniga om. 

 Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-29 § 90 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 § 123 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-06-14 
Avrapportering från parlamentariska beredningsgruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 90 
KSAU § 123                                           Dnr: KS/2016-0456 

Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju. 

2. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Martinsson (S) anger att i bolagsstyrelser bör det inte vara personliga ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd. 
Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2016 en beredning bestående av 
representanter från alla i KF representerade partier. Syftet var att ta fram förslag på 
antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd.  
Beredningen avrapporterade enligt beslut i juni. Därefter vidtog överläggningar 
mellan KSau och KFs presidium. Enligt kommunallag(2017:725) 5 kap 26 § ska 
ärenden till Kommunfullmäktige beredas av fullmäktigeberedning eller av styrelsen. I 
detta fall har inget förslag lagts fram till kommunfullmäktige direkt från beredningen 
och ärendet måste därmed beredas av kommunstyrelsen. Förslag till beslut avser de 
förändringar som partierna varit eniga om. 

 Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-06-14 
Avrapportering från parlamentariska beredningsgruppen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju. 
2. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-15 KS/ 2018-0143 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 123                                           Dnr: KS/2016-0456 

Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju. 

2. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd. 
Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2016 en beredning bestående av 
representanter från alla i KF representerade partier. Syftet var att ta fram förslag på 
antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd.  
Beredningen avrapporterade enligt beslut i juni. Därefter vidtog överläggningar 
mellan KSau och KFs presidium. Enligt kommunallag(2017:725) 5 kap 26 § ska 
ärenden till Kommunfullmäktige beredas av fullmäktigeberedning eller av styrelsen. I 
detta fall har inget förslag lagts fram till kommunfullmäktige direkt från beredningen 
och ärendet måste därmed beredas av kommunstyrelsen. Förslag till beslut avser de 
förändringar som partierna varit eniga om. 

 Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-06-14 
Avrapportering från parlamentariska beredningsgruppen. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju. 
2. att fler ärenden skall föredras direkt i Kommunstyrelsen  med minskat fokus på 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
3. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) med bifall av samtliga ledamöter föreslår att andra att-satsen 
stryks. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Ronnie 
Brorssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


Kommunfullmäktige i

Strömstads kommun

Avrapportering från parlamentariska beredningens uppdrag avseende nämndsöversyn

Kommunfullmäktige beslutde 2016-10-13 § 109 att tillsätta en beredning med uppgift att göra en 
översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Avrapportering ska ske till 
fullmäktige senast juni 2017.

Beredningens uppdrag

Beredningens uppdrag är att göra en översyn av den politiska organisationen och föreslå antal ledamöter 
i nämnder, styrelse och råd samt i kommunfullmäktige inför kommande mandatperiod. Avsikten är att 
försäkra oss om att vi är så effektiva som möjligt med kommunens resurser, med beaktande av den 
deomkratiska processen och kraven på rättsäker myndighetsutövning. Har vi rätt organisation i form av 
nämnder, styrelser, beredningar, råd och utskott? Hur många ledamöter ska de bestå av? Finns det 
anledning attändra antalet ledamöter i fullmäktige?

Ledamöter i bereddningen

Mats Granberg (s) ordförande, Hans-Inge Sältenberg (C) vice ordförande, Siwert Hjalmarsson (M), Erling 
Karlsson (L), Bengt Bivrin (MP), Fredrik Eriksson (SD), Lars-Åke Karlgren (V) och Peter Nilsson (KD).

Beredningen

Beredningsgruppen har hållit 6 protokollförda sammanträden och diskussionen har förts utifrån av 
fullmäktige givet uppdrag. Ledamöterna har varit ansvariga för att hos respektive parti förankra de frågor 
som diskuterats. 

Berednings förslag/synpunkter

Kommunfullmäktige

1. Antal ledamöter: Beredningen är eniga om att antalet ledamöter ska vara oförändrat, dvs 39 
ledamöter. Som motivering anges dels ett demokratiskt pespektiv och dels att vi inte bör minska 
rekryteringsbasen till politiska uppdrag. Noteras att en småpartispärr införs från valet 2018, som 
innebär att man måste få minst två procent av rösterna för att få en ledamot i Kf.

2. Beredningsgrupper i fullmäktige: Förslag att inga fasta beredningsgrupper ska finnas. Dessa får 



tillsättas vid behov. En arvodesberedning ska dock tillsättas året innan kommande val och förslag 
ska tillställas fullmäktige senast mars månad valåret.

3. Fullmäktigemöten: Antal möten oförändrat 8 - 9/år. För långa uppehåll bör ej ske under sommar- 
och vinter/juluppehållet.

4. Gruppledare: Gruppledarna bör få en tydligare roll och möten med Kf:s presidie ska hållas minst 
två gånger/år (dagordnings ska finnas). Vid dessa och andra tillfällen bör bl.a. diskuteras 
planering av fullmäktiges möten. Begäran om yttrande från partierna i olika frågor ska tillställas 
gruppledarna. Viktigt att presidiet eventuellt i samråd med gruppledarna på ett tidigt stadium 
aktualiserar övergripande och principiella frågor till debatt i fullmäktige.

5. Information till partier utanför nämnderna: Noteras att prenumearation kan ske på alla 
nämnders kallelser, men dock ej handlingar. Förslaget här är att kallelse och handlingar till 
nämnders och styrelsens sammanträden ska vara tillgängliga på hemsidan, med undantag för 
nämnder med myndighetsutövning. För att kunna ta del av och påverka är det viktigt att 
ledamöter och allmänhet får ta del av handlingar innan beslut fattas.

6. Utbildning: Kf:s presidie har ansvar för att tillgodose att ledamöterna i Kf får adekvat utbildning 
för sitt uppdrag. Motsvarande har presidierna i nämnderna.

Nämnder/styrelse

1. Ledamöter i nämnderna: Beredningen föreslår att Tekniska nämnden utökas till sju ledamöter. I 
övrigt oförändrat i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och 
Miljö- och byggnämnden. 

2. Presidier: I varje nämnd ska finnas ett presidie bestående av ordförande, 1:e vice- och 2:e vice 
ordförande. Presidierna har en beredande och samordnande funktion inför nämndsmöten. Om 
behov finns av arbetsutskott i BUN, ON, TN och MBN ska detta utgöras av presidiet. Utskotten 
ska besluta i ärenden som är delegerade, men ska normalt inte lägga förslag till beslut till sin 
nämnd.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott: I kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som tillika är 
personalutskott. Utskottet ska besluta i ärenden som delegerats, men ska normalt inte lägga 
förslag till styrelsen. Flera ärenden ska föredras i Kommunstyrelsen, vilket möjliggör att alla 
ledamöter får tillgång till samma information inför beslut. 

4. Beredningen är inte eniga om antalet ledamöter i Ksau. C , Mp och L förordar att utskottet ska 
bestå av presidiet (dvs 3 ledamöter). S, M och V förordar att utskottet ska ha fyra ledamöter. Se 
särskilt yttrande från C, S och M.

5. Kultur- och fritidsutskott: Frågan är aktuell för utredning inom Kommunstyrelsen, varför något 
förslag inte läggs från beredningen.



6. Närvarorätt för ersättare i utskott: Ersättare i utskott och presidie finns för varje ledamot. 
Ersättarna har endast rätt att närvara om ordinarie ledamot är frånvarande. Fråga har väckts om 
ersättarna ska ha närvaro- och yttranderätt. Majoriteten av beredningen anser att ersättarna 
inte ska ha närvarorätt. De har möjlighet att ta del av handlingar mm och kan på så sätt vara 
förberedda om tjänstgöring blir aktuell. Se särskilt yttrande från M. 

Oppositionsråd

Delade meningar råder om vi ska ha ett oppositionsråd på hel- eller deltid (50 %) och om tjänsten ska 
kunna delas av ex. två personer. C , MP och L förordar en tidsåtgång på 50 % och att tjänsten inte får 
delas på två personer. M föreslår ett oppositonsråd på 80 %. 

S föreslår ett oppositionsråd på 100 %, som är en resurs som oppositionen förvaltar. Som motiv anges att 
de flesta har svårt att kombinera ett ordinarie arbete med uppgiften som oppositionsråd på 50 %. För att 
kunna delta och vara aktiv i det dagliga politiska arbetet och för att kunna följa förvaltningens arbete 
krävs en tidsåtgång som vi uppskattar till 100 %. Se särskilt yttrande från C, S och M. 

Övrigt

I övrigt har beredningen fört bra diskussioner om olika politiska alternativ och organisations-former, men 
i nuläget stannat för att redovisa de synpunkter som framförts ovan. Ett slutligt förslag från beredningen 
ska vara klart under hösten 2017.  

Mats Granberg (S) Hans-Inge Sältenberg (C)
ordförande vice ordförande

Särskilt yttrande från Moderaterna

Moderaterna förordar

 att ersättarna ska få vara med vid KSAU utan rätt till ersättning



 att KSAU ska bestå av 4 personer, 2 från vardera majoritet och opposition, samt

 att oppositionsrådet ska ha en tjänstgöringsgrad på 80 %

Siwert Hjalmarsson (M)

Särski t yttrande från Centern ang. KS och dess arbetsformer

Minska fokus på KSAU till förmån för mer information och hantering direkt i KS, genom att KSAU blir en 
presidieberedning, liksom övriga nämnders presidier/AU. Ta bort den fjärde ledamoten i KSAU, då det i 
ett ändrat arbetssätt inte finns motiv med fyra ledamöter. De frigjorda ekonomiska resurser som den 
20 %-iga arvodering som fjärde KSAU-ledamoten är i dag, används till ökade kostnader för KS-
sammanträden. Presidiet utgör personalutskott och budgetberedning. Samråd genomförs med KS i sin 
helhet.

Varken utifrån uppgifts utgångspunkt eller utifrån rimlighet i att ytterligare bygga ut den politiska 
organisationen finns motiv att öka nivån på de uppdrag i KS som har fasta arvoden. Även framgent är 
den rimliga omfattninge, 100 % KSO, 50 % vice odförande och 50 % 2:e vice ordförande. Respektive 
tjänster kan ej delas mellan flera personer.

Hans-Inge Sältenberg (C)

Särskilt ytrande från S angående Kommunstyrelsen och dess arbetsformer

Vi (s) har yrkat att oppositionsårdets tjänstgöring ska omfatta 100 %, vilket utgör en resurs för 
oppositionen. Detta bl.a. med hänsyn till att det är svårt att sköta uppdraget på 50 eller upp till 80% %. 
En stor del av en 50%- tid utgörs av att delta i olika möten inom kommunen, Fyrbodal, regionen m.fl. 
Mer tid måste ges för att kunna delta i det dagliga politiska arbetet. Många mindre och medelstora 
kommuner har utökat uppdraget till till att omfatta upp till heltid. En svårighet som nog de flesta partier 
stöter på är att det är svårt att rekrytera till uppdraget, då det är svårt att kombinera med ett 
heltidsarbete. 

Ett oppositionsråd bör ju också ges tid att verka och ta del av förvatlningens arbete, samt i övrigt ges bra 
förutsättningar att verka/samverka i det gemensamma  lokala politiska arbetet. I takt med att 
administrationen ökar är det av vikt att resurser avsätts så att den politiska styrningen och ledningen kan 
fungera på ett tillfredsställande sätt

 Frågan om Ksau enbart ska bestå av presidiet, eller presidiet plus en ledamot har diskutertas. Vi 
förordar att Ksau fortsatt ska bestå av 4 ledmöter (2 från majoritet och 2 från opposition). Ksau har 



fortsatt en viktig roll, även om arbetssituationen förändras. Viktigt att oppositionen har tillgång och insyn 
i olika strategiska och principiella frågor, samt i personalärenden.

Övrigt

Vi är överens om att presidierna i nämnd och styrelse ska bestå av tre personer (ordf., 1:e och 2:e vice). I 
de nämnder som bör eller önskar ha arbetsutskott ska detta bestå av presidiet.  Vidare ska fokus på 
Ksau minska till förmån för mer information och hantering direkt i Ks. Detta bör ej bli kostnadsdrivande 
om sammanträdet är väl förberett och om partierna har gjort ett bra förberedelsearbete.

 Kostnaderna för det politiska arbetet måste dock värderas och ställas i relation till övriga 
kostandsökningar i kommunen.  I en kommun med ökad befolkning och verksamhet, så kan eventuellt 
ökade kostnader för den politiska organisationen inte anses utgöra hinder för ett väl fungerande politisk 
arbete.

Mats Granberg (S)



 

 Kallelse/ärendelista 10 (13) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 85  Dnr KS/2015-0126 

Revidering av arvodesreglemente  

Kommunfullmäktiges presidiums beslut att föreslå kommunfullmäktige 
besluta. 

att inför årsstämmorna 2019 ska kommunfullmäktige besluta om styrelsearvoden  
i bolagen. 
att för gruppledare ska utgå månadsarvode enligt förslag till beslut på 
sammanträdet. 

att anta reviderat arvodesreglemente för Strömstads kommun daterat  
2018-06-12. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedningen har inkommit med förslag till reviderat arvodesreglemente 
för Strömstads kommun daterat 2018-06-12. 

Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att anta reviderat arvodesreglemente för Strömstads kommun daterat 2018-06-
12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att inför årsstämmorna 2019 ska kommunfullmäktige besluta  
om styrelsearvoden i bolagen samt  

att för gruppledare ska utgå månadsarvode. 

Antal mandat i kommunfullmäktige. Procent av bastalet * 
1-6 1,5 
7- 2,0 

*Bastalet = riksdagsledamöters grundarvode. Ändring av bastalet sker 
den 1 januari årligen. Arvodena avrundas till närmaste krona. 

 
Varje parti ska skriftligen anmäla till kommunfullmäktige namn på en person som 
gruppledare. Det utgår endast ett gruppledararvode per parti. Gruppledarens roll 
syftar till att vara kontaktperson mellan Strömstads kommun och respektive parti i 
enlighet med Regler för förtroendevalda. 

Månadsarvode för gruppledare är fastställt utifrån en samlad bedömning av 
uppdragets tidsåtgång och inkluderar ersättning för arbete som är förenat med 
detta uppdrag. I uppdraget ingår att delta i olika arbetsgrupper och 
informationsmöten som syftar till att förankra frågor politiskt. 
Utöver detta arvode utgår ingen ersättning för ytterligare uppdrag som 
gruppledare. 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktiges presidium 
Protokoll arvodesberedningen 
Förslag till reviderat arvodesreglemente. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
 Kommunfullmäktiges presidium  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-10  
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF presidium § 1     Dnr: KS/2015-0126 

Revidering av arvodesreglemente  

Kommunfullmäktiges presidiums beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

att inför årsstämmorna 2019 ska kommunfullmäktige besluta om styrelsearvoden  
i bolagen. 
att för gruppledare ska utgå månadsarvode enligt förslag till beslut på sammanträdet. 

att anta reviderat arvodesreglemente för Strömstads kommun daterat 2018-06-12. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedningen har inkommit med förslag till reviderat arvodesreglemente för  
Strömstads kommun daterat 2018-06-12. 

Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att anta reviderat arvodesreglemente för Strömstads kommun daterat 2018-06-12. 

                         Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att inför årsstämmorna 2019 ska kommunfullmäktige besluta  
om styrelsearvoden i bolagen.  

att för gruppledare ska utgå månadsarvode. 

Antal mandat i kommunfullmäktige. Procent av bastalet * 
1-6 1,5 
7- 2,0 

*Bastalet = riksdagsledamöters grundarvode. Ändring av bastalet sker 
den 1 januari årligen. Arvodena avrundas till närmaste krona. 

Varje parti ska skriftligen anmäla till kommunfullmäktige namn på en person som 
gruppledare. Det utgår endast ett gruppledararvode per parti. Gruppledarens roll syftar  
till att vara kontaktperson mellan Strömstads kommun och respektive parti i enlighet med  
Regler för förtroendevalda. 
Månadsarvode för gruppledare är fastställt utifrån en samlad bedömning av uppdragets 
tidsåtgång och inkluderar ersättning för arbete som är förenat med detta uppdrag. I 
uppdraget ingår att delta i olika arbetsgrupper och informationsmöten som syftar till att 
förankra frågor politiskt. 
Utöver detta arvode utgår ingen ersättning för ytterligare uppdrag som gruppledare. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arvodesberedningens förslag till beslut med förslag till beslut på 
sammanträdet kan antas och finner att så sker.  
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunfullmäktige 
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 Arvodesberedningen  
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

AB § 06                                             Dnr: KS/2017-0667 

Revidering av arvodesreglemente  

Arvodesberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat arvodesreglementen för Strömstads kommun daterat 2018-06-12 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 att tillsätta en arvodesberedning  
som har till uppgift att se över arvodesreglemente med arvoden inför nya 
mandatperioden med början 2019-01-01. 
Arvodesberedningen består av Lena Martinsson (S) ordförande, Erling Karlsson (L)  
Anders Karlsson (MP), Sten Brodén (V), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Erland 
Lundqvist (C), samt Ej närvarande ledamöter Peter Nilsson (KD) och Fredrik Eriksson 
(SD).  

Arvodesberedningen har haft sex sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Reviderat arvodesreglemente 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att anta reviderat arvodesreglementen för Strömstads kommun daterat 2018-06-12 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till;  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsens diarium 
Arvodesberedningen 
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Arvodesregler för förtroendevalda i Strömstads kommun 
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 § 35 
Reviderade Kommunfullmäktige 2015-11-12 § 126 
Reviderat kommunfullmäktige 2018-09-20 

 
Allmänna utgångspunkter 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses I Kommunallag (2017:725) 
Lagen innebär att det är obligatoriskt för kommunerna att betala skälig ersättning till de 
förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade semester- och 
pensionsförmåner när de fullgör sina uppdrag. Vid sidan härav får fullmäktige besluta att 
de förtroendevalda i skälig omfattning skall få ersättning för utgifter, arvode, pension och 
andra ekonomiska förmåner. Enligt 3 kap 9 § och 4 kap 13d § KL skall fullmäktige besluta 
om grunderna för de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda. Uppgiften kan inte 
delegeras. 

 
Arvode i bolagen ska följa principen % av riksdagsledamöters arvoden.  

 

Underlagets uppbyggnad 
Underlaget består av en del med bestämmelser och en del med kommentarer. 
Bestämmelserna är indelade i fem avsnitt. 

I första avsnittet med allmänna bestämmelser tas de grundläggande bestämmelserna upp 
om vilka förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna. Här anges också 
ersättningsberättigade sammanträden och motsvarande. Bestämmelserna i underlaget 
omfattar endast på kommunallagen grundade förtroendeuppdrag enligt bestämmelserna i 
4 kap. 

Det andra avsnittet med bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för 
förlorade pensions- och semesterförmåner innehåller regler om de nya ersättningar som 
framöver kommer att vara obligatoriska. Av 4 kap 12 § KL följer; att förtroendevalda har 
rätt till skälig ersättning för den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner 
som de förlorar, när de fullgör sina uppdrag. 
Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en 
betydande del av heltid. 

De tredje och fjärde avsnitten innehåller bestämmelser om arvoden och ersättning för 
kostnader. 

Det femte avsnittet med gemensamma bestämmelser reglerar frågorna om hur man 
begär ersättning, vem som tolkar och tillämpar bestämmelserna och när utbetalningen av 
de ekonomiska förmånerna skall ske. 
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1. Allmänna bestämmelser 
 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
§ 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses I Kommunallag (2017:725) 
 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller endast 
7 § samt 10-19 §§. 

 
Ersättningsberättigande sammanträde med mera 
2 § Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-15 §§ för; 

a) sammanträden med Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
c) Justeringsarvode utgår med 0,35 x bastalet, upphöjt till närmsta heltal kronor. Utgår oavsett 
om särskild tid och plats inte bestämts för justeringen. 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget. 
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen. 
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ. 
h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör. 
i) presidiemöten i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 
j) besiktning eller inspektion. 
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
m) För att arvode ska kunna utgå för deltagande i ersättningsberättigad aktivitet ska 
aktiviteten vara godkänd för deltagande, eller om särskilda skäl föreligger ska deltagande 
kunna styrkas i efterhand av ordförande eller annan ansvarig. Ordförande ska tydliggöra om 
en ledamot kallas eller inbjuds att delta. 
n) För extrainsatta sammanträden fyller den förtroendevalde i blanketten "Begäran om 
ersättning" som finns på intranätet under fliken 'Förtroendevald' och fylls i så snart som möjligt, 
dock senast 3 månader efter sammanträdet.  Var noga med att ange korrekt datum, nämnd och 
förrättning. Om sammanträdet/förrättningen är utanför kommunen räknar du med restiden i 
mötestiden. 
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2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade 
pensions- och semesterförmåner 

 
Förlorad arbetsinkomst 
3 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Ersättningen är beslutad av fullmäktige. Minsta belopp är 140 kronor/timme och maxbelopp är 
275 kr/timme.  
Ledamoten har själv ansvar för att skicka in Intyg från arbetsgivaren till HR-avdelningen, även 
ändringar i sin inkomst. Egna företagare skall redovisa vad den faktiska ekonomiska förlusten är 
för den tiden mötet varit. Om förlusten överstiger maxbelopp gäller maxbeloppet som ersättning. 
Skickar man inte in några inkomstuppgifter får man lägsta belopp, 140 kronor.  
Blankett för att lämna inkomstuppgifter finns på kommunens intranät. 

 
Förlorad pensionsförmån 
4 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utbetalas 
då fullgörande av förtroendeuppdraget i kommunen medfört styrkt minskade arbetsinkomster 
och därmed minskade tjänstepensionsavgifter. Ersättningen utbetalas till den förtroendevalde 
för avsättning till pension. Genom betalning av årlig ersättning har kommunen fullgjort sin 
lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 
För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning 
skall istället för första och andra stycket gälla följande: Den förtroendevalde som kan styrka att 
pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning förlorad pensionsförmån med verifierat 
belopp. 
Förlorad pensionsförmån är maximerad enligt bilaga. 

 
Förlorad semesterförmån 
5§ Förtroendevalda har rätt till att få ersättning om den har förlorat semesterförmån i sitt 
ordinarie arbete. Med förlorad semesterförmån menas att man förlorar så mycket arbetstid att 
semesterdagarna minskar. För att få denna ersättning måste man kunna styrka att 
semesterförmånen förlorats.  

Förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning 
5 § a Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad ersättning från erkänd 
arbetslöshetskassa och styrkt förlorad föräldrapenning från försäkringskassan med 
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Särskilda arbetsförhållanden med mera 
6 § Rätten till ersättning enligt 3 - 5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de 
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde eller 
motsvarande. 

Rättentillersättning enligt 3 - 5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträde eller motsvarande. 

Förtroendevalda har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 
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Årsarvode 
7 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt 
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget 
kan fullgöras. 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger 30 kalenderdagar skall arvodet minskas i motsvarande mån. 

 
Begränsat årsarvode 
8 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Fast arvode till 
ersättare i nämnd skall utgå med samma belopp som för ordinarie ledamot vid dennes planerade 
frånvaro från uppdraget om det överstiger 30 kalenderdagar, under förutsättning att ”fast” 
ersättare anmälts. 

 
Arvode för sammanträden  
9 § Förtroendevalda som inte har ett fast årsarvode har rätt till ersättning enligt fullmäktiges 
beslut. Förtroendevalda med årsarvode har rätt till ersättning när det är extrainsatta möten. Vid 
ordinarie möten gäller årsarvodet.  Ordinarie sammanträde skickar nämndens sekreterare i 
ersättningsunderlag till HR-avdelningen för de som inte har årsarvode. 

För extrainsatta sammanträden fyller den förtroendevalde i blanketten ”Begäran om ersättning” 
som finns på intranätet under fliken ´Förtroendevald´ och fylls i så snart som möjligt, dock senast 
3 månader efter sammanträdet. Var noga med att ange korrekt datum, nämnd och förrättning. 

Om sammanträdet/förrättningen är utanför kommunen räknar du med restiden i mötestiden. 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
10 § För förtroendevalda finns det särskilda regler om omställningsstöd och kommunal pension i 
Regler om omställningstöd och pension till förtroendevalda. 

Tjänsten att administrera pensionslösningen ska upphandlas av försäkringsgivare enligt SKL:s 
ramavtal. 

 
Ersättning för kostnader 

 

Resekostnader och traktamente 
11§ Reseersättning har du rätt att få på samma grunder som kommunens arbetstagare.  
Anges i antal kilometer till och från sammanträdet.  

Traktamente utgår endast för förrättning på annan ort, utanför Strömstads kommun. 
Övernattning ska i en akut situation kunna bekostas av nämnden, om särskilda 
omständigheter föreligger och ledamoten inte kan komma hem efter ett sammanträde. 

 
Barntillsynskostnader 
12 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda 
skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst 
det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistats i den kommunala barnomsorgen. 
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Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk. 
13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående. 
 

Funktionshindrad eller förtroendevalds särskilda kostnader 
14 § Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning med 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Övriga kostnader 
15 § För andra kostnader än som avses i 11 - 14 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. 

 
5 Gemensamma bestämmelser 

16 § För att få ersättning enligt 3 - 6 §§ och 11 - 15 §§ skall den förtroendevalde styrka sin 
verkliga förluster eller kostnader.  

Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller 
till annan som utsetts att ta emot dem. 

Arvode enligt 7-8 §§ betalas ut utan föregående anmälan. Vid nämndsmöten ska arvoden 
utbetalas inom 60 dagar. Nämndsekreterare ansvarar för att arvodesunderlag lämnas in till 
lönekontoret. Beträffande övriga möten ska begäran om ersättning framställas snarast, dock 
inom kalenderåret. 

 
17 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall vara styrkt och 
skall framställas snarast, dock inom det kalenderåret sammanträde eller motsvarande till vilken 
förlusten härför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enl 4 § första stycket ersätts genom 
schablonersättning 4,5% av inkomstförlust. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enl 4 § ersätts genom schablonersättning 
4,5% av inkomstförlust. 

Yrkande om förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning enligt 5 § a skall framställas 
snarast, dock inom det kalenderåret för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. Framställan skall ställas till fullmäktige/styrelsens eller nämndens sekreterare. Före 
utbetalning skall yrkandet styrkas genom intyg. 

Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande skall framställas 
snarast, dock inom kalenderåret. 

Yrkande om övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas snarast, dock inom 
kalenderåret. 
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Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av retroaktiv lön skall framställas senast 
inom 12 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
Yrkandet skall vara styrkt. 

Undantag kan göras då den förtroendevalde inte kan påverka avtalsförändringar och därmed ej 
heller den retroaktiva beräkningen. Yrkandet skall då ske 6 månader efter det att förändringen blivit 
känd. Yrkandet skall också innehålla det datum då det nya avtalet skrevs under av arbetsgivar- och 
arbetstagarpart. 

17 § a Sammanlagd ersättning för årsarvode, sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst 
för en förtroendevald kan per kalenderår inte överstiga 80 % av grundarvodet för kommunalråd. 
Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta. 

Tolkning av bestämmelserna 
18 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Kommunstyrelsens 
personalutskott. 

Utbetalning 
19 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.  

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång i månaden och vid samma tillfälle som för 
arbetstagare i kommunen. 

5. Bilaga till ersättningsbestämmelserna 
Till grund för beräkning av arvode från och med år 2011 ska riksdagsledamöters arvode gälla 
som utgångspunkt, här kallat bastalet (för 2015 61.000 kronor). 

 
Övriga fasta arvoden baseras i procent av bastalet och med av fullmäktige beräknad 
tidsåtgång. Undantaget där annat finns angivet. 

 
Överförmyndarens arvode följer bastalet och utgår med 9 % av desamma. Tidsåtgång 
beräknad till 15 % (ca 6 tim/vecka), samt i övrigt en tidsåtgång på ca 5 tim/v á 200:- 
/tim enligt norm från Sveriges Kommuner och Landsting. Det prisbasbelopp som ligger till 
grund för ersättningar i övrigt i denna bilaga, är det värde som gällde i september månad året 
innan tjänstgöringstidpunkten. 

 
Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid 
arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod. 

3 § Förlorad arbetsinkomst I 
Verifierat belopp maximalt: Maximalt 
2.200:-/ dygn 
Maximerat belopp/dygn 8 timmar (heltid) 275 kr = maximerat/timme. 

 
II Schablonberäknat belopp: 
* baseras på den förhandsdeklarerade inkomst som inlämnas till 
skattemyndigheten för beräkning av F-skatt. 

 
Minimimum 140:-/tim fr o m 2016  (i de fall intyg om högre belopp inte lämnats). 
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* förhandsdeklarerad inkomst 
52 veckor x 5 arb. dgr. = 260 = 2200 kr max ersättning/dygn maximal 
ersättning/dygn enligt maximalt verifierat belopp ovan. 
schablonberäknad ersättning/timme 

 
* förhandsdeklarerad inkomst 
52 veckor x 5 arb. dgr. = 260 = ersättning/dygn 
ersättning/dygn 
8 timmar (heltid) = ersättning/timme 
maximal ersättning/timme enligt maximalt verifierat belopp ovan och max åtta 
timmar/dygn, I. 

 
Om sammanträden/sammankomster ställs in och avtal slutits med vikarie på den 
förtroendevaldes arbetsplats som medför att den ordinarie arbetsgivaren inte kan låta den 
förtroendevalde gå tillbaks i tjänst, skall den förtroendevalde ersättas för förlorad 
arbetsförtjänst. 

 
§ 4 Förlorad pensionsförmån 

Timlön räknas på månadslön dividerat med 165 
Semester räknas på timlön gånger 12% 
Pension räknas på timlön plus semester gånger 4,5% 

 
 

§ 5 Förlorad semesterförmån 
I Verifierat belopp: 
a) förlorad semesterersättning (12% på ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.). maximalt: 
10 x basbeloppet 
12 % x 260 = per dag 

 
b) förlorade semesterdagar, maximalt: 
se verifierat maximalt belopp/dygn, under rubriken förlorad arbetsinkomst. 
II Schablonberäknat 
belopp: 
förhandsdeklarerad 
inkomst 12 % x 260 = per 
dag maximalt: 
10 x basbeloppet 
12 % x 260 

 
Förlorad arbetslöshetsersättning 
Verifierat belopp från erkänd arbetslöshetskassa 

 
Förlorad föräldrapenning 
Verifierat belopp från försäkringskassa. 

 
Särskilda arbetsförhållanden 
Se § 6 i reglementet. 
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§ 7 Årsarvode (40 % arbetstid och däröver) 
Beräkningsgrunder: 

Bastalet = riksdagsledamöters arvode. Ändring av bastalet sker den 1 januari årligen. 
Arvodena avrundas till närmaste krona. 

 
Nämnd/uppdrag  

Kommunstyrelsen tidsåtgång av 
heltid   

procent av 
bastalet 

Ordförande        100% 90% /månad 
1:e vice ordförande          50% 40% /månad 
2:e vice ordförande (50 % av Ks-ordf)          50% 40% /månad 

4:e ledamoten i arbetsutskottet          20% 15% /månad 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  

Ordförande         50%  33% /månad 
1:e vice ordförande            15%      9,0% /månad 
2:e vice ordförande            15%      9,0% /månad 

Omsorgsnämnden   
Ordförande         50%  33% /månad 
1:e vice ordförande            15%      9,0% /månad 
2:e vice ordf            15%      9,0% /månad 

Miljö- och byggnämnden   
Ordförande         50%  33% /månad 
1:e vice ordförande          15 %             9,0% /månad 
2:e vice ordf          15 %             9,0 %/månad 

Tekniska nämnden   
Ordförande         50%  33% /månad 
1:e vice ordförande          15 %             9,0% /månad 
2:e vice ordf          15 %             9,0% /månad 

 
Till de politiskt förtroendevalda som har årsarvode ingår ersättning bland annat för att: 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete och att hålla sig informerad om de regler 
och lagar som påverkar verksamheten. 

- att vara anträffbar på den plats och på den tid som bestämts. 
- att vara tillgänglig för kommunmedborgare och övriga intressenter. 

 
Telefonersättning utgår enligt särskilda bestämmelser. 

 
Till den ordförande som har ett fastställt årsarvode utgår inte något ytterligare arvode för 
tjänstgjord tid och inte ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för förlorade semester- och 
pensionsförmåner 
Kommunstyrelsens ordförande får inte inneha andra uppdrag utan Kommunstyrelsens 
godkännande. 

Kommunstyrelsens vice ordförande ska tjänstgöra vid ordförandens semester och annan 
ledighet, för vilket ersättning ingår i årsarvodet. 
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Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande erhåller sammanträdesersättning enligt 9 § för 
annan tid som ej finns reglerad i detta reglemente. 

Ordförandena i Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Miljö- och 
Byggnämnden och Tekniska nämnden, ska vara anträffbara i den omfattning och på den tid 
och plats som nämnden beslutar. 

Överförmyndaren ska vara anträffbar i enlighet vad Kommunstyrelsen beslutar. 

De årsarvoderade har rätt till ledighet i följande utsträckning: Ordförande i 
nämnd/styrelse 25 dagar/år ”semester” 

 
 
 

§ 8 Begränsat årsarvode 
Nämnd/uppdrag 

tidsåtgång  
av heltid 

procent av 
bastalet 

Kommunfullmäktige   
Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

      12 % 9,0 % /månad 
4,5% /månad 
4,5 % /månad 

Revision   
Ordförande 
Vice ordförande 

 4,5 % /månad 
3,0 % /månad 

 Kommunstyrelsens  
 kultur- och fritidsutskott 

  
Ordförande  
Ordförande (nytt förslag) 

                      15 % 9,0 %/månad 
3,0 %/månad 

 Valnämnden; arvode utgår för tiden 1/7 året före valår till 31/12 valåret. 
Ordförande 
1:e vice ordförande  

     2.0 % /månad 
1.0 %/månad 

 Överförmyndare                      
Ordförande                     15 % 9,0 % /månad 

 Folkhälsorådet   
Ordförande  
Ordförande (nytt förslag) 

                   1000:-/månad  
1,5% /månad 

 
 
 
 

                                  Ordförande                  övriga ledamöter 

 Tillsatta beredningar  Sammanträdesarvode + dubbelt     
 tjänstgöringsarvode 

           Sammanträdesarvode +   
           tjänstgöringsarvode 

   

 Valberedning 
    

 Inget arvode            Sammanträdesarvode +    
            tjänstgöringsarvode 
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Tjänstgöringsarvode 
Utgår i efterhand till tjänstgörande ledamöter vid sammanträden med nämnd och styrelse (ej till 
presidier ej heller närvarande ersättare som inte tjänstgör). 
Tjänstgöringsarvode; utgår till tjänstgörande ledamöter i tillsatta beredningar; 1 % per 
sammanträde 

 
 

Till de politiskt förtroendevalda som har begränsat årsarvode med 12% och 
därutöver, ingår bland annat ersättning för; 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete och att hålla sig informerad om de regler 
och lagar som påverkar verksamheten. 

- Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande och 4:e ledamoten i 
arbetsutskottet skall vara anträffbara enligt vad Kommunstyrelsen beslutar. 

- de som ingår i utskott tillhörande Barn - och utbildningsnämnden, 
Omsorgsnämnden, Miljö- och byggnämnden erhåller ersättning enligt denna bilaga 
vid sammanträden, utöver det fasta arvodet ovan. 

- sammanträdesersättning ingår i det begränsade årsarvodet vid schemalagda 
sammanträden. Med schemalagda möten avses de möten som ingår i den egna 
nämndens/utskottets fastställda ”Årsplan för sammanträden”. 

- det utgår ej särskild ersättning för sammankallande i utskott. 
- telefonersättning utgår enligt särskilda bestämmelser. 

 
Förtroendevalda som har ett begränsat arvode understigande 12% erhåller arvode enligt 
9 §. 

 
De som erhåller ett begränsat arvode, överstigande 12%, har rätt till ledighet i följande 
utsträckning; 
Ordförande i nämnd 25 dagar/år ”semester”. 

 
§ 9 Arvode för sammanträden med mera 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits 
närvarorätt har rätt till ersättning utgår ersättning; 
upp till fyra timmar med 0,825 % av bastalet,  
mellan fyra till sex timmar med 1,24 % av bastalet 
över sex timmar. (heldag) med 1,65 %av bastalet 
 
Tjänstgör ersättare i något mötesärende ska ersättning utgå som tjänstgörande för hela 
mötet. 

Maximalt dagarvode; Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden 
eller förrättningar har inte rätt till högre arvode än sammanlagt ett helt arvode. 

 
Kommunfullmäktige 
Arvode till tjänstgörande ledamot vid Kommunfullmäktiges sammanträden utgår med ett fast 
arvode på 0,825 % av bastalet/sammanträde (i detta ingår bland annat ersättning för 
förberedelse till mötet). 
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Justering 
Justeringsarvode utgår med 0,26 % % av bastalet upphöjt till närmsta femtal kronor. 

Valnämnden 
Arvode till Valnämndens ordförande och vice ordförande se § 8 
Rösträknare erhåller ersättning för den faktiska tiden och med den ersättning som 
Valnämnden beslutar, i samband med att val hålles. Reglementets 3 - 10 §§ gäller inte. 

Revisorer 
Till kommunens revisorer utgår sammanträdesersättning. 
Övriga 

Till övriga politiker som är kallade till sammanträden utgår sammanträdesersättning enligt 
9 §. 

Paus 
Paus i eller i anslutning till sammanträdeslokalen, ingår i sammanträdestiden. 
Avbryts sammanträdet för lunch, ska denna tid inte ingå i sammanträdesersättningen. 

§ 10 Resekostnader och traktamente 
Ersättning utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare. 

§ 11 Barntillsynskostnader 
Basbeloppet x 2,4 % 
= maximerat belopp/timme 
Basbeloppet x 3 % = maximerat belopp/dygn 
Beloppen avrundas till närmaste krona. 

§ 12 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
Basbeloppet x 2,4% 
=maximerat belopp/timme 
Basbeloppet x 3% = maximerat belopp/dygn 
Beloppen avrundas till närmaste krona. 

§ 13 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
Basbeloppet x 2,4% 
= maximerat belopp/timme 
Basbeloppet x 3% = maximerat belopp/dygn 
Beloppen avrundas till närmaste krona. 
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 Kallelse/ärendelista 12 (13) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 86    KS/2018- 

Val av ny ersättare i AB Strömstadsbyggen  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att utse XXX till ny ersättare i AB Strömstadsbyggen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Anders 
Ekström (M) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår XXX till ny ersättare i AB Strömstadsbyggen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
ske. 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-09-20 KS/ 2018-0290 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 87  Dnr KS/2018-0067 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Svar på medborgarförslag beslutat av miljö- och byggnämnden. 
Protokoll Länsstyrelsen - Per Stade ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 
Samverkande överförmyndare - Beslut om reviderad delegation från 1 juli 2018. 
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 Dnr MBN-2018-891 

MBN § 117 Medborgarförslag om luftkvaliteten i vår 
tätort 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
Kväveoxid (kvävemonoxid, NO) är en gas som inte anses vara särskilt hälsoskadlig. 
Biltrafik är oftast den största källan till kväveoxid i tätorter. När kväveoxid 
reagerar med marknära ozon bildas kvävedioxid (NO2). Kvävedioxid kan ge toxiska 
effekter på lunga och luftvägar. 

Kommunen ansvarar för kontroll av luftkvaliteten i tätorter, det vill säga gaturum 
och urban bakgrund. Miljökvalitetsnormer (MKN) har bestämts för bland annat 
kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM 2,5). Det finns dock inte någon MKN för 
kväveoxid till skydd för människors hälsa. Däremot finns MKN för kväveoxid till 
skydd för växtligheten. 

Strömstads kommun är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst (LIV). Förbundets 
medlemmar utgörs av Västra Götalandsregionen, 38 kommuner i Västra Götaland 
och cirka 30 företag. Genom medlemskapet uppfyller kommunen de krav som 
ställs på regelbunden kontroll av luftkvaliteten. Mätrapporter och resultat finns på 
www.luftivast.se. 

Halten av kvävedioxid har mätts i Strömstads tätort vid ett flertal tillfällen. 
Resultaten redovisas i tabellen nedan. MKN för kvävedioxid som årsmedelvärde är 
40 µg/m3. 

Årtal Årsmedelvärde 
(µg/m3) 

2002/2003 17 

2006/2007 (Oslovägen, Färgaren 
1) 

11 

2010 (Östra Klevgatan) 16 

2014 (Östra Klevgatan) 12 

2017 (Östra Klevgatan) 11 

 

Som framgår av tabellen överskrids inte MKN för kvävedioxid. Detsamma gäller 
MKN för timme (90 µg/m3) och dygn (60 µg/m3). 

För de flesta miljökvalitetsnormer har även utvärderingströsklar bestämts. För 
kvävedioxid är dessa 26 µg/m3 (år), 36 µg/m3 (dygn) respektive 54 µg/m3 (timme). 
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Om det skulle visa sig att en utvärderingströskel överskrids bör kommunen genom 
ytterligare undersökningar kontrollera aktuella halter. 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Söderman har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen ska 
genomföra mätningar av halten kväveoxid i Strömstads centrum under den mest 
trafikintensiva veckan sommaren 2018. Kommunfullmäktige har bestämt att 
miljö- och byggnämnden ska fatta beslut om förslaget ska bifallas eller inte. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut, KF § 37, 2018-04-26 
Mätrapporter, www.luftivast.se 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 
Jan Söderman, Bjälveröd 11, 452 97 Strömstad 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
Akten 
  



Från:                                  "Jan Söderman" <jan.soderman55@gmail.com>
Skickat:                             Sun, 15 Apr 2018 22:28:15 +0100
Till:                                     "Kommun" <kommun@stromstad.se>
Ämne:                               Medborgarförslag

Hej!
Önskar lämna följande medborgarförslag.
Luftkvaliteten i våra tätorter är i dessa dagar under intensiv diskussion, och speciellt då de hälsovådliga kväveoxider 
som dieselmotorer genererar. Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas som är giftig i koncentrationer som 
överstiger 30 ppm. NO bildas vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och 
inandning av stora mängder kan leda till döden.

Motorfordonstrafiken på Oslovägen in och ut från Strömstad centrum är under sommartid mycket livlig. Jag föreslår 
att kommunen genomför mätningar på halten av kväveoxid vid minst två mätpunkter under den mest trafikintensiva 
veckan under sommaren 2018. En plats bör vara vid torget där många människor är i rörelse. Det finns billig 
apparatur som mäter NO, se länken nedan.

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2015-09-23-genombrott-for-
matning-av-trafikutslapp-med-ny-provtagare.html

Jan Söderman
Bjälveröd 11
45297 Strömstad
0706 - 49 08 04

Mvh // Jan

Skickat från min Huawei Mobile

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2015-09-23-genombrott-for-matning-av-trafikutslapp-med-ny-provtagare.html
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2015-09-23-genombrott-for-matning-av-trafikutslapp-med-ny-provtagare.html
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