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Kommunfullmäktige 2021-04-22 Ärende: KS/2021-0013

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Torsdag 2021-04-29
Tid: 18.00
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering: tisdagen den 4 maj 2021 kl 11.00

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Avsägelse och val KS/2021-0232

2 Inkomna motioner KS/2021-0229

3 Svar på - Medborgarförslag om utökat 
korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare

KS/2019-0049

4 Svar på - Medborgarförslag om äldreboende KS/2019-0213

5 Svar på - Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads kommun från 
Miljöpartiet

KS/2019-0692

6 Strategi för digital infrastruktur 
(Fibernätsstrategi)

KS/2019-0505

7 Detaljplan ROSSÖ 2:16 m. fl. - godkännande av 
exploateringsavtal och antagande

KS/2019-0644

8 FÖP Strömstad-Skee - förslag till 
antagandehandlingar

KS/2007-0037

9 Etappmål och styrtal KS/2020-0135

10 Revisionsrapport 2020 KS/2021-0243

11 Revisionsberättelse 2020 KS/2021-0243

12 Årsredovisning 2020 KS/2020-0220

13 Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ

KS/2021-0243

14 Finansiella rapporter 2020 KS/2020-0331

15 Nedsättning av avgift för utomhusserveringar KS/2021-0214

16 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet 
Väst

KS/2020-0172
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2021-04-22 Ärende: KS/2021-0013

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

17 Anmälningsärenden

Ronnie Brorsson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
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2021-04-22 Ärende: KS/2021-0013

Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Muhyettin Aslan (KD)
Ronnie Brorsson (S), Ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Fredrik Eriksson (SD)
Lars Åke Karlgren (V)
Marie Rask (S)
Karla Valdivieso (MP)
Kerstin Karlsson (L)
Jörgen Molin (M)
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Ulf Johansson (SD)
Marielle Alvdal (FI)
Helene Andersson Novela (S)
Dag Wersén (M)
Mette H Johansson (L)
Anna-Lena Carlsson (C)
Anders Ekström (KD)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Morgan Gustafsson (SD)
Merry Johansson (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Mia Öster (V)
Leif Andersson (S)
Hans-Robert Hansson (L)
John Johansson (SD)
Bengt Bivrin (MP)
Simone Fischer Cederbratt (M), 2:e vice 
ordförande
Ligia Morales Ahlgren (S)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C)
Tore Lomgård (C)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Lars Erik Kristiansen (M)

Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Mikael Nabrink (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Elin Douglasson (C)
Andreas Friedemann Hildebrand (KD)
Hanne Bråthen Hjemgård (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (S)
Lena Almèn (S)
Pia Tysklind (S)
Stellan Nilsson (V)
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Nordberg Carlsson (SD)
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI)
Sandra Andersson (L)
Claes Nabrink (L)



Avsägelser och val

1. Avsägelser som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden från Anders Karlsson (MP)
2. Val av ny ersättare i Barn- och utbidlningsnämnden



Kallelse/föredragningslista 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-29

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0229

KF § Motion om bilfritt på Skolgatan från 
Miljöpartiet

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion där de förslår

att Skolgatan görs bilfri under sommaren 2021, på prov

att Skolgatan görs bilfri permanent om testet faller väl ut

att ändringarna sker i samråd med berörda verksamheter.

Beslutsunderlag
Motionen

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Diariet



MOTION
Andreas Nikkinen

2021-03-30

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

BILFRITT PÅ SKOLGATAN
Strömstad behöver fler parker och utrymme för aktiviteter i stadskärnan. 
Trevliga park- och aktivitetsytor bidrar till att göra Strömstad 
attraktivare som både boende- och besöksort.

Trots det centrala läget är Stadsparken idag en underutnyttjad plats. Ett av skälen till 
detta är att parken är helt omgiven av biltrafik. Biltrafik skapar otrygg miljö med 
barriärer och buller som försämrar platsens attraktivitet, inte minst för barnfamiljer. 
Vi vill se ett mer barnvänligt centrum med fler mötesplatser och möjligheter till 
aktiviteter. Där bedömer vi att Stadsparken har en viktig roll och anser att parken på 
sikt bör utvecklas. Som ett första steg för att öka tillgängligheten till parken bör 
Skolgatan norr om parken stängas för biltrafik. Det skulle också möjliggöra för en 
utveckling av verksamheter i området. 
Mycket talar för att även sommaren 2021 kommer påverkas av restriktioner till följd 
av pandemin. Därför menar vi att motionen bör genomföras omgående. Att skapa 
mer utrymme för gående i våra offentliga miljöer gör oss till en mer attraktiv 
besöksort.

  

Miljöpartiet de gröna yrkar

att Skolgatan görs bilfri under sommaren 2021, på prov.
att Skolgatan görs bilfri permanent om testet faller väl ut.
att ändringarna sker i samråd med berörda verksamheter.

Strömstad den 7 april 2021

Karla Valdivieso Bengt Bivrin Andreas Nikkinen

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0049

KS § 50 Svar på - Medborgarförslag om utökat 
korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge med möjlighet till jourläkare. Lokaler finns i den 
tomma byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att 
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 
rörande ärendet Friskare Vård.

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 
2019-02-14 § 65.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 73 att remittera ärendet 
till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i 
dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser. 
Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare 
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget.

Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget 
förändras behöver dialog föras med regionen. 

Socialnämndens remissvar är taget utifrån hur läget ser ut i Strömstad idag. 
Medborgarförslaget pekar på att göra platser tillgängliga för andra kommuner. 
Kommunledningsförvaltningen anser att detta ska beaktas i den kommande 
planeringen för fastigheten Pilen 5.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 36
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 73
Medborgarförslaget 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på medborgarförslaget i enlighet med 
socialnämndens yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons 
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0049

KSau § 36 Svar på - Medborgarförslag om utökat 
korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge med möjlighet till jourläkare. Lokaler finns i den 
tomma byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att 
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 
rörande ärendet Friskare Vård.

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 
2019-02-14 § 65.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 73 att remittera ärendet 
till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i 
dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser. 
Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare 
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget.

Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget 
förändras behöver dialog föras med regionen. 

Socialnämndens remissvar är taget utifrån hur läget ser ut i Strömstad idag. 
Medborgarförslaget pekar på att göra platser tillgängliga för andra kommuner. 
Kommunledningsförvaltningen anser att detta ska beaktas i den kommande 
planeringen för fastigheten Pilen 5.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 73
Medborgarförslaget 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-02-09 Ärende: KS/2019-0049
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads 
sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge med möjlighet till jourläkare. Lokaler finns i den 
tomma byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att 
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 
rörande ärendet Friskare Vård.

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 
2019-02-14 § 65.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 73 att remittera ärendet 
till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i 
dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser. 
Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare 
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget.
Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget 
förändras behöver dialog föras med regionen. 

Socialnämndens remissvar är taget utifrån hur läget ser ut i Strömstad idag. 
Medborgarförslaget pekar på att göra platser tillgängliga för andra kommuner. 
Kommunledningsförvaltningen anser att detta ska beaktas i den kommande 
planeringen för fastigheten Pilen 5.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 73
Medborgarförslaget 
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2021-02-09 Ärende: KS/2019-0049

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Socialnämnden
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SN § 13 Dnr SN/2019-0076 

Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads 
sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare 

Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt följande  
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget om utökat korttidsboende i lokalerna på 
Strömstads sjukhus då det i dagsläget ej finns behov för en ökning av 
antalet korttidsplatser 

Sammanfattning av ärendet 
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler 
på Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra 
kommuner inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma 
byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att 
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 
december 2018 rörande ärendet Friskare Vård. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 att remittera 
ärendet till socialnämnden för yttrande, KS AU § 73/2019. 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Jennie 
Persson. 

Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget om utökat korttidsboende i lokalerna på 
Strömstads sjukhus då det i dagsläget ej finns behov för en ökning av 
antalet korttidsplatser 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Kopia till 
SN diarie, KS-diarie 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Socialförvaltningen 2021-01-19 Ärende: SN/2019-0076
Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Socialnämnden

Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads 
sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om utökat korttidsboende i lokalerna på Strömstads 
sjukhus då det i dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser

Sammanfattning av ärendet
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma byggnaden 
Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att förslaget inarbetas 
med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 rörande ärendet 
Friskare Vård.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 att remittera ärendet till 
socialnämnden för yttrande, KS AU § 73/2019.

Kommundirektören tillsammans med förvaltningschefen för Socialförvaltningen 
har fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för särskilt boende. 
I uppdraget ingår att utreda möjligheterna till särskilt boende på Pilen 5.

Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare 
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget.
Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget 
förändras behöver dialog föras med regionen. Befintlig samverkan fungerar väl. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad verksamhetschef Jennie Persson.
KF § 65
KS AU § 73
Medborgarförslag
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2021-01-19 Ärende: SN/2019-0076

Jennie Persson
 Verksamhetschef
 
jennie.persson@stromstad.se

 Helena Lilliebjelke
 Förvaltningschef
 
 helena.lilliebjelke@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-06  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0049 

KSau § 73 Medborgarförslag om utökat korttidsboende 
i Strömstads sjukhus lokaler med möjlighet 
till jourläkare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att remittera ärendet till Socialnämnden för yttrande senast den 29 april 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge. Lokaler finns i den tomma byggnaden 
Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att förslaget inarbetas 
med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 rörande ärendet 
Friskare Vård. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 65 att remittera förslaget till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind. 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-02-14 § 65 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
 









PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0213

KS § 51 Svar på - Medborgarförslag om äldreboende

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. Samtidigt 
pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i kommunen och 
bland annat på Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 § 98 ärendet till socialnämnden för 
yttrande.

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för 
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag att avslå 
medborgarförslag samt uppger att Strömstadsbyggen har beslutat att bygga 
hyreslägenheter på fastigheterna Magistern 4 och 13.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 98
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 37

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. Samtidigt 
pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i kommunen och 
bland annat på Pilen 5.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0213

KSau § 37 Svar på - Medborgarförslag om äldreboende

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna.  Samtidigt 
pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i kommunen och 
bland annat på Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 § 98 ärendet till socialnämnden för 
yttrande.

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för 
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag att avslå 
medborgarförslag samt uppger att Strömstadsbyggen har beslutat att bygga 
hyreslägenheter på fastigheterna Magistern 4 och 13.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 98
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 11

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. 
Samtidigt pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i 
kommunen och bland annat på Pilen 5.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2021-02-09 Ärende: KS/2019-0213
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om äldreboende på Magistern 4 och 13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. 
Samtidigt pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i 
kommunen och bland annat på Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 § 98 ärendet till socialnämnden för 
yttrande.

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för 
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag att avslå 
medborgarförslag samt uppger att Strömstadsbyggen har beslutat att bygga 
hyreslägenheter på fastigheterna Magistern 4 och 13.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 98
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 11

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se
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Beslutet skickas till
Barbro Nilsson
Socialnämnden
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 11  Dnr SN/2020-0127 
 
 
Medborgarförslag angående särskilt boende på Magistern 
 
Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt följande   
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
det i dagsläget finns ett uppdrag att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett 
nytt äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på 
fastigheterna Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten). 
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 ärendet till socialnämnden 
för yttrande, KF § 98/2019. 
 
Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler 
avsedda för särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda 
möjligheterna till särskilt boende på Pilen 5. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Joakim 
Möller. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
det i dagsläget finns ett uppdrag att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 av 25 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

Kopia till 
SN diarie, KS diarie 
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Socialförvaltningen 2021-01-19 Ärende: SN/2020-0127
Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Socialnämnden

Medborgarförslag angående särskilt boende på Magistern

Socialnämnden beslutar att yttra sig enligt följande
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då det i 
dagsläget pågår utredning om särskilt boende på Pilen 5

Sammanfattning av ärendet
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 ärendet till socialnämnden för 
yttrande, KF § 98/2019.

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för 
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-19 signerad av verksamhetschef Joakim Möller
KF § 98
Medborgarförslag från Barbro Nilsson

Joakim Möller
Verksamhetschef
 
joakim.moller@stromstad.se

 Helena Lilliebjelke
 Förvaltningschef
 
 helena.lilliebjelke@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (34) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-28  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0213 

KF § 98 Medborgarförslag om äldreboende på 
Magistern 4 och 13 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets- mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahusettomten). 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Barbro Nilsson 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för 
yttrande. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Diariet 









PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0692

KS § 52 Svar på - Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads kommun 
från Miljöpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadsbyggen är utvärderat. 

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till 
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande. 

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutade 2020-12-08: 
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i 
framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar.
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna 
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tekniska nämnden beslutade 2021-01-21 att lämna yttrande till kommunstyrelsen 
med förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 38
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Remissvar från Tekniska nämnden 2021-01-26 
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-12-08
Motion Centerpartiet, Bengt Bivrin- Införande av alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun 2019-11-27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadsbyggen är utvärderat. 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut under sammanträdet
Bengt Bivrin (MP) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), Lars Tysklind 
(L), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Åsa Torstensson (C), bifall till motionen.

Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt Bivrins 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att arbetsutskottets förslag och nej-röst för att Bengt Bivrins förslag.

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för Bengt Bivrins 
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen 2021-04-14
Nr Ledamot Parti Ja Nej

1 Kent Hansson S Ja  
2 Mats Granberg S Ja  
3 Leif Andersson S Ja  
4 Rose-Marie Fagerberg KD Ja  
5 Marielle Alvdal FI  Nej
6 Mattias Gustafsson SD Ja  
7 Lars Tysklind L  Nej
8 Marie Edvinsson Kristiansen M  Nej
9 Jörgen Molin M Ja  

10 Åsa Torstensson C  Nej
11 Bengt Bivrin MP  Nej
  6 5

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0692

KSau § 38 Svar på - Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads kommun 
från Miljöpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadslokaler är utvärderat. 

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till 
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande. 

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutade 2020-12-08: 
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i 
framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar.
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna 
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tekniska nämnden beslutade 2021-01-21 att lämna yttrande till kommunstyrelsen 
med förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Remissvar från Tekniska nämnden 2021-01-26 
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-12-08
Motion Centerpartiet, Bengt Bivrin- Införande av alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun 2019-11-27

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadslokaler är utvärderat. 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2021-02-09 Ärende: KS/2019-0692
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun från Miljöpartiet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadsbyggen är utvärderat. 

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till 
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande. 

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutade 2020-12-08: 
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i 
framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar.
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna 
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tekniska nämnden beslutade 2021-01-21 att lämna yttrande till kommunstyrelsen 
med förslag att avslå motionen.

Ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till 
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande. Tekniska nämnden 
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2021-02-09 Ärende: KS/2019-0692

föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen, AB Strömstadsbyggen beslutar om 
kravet på alkolås som tillval i framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga 
bilar.

Tekniska förvaltningen avråder från installation av alkolås i kommunens fordon 
mot bakgrund av att nackdelarna överstiger fördelarna. Bedömningen är att 
installation och drift är för kostsam och att utrustningen inte är tillräckligt 
driftsäker.

Kommunledningsförvaltningen tycker att motionen är ett bra förslag men att 
kommunen bör avvakta erfarenheten från Strömstadsbyggen, som installerat 
detta i en bil, för att se vad för ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser det för med sig.

Perspektiv
Följande perspektiv bör utredas vidare inför beslut om införande av alkolås i 
kommunens bilar.

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Folkhälsoperspektiv
Juridiskt perspektiv
Miljöperspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Remissvar från Tekniska nämnden 2021-01-26 
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-12-08
Motion Centerpartiet, Bengt Bivrin- Införande av alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun 2019-11-27

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2020-0175

TN § 11 Motion från Miljöpartiet om införande av 
alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun

Tekniska nämndens beslut
att lämna yttrande till kommunstyrelsen med förslag att avslå motionen.

Beslutsmotivering
Eftersom Tekniska nämnden inte råder över andra förvaltningars fordon så kan 
inte Tekniska nämnden besluta om åtgärder som medför ökade kostnader för 
respektive förvaltning.

Tekniska förvaltningen avråder dock från installation av alkolås i kommunens 
fordon mot bakgrund av att nackdelarna överstiger fördelarna. Bedömningen är 
att installation och drift är för kostsam och att utrustningen inte är tillräckligt 
driftsäker.

Alkolås i fordon är konstruerat så att fordonet inte går att starta om det finns 
alkohol i förarens utandningsluft. Innan fordonet startas måste föraren blåsa i ett 
munstycke. Finns det alkohol i utandningsluften som motsvarar eller överstiger 
laglig gräns går motorn inte att starta.

Den uppenbara fördelen med alkolås är att alkoholpåverkade personer förhindras 
att köra påverkade. Alkolås kan dock utlösas av fel orsaker vilket ställer till med 
problem som framförallt drabbar verksamheter inom socialförvaltningen som ska 
finnas till för sina brukare dygnet runt.

I en artikel Göteborgsposten den 25 nov 2017 beskriver Stenungsunds kommun 
nackdelarna med alkolås.  ”Ibland gör vi ju hembesök där någon utsatts för våld 
eller där det finns andra våldsamma personer på besök och då vill man snabbt 
kunna ta sig därifrån. Men det är inte alltid bilarna startar direkt”. ”Det räcker 
med att du har handsprit på händerna som inte torkat när du tar i munstycket och 
ska blåsa så startar inte bilen och du kan bli stående någonstans och får då vänta 
på att bilpoolen ska komma”. ”Inte sällan startar bilarna alls och teknisk support 
måste skickas ut för att hjälpa exempelvis hemtjänstpersonal på uppdrag”.

För att kommunen ska kunna upprätthålla den service vi är ålagda att utföra 
gentemot våra medborgare och brukare behöver det finnas möjlighet att utföra 
drift och service på alkolåsen dygnet runt årets alla dagar, den möjligheten finns 
inte i dag. I Stenungsunds kommun uppskattar man att arbete och service kring 
alkolåsen tar en halvtidstjänst i anspråk varje vecka.

Kommunens fordonsflotta består idag av 108 tjänstefordon.

Installation av alkolås i samtliga av kommunens fordon beräknas kosta mellan 1,3 
till 1,5 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för drift, vilket innefattar bland 
annat en årlig kalibrering av alkolåset.
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Cheferna har alltid ett ansvar att vara uppmärksam på missbruk. Andra sätt för att 
upptäcka alkoholmissbruk bör undersökas. 
Ett skriftligt yttrande har inkommit från Socialförvaltningen genom 
verksamhetschef, Jennie Persson. De säger att de i grunden är positiva till 
införande av alkolås i fordonen, men att ekonomiska och de organisatoriska 
resurserna inte finns.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Han yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 § 19 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 § 76 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande senast 
2020-08-31.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 126 att återremittera 
ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare beredning och få in yttrande från 
Socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 76

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Andreas 
Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Gatuchef Conny Hansson
Akten
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Tekniska nämnden

Motion från Miljöpartiet om införande av alkolås i fordon som 
nyttjas av Strömstads kommun

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

att lämna yttrande med förslag att avslå motionen att alkolås installeras i de 
fordon som införskaffas, med undantag av räddningstjänstens fordon

Beslutsmotivering
Eftersom Tekniska nämnden inte råder över andra förvaltningars fordon så kan 
inte Tekniska nämnden besluta om åtgärder som medför ökade kostnader för 
respektive förvaltning.

Tekniska förvaltningen avråder dock från installation av alkolås i kommunens 
fordon mot bakgrund av att nackdelarna överstiger fördelarna. Bedömningen är 
att installation och drift är för kostsam och att utrustningen inte är tillräckligt 
driftsäker.

Alkolås i fordon är konstruerat så att fordonet inte går att starta om det finns 
alkohol i förarens utandningsluft. Innan fordonet startas måste föraren blåsa i ett 
munstycke. Finns det alkohol i utandningsluften som motsvarar eller överstiger 
laglig gräns går motorn inte att starta. 

Den uppenbara fördelen med alkolås är att alkoholpåverkade personer förhindras 
att köra påverkade. Alkolås kan dock utlösas av fel orsaker vilket ställer till med 
problem som framförallt drabbar verksamheter inom socialförvaltningen som ska 
finnas till för sina brukare dygnet runt.

I en artikel Göteborgsposten den 25 nov 2017 beskriver Stenungsunds kommun 
nackdelarna med alkolås.  ”Ibland gör vi ju hembesök där någon utsatts för våld 
eller där det finns andra våldsamma personer på besök och då vill man snabbt 
kunna ta sig därifrån. Men det är inte alltid bilarna startar direkt”. ”Det räcker 
med att du har handsprit på händerna som inte torkat när du tar i munstycket och 
ska blåsa så startar inte bilen och du kan bli stående någonstans och får då vänta 
på att bilpoolen ska komma”. ”Inte sällan startar bilarna alls och teknisk support 
måste skickas ut för att hjälpa exempelvis hemtjänstpersonal på uppdrag”. 
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För att kommunen ska kunna upprätthålla den service vi är ålagda att utföra 
gentemot våra medborgare och brukare behöver det finnas möjlighet att utföra 
drift och service på alkolåsen dygnet runt årets alla dagar, den möjligheten finns 
inte i dag. I Stenungsunds kommun uppskattar man att arbete och service kring 
alkolåsen tar en halvtidstjänst i anspråk varje vecka.

Kommunens fordonsflotta består idag av 108 tjänstefordon.

Installation av alkolås i samtliga av kommunens fordon beräknas kosta mellan 1,3 
till 1,5 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för drift, vilket innefattar bland 
annat en årlig kalibrering av alkolåset.

Cheferna har alltid ett ansvar att vara uppmärksam på missbruk. Andra sätt för att 
upptäcka alkoholmissbruk bör undersökas.

Ett skriftligt yttrande har inkommit från Socialförvaltningen genom 
verksamhetschef, Jennie Persson. De säger att de i grunden är positiva till 
införande av alkolås i fordonen, men att ekonomiska och de organisatoriska 
resurserna inte finns.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Han yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 § 19 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 § 76 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande senast 
2020-08-31.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 126 att återremittera 
ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare beredning och få in yttrande från 
Socialförvaltningen.

Ärendet

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)

Pengar till införande av alkolås saknas hos både Tekniska- och Socialförvaltningen. 
Det saknas även pengar till att bygga upp en organisation kring alkolåsen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 76

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bengt Bivrin
Conny Hansson
Akten



 

 

 

 

 

 

 

 

Svar till Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

Ärende: Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads Kommun 

från Miljöpartiet KS/2019-0692 

 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till AB Strömstadsbyggen remitterat motion (KS/2019-
0692) av Miljöpartiet om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads kommun. I 
motionen yrkar Bengt Bivrin (MP) att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon. Ett motionssvar är lämnat till styrelsen. 

 
 
 
 

 
 

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar 
- AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i framtida 

upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar.  

- AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna denna 

tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

 

Beslutet taget vid styrelsemöte 2020-12-08. 

 

 

 

Strömstad 2021-02-02 

 

AB Strömstadsbyggen 

Kjell Andersson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-11

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0692

KSau § 76 Motion om införande av alkolås i fordon som 
nyttjas av Strömstads kommun från 
Miljöpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Tekniska nämnden och Strömstads byggen för yttrande 
senast 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Birvrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun.

Han yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 § 19 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Diariet



MOTION

2019-11-27

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

INFÖRANDE AV ALKOLÅS I FORDON SOM NYTTJAS AV STRÖMSTADS KOMMUN

Alkoholproblem kan vara svåra att upptäcka för omgivningen och inte minst för 
arbetsgivaren. Alkolås är därför ett utmärkt hjälpmedel för att i ett tidigt skede kunna 
hjälpa de medarbetare som har dessa problem. Inte minst viktigt är detta i en stor 
organisation som Strömstad kommun, som har många anställda och många fordon 
som servar kommuninvånare under dygnets alla timmar.

Naturligtvis är även trafksäkerheten i sig ett argument.  

Miljöpartiet de gröna yrkar

att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon. 

Strömstad den 27 november 2019

Bengt Bivrin Karla Valdivieso

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0505

KS § 190 Strategi för digital infrastruktur 
(Fibernätsstrategi)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta strategi för digital infrastruktur.

Sammanfattning av ärendet
StrömstaNets mål har varit att 90 % av kommunen ska ha fiber med minst 100 
megabits. De uppgav vid samråd mellan Strömstanet och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-08-21 att 83 % av kommunen har detta och att alla 
fiberföreningar är i mål. De som återstår är Hällestrand, Blomsholm och Stene 
samt Sydkoster som inte har någon förening. De är viktigt att hålla ihop alla 
fiberföreningar och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-21 § 203 
att ge Göran Wallo och Mats Brocker i uppdrag att ta fram en fibernätsstrategi.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 258
Tjänsteskrivelse 2020-10-12
Förslag till strategi för digital infrastruktur.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta strategi för digital infrastruktur.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar att i strategin för digital infrastruktur införa målet att 
minst 99 % av hushållen i Strömstads kommun ska ha tillgång till fiber med minst 
100 megabit senast 2025.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-21

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0505

KSau § 258 Strategi för digital infrastruktur 
(Fibernätsstrategi)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta strategi för digital infrastruktur.

Sammanfattning av ärendet
StrömstaNets mål har varit att 90 % av kommunen ska ha fiber med minst 100 
megabits. De uppgav vid samråd mellan Strömstanet och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-08-21 att 83 % av kommunen har detta och att alla 
fiberföreningar är i mål. De som återstår är Hällestrand, Blomsholm och Stene 
samt Sydkoster som inte har någon förening. De är viktigt att hålla ihop alla 
fiberföreningar och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-21 § 203 
att ge Göran Wallo och Mats Brocker i uppdrag att ta fram en fibernätsstrategi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-12
Förslag till strategi för digital infrastruktur.

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta strategi för digital infrastruktur.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-10-12 Ärende: KS/2019-0505
KS - Administrativ avdelning
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Kommunstyrelsen

Fibernätsstrategi

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta fibernätsstrategin.

Sammanfattning av ärendet
StrömstaNets mål har varit att 90 % av kommunen ska ha fiber med minst 100 
megabits. De uppgav vid samråd mellan Strömstanet och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-08-21 att 83 % av kommunen har detta och att alla 
fiberföreningar är i mål. De som återstår är Hällestrand, Blomsholm och Stene 
samt Sydkoster som inte har någon förening. De är viktigt att hålla ihop alla 
fiberföreningar och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-21 § 203 
att ge Göran Wallo och Mats Brocker i uppdrag att ta fram en fibernätsstrategi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-12
Förslag till fibernätsstrategi

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Strömstanet
Webbmaster
Diariet
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Inledning
En väl fungerande och väl utbyggd digital infrastruktur utgör grunden 
för digitaliseringen av det lokala samhället och dess funktioner. ström-
staNET har som uppdrag att bygga ut och främja användningen av 
det fiberoptiska nätet. Vilket möjliggör att olika marknadsaktörer kan 
använda nätet för att erbjuda digitala kommunikation och tjänster till 
den privata och offentliga sektorn. 

Genom det kommunala bolaget strömstaNET, förfogar Strömstads 
kommun över ett verktyg för fortsatt utbyggnad och utveckling av 
den digital infrastrukturen i staden, men även ett centrum för kom-
petens inom digitala nytto- och välfärdstjänster. Kärnan i strömsta-
NETs verksamhet är ett fiberoptiskt och framtidssäkert bredbandsnät 
(”stadsnät”), men stadsnätet möjliggör även trådlös kommunikation 
för 4G/5G, WiFi i staden, och annan digital kommunikation. 

Strömstads kommun beslutade att ta fram en Strategi för digital infra-
struktur som belyser de möjligheter som digitaliseringen skapar för 
kommunens utveckling, samt på vilket sätt strömstaNET som kom-
munalägt bolag skall arbeta för att främja denna utveckling. 

Syftet med strategin för digital infrastruktur är att den ska utgöra vilken 
riktning bolaget skall arbeta åt, både operativt och strategiskt – för att 
realisera utbyggnation av den digitala infrastrukturen och främja digi-
taliseringen i Strömstad. 

Målgrupp för denna strategi är medborgare, politiker, berörda tjänste-
män inom kommunen, de kommunala bolagen, strömstaNETs styrelse 
samt tjänstemän påströmstaNET. 

strömstaNET utvecklar och förvaltar; robusta, säkra och öppna – 
kommunikationsvägar – för ett digitaliserat Strömstad.
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Regeringens Digitaliseringsstrategi 

Sveriges regering har formulerat en Digitaliseringsstrategi för Sverige 
där målet är att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitali-
seringens möjligheter. För att nå detta har fem delmål utformats med 
syfte att de skall bidra till en positiv samhällsutveckling.

De fem delmålen är:
Digital kompetens

Digital trygghet

Digital innovation

Digital ledning

Digital Infrastruktur

”I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.”

”I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett 
säkert sätt ta del av ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.”

”I Sverige ska det finnas det bästa förutsättningarna för att digitalt 
drivna innovationer ska utvecklas.”

”I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och 
kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.”

”Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt 
bredband, stabila mobila tjänster som stödjer digitalisering.”
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Med uppdrag att främja utbyggnad 
och användningen av stadsnätet

Med uppdrag att främja utbyggnad och användningen av stadsnätet 
strömstaNET ägs av kommuninvånarna. Bolagets uppdrag är att se 
till att det finns ett väl utbyggt nät (Digital – Infrastruktur) och en 
mångfald av tjänster för såväl privatpersoner, företag och kommunal 
verksamhet (Marknadsplats för digitala tjänster samt Allmännyttiga 
tjänster)

Marknadsplats för digitala tjänster

Digital Infrastruktur
Fiberutbyggnad sker utifrån regeringens Bredbandsstrategi, vilket 
innebär att utbyggnad sker med ett långsiktigt mål att nå alla kommun-
invånare. Även om utbyggnad sker på marknadsmässiga grunder sker 
den inte enbart med fokus på lönsamma områden. Fiberutbyggnad 
sker i egen regi och i samarbete med lokala fiberföreningar samt re-
gionala och nationella samarbeten. Strömstads kommun har idag en 
täckning på ca 90 %. Denna täckning står i huvudsak strömstaNET 
för tillsammans med de fyra fiberföreningarna som finns i kommunen.
Strömstads kommun är också delägare i Netwest, ett regionalt mark-
nadsbolag som ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen.
Infrastrukturen kan bestå av allt från (hårda) fysiska ledningar till (mju-
ka) logiska system för trafikhantering. Hård infrastruktur är bland an-
nat kablar master och basstationer, allt som transporterar data. Mjuk 
infrastruktur är tex lagar, standarder, begreppsanvändning och inter-
netprotokoll, det som gör att data kan utbytas.
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Marknadsplats för digitala tjänster
Förutom att bygga fibernät och säkerställa att så många som möjligt 
får tillgång till stadsnätet, arbetar strömstaNET med hur företag och 
boende får tillgång till stadsnätet. strömstaNET är ett så kallat ”öppet 
stadsnät”, vilket innebär att olika marknadsaktörer på lika villkor kan 
nyttja stadsnätet för att distribuera olika tjänster. Då säkerställs bättre 
konkurrens och ett större utbud tjänster. 

För marknadens aktörer är det viktigt med ett lokalt etablerat stadsnät 
som sköts av en neutral part. Man vill inte att infrastrukturen skall ägas 
av en konkurrent. Här har strömstaNET en viktig roll som en lokalt 
etablerad och neutral aktör, som säkerställer konkurrensneutrala villkor 
för marknadens aktörer och som inte i egen regi börjar erbjuda digitala 
tjänster i konkurrens med andra. Tjänsteleverantörer är beroende av 
att stadsnätet upprättar en marknadsplats för tjänster, antingen i egen 
regi eller genom samarbete med en så kallad kommunikationsoperatör. 
På det sättet kan tjänsteleverantörer som önskar få möjlighet at erbjuda 
sina tjänster.
 
strömstaNET har idag ett avtal med Telia Öppen Fiber som agerar 
kommunikationsoperatör och tillhandahåller en marknadsplats för 
tjänster. Genom detta avtal ställer strömstaNET krav på Telia i deras 
roll som ansvarig för marknadsplatsen. Upphandling, ny kravställning 
såväl som prövning av andra samverkansmodeller sker regelbundet. 
strömstaNET utvärderar bland annat möjligheten att vara kommuni-
kationsoperatör i egen regi samarbete med andra stadsnätsägare.

Marknadens aktörer be-
står främst av:

• Operatörer som vill få tillgång 
till fiberförbindelser (för att 
t.ex. koppla upp en företags-
kund man har)

• Tjänsteleverantörer som er-
bjuder tjänster till privat-
personer och företag (t.ex. 
bredband, telefoni, tv, trygg-
hetstjänster mm)

Allmännyttiga tjänster
strömstaNET har en viktig roll som förvaltare av en framtidsäker och 
robust infrastruktur men även som ett centrum för kompetens avseen-
de allmännyttiga tjänster. Behovet av hög kompetens och samordning 
kommer att öka i takt med att kommunala kärnverksamheter digitalise-
ras alltmer. Utveckling av så kallade smarta hållbara städer kommer att 
ställa höga krav på ett väl fungerande kommunikationsnät som Ström-
stad kommun idag förfogar över
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Barn och utbildning

Lära för livet
– alla ska lyckas i skolan

Skolan har en viktig roll att bidra 
till att alla får nytta av digitalise-
ringens fördelar. Digitalisering 
möjliggör flexibla arbetssätt och 
förhållningssätt. Den skapar möj-
ligheter för människor och med-
arbetare att mötas i en digitalmiljö 
där de kan skapa god resursan-
vändning. Digitala möten kan 
möjliggöra ökat stöd och närvaro, 

strömstaNET har idag kopplat upp alla skolor och skolans övriga
verksamheter via stadsnätet. Genom hög täckningsgrad i samhället har 
man säkerställt möjligheten för bra uppkoppling för elever boende i 
Strömstads kommun.

• strömstaNET har som mål att alla skolelever i Strömstad skall få 
tillgång till digital infrastruktur för snabb och robust uppkoppling, 
samt att stadsnätet skall vara anpassat för att bära tjänster inom 
lärande.

• strömstaNET skall även tillse att aktörer som erbjuder tjänster 
inom barn och utbildning, på lika villkor kan erbjuda sina tjänster.

• strömstaNET vill med sin kompetens inom digitalisering, bidra till 
ökad samverkan inom kommunen kring införandet av bra digitala 
tjänster

strömstaNET 2020

strömstaNET strategi

men det finns också fler exempel 
som distansundervisning, hand-
ledning på distans, specialiserad 
undervisning, hemspråksunder-
visning, digitala prov mm. 

För att säkerställa uppkopplade 
skolor, elever och lärare krävs till-
gång till en stabil och tillförlitlig 
digital infrastruktur. Digitalise-

ringen inom skolområdet går idag 
snabbt, med nya digitala verktyg, 
smarta tjänster och appar för lä-
rande samt digitalisering av läro-
medel. Den senaste utvecklingen 
inom samhället med Pandemi-kris 
(Covid-19) visar tydligt på beho-
vet av väl fungerande kommuni-
kation inom skolområdet. 

Stöd och omsorg
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Stöd och omsorg

Det goda livet
– hela livet

Digitala välfärdstjänster kommer 
att ha stor påverkan på vårt sam-
hälle i framtiden, då vår befolk-
ning blir allt äldre samtidigt som 
önskan om att få vara självständig, 
bo kvar i sitt eget boende och rör-
ligheten bland äldre ökar. Exem-
pel på digitala välfärdstjänster är 
trygghetslarm, så kallad ”nattfrid” 

(kameraövervakning via omsorgs-
givare), samt olika digitala verktyg 
för att samordna hemtjänst och 
annan omsorg.

Redan idag möter även vi i Ström-
stad utmaningar med att vi blir 
äldre och antalet invånare i arbets-
för ålder minskar. Här kommer 

digitala arbetssätt vara en förut-
sättning för att kunna möta dessa 
utmaningar. Digitala välfärds-
tjänster ger Strömstabon trygga, 
hållbara tjänster som skapar själv-
ständiga och delaktiga medborg-
are. 

Exempel på tjänster som idag finns via strömstaNET är digitala trygg-
hetslarm för äldre som bor kvar hemma. Idag har strömstaNET kopp-
lat upp några särskilda boende där kommunikationen går via strömsta-
NET. 

• strömstaNET har som mål att alla verksamheter inom omsorg 
skall vara uppkopplade och att digitala välfärdstjänster skall få goda 
förutsättningar att distribueras via stadsnätet.

• strömstaNET vill med sin kompetens inom digitalisering, bidra till 
ökad samverkan inom kommunen kring införandet av bra välfärds-
tjänster

strömstaNET 2020

strömstaNET strategi
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Uppleva och göra

Där natur och kultur möts

Med hjälp av smart ny teknik kan man anpassa sina sinnesupplevelser. 
Det kan röra sig om allt ifrån digitalbokning till en bra uppkoppling 
under semestern. Att göra mötesplatsen attraktiv för besökare. En 
uppkopplad destination är idag en möjliggörare för evenemang för vår 
vackra stad.

Bygga, bo och miljö

strömstaNETs fibernät används idag för uppkoppling av ett flertal 
4G-master. I takt med att 5G byggs ut, kommer fibernätet att vara en 
förutsättning för anslutning av master med hög kapacitet.

• strömstaNET ser idag på möjligheten att säkerställa trådlösa upp-
kopplingszoner i centrum, kring båthamn och nära campingplatser 
för besökande gäster

strömstaNET 2020

strömstaNET strategi
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Bygga, bo och miljö

Plats för alla
– i hela kommunen

Idag är en bredbandsuppkopp-
ling lika viktig som el och vatten, 
detta gäller såväl för landsbygden 
som i stadskärnan. Ett uppkopp-
lat hem gör att vi kan jobba he-
mifrån och kan bo hemma läng-
re. Man kan göra sitt hem smart 
med många olika lösningar som 
bidrar till ekonomiska och håll-

bara lösningar, tex minska el och 
vattenförbrukning. Bredband var 
för tio år sedan primärt ett sätt att 
få en snabb uppkoppling mot In-
ternet. Nu och i framtiden kom-
mer en mängd digitala tjänster att 
distribueras via fiber till hemmet 
(Internet, TV, inomhus-telefo-
ni, larm, smarta hem, trygghets-

tjänster mm) och många ”saker” 
i hemmet kommer vara uppkopp-
lade. En väl utbyggd digital in-
frastruktur som är framtidssäker 
(fiber) och där det finns ett stort 
utbud av tjänster gör boende i 
Strömstad mer attraktivt.

strömstaNET ligger väl till mot målen i Regeringens bredbandsstrategi.
Genom att säkerställa ett öppet nät, ökas både konkurrens och mång-
fald avseende tjänsteutbudet.

• strömstaNETs närhet till Strömstadsbyggen ger goda förutsätt-
ningar för digital utveckling av boendet i allmännyttan. ström-
staNET skall främja digitala tjänster för de boende. Exempel på 
tjänster kan vara digitala bokningstjänster, låssystem och förbättrad 
kommunikation mellan Strömstadsbyggen och dess hyresgäster.

• strömstaNET skall fortsätta bygga mot Sveriges bredbandsmål, 
dvs 98 % år 2025.

strömstaNET 2020

strömstaNET strategi
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Trafik och infrastruktur

Hållbara transporter
– effektiva förbindelser

Ett ökat fokus i samhället på för-
bättrad hållbarhet och att redu-
cera miljöpåverkan ställer också 
krav på digital infrastruktur. Re-
sande kan minskas genom digitala 
lösningar och transporter kan op-
timeras genom ny, smart teknik. 

Näringsliv och arbete

Det finns flera exempel: Sophan-
tering som görs mer effektiv ge-
nom att man sätter små sensorer i 
sopkärlen. Då kan de tömmas vid 
behov och ronderingar kan pla-
neras bättre. Bevattning inom en 
kommun kan även det göras vid 

behov, genom sensorer i stadens 
blomsterrabatter, vilket minskar 
både transporter och vattenför-
brukning. Läckage i VA-nät och 
på andra platser kan detekteras

strömstaNET är i första hand ett fiberoptiskt stadsnät men man har 
även byggt ut ett så kallat LoRa-nätverk. Det är ett trådlöst nätverk för
kommunikation mellan olika sensorer. Kommunens verksamheter, så-
väl som marknadens aktörer, kan nyttja detta nät för att koppla mätare 
av olika slag, en del av ett smartare samhälle.

• strömstaNET skall verka för att samordna och bidra till att kom-
munens verksamheter kan dra nytta av olika digitala nyttotjänster, 
både i fibernätet och i LoRa-nätet.

• strömstaNET skall till kommunen bidra med sin kompetens kring-
digitala nyttotjänster.

strömstaNET 2020

strömstaNET strategi
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Näringsliv och arbete

Tillväxt med platsen i centrum
Ett av de främsta kraven för företagsetablering är tillgång till en väl 
fungerande digital infrastruktur. Att kunna kommunicera stabilt och 
säkert med omvärlden är idag en förutsättning för alla företag, små 
som stora. Ett väl utbyggt, stabilt bredband främjar företagandet i 
Strömstads kommun. Det handlar om att kunna vara och verka i hela 
kommunen, men även regionalt och i hela landet. Bra digital infra-
struktur, innovation och konkurrenskraft gör att vi kan vara en del av 
omvärlden utan att behöva flytta på oss. Vi får, nära till allt, överallt.

strömstaNET ligger väl till mot målen i Regeringens bredbandsstrategi.
Genom att säkerställa ett öppet nät, ökas både konkurrens och mång-
fald avseende tjänsteutbudet.

• strömstaNET skall fortsatt verka för att stadsnätet är öppet, så att 
olika marknadsaktörer kan erbjuda digitala tjänster till näringslivet 
i Strömstad. Alla företag skall få möjlighet att upphandla kommu-
nikation och andra tjänster i konkurrens, dvs kunna välja på olika 
leverantörer. 

• strömstaNET skall aktivt delta i Netwest, för att underlätta för nä-
ringslivet i Strömstad att upphandla kommunikation regionalt och 
nationellt. 

• strömstaNET skall fortsätta bygga mot Sveriges bredbandsmål, 
dvs 98 % år 2025.

strömstaNET 2020

strömstaNET strategi
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0644

KS § 46 Detaljplan Rossö 2:16 m. fl. - 
Exploateringsavtal

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom 
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning. 

Exploatören har ställt säkerhet till kommunen i form av en deposition om 
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av 
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 63
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 34
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0644

KS § 45 Detaljplan ROSSÖ 2:16 m. fl. - antagande

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta förslag till detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, upprättat 2020-10-23, 
reviderat 2021-02-04.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta 
utvecklas med ny bebyggelse. Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 ska bidra till 
att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle.

Planförslaget möjliggör 11 villatomter i området Höjden på Rossö. Planområdet är 
i privat ägo. Den aktuella marken är idag obebyggd och ligger i direkt anslutning 
till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 64
Tjänsteskrivelse 2021-02-15
Plankarta upprättad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Illustrationskarta daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Planbeskrivning daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Samrådsredogörelse daterad 2019-11-07
Granskningsutlåtande daterat 2021-02-03
Utredningar:
Bilaga 1 Dagvattenbedömning, Ramboll, 2019-03-29 
Bilaga 2 Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramboll, 2020-06-16
Bilaga 3 Tillägg PM Dagvattenhantering förtydligande 2020-12-17 
Bilaga 4a+b Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, 2019-02-05 rev 2021-01-28, 
Bilaga 5 Geotekniskt PM 2, 2021-02-11 
Bilaga 6 Naturvärdesinventering, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 
rapport 2018:21 
Bilaga 7 PM Trafikutformning, Ramboll, 2020-09-21 
Bilaga 8 Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet rapporter 2019:18, 
Kulturlandskapet, 2019 
Bilaga 9 PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020-10-05 
Bilaga 10 Principförslag spill- och vattenledningar, Ramboll, 2021-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, upprättat 2020-10-23, 
reviderat 2021-02-04.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0644

KSau § 63 Detaljplan Rossö 2:16 m. fl. - 
Exploateringsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom 
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning. 

Exploatören har ställt säkerhet till kommunen i form av en deposition om 
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av 
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 34
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2019-0644

KSau § 64 Detaljplan ROSSÖ 2:16 m. fl. - antagande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, upprättat 2020-10-23, 
reviderat 2021-02-04.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta 
utvecklas med ny bebyggelse. Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 ska bidra till 
att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle.

Planförslaget möjliggör 11 villatomter i området Höjden på Rossö. Planområdet är 
i privat ägo. Den aktuella marken är idag obebyggd och ligger i direkt anslutning 
till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-15
Plankarta upprättad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Illustrationskarta daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Planbeskrivning daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Samrådsredogörelse daterad 2019-11-07
Granskningsutlåtande daterat 2021-02-03
Utredningar:
Bilaga 1 Dagvattenbedömning, Ramboll, 2019-03-29 
Bilaga 2 Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramboll, 2020-06-16
Bilaga 3 Tillägg PM Dagvattenhantering förtydligande 2020-12-17 
Bilaga 4a+b Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, 2019-02-05 rev 2021-01-28, 
Bilaga 5 Geotekniskt PM 2, 2021-02-11 
Bilaga 6 Naturvärdesinventering, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 
rapport 2018:21 
Bilaga 7 PM Trafikutformning, Ramboll, 2020-09-21 
Bilaga 8 Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet rapporter 2019:18, 
Kulturlandskapet, 2019 
Bilaga 9 PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020-10-05 
Bilaga 10 Principförslag spill- och vattenledningar, Ramboll, 2021-01-20 

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, upprättat 2020-10-23, 
reviderat 2021-02-04.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-23

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2019-0375

TN § 34 Detaljplan Rossö 2:16 m.fl. - 
Exploateringsavtal

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom 
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning. 

Exploatören har ställt säkerhet till kommunen i form av en deposition om 
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av 
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnämnden
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2021-02-25 Ärende: TN/2019-0375
Mark- och exploateringsavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Exploateringsavtal för detaljplan Rossö 2:16 m fl.  

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 
underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl. 
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor. 

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom 
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning. 

Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av en deposition om 
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av 
exploateringsavtalet. Säkerheten ska vara kommunen till handa innan ärendet tas 
upp för beslut i kommunstyrelsen. 

Perspektiv

Barnperspektiv, folkhälsoperspektiv och miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.
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Ekonomiskt perspektiv 
Vid tecknande av exploateringsavtalet innebär detta att kommunen erhåller 2 
stycken förbindelsepunktsavgifter för VA samt bostadsenhetsavgifter för de 
byggrätter som tillskapas genom detaljplanen.  

Juridiskt perspektiv
Förvaltningens förslag är förenligt med gällande rätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Mattias Sahlberg
Mark- och exploateringsingenjör
0526-196 39
mattias.sahlberg@stromstad.se

 Roland Kindslätt
 förvaltningschef
 0526-191 70
 roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten
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Exploateringsavtal 
för detaljplan del av Rossö 2:16 m fl i Strömstad kommun 

Parter
Strömstad kommun genom dess tekniska nämnd (org.nr. 212000-1405), 452 80 
Strömstad, nedan kallad Kommunen. 

Exploatörer: 

Paul Mattsson
  

Eva-Marie Mattsson

Robert Magnusson
 

Stefan Brogeland

Johnny Larsson
 

Jörgen Eriksson  

Lisbeth Magnusson

Ovan exploatörer benämns nedan som Exploatören. 

 Detaljplan  
Till grund för detta Exploateringsavtal ligger förslag till detaljplan för del av Rossö 
2:16 m.fl. i form av plankarta med planbestämmelser (antagandehandling), nedan 
kallad Detaljplanen, bilaga 1, upprättad 2020-10-23, Rev. 2021-02-04. 

Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett 
levande lokalsamhälle.  

Till Detaljplanen hör plankarta, planbeskrivning och fastighetsförteckning samt 
följande utredningar:

 Dagvattenbedömning, upprättad av Ramboll, daterad 2019-03-29



Dnr: TN/2019-0375 

2 

 Dagvatten- och skyfallsutredning, upprättad av Ramboll, daterad 2020-06-16
 PM dagvattenhantering förtydligande upprättat av Ramboll, daterat 2020-12-17
 Geoteknisk utredning upprättad av Geogruppen AB, daterad 2019-02-05, Rev.

A 2020-10-01, Rev. B 2020-12-15, Rev. C 2021-01-28
 Projekterings PM Geoteknik upprättat av Geogruppen AB, daterat 2019-02-05,

Rev. A 2020-10-01, Rev. B 2020-12-15, Rev. C 2021-01-18
 Geotekniskt PM 2 upprättat av Geogruppen AB, daterat 2021-02-11
 Naturvärdesinventering, upprättad av Rio Göteborg Natur- och

kulturkooperativ, rapport 2018:21
 PM Trafikutformning upprättat av Ramboll, daterat 2020-09-21
 Arkeologisk utredning, upprättad av Kulturlandskapet, rapport 2019:18
 Höjdsättningsprinciper, upprättad av Ramboll, daterat 2020-10-05
 Principförslag spill- och vattenledningar, upprättat av Ramboll, daterat 2021-

01-20

Exploatören har tagit del av ovan nämnda utredningar och övriga till Detaljplanen 
hörande dokument.  

 Plankostnader 
Exploatören ska stå kostnaderna för framtagandet av Detaljplanen med tillhörande 
utredningar i enlighet med upprättat planavtal, daterat 2018-05-23. 

 Exploateringsavtalets syfte 
Detta exploateringsavtal träffas i syfte att reglera parternas ansvar för utförande och 
kostnader vid genomförandet av Detaljplanen.  

 Exploateringsavtalets giltighet 
Detta exploateringsavtal är för sin giltighet beroende av  

 dels att det godkänns genom beslut av Kommunfullmäktige i Strömstads
kommun senast 2021-07-31, vilket vinner laga kraft.

 dels att Detaljplanen antas genom beslut av Kommunfullmäktige i Strömstads
kommun senast 2021-07-31, vilket vinner laga kraft.

Om någon av dessa giltighetsförutsättningar inte uppfylls är detta avtal förfallet i alla 
delar, varvid vardera parten står för sina egna kostnader. Kommunen är inte skyldig att 
ersätta Exploatören för några utredningskostnader eller andra kostnader för utfört 
arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning av detta exploateringsavtal. 
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Marköverlåtelser och lantmäteriförrättningar 

 Marköverlåtelser mellan Kommunen och Exploatören 
Det sker inga marköverlåtelser mellan Exploatören och Kommunen med anledning av 
detaljplanen.  

 Inrättande av gemensamhetsanläggning/ar 
Exploatören ombesörjer och bekostar inrättande av gemensamhetsanläggning/ar enligt 
Anläggningslagen (AL) i den omfattning som krävs för ett ändamålsenligt 
genomförande av Detaljplanen. 

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att 
gemensamhetsanläggning/ar ska inrättas för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av allmän platsmark avseende; gata, naturmark och dagvatten. 

Exploatören ansöker om och bekostar förrättning enligt AL för inrättandet av 
erforderlig/a gemensamhetsanläggning/ar. 

Den slutliga prövningen av gemensamhetsanläggningen/arnas utformning och 
omfattning avgörs av Lantmäteriet. 

 Ledningsrätt 
Exploatören upplåter härmed rätt för kommunen att utan ersättning anlägga, bibehålla 
och förnya allmänna underjordiska ledningar för vatten, avlopp med tillhörande 
anläggningar enligt bilaga 6, ”Principförslag spill- och vattenledningar”, upprättat av 
Ramboll, daterat 2021-01-20. Ledningsrättens bredd för de underjordiska ledningarna 
ska vara 4 meter. 

Kommunens rätt ska säkerställas genom tillskapande av ledningsrätt enligt 
Ledningsrättslagen (LL), varvid detta avtal ska anses utgöra en sådan 
överenskommelse som anges i 14 § i LL. 

Kommunen ansöker om och exploatören bekostar förrättning enligt LL för inrättande 
av ledningsrätt. Exploatören biträder härmed kommunens ansökan.   

ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 
Tillkommande byggnader inom Detaljplanen ska anslutas till det kommunala VA- 
nätet och kommer införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA.  
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Exploatören anlägger och bekostar erforderlig VA-anläggning inom Detaljplanen i 
enlighet ”Principförslag spill- och vattenledningar”, upprättat av Ramboll, daterat 
2021-01-20, se bilaga 6. 

VA-anläggningen skall konstrueras och prövas enligt Kommunens anvisningar, 
Svenskt vattens och VAV´s publikationer samt Anläggnings AMA 17.   

Så snart VA-anläggningen är färdigställd och godkänd slutbesiktning föreligger, ska 
ledningarna överlämnas och övertas av Kommunen utan att ersättning utgår. 
Underhållsansvaret för ledningarna övergår därefter till Kommunen.  

Garantitiden för anläggningarna är 5 år från godkänd slutbesiktning.  

Digital relationsritning i enlighet med standard för Strömstads kommun ska 
överlämnas till Kommunen senast tre veckor före slutbesiktningen. 

Exploatören ska ställa säkerhet till Kommunen enl. § 6.2 innan detaljplanen antas och 
exploateringsavtalet godkänns av kommunfullmäktige.  

 VA-anslutning, anläggningsavgifter m.m. 
När VA-anläggningen är färdigställd och godkänd slutbesiktning föreligger, kommer 
Kommunen att fakturera Exploatören anläggningsavgifter (2 styck 
förbindelsepunktsavgifter samt bostadsenhetsavgifter för dessa nya byggrätter som har 
tillskapats). 

Avgifternas belopp utgår enligt den kommunala VA-taxan som gäller vid 
betalningstillfället och betalas enligt följande:  

 Exploatören ska omedelbart betala 2 stycken
förbindelsepunktsavgifter när VA-nätet står klart att koppla in sig
på samt godkänd slutbesiktning föreligger.

 Det åligger Exploatören att informera respektive fastighetsköpare
om att servisanmälan för VA ska skickas till Kommunen samt
bostadsenhetsavgift ska betalas till Kommunen innan inkoppling
till VA-nätet utförs.

 För de fastigheter/byggrätter Exploatören inte sålt till annan,
senast 12 månader efter det att VA-nätet står klart att koppla in
sig på samt godkänd slutbesiktning föreligger, ska exploatören
betala bostadsenhetsavgifter.

 Vägar och dagvatten 
Följande utredningar är framtagna och ligger till grund för dagvattenhanteringen i 
detaljplanen. 

 Dagvattenbedömning, upprättad av Ramboll, daterad 2019-03-29, se bilaga 2.
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 Dagvatten- och skyfallsutredning, upprättad av Ramboll, daterad 2020-06-16,
se bilaga 3.

 PM dagvattenhantering förtydligande upprättad av Ramboll, daterad 2020-12-
17, se bilaga 4.

Exploatören förbinder sig att utföra, iordningsställa och bekosta anläggandet av: 

 Krossdiken/makadamdiken längs med planerad gata.
 Trummor vid infarter till blivande fastigheter inom planområdet.
 Svackdiken inom område utlagt som ”NATUR” enligt plankartan (längs med

norra plangränsen) till den befintliga bäcken väster om planområdet.
 Låg mur som avskärande åtgärd vilken avleder vattnet från

naturområdet/höjdryggen till svackdike i norr. Utformning ska ske i enlighet
med vad som anges i planbeskrivningen.

Av nedan principskiss för föreslagen dagvatten- och skyfallshantering från 
”Dagvatten- och skyfallsutredning” (Ramboll 2020-06-16) framgår lokalisering och 
utformning av svackdiken och krossdiken/makadamdiken. Det framgår även 
lokalisering av den låga muren som ska anläggas som avskärande åtgärd som avleder 
vattnet från naturområdet/höjdryggen. Vattnet ledas vidare till svackdiket i norr där 
vattnet sedan kan fördröjas innan det avleds vidare till den befintliga bäcken i väster.  

Exploatören ska vid anläggandet av dagvattenåtgärderna även följa vad som anges i 
”PM dagvattenhantering förtydligande” upprättad av Ramboll, daterad 2020-12-17, se 
bilaga 4.  

Dagvattenanläggningarna ska anläggas på allmän plats med undantag av makadamdike 
i öster som anläggs på kvartersmark inom markreservat för gemensamhetsanläggning.  
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Om dagvattenanläggningarnas slutgiltiga utformning behöver justeras i samband med 
detaljprojektering ska avvikelserna samråds och skriftligen godkännas av kommunen. 
Enligt en administrativ bestämmelse i plankartan får inte startbesked för byggnad ges 
förrän erforderliga dagvattenåtgärder inom planområdet har kommit till stånd.  

Exploatören förbinder sig att utföra, iordningsställa och bekosta anläggandet av 
grusväg, enligt PM Trafikutformning, upprättad av Ramboll, daterad 2020-09-21, se 
bilaga 5.  

I de delar utredningen och plankartan skiljer sig åt rörande vägens belägenhet ska 
vägen placeras enligt plankarta och planbeskrivning.  

Exploatören ska utan vederlag överlämna väg och anordningar för dagvattenavledning 
till en för ändamålet bildad gemensamhetsanläggning. Intill dess överlämning skett 
ansvarar exploatören för drift, underhåll och skötsel av anläggningarna. 

Utförande och bekostande av övriga anläggningar 

 Anläggningar inom kvartersmark 
Exploatören utför och bekostar utbyggnad och övriga åtgärder inom kvartersmark i 
enlighet med Detaljplanen.  

 Ledningar 
Exploatören ska i samråd med ledningssägare och berörda kommunala förvaltningar 
svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs 
för exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning 
inom kvartersmark som är nödvändig till följd av exploateringen. 

Villkor under byggtiden/genomförande 

 Markföroreningar 
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 
kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande 
av Detaljplanen. 
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 Byggtrafik och störningar 
Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 
möjligaste mån. Exploatören ansvarar för att trafik på befintlig väg förbi planområdet 
ej hindras under byggtiden. 

 Grund- och markförhållanden 
Exploatören ombesörjer och bekostar de grundundersökningar som kan krävas för 
genomförandet av Detaljplanen. 

 Tillstånd
Exploatören ombesörjer och bekostar de tillstånd som erfordras för exploateringens 
genomförande. 

 Kontroll och besiktning 
Kommunen äger rätt att utöva den kontroll över de anläggningsarbeten som kan anses 
vara nödvändiga under genomförandetiden. Exploatören ersätter Kommunen för 
kontrollkostnaderna.  

Exploatören kallar till slutbesiktning av anläggningarna när respektive anläggning 
färdigställts.  

Till besiktningen kallas om sådan finns anläggnings-/samfällighetsförening och 
Kommunen. Besiktningsman ska utses gemensamt av parterna.  

Vid slutbesiktning ska egenkontroller, provningsprotokoll och erforderliga 
kvalitetsdokument redovisas för VA-anläggningen enligt Anläggnings AMA 17.  

Om Exploatören underlåter att utföra VA-anläggningen enligt Kommunens krav, äger 
Kommunen rätt att nyttja säkerhet enligt § 6.2, för att fullgöra Exploatörens åtagande 
enligt detta avtal. 

Exploatören svarar för ovanstående besiktningskostnader och vid behov även för 
efterbesiktningskostnader.  

Övrigt 

 Information, marknadsföring 
Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 
allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 
samband med genomförandet av Detaljplanen.  
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 Säkerhet 
Exploatören ska ställa säkerhet till kommunen i form av deposition enligt nedan innan 
exploateringsavtalet antas av kommunfullmäktige.  

För säkra fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta avtal ska Exploatören till 
kommunen erlägga en deposition, genom insättning till kommunens konto, till ett 
sammanlagt belopp om enmiljonetthundratusen (1 100 000) kronor vid avtalets 
tecknande.  

Efter godkänd slutbesiktning ska 90 % av den deponerade summan återbetalas till 
exploatören och 10 % ska behållas på kommunens konto under garantitiden.  

Depositionen får omedelbart användas av kommunen för att fullgöra Exploatörens 
åtaganden om denne ej fullgör sina åtaganden enligt detta avtal.  

Depositionen ska återlämnas när garantitiden löpt ut och Exploatörens 
betalningsåtaganden fullgjorts. 

 Överlåtelse av detta avtal 
Detta exploateringsavtal får inte vare sig helt eller delvis överlåtas på annan utan 
skriftligt godkännande av Kommunen. 

Om Exploatören helt eller delvis säljer sin fastighet ska köparen informeras om detta 
exploateringsavtal och ett förbehåll ska tas in i köpekontraktet om att 
exploateringsavtal ska gälla även mot köparen.  

Överlåtande förutsätter att ny part ställer säkerhet i enlighet med § 6.2. 

 Tvist 
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. 
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Signaturer 
Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt och 
ett exemplar översänds till Lantmäteriet vilket ombesörjs av Kommunen.  

Ort och datum __________________________________ 

För Strömstads kommun  För Strömstads kommun 

__________________________ __________________________

Kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande 
Mats Brocker Kent Hansson 

Ort och datum __________________________________ 

För Exploatören  

__________________________ _________________________
Paul Mattsson Eva-Marie Mattsson  

__________________________ __________________________
Robert Magnusson Stefan Brogeland  

__________________________ __________________________
Johnny Larsson Jörgen Eriksson  

__________________________
Lisbeth Magnusson
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Bilagor 

Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 
bilagor: 

Bilaga 1 Plankarta för Detaljplanen, upprättad 2020-10-23, Rev. 2021-02-04. 

Bilaga 2 Dagvattenbedömning, upprättad av Ramboll, daterad 2019-03-29. 

Bilaga 3 Dagvatten- och skyfallsutredning, upprättad av Ramboll,  
daterad 2020-06-16. 

Bilaga 4 PM dagvattenhantering förtydligande upprättat av Ramboll,  
daterat 2020-12-17. 

Bilaga 5 PM Trafikutformning, upprättat av Ramboll, daterat 2020-09-21. 

Bilaga 6  Principförslag spill- och vattenledningar, upprättat av Ramboll, daterat 
2021-01-20.  
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Kommunstyrelsen

Del av ROSSÖ 2:16 m fl - detaljplan

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna förslag till detaljplan för del av Rossö 
2:16 m fl, upprättat 2020-10-23, reviderat 2021-02-04, till kommunfullmäktige för 
antagande.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta 
utvecklas med ny bebyggelse. Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 ska bidra till 
att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle.

Planförslaget möjliggör 11 villatomter i området Höjden på Rossö. Planområdet är 
i privat ägo. Den aktuella marken är idag obebyggd och ligger i direkt anslutning 
till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. 

Ärendet
Planförslaget har samråtts med berörda myndigheter och sakägare. Berörda 
sakägare har yttrat sig kring framförallt fastighetsrättsliga frågor (servitut, 
fastighetsbildning och gemensamhetsanläggning), exploateringsgrad, 
trafikutformning/säkerhet samt avsaknad av lekyta. Berörda myndigheter har 
efterfrågat ytterligare underlag kring hantering av dagvatten samt de geotekniska 
förhållande i planområdet. En långsiktig strategi avseende trafikfrågor efterfrågas.

Till detaljplanen hör ett exploateringsavtal. 

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Inom angränsande detaljplan finns två ytor avsatta för lek, vilka inte genomförts. 
Det finns områden på ön som lämpar sig bättre för allmän lekplats än inom detta 
planområde då det är få som passerar. För de boende inom planområdet är det 
naturligt att lek sker på tomtmark eller angränsande naturmark.

Ekonomiskt perspektiv
Fördelning av kostnader och ansvar mellan exploatören och Strömstads kommun 
regleras i ett exploateringsavtal som upprättas mellan kommunen och 
exploatören. Avtalet ska antas av kommunstyrelsen innan/samtidigt som planen 
antas.

Kommunen får kostnad för förvaltning av utbyggda VA-anläggningar.
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Folkhälsoperspektiv
Det finns god tillgång till naturmark och stränder för rekreation inom 
gångavstånd. Behovet av naturmark för närrekreation bedöms uppfyllas genom 
det angränsande naturområdet som ligger inom strandskydd. Allmänheten 
kommer att nå naturområdet via passage som säkerställs i planen. Befintliga stigar 
leds delvis om inom planområdet.

Juridiskt perspektiv
Detaljplanen har tagits fram enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) med ett 
standardförfarande. Under samråd och granskning har berörda sakägare haft 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens planmonopol innebär 
att kommunen antingen kan tillgodose dessa synpunkter eller bortse från dem. De 
sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att 
överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Miljöperspektiv
En undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap Miljöbalken har utförts. 
Undersökningen med utgångspunkt i en miljöchecklista visar att genomförandet 
av detaljplanen inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan i enlighet 
med de kriterier som redovisas i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Det föreslagna planområdet ligger i ett skogsområde i anslutning till ett befintligt 
fritidshusområde på Rossö. En naturvärdesinventering har genomförts som visar 
att den föreslagna byggnationen inte kommer att komma i konflikt med höga 
naturvärden i området. Området ligger inte exponerat i landskapet, och 
detaljplanen kommer att säkerställa den befintliga stig som tillgängliggör det 
angränsande naturområdet. Med utgångspunkt i motiveringen och 
huvudkriterierna vid utpekandet av riksintressena för kulturmiljö och friluftsliv, 
bedöms inte ett genomförande av detaljplanen påverka riksintressena negativt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-15
2. Plankarta upprättad 2020-10-23, rev 2021-02-04
3. Illustrationskarta daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
4. Planbeskrivning daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
5. Samrådsredogörelse daterad 2019-11-07
6. Granskningsutlåtande daterat 2021-02-03

Utredningar:
Bilaga 1 Dagvattenbedömning, Ramboll, 2019-03-29 
Bilaga 2 Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramboll, 2020-06-16
Bilaga 3 Tillägg PM Dagvattenhantering förtydligande 2020-12-17 
Bilaga 4a+b Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, 2019-02-05 rev 2021-01-28, 
Bilaga 5 Geotekniskt PM 2, 2021-02-11 
Bilaga 6 Naturvärdesinventering, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 
rapport 2018:21 
Bilaga 7 PM Trafikutformning, Ramboll, 2020-09-21 
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SAMMANFATTNING 
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta utvecklas med ny 
bebyggelse. För att få en hållbar bebyggelseutveckling på norra Rossö har detaljplanläggningen 
föregåtts av ett planprogram som upprättats av kommunen. Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 
ska bidra till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle. 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). 
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Dnr MBN/2015-1053 

Granskningshandling
Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl 

Planbeskrivning 

1. Inledning

Planens syfte och huvuddrag   
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta utvecklas med ny 
bebyggelse. För att få en hållbar bebyggelseutveckling på norra Rossö har detaljplanläggningen 
föregåtts av ett planprogram som upprättats av kommunen. Programmet har omfattat flera 
delområden som bedömts lämpliga för nya bostäder. Den fortsatta detaljplanläggningen omfattar 
ett av dessa områden. 

Detaljplanen för del av Rossö 2:16 ska bidra till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende 
och ett levande lokalsamhälle. Den aktuella marken är idag obebyggd men ligger i direkt anslutning 
till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. 

Läge och areal 
Planområdet ligger i Strömstads kommuns södra kustområde på ön Rossö. Ön har fast 
landförbindelse via bro. Planområdet ligger på den nordvästra delen av Rossö som kallas Höjden 
och omfattar ungefär 1,2 ha.  

Markägare 
Planområdet ligger inom fastigheten Rossö 2:16 som är i privat ägo.  

Handlingar 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. 
Till planen hör illustrationskarta och planbeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften 
planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av 
planen.  
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Till planhandlingarna hör: 

 Planbeskrivning
 Plankarta med bestämmelser
 Illustrationskarta
 Fastighetsförteckning
 Planprogram och samrådsredogörelse
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande

Utredningar: 
 Dagvattenbedömning, Ramboll, 2019-03-29
 Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramboll, 2020-06-16, tillägg PM Dagvattenhantering

förtydligande 2020-12-17
 Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, 2019-02-05 rev 2021-01-28, samt PM 2, 2021-02-

11
 Naturvärdesinventering, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, rapport 2018:21
 PM Trafikutformning, Ramboll, 2020-09-21
 Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet rapporter 2019:18, Kulturlandskapet, 2019
 PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020-10-05
 Principförslag spill- och vattenledningar, Ramboll, 2021-01-20
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2. Kommunala ställningstaganden

Översiktsplan  
I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24,  
anges att kust- och skärgårdsområdet utanför Strömstad är attraktivt för boende liksom för 
besökare och kommuninvånare. Efterfrågan på mark är stor för bostäder och besöksanläggningar. 
Inom detta område är natur-, kultur- och friluftsvärdena höga och det finns konflikter mellan 
bevarande och utvecklingsintressen. Kommunen måste därför hushålla med naturresurserna och 
koncentrera bebyggelsen till de utpekade områdena i översiktsplanen. På översiktsplanens 
markanvändningskarta är den aktuella marken på Rossö markerad som utredningsområde för nya 
bostäder. 

Fördjupad översiktsplan 
Rossö omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Södra Kustområdet, antagen av 
Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24. Markanvändningskartan till den fördjupade översiktsplanen 
redovisar den aktuella marken på Rossö som utvecklingsområde för nya bostäder.  

Under rubriken ”nya bebyggelseområden” står följande; 
Bebyggelsen koncentreras till de befintliga samhällsbildningarna på Tjärnö, Rossö och Överby. 
Genom föreslagen förtätning och komplettering ges förutsättningar för att området ska få ett 
förbättrat underlag för kollektivtrafik och för annan offentlig och enskild service. Genom att den 
nya bebyggelsen också ska placeras så att kommunalt vatten och avlopp kan anslutas, förstärks 
underlaget för den kommunala VA-anläggningen och det blir möjligt att minska antalet enskilda 
avlopp som idag har innerskärgården som recipient. 

Illustration över markanvändning från FÖP Södra Kustområdet.  
Aktuellt området är markerat som utvecklingsområde för bostäder och markerat med siffran 1. 
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Gällande detaljplaner 
Inom större delen av planområdet finns ingen gällande detaljplan. En mindre del av det sydöstra 
området ingår i Detaljplan för Rossö 2:34 m fl. (BN88192:313) antagen 1991-11-28. 
Genomförandetiden har gått ut. Detaljplanen omfattar vägar och mark för bostäder samt 
naturmark mellan bostäderna. Plankartan reglerar bland annat exploateringsgrad och utformning av 
bebyggelsen. Inom detaljplanen finns även områden för lek, vilka dock inte blivit genomförda. 

Utsnitt från angränsande detaljplan Rossö 2:34 m fl. som är gällande plan för en mindre del av planområdet. 

Planbesked 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-10-01§195 att lämna positivt planbesked för del av Rossö 
2:16 m fl. Området hade då redan utretts i ett planprogram tillsammans med andra 
utvecklingsområden på Rossö. Då ärendet inte bedömdes ha högsta prioritet har planarbetet legat 
vilande till våren 2018 då Miljö- och byggnämnden 2018-03-22§62 beslutade att lyfta planen till 
pågående i planprioriteringen. Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-04-17 att planen ska 
hanteras enligt senaste PBL. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Strömstads kommun har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 
Miljöbalken. Undersökningen med utgångspunkt i en miljöchecklista visar att genomförandet av 
detaljplanen, inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan i enlighet med de kriterierna 
som redovisas i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966).  

Det föreslagna planområdet ligger i ett skogsområde i anslutning till ett befintligt fritidshusområde 
på Rossö. En naturvärdesinventering har genomförts som visar att den föreslagna byggnationen 
inte kommer att komma i konflikt med höga naturvärden i området. Området ligger inte exponerat 
i landskapet, och detaljplanen kommer att säkerställa den befintliga stig som tillgängliggör det 
angränsande naturområdet. Med utgångspunkt i motiveringen och huvudkriterierna vid utpekandet 
av riksintressena för kulturmiljö och friluftsliv, bedöms inte ett genomförande av detaljplanen 
påverka riksintressena negativt. 
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Planprogram  
Planområdet har ingått i planprogram för del av Rossö 2:130 m.fl. daterat 2014-01-13. 
Planprogrammet syftar till att bidra till de kommunala målen för södra kustområdet, att bidra till att 
skapa ett levande lokalsamhälle, att främja helårsbostäder och att skapa förutsättningar för olika 
typer av bebyggelse. 

Planprogrammet utreder ett större område på norra Rossö och fokuserar på att övergripande visa 
vilka förutsättningar och möjligheter som finns för vidare utveckling av området. Planprogrammet 
redovisar områden som är prioriterade för planläggning enligt dagens förutsättningar och behov för 
utveckling av helårsbebyggelse.  

I planprogrammet redovisas det aktuella området kallat Höjden som utvecklingsområde för 
bostäder. Planprogrammet föreslår en relativt tät bebyggelsestruktur för radhus- eller 
parhusbebyggelse alternativt friliggande villor. Gångpassage genom området anses viktig för att 
skapa tillträde till naturområdet i norr. Lekyta ska utredas vid planläggning men kan anordnas 
utanför planområdet. 
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3. Planeringsförutsättningar

Naturmiljö 
Kosterhavets nationalpark ligger som närmast cirka 900 meter väster om planområdet. Planområdet 
gränsar i norr till ett naturvärdesområde med hällmarker och inslag av äldre hällmarkstallskog som 
fick klass 3 – naturvärden (Objekt 39 - Hällmarker på norra Råssö) i en naturinventering av 
kommunens kustområden (Naturcentrum AB, 2012). I området finns en rik lavflora. De två 
ovanliga arterna papill-lav Pycnothelia papillaria och stentagel Pseudophebe pubescens har 
påträffats där, och även skalbaggen grönhjon Callidium aeneum (NT). 

I det omgivande landskapet finns enstaka registrerade skyddsvärda träd. Det närmsta är en grov 
ask, cirka 200 meter sydost om planområdet. 

Dokumenterade naturvärden och skyddade områden i närområdet av det nu inventerade området. Två 
naturvärdesobjekt, nr 39 och 41, från Naturcentrums inventering av det södra kustområdet. Område nr 10 i 
kommunens naturvårdsplan (ädellövskogen i Vikarna på Rossö) sammanfaller till ytan med lövskogsobjektet. (RIO 
Göteborg, 2018).  

En naturvärdesinventering har gjorts för planområdet och direkt angränsande område (Rio 
Göteborg, 2018). Större delen av inventeringsområdet utgörs av yngre blandskog där området 
bedöms ha lågt naturvärde. I den västra halvan finns några fuktiga stråk. Vid den västra kanten av 
området fanns en öppen åkerteg fram till åtminstone 1950-talet. Denna har därefter vuxit igen med 
skog. Det finns mycket få fynd av arter inrapporterade från inventeringsområdet eller dess närmaste 
omgivning. En spillkråka (NT) och gammalgranslav Lecanactis abietina har tidigare observerats i 
barrskogen cirka 150 meter norr om området. En kungsfågel (VU, Sårbar) och entita observerads 
under inventeringen och en spillkråka (NT, Nära hotad) hördes söder om inventeringsområdet. 
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Under inventeringen avgränsades ett naturvärdesobjekt som bedömdes till naturvärdesklass 3 
(påtagligt naturvärde) och ett objekt som bedömdes till naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). 16 
värdeelement bestående av olika typer av värdefulla träd och död ved i form av högstubbar och 
lågor noterades i området. Ett fåtal naturvårdsarter påträffades under inventeringen. De avgränsade 
naturvärdesobjekten är av positiv betydelse för den biologiska mångfalden. En mindre del av 
området bedöms ha positiv betydelse för biologisk mångfald även i ett grönt 
infrastrukturperspektiv.  

Naturvärdesobjektet i öster (klass 3) består av en gammal tallskog och hällmarkstallskog. Objektet 
bedöms ha påtagligt biotopvärde och visst artvärde. De äldsta tallarna är sannolikt över 200 år 
gamla (värdeelement nr 1–8 som ligger utanför planområdet). Blockigheten och de öppna hällarna 
bidrar till att gynna många mossor och lavar. 

Naturvärdesobjektet i väster (klass 4) består av en mindre björksumpskog med ett större inslag av 
död ved. Området bedöms ha visst biotopvärde men obetydligt artvärde. Ett par entitor påträffades 
i området. Även i den västra delen finns utpekade naturvärdesträd. 

Ortofoto över naturvärdesinventeringens område med avgränsade naturvärdesobjekt samt noterade värdeelement (RIO 
Göteborg, 2018). 

Hällmarker och hällmarksskog fortsätter utanför inventeringsområdet. Tallskogen i den östra delen 
har ett värde även i ett landskapsperspektiv, i en grön infrastruktur. Skogen ligger i en värdetrakt för 
kusttallskogar i norra Bohuslän och i en potentiell spridningskorridor mellan värdefulla tallskogar 
på norra Rossö och öarna i norr. 

Enligt de inventeringar och analyser som tidigare genomförts i kommunen avseende livsmiljö för 
sandödla och hasselsnok, berörs inte planområdet. I den naturvärdesinventering (Rio Göteborg, 
2018) som gjorts för planområdet finns ingen antydan om kräldjur. Planområdet bedöms därmed 
inte vara en livsmiljö för kräldjur. 
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Riksintressen 
Miljöbalken kapitel 3 - Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.  
Hela Rossö ligger inom det stora riksintresset för naturvård Strömstads kommuns kust- och 
innerskärgård, enligt miljöbalkens tredje kapitel 6§. I naturvärdesinventeringen för planområdet 
(RIO Göteborg, 2018) beskrivs att i denna del av riksintresseområdet finns ett böljande landskap 
med skogsbeklädda åsar, med huvudsakligen tunt eller obefintligt jordtäcke, och mellanliggande 
dalstråk med både öppen jordbruksmark och skog på öar i en skärgård med grunda vikar. På öarna 
finns en varierad och rik variation av naturtyper med strandängar, torrängar på kalkrik mark, 
lövskogspartier och hällmarkstallskog. Värdefulla bestånd av kusttallskog finns på öarna. 

Området kring sundet mellan Rössö, Rundö och Styrsholmen omfattas även av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt miljöbalkens tredje kapitel 6§. Bebyggelsemiljön kring sundet har 
kulturhistoriska värden med hamn sjöbodar, magasin och småskalig trähusbebyggelse. Gårdsmiljöer 
med öppna odlings- och betesmarker söder om sundet utgör värdefulla delar av kulturlandskapet. 
Planområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljö då det ligger strax väster om Rossö hamn.  

Miljöbalken kapitel 4 - Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. 
Bohuskusten är i sin helhet av riksintresse enligt miljöbalkens 4:e kapitel för de höga natur- och 
kulturvärdena. I norra Bohuslän är ”den obrutna kusten” av särskilt intresse för turismen och det 
rörliga friluftslivet, dessa intressen ska särskilt beaktas. 

Åtgärder som påtagligt kan skada riksintressena får inte genomföras. 

Strandskydd  
För området gäller utökat strandskydd till 300 meter. Planområdet ligger inte inom strandskyddet 
men gränsar till det i norr och nordost. Mellan planområdet och stranden sträcker sig en bergsrygg 
och skog, och därmed saknar planområdet utsikt mot havet. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Planområdet ligger inom en kommunalt utpekad kulturmiljö som innefattar de värden som ingår i 
riksintresset för kulturmiljövården men innefattar ett större område än riksintresset. För 
planområdet sammanfaller båda dessa områden.  

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Närmsta kända fynd utgörs av stenyxa samt 
flintavslag som hittats cirka 200 meter från planområdet. 

Länsstyrelsen beslutade den 2019-10-17 om arkeologisk utredning av planområdet 
för Rossö 2:16. En arkeologisk utredning gjordes för planområdet i november 2019 av 
Kulturlandskapet. Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar 
inom planområdet. Undersökaren påträffade däremot dels en fyndplats för slagen flinta, dels en 
stenmur med tidigare agrar funktion. Dessa båda lämningar har antikvarisk status övrig 
kulturhistorisk lämning, vilket betyder att de ej är skyddade enligt Kulturmiljölagen (1988:950). 
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Inom området har två övriga kulturhistoriska lämningar registrerats: en stengärdsgård (L2019:6340) och en 
fyndplats för fyra flintavslag (L2019:6341). Bild från Arkeologisk utredning (Kulturlandskapet, 2019. 
Kartunderlag Lantmäteriet). 

Bebyggelse och gestaltning 
På Rossö dominerar friliggande enbostadshus men det finns även inslag av hyreslägenheter. 
Planområdet är ett skogsområde som angränsar till detaljplanelagt område med relativt tät 
sammanhållen bebyggelse. Förtätning av den äldre bebyggelsen skedde under 1990- och 2000-talet. 
Bebyggelsen domineras av 1-1,5 planshus i traditionell till modern stil med ljusmålade fasader av trä 
och röda tegeltak. Merparten används som fritidsbostäder. I direkt anslutning till planområdet finns 
en större byggnad i två plan som tidigare varit pensionat. Byggnaden är idag reglerad till bostad i 
befintlig detaljplan och används sommartid som fritidshus. 
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Överst: Äldre bebyggelse vid vattnet i öster och vid hamnen.  
Mitten: Bebyggelse i närområdet, strax nordväst om planområdet 
Nederst: Tidigare pensionat i direkt anslutning till planområdet. 

Rekreation och friluftsliv 
Rossö har goda förutsättningar för friluftsliv med sammanhängande naturområden och 
naturreservat. Norr och väster om planområdet finns ett sammanhängande naturområde med 
stränder som inbjuder till bad och lek. Genom planområdet går idag en stig som delar sig och leder 
vidare västerut till stranden vid Dritareskär/Norska viken, norrut till skogsområdet och österut 
bakom befintliga bostäder. Drygt 200 meter väster om planområdet finns en campingplats. Vid 
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Rossö skola, cirka 2 km från planområdet, finns lekutrustning och bollplan. I skolans idrottshall 
anordnar lokala föreningar tränings- och fritidsaktiviteter. I angränsande detaljplan finns områden 
avsatta för lekplats men dessa har ännu inte blivit genomförda. 

En stig går genom planområdet till Norska viken/Dritareskär väster om planområdet. 

Service 
Rossö hamn är öns samlingsplats och här ligger en mindre livsmedelsbutik som i dagsläget är 
åretruntöppen. I hamnen finns även ett magasin som inrymmer Kosterhavets nationalparksentré 
med utställning och caféverksamhet. Rossö skola med förskola och skola upp till åk 6 ligger ungefär 
2 kilometer från planområdet.  

Kommunikationer 
Från väg 176 når man planområdet via öns statliga huvudväg 1025 (Långesandsvägen) som leder 
mot Rossö hamn. Vägen går upp till Höjdenområdet via en rak men smal grusväg med ett flertal 
utfarter. Den senare vägen är enskild och förvaltas av en vägförening. Det finns idag inget utbyggt  

Vänster: Huvudvägen Långesandsvägen (väg 1025) mot Rossö hamn med infart till Höjdenområdet till vänster. 
Höger: Befintlig grusväg Höjden med föreslagen ny bebyggelse längs högra sidan av vägen på bilden. 
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cykelvägnät på Rossö. I gällande detaljplan är en gång- och cykelbana planlagd längs 
Långesandsvägen på en sträcka av cirka 140 meter med start vid Höjdenvägen och vidare söderut, 
men som inte blivit utbyggd. Förutom skolbussar är kollektivtrafiken till Rossö mycket gles, resor 
behöver förbokas. 

Mark, miljö och geoteknik  
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. 

En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet (GEO-gruppen AB, 2019-02-05, rev 2021-01-
28). Totalstabiliteten bedöms vara tillfredsställande inom det aktuella detaljplaneområdet under 
förutsättning att den dimensionerande belastningsökningen begränsats till 55 kPa. Det förutsätter 
dock att lasten avlutas med en utspetsning från 55 till max 1 kPa inom en sträcka av minst 4 meter. 
Om utspetsning ej utförs ska den dimensionerande lasten begränsas till 40 kPa. Den 
dimensionerande lasten omfattar både eventuellt permanenta och variabla laster. 

Det bedöms inte finnas någon risk för bergras som påverkar planområdet. Området lämpar sig 
väl för planerad exploatering i form av enbostadshus. När byggnadernas lägen i plan och höjd 
är bestämda bör dock kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att kontrollera 
grundläggningsförhållandena närmare. Innan byggnation sker ska radonhalten i 
förekommande jord/berg och fyllning kontrolleras.   

Det aktuella området utgörs i huvudsak av ett större skogsparti bestående av blandskog. I norr och 
öster gränsar planområdet till ett höjdområde med berg i dagen. I anslutning till höjdområdet i öst 
är terrängen ställvis blockrik. Berg i dagen förekommer även inom detaljplaneområdet och på andra 
sidan lokalvägen i söder. Vid detaljplaneområdets västra gräns finns en antydan till början av ett 
dike som fortsätter västerut. 

Jordlagerföljden varierar inom detaljplanområdet. I de sonderingspunkter där jorddjupen är ringa 
utgörs lagerföljden i huvudsak av ett ytlager mulljord som underlagras av friktionsjord ovan 
berggrunden. Där jorddjupen är mäktigare förekommer även ett lager med kohesionsjord. Berget 
går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den västra delen av 
planområdet. All organisk jord är mycket sättningskänslig.  

Kohesionsjordens sättningsegenskaper har ej bestämts. Därför kan det inte uteslutas att den är 
normalkonsoliderad och sättningskänslig under rådande förhållanden. I normalkonsoliderad 
kohesionsjord ger alla påförda laster i form av till exempel byggnader, uppfyllnader eller en 
grundvattensänkning upphov till sättningar.  

Det bedöms finnas goda möjligheter att markgrundlägga planerade byggnader i de områden där 
lagerföljden består av friktionsjord. Där kohesionsjord förekommer kan grundläggning på 
plintar/pålar alternativt kompensationsgrundläggning bli aktuellt. I samband med 
detaljprojekteringen när byggnadernas lägen i plan och höjd bestämts, rekommenderas att 
kompletterande undersökningar utförs för att kontrollera grundläggningsförhållandena närmare. 

Förekommande jordar är erosionskänsliga och flytbenägna i vattenmättat tillstånd. Det innebär att 
vid schaktning eller andra markarbeten finns risk för ytuppmjukning och utflytning. Beroende på 
grundvattenytans läge kan en avsänkning krävas innan markarbeten påbörjas. 

Inom den norra delen av detaljplaneområdet ska ett svackdike anläggas. Då diket dels ska utformas 
brett och grunt samt dels täckas med tät gräsvegetation bedöms risken för erosion som obefintlig. 
Längs med lokalvägen planeras makadamdiken där det ej heller bedöms förekomma någon erosion. 
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Det befintliga diket väster om planområdet är mycket litet. Inom planområdet är det knappt 
noterbart. Risk för erosion i anslutning till diket bedöms som obefintlig enligt den geotekniska 
utredningen. 

Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den västra 
delen av planområdet. Berget sluttar relativt flackt och det bedöms inte finnas någon risk för 
bergras. Dock kan en efterbesiktning komma att krävas efter eventuella sprängningsarbeten.  

Söder om den befintliga lokalvägen går berget brant i dagen. Avståndet till bergsområdet från 
plangränsen är stort och eventuella bergras eller blocknedfall bedöms ej påverka 
detaljplaneområdet. Dessutom är berghällarna intakta med avseende på sprickor. Ett blockrikt 
område förekommer i anslutning till ett brant höjdområde sydöst om detaljplaneområdet. 
Sannolikheten att dessa block kan komma att sättas i rörelse bedöms som små. Om detta emellertid 
sker kommer de ej att påverka planområdet på grund av rådande marklutning. Det bedöms ej heller 
finnas någon risk för bergras som påverkar detaljplaneområdet. 

Enligt PM 2 i den geotekniska utredningen (2021-02-11) bedöms den planerade stödmuren vid den 
nordöstra plangränsen kunna uppföras med bibehållen tillfredsställande stabilitet. Notera att 
mullhaltig jord bör skiftas ut vid grundläggnings samt att sprängning kan komma att erfordras längs 
delar av den planerade sträckan. 

Belastningsrestriktioner säkerställs på plankartan med planbestämmelser. För allmän platsmark 
gäller ”Marken får inte belastas mer än 40kPa” och för kvartersmark gäller ”Marken får inte belastas mer 
än 55 kPa (dimensionerande last). Last mellan 40 - 55 kPa ska avslutas med en slänt med en största lutning på 
1:2.” 

Radon 
Enligt översiktliga inventeringar utgör marken i Strömstads kommun ett högriskområde vad avser 
radon. Berggrunden i hela Strömstads kommun (undantaget Kosteröarna) består till största delen av 
granit som innehåller uran och är radonförande. Byggnader inom högriskområde ska normalt 
utföras med radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna 
radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Innan byggnation sker ska radonhalten inom 
området samt fyllnadsmaterial kontrolleras. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på 
varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. 

Teknisk försörjning 
I befintlig väg intill planområdet finns kommunala dricks- och spillvattenledningar. Spillvattnet leds 
till kommunens reningsverk Österöd.  
Även elledningar och telekablar finns i befintlig väg. Elledningar till planområdets angränsande 
tomter ligger delvis förlagda inom områdets skogsmark. Fiber är inte fullt utbyggt fram till området 
men det planeras för utbyggnation i vägen som ansluter planområdet. 

Det finns fastighetsägarsammanslutningar kring dagvattnet i närområdet. Det är dock inte känt hur 
dessa ledningar ligger eller vilka som är delaktiga. 

Risker och störningar etc. 
Det finns inga störande verksamheter i närheten av området. Trafiken är så begränsad att den inte 
bedöms orsaka några bullerstörningar.  
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Miljökvalitetsnormer MKN 
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt för 
kustvatten, sjöar och vattendrag. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som 
människan och/eller miljön kan anses tåla. Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som berör 
Strömstads kommun. 

MKN för utomhusluft 
De mätningar som hittills gjorts i kommunen visar på att inga miljökvalitetsnormer överskrids i 
Strömstad. 

MKN för fisk- och musselvatten 
Syftet med att utse fisk- och musselvatten är att uppfylla EU:s krav enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv om kvalitetskrav på skaldjursvatten. Områdena ska skyddas eller förbättras för att 
göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana 
skaldjursprodukter som äts direkt av människan. Att ett område är föreskrivet som musselvatten är 
en av flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kommersiell skörd av musslor ska 
kunna tillåtas. Det betyder däremot inte att området i sin helhet är lämpligt för odling eller annan 
skörd av musslor. I Strömstads kommun finns det relativt stora områden utpekade enligt direktivet. 

MKN för vatten 
I Strömstad finns 17 vattenförekomster för kustvatten, 16 för vattendrag/delar av vattendrag och 4 
för sjöar utsedda. För var och en av dessa vattenförekomster kommer miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram att tas fram i syfte att uppnå/bibehålla god vattenstatus. Planområdet avvattnas 
med självfall via naturmark till havet nordväst om området. Vattenförekomsten heter Flo och är 
klassat enligt miljökvalitetsnormerna, MKN. Miljökvalitetsnormerna beskrivs i 
dagvattenutredningen som tagits fram för planområdet (Ramboll, 2020-06-16). 

Översiktlig statusklassning och miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav) för ekologisk status och kemisk status i 
vattenförekomsten. (Utsnitt från dagvattenutredningen, Ramboll, 2020-06-16 med hänvisning till VISS, 2019-01-
16) 

Den ekologiska statusen av Flo har bedömts enligt MKN som Måttlig på grund av förekomsten av 
näringsämnen i intilliggande vattenförekomst. Vattenförekomsten bedöms kunna nå God ekologisk 
potential till 2027, om lämpliga åtgärder genomförs till 2021. 

Den kemiska ytvattenstatusen är klassad som God, med undantag för kvicksilver och 
polybromerade difenylterar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver överskrider Havs- och 
vattenmyndighetens gränsvärden för PBDE respektive kvicksilver i vattenlevande organismer och 
fisk i samtliga ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige. Föroreningarna har 
en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget inte finns tekniska förutsättningar för att sänka 
halterna PBDE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar till de nivåer som motsvarar God kemisk 
ytvattenstatus, vilket resulterar i mindre stränga krav. De nuvarande halterna av PBDE samt 
kvicksilver (december 2015) får däremot inte öka enligt VISS. 
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Miljömål 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet. 
Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att underlätta det arbetet 
och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen. 

De av riksdagen beslutade miljömålen är, förutom Generationsmålet: 
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans och levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö (ej aktuell i Västra Götaland)
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv

De miljömål som bedöms beröras av detaljplanen, förutom det övergripande Generationsmålet, är 
följande och dessa beskrivs i kapitel 5. Konsekvenser. 

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Levande skogar
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
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4. Planförslag

Bebyggelse 
I planprogrammet har det utretts vilken typ av bebyggelse som anses lämplig inom planområdet 
och kommit fram till att det kan innehålla bostäder av olika slag som enskilda villor, eller 
sammanbyggda enheter som parhus eller radhus. Detaljplanens bestämmelser har därför utformats 
för att möjliggöra olika alternativ. För fristående hus anges en minsta fastighetsstorlek på 880 kvm 
och för parhus/radhus anges 750 kvm per fastighet. Planområdet kan möjliggöra 11 villatomter. 
Illustrationskartan visar en möjlig uppdelning av tomter men en annan uppdelning skulle kunna 
göras med exempelvis fler parhus eller större tomter. Läget för gatan fastläggs dock i planen och 
minskar flexibiliteten i fördelning av tomter. 

Utsnitt från illustrationskartan för detaljplanen som visar en möjlig uppdelning av tomter. 

Utformning av bebyggelse  
Planområdet är till stor del omgärdat av skogsmark och är avskiljt från kulturmiljön vid hamnen 
genom höjdskillnader och naturområde. Bebyggelsen ges därför möjlighet till en relativt fri 
utformning. Nockhöjden är reglerad på plankartan till max 8,2 meter för huvudbyggnad, vilket 
medger 1,5-planhus. För komplementbyggnader är nockhöjden max 4 meter. Sammanlagd 
byggnadsarea per fastighet är 180 kvm för fristående hus och 150 kvm per parhus/radhus, vilket 
motsvarar ungefär 20 % av tomtarean. Byggnadsarean fördelas mellan huvudbyggnad och 
komplementbyggnader. Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot kvartersmark, det vill 
säga mot en annan bostadstomt. Byggnader får dock sammanbyggas i fastighetsgräns för att 
möjliggöra radhus/parhus. Mot allmän plats GATA1 eller NATUR1 tillåts byggnader 2 meter från 
denna markanvändningsgräns, förutom för huvudgatan där avståndet ska vara minst 4,5 meter. 
Detta regleras genom prickad mark (marken får inte förses med byggnad) på plankartan. Vid kurvor 
och infarter bör häckar och staket placeras med ett visst säkerhetsavstånd till vägkant för bättre 
siktförhållanden och framkomlighet för större fordon. 
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Garage/carport ska placeras med portgaveln minst 6 meter från gata och med övriga gavlar minst 2 
meter från gatan, för att säkerställa att en bil kan vara uppställd framför garaget och för att ge goda 
siktförhållanden vid backning. 

Gatunät och trafik  
Planområdet nås från befintlig lokalgata Höjdenvägen som delvis är asfalterad men sedan övergår i 
grusväg längs planområdet. Den byggda vägen med vägdike sträcker sig delvis utanför gällande 
detaljplan och den delen planläggs nu som GATA1. Detta för att förtydliga avgränsningen av 
vägområdet i förhållande till de nya bostadstomterna, samt för att ny plangräns ansluter gällande 
plangräns som ligger i fastighetsgräns. Inom planområdet går idag en skogsväg och den föreslås 
ersättas med en ny lokalgata med något justerad dragning. De flesta tomter kommer angöras från 
den nya lokalgatan. Tomterna längst i väster angörs från den befintliga lokalgatan Höjden medan 
övriga tomter får utfartsförbud mot denna väg. 

För att anpassa området till befintlig omgivning föreslås grusvägar inom planområdet. Det nya 
vägområdet är totalt 4,7 meter brett, dock något bredare där utförd trafikutredning visat att det 
behövs extra utrymme. Körbanan föreslås att bli 3,5 meter bred med ett makadamdike (1,2 meter 
brett) längs ena sidan av gatan. Tekniska nämnden beslutade 2020-06-16 att godkänna avsteg från 
tekniska förvaltningens kravspecifikation gällande vägbredder för denna detaljplan. Anledningen är 
att befintligt vägnät i området understiger 5,5 m som anges i kravspecifikationen och att karaktären 
i området med smala vägar önskas bevaras. En bred sektion riskerar också att inbjuda till 
längsgående parkering på grund av närheten till områdets badplats. 

En körspårsanalys, profilstudie av den nya vägen samt rekommenderad höjdsättning av gatan har 
tagits fram för planförslaget utifrån ovan givna förutsättningar och redovisas i PM 
Trafikutformning (Ramboll, 2020). Höjdsättningen av vägen anges på plankartan med ett antal 
plushöjder. Väglutningen är med god marginal under 6 %. Höjdsättningen av de tillkommande 
fastigheterna och deras färdigt golv-nivå anpassas efter den nya vägens nivå. Tomtanslutningar mot 
vägen bör ej överstiga 3,5 % i längdslutning. 

Vid körspårsanalysen har ett antagande gjorts att det främsta trafikflödet kommer från sydost. 
Vändning sker genom rundkörning. En viktig konsekvens av trafikutredningen är att utfart från 
angöringsgatan bör ske via den nordvästra anslutningspunkten för utrycknings- och avfallsfordon. 
Detta eftersom den södra korsningen medför ett större intrång på angränsande tomtmark. 
Tillgänglighet för räddningstjänst till de två fastigheter ovanför 2:121 bedöms dock mest lämpligt 
komma i färdriktning från den nordvästra korsningen för en rakare inkörning till dessa fastigheter. 

Till vänster: Sikt från befintlig in- och utfart mot Höjdenvägen. Fastighet 2:121 till vänster. 
Till höger: Befintlig skog och skogsväg genom planområdet. 
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För bostadsområden utgörs siktkraven av att en hinderfri yta, som inte överstiger 80 cm i höjd, 
inom ett område 10 meter till och från korsning erhålls. En kritisk punkt är infarten i söder till den 
nya gatan där siktkraven inte uppfylls med den föreslagna utformningen. En sikttriangelanalys visar 
att fastighet 2:121 inrymmer en mindre byggnad som medför siktproblematik. Konsekvensen av att 
göra avsteg i siktkraven blir en minskad trafiksäkerhet som i synnerhet kan påverka yngre 
trafikanter med låg trafikvana. En visuell analys av den befintliga tillfarten till fastigheten 2:121 visar 
att sikten mot (den befintliga) huvudgatan kan förbättras genom att växlighet röjs samt att 
avfallskärl flyttas längre in på tomten. Kommunen gör bedömningen att avsteg från siktkraven är 
godtagbara med hänsyn till områdets förväntade låga trafikflöden, låga hastigheter och för att 
bibehålla områdets karaktär med relativt smala vägområden. 

Detaljplanen anger prickad mark (byggnad får inte uppföras) längs med gatan för att undvika sikt- 
och framkomlighetsproblem. Vid kurvor och infarter bör häckar och staket placeras med ett visst 
säkerhetsavstånd till vägkant av samma anledning. Vägområdet har breddats på enstaka ställen där 
körspåren visar att det behövs extra utrymme för att undvika intrång på kvartersmark. 

I anslutning till den nya gatan i norra delen kommer en stig att anläggas, som ersätter nuvarande 
stig, och anslutas till befintliga stigar som leder vidare till naturområdet i norr och mot stranden.  
Det bakomliggande skogsområdet i sydost (Rossö 2:16) kan antingen nås via NATUR1-området i 
bakkant av de nya bostadstomterna, alternativt att ett servitut skapas från den nya gatuslingan till 
skogsområdet med syfte att skapa tillgänglighet för skötsel av fastigheten 2:16. De två 
bostadsfastigheterna Rossö 2:121 och 2:104 har tidigare kunnat nås via den gamla vägen i bakkant 
av tomterna. Dessa fastigheter kommer istället enbart nås från den befintliga Höjdenvägen, se 
vidare under avsnittet Servitut på sida 32. 

Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg kommer den nya bebyggelsen att generera omkring 60-70 
trafikrörelser per årsmedeldygn, resultatet är naturligtvis beroende av hur många bostäder som 
skapas. Utredningen räknar med att alla bostäder används som åretruntboende och inkluderar resor 
till/från arbete, service och fritidssysselsättning. Förutsättningarna förväntas generera ungefär fem 
trafikrörelser per bostad och dygn. Utredningen bedömer att 35% utgörs av arbetsresor, 23% 
inköp-/serviceresor och 42% fritidsresor. Eftersom många arbetar i Strömstads eller Tanums 
tätorter är det troligt att en stor andel inköp/serviceärenden samt hämtning/lämning på förskola 
kommer att utföras under samma resa. 

Parkering  
Parkering ska lösas inom respektive fastighet. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant så möjligheterna att göra tomter och bostäder tillgängliga bedöms som 
goda. 

Rekreation  
Det finns även god tillgång till naturmark och stränder för rekreation inom gångavstånd. På Rossö 
finns få iordningställda lekplatser. Inom angränsande detaljplan finns två ytor avsatta för lek, dessa 
har dock inte genomförts än. Det finns många områden på ön som lämpar sig bättre för allmän 
lekplats än inom detta planområde då det är få som passerar. För de boende inom planområdet är 
det naturligt att lek sker på tomtmark eller angränsande naturmark. Behovet av naturmark för 
närrekreation bedöms uppfyllas genom det angränsande naturområdet som ligger inom 
strandskydd. Allmänheten kommer att nå naturområdet via passage som säkerställs i planen. 
Befintliga stigar leds delvis om inom planområdet. 



Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl 

19 

Natur och ekosystemtjänster 
Planområdet utgörs innan planläggningen av skogsmark. Den naturmark som tas i anspråk är 
begränsad och ligger i direkt anslutning till väg och befintliga bostäder. Planens utformning har 
anpassats efter de värden som framkommit i naturvärdesinventeringen för planområdet. Områdets 
förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster kommer i viss mån att försämras vid en exploatering.   

Ett av naturvärdesträden, en grov hålasp med bruten topp och en låga intill, ligger inom den 
nordvästra kvartersmarken för bostäder. Om den inte är möjlig att spara vid byggnation kan den 
nedtagna aspen och lågan placeras i närliggande naturområde (inom eller utanför planområdet) med 
liknande miljö. Då kan aspen som död ved få värden för vedlevande insekter, vedsvampar, mossor 
och lavar. Den kan även ha ett värde för hackspettar.  

Intill befintlig stig som kommer att flyttas finns en stenmur. Den är inte biotopskyddad då den 
ligger i skogsmark. Men då den ändå kan ha naturvärden bör den flyttas till annat läge och läggas 
upp som en ny mur med samma stenar. Ett lämpligt läge är intill den nya stigen mellan de nya 
bostadstomterna i norra delen. Stenmuren läggs då i en naturlig sträckning som tydliggör den nya 
stigen som öppnar upp för allmänheten till bakomliggande naturområde. 

Riksintressen 
Hela Rossö omfattas av riksintresse för naturvård på grund av värdena i havs- och 
skärgårdslandskapet. Planområdet ligger inte i anslutning till öns strandzon. Den natur som 
planområdet tar i anspråk är begränsad och ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och 
bebyggelse. I dag finns en stig som leder genom planområdet till ett sammanhängande naturområde 
i norr. Möjligheten att passera genom planområdet säkerställs i detaljplanen. 

Planområdet ligger även inom riksintresse för kulturmiljö men en bergsrygg avgränsar kraftigt 
kontakten med hamnområdet och sundet vilka är utpekade för sina särskilda kulturhistoriska 
värden. Planområdet ligger inte heller i anslutning till öppna odlingslandskap eller 
naturbetesmarker. Den nya bebyggelsen är visuellt avskärmad och bedöms inte ha någon påverkan 
på de utpekade kulturmiljövärdena. Dalgången med dess topografi bidrar till att exponeringen av 
den nya bebyggelsen kommer att bli mycket liten.  

Planområdet ligger inom riksintresse för den obrutna kusten enligt miljöbalkens fjärde kapitel och 
bedöms vara av särskilt intresse för turismen och det rörliga friluftslivet. På Rossö finns stora 
sammanhängande naturområden och stränder som nyttjas för bad och friluftsliv. Genom att förtäta 
mellan befintlig bebyggelse kan större naturområden sparas för friluftsliv. Fler bostäder skapar 
möjligheter att bevara lokalsamhällets service vid hamnen som gynnar turismen. 

Strandskydd  
Planområdet ligger inte inom strandskydd men gränsar till detta i norr och nordost. Planläggningen 
möjliggör fortsatt tillträde till naturområdet för allmänheten genom ny gatuslinga och stig från 
planområdet.  

Kulturmiljö och fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. En arkeologisk utredning 
(Kulturlandskapet, 2019) visar att det finns två lämningar inom planområdet som har antikvarisk 
status övrig kulturhistorisk lämning, vilket betyder att de inte är skyddade enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950). Lämningarna består av en fyndplats för slagen flinta, dels en stenmur med tidigare agrar 
funktion. Muren kan eventuellt behållas i delar inom de tillkommande bostadsfastigheterna. Delar 
av muren föreslås flyttas, se information under ovanstående rubrik Natur och ekosystemtjänster. 
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Dagvatten och skyfall  
Strömstads kommun har inget fastställt dokument med riktlinjer för dagvatten- eller 
skyfallshantering. Dagvatten som uppkommer bör dock i möjligaste mån omhändertas lokalt och i 
undantagsfall avledas till samlad fördröjning inom planens utformning, för att inte belasta 
nedströmsliggande områden. Ansvaret för fördröjning och rening av dagvattnet som genereras 
inom fastigheterna ligger på fastighetsägarna.  

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram för de planerade tomterna inom planområdet 
(Ramboll, 2020-06-16). Denna är en kompletterande utredning till den tidigare gjorda 
dagvattenbedömningen (Ramboll, 2019-03-29). 

I dagsläget utgörs planområdet av obebyggd naturmark och avvattnas via naturliga lågstråk till havet 
som ligger nordväst om planområdet. Även efter utbyggnation föreslås avrinningen ske i 
nordvästlig riktning mot befintlig bäck som leder vattnet vidare till havet. 

Byggnationen av de nya bostäderna inom planområdet kommer att innebära större andel hårdgjord 
yta, i form av takyta, grusväg samt viss tomtmark (exempelvis garageuppfarter). Dagvattnet och 
skyfall som uppkommer inom planområdet får inte belasta nedströmsliggande områden, och ska 
därför infiltreras och fördröjas innan det släpps ut. Avvattning sker efter fördröjning inom 
planområdet till befintlig bäck i nordvästra delen av planområdet. 

Den övergripande strategin för föreslagen dagvatten- och skyfallshanteringen i planområdet är att 
fördröja dagvatten enligt rekommendationer i Svenskt Vattens publikationer (P105 Hållbar dag- och 
dränvattenhantering, P83 Allmänna vattenledningsnät och P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten), samt 
att inte försämra befintlig situation.  

Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet fokuserar på fördröjning av dagvatten och skyfall 
från närliggande naturmark samt planerad bostadsbebyggelse. 

Principskiss för föreslagen dagvatten- och skyfallshantering från Dagvatten- och skyfallsutredning (Ramboll 2020-
06-16)
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Dagvatten från kvartersmark (nya bostadstomter) samt planerad grusväg föreslås fördröjas och 
renas i krossdiken/makadamdiken längs med planerad väg. Vid infarter till fastigheter ska trummor 
anläggas. Dagvattnet från vägdikena (krossdiken) föreslås avledas via svackdiken som placeras längs 
med norra tomtgränsen till den befintliga bäcken som ligger väster om planområdet. Svackdikena 
föreslås även användas som fördröjningsmagasin för dagvattnet från de två tomter som ligger längst 
åt väster i planområdet.  

  
Avvattning för tomterna i söder längs med befintlig väg (PM Dagvattenhantering förtydligande, Ramboll, 2020-12-
17) 
 
För de tre tomter i sydväst intill befintlig gata har en justering gjorts i ett förtydligande tillägg till 
dagvattenutredningen (Ramboll, 2020-12-17) efter att en översyn av höjdsättning av området gjorts, 
se figur ovan. Avvattningen behöver ske bort från byggnadens placering mot tomtgräns och därför 
avvattnas dessa tomter istället till befintligt dike norr om befintlig väg. Taken på dessa tomter bör 
avvattnas norrut (genom exempelvis stuprör) mot den nya lokalgatan och makadamdiken.   
 

 
Befintlig väg samt vägdike på östra sidan, vy åt norr. 
 
Det finns ett befintligt dikessystem som går längs med den befintliga lokalgatan i söder. Diket 
planläggs som del av vägområdet och föreslås minskas något i bredd för att tillskapa mer tomtyta. 
Kapaciteten på diket kommer då minskas och diket behöver på en delsträcka byggas om. En del av 
det dagvatten som idag rinner till befintligt vägdike kommer vid utbyggnation av planområdet 
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istället hanteras i planerade makadamdiken, och därmed bedöms funktionen på befintligt vägdike 
inte försämras om bredden minskas lite enligt dagvattenutredningen.  
 
Plankartan är utformad för att säkerställa utrymme för ett gemensamt dagvattensystem (krossdiken 
längs ny gata och svackdiken) inom allmän platsmark GATA1 och NATUR1. För de två tomterna i 
sydost föreslås ett gemensamt krossdike som ansluts till krossdikena längs gatan. Utrymme för 
krossdiket säkerställs på plankartan med ett markreservat för gemensamhetsanläggning för 
dagvattenanläggning (g1). Planbestämmelsen a2 säkerställer att dessa erforderliga dagvattenåtgärder 
kommer till stånd genom villkor för startbesked för byggnad. 
 

 
Skyfallsanalys vid framtida förhållanden, med planerade byggnader samt föreslagna skyfallsåtgärder; planområdet 
markerat i rött (bild hämtad från Scalgo). Bild från Dagvatten- och skyfallsutredning (Ramboll 2020-06-16). 
 
Skyfallsanalysen som gjordes i dagvatten- och skyfallsutredningen visade att vid extrema 
regnhändelser kommer vattnet att rinna igenom planerade tomter. Ett 100-årsregn ska beaktas vid 
utformning av området i den fortsatta projekteringen. För att undvika skador på planerade bostäder 
föreslås en avskärande åtgärd som avleder vattnet från naturområdet/höjdryggen. Vattnet föreslås 
ledas vidare till ett svackdike där vattnet sedan kan fördröjas innan det avleds vidare till den 
befintliga bäcken. Detta för att inte öka flödet i den befintliga bäcken och därmed inte riskera 
översvämningar i de nedströmsliggande fastigheterna.  
 
Mellan de två nordvästra tomterna föreslås i dagvattenutredningen en naturlig avrinningsväg för 
skyfall. Denna ska hållas fri från bebyggelse. En planbestämmelse (a1) om villkor för startbesked har 
lagts in på plankartan för att säkerställa en sådan avrinningsväg (låglinje). För att möjliggöra en så 
flexibel framtida tomtindelning som möjligt utifrån de förutsättningar som finns anges inte en exakt 
placering av avrinningsvägen. Tomterna i detta område kommer troligtvis att fyllas/höjas och det är 
därför viktigt att vid höjdsättningen anordna en låglinje för vattenavrinning från befintlig väg 
Höjden till svackdiket i norr för vidare fördröjning i svackdiket. Låglinjen ska anläggas i blivande 
fastighetsgräns mellan de två nya tomterna. 
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Plankartan säkerställer utrymme för avskärande åtgärd samt svackdike inom allmän platsmark 
NATUR1. En planbestämmelse säkerställer att dagvattensystemet behöver anläggas innan de nya 
bostadshusen kan byggas, genom ett villkor för startbesked för byggnad.  
 
Som avskärande åtgärd längs den nordöstra plangränsen föreslås en låg mur. En avskärande 
dagvattenåtgärd beaktas som markavvattning. Dispens från förbudet mot markavvattning för 
anläggande av invallningen har beviljats av Länsstyrelsen genom beslut 2020-10-15. Ansökan om 
tillstånd för åtgärden har skickats in till Länsstyrelsen. Ny tomtmark i den sydöstra delen kommer 
ligga lägre än befintlig mark vilket innebär att nivåskillnad behöver tas upp i en mur. Som förslag i 
tillståndsansökan utförs muren av L-stöd i betong med varierande höjd. Störst nivåskillnad är det i 
sydost för att sedan minska utmed gränsen mot nordväst. Murens höjd bedöms variera mellan cirka 
0,60 och 1,20 meter. Utmed murens östra sida, som möter naturmarken, utförs ett dike cirka 25 cm 
djupt mätt från murens överkant. Muren avslutas och diket ansluter sedan till ett svackdike för 
fördröjning. Exakt utformning av murens längd och höjd får tas fram i senare fas avseende 
detaljprojektering av tomtmark. 
 

 
Principsektion för avskärande dagvattenåtgärd med en L-stödmur och dike (bild från tillståndsansökan, 2020-12-
10). 

Höjdsättning 
En lämplig höjdsättning av området är nödvändigt och bör tas fram i samband med projektering 
och att föreslagen dagvatten- och skyfallssystem säkerställs i samband med det. Höjdsättning av ny 
gata fastställs på plankartan. Detaljplanen ska möjliggöra en viss flexibilitet för olika hustyper och 
tomtindelningar. Höjdsättning av tomtmark fastställs därför inte på plankartan utan bör studeras 
vidare inför byggnation.  
 
Ett förslag på höjdsättning av nya tomter har tagits fram i planarbetet (Ramboll, 2020-10-05) som 
visar ett möjligt genomförande av planen utifrån illustrationsplanen, se figurer nedan. Utifrån 
höjdsättning av befintlig gata, ny gata samt befintlig nivå på naturmarken redovisas ett förslag på 
höjdsättning av de sex tomterna intill befintlig gata. Höjderna för färdigt golvnivå för de nya husen 
anges som ett spann och beror av bl.a. hustyp samt hur tomterna önskas utformas. Färdigt golvnivå 
för bostäder föreslås ligga cirka 0,3 - 1 meter över gatunivå. 
 
Tomtmarken behöver luta bort från huset för att dagvattnet inte ska riskera att orsaka skador på 
byggnaden. Lutningen från parkeringsplats/gata till entré behöver dock klara tillgänglighetskrav på 
max 2% lutning. De tre nordvästra tomterna ligger idag lågt och kommer därför behöva uppfyllnad 
för att husen ska ligga högre än gatan och kunna ansluta till VA. Nedan sektion A-A visar 
förhållandet mellan gata, tomtmark/hus, svackdike och naturmark. Sektion B-B visar förhållandet i 
den södra delen mellan befintlig gata, tomtmark/hus och ny gata. 
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Förslag på höjdsättning samt markering av sektioner i plan (PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020).  
 
 

 
Sektioner, preliminär höjdsättning (PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020).  
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Värme 
Bostäderna inom planområdet kommer att ha enskilda system för uppvärmning och ska följa 
gällande krav för energianvändning. 

El, tele och fiber 
Planområdet kan anslutas till befintligt el- och telenät. Befintliga elledningar som ligger inom 
kvartersmark inom planområdet och är stickledningar till angränsande fastigheter kan behöva 
flyttas. Fiber är inte fullt utbyggt fram till området men det planeras för utbyggnation i vägen som 
ansluter planområdet och möjlighet finns då att ansluta även tomterna inom planområdet. 

Avfall 
Hushållsavfall kommer att tas omhand enligt kommunens riktlinjer på respektive fastighet. Den nya 
lokalgatan möjliggör att sopbilen passerar via den nya gatan genom området, utan att vända eller 
backa. Infart bör ske söderifrån så att utfart från angöringsgatan sker via den nordvästra 
anslutningspunkten för avfallsfordon. Detta eftersom den södra korsningen medför ett större 
intrång på angränsande tomtmark.  

Risker och störningar 
Planområdet bedöms inte orsaka några risker eller påtagliga störningar för intilliggande bostäder. 
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5. Konsekvensbeskrivning 

Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen 
Allmänna intressen 
Planläggningen tar viss naturmark i anspråk, denna är dock begränsad och ligger i direkt anslutning 
till infrastruktur och befintliga bostäder. Allmänheten har ett intresse av att kunna passera genom 
planområdet till de stigar som leder vidare genom naturen till stränderna i norr och väster. 
Plankartan har utformats så att möjligheten för gående att passera säkerställs genom allmän 
platsmark. Allmänna platsmarken (GATA1 och NATUR1) har enskilt huvudmannaskap och 
säkerställer därmed inte tillgängligheten för allmänheten på samma sätt som kommunalt 
huvudmannaskap. Detaljplanen bidrar till det allmänna intresset att skapa ett levande lokalsamhälle 
och ett ökat serviceunderlag genom att skapa förutsättningar för fler invånare. 
 
På Rossö finns ett behov av nya bostäder. I den fördjupande översiktsplanen har lämpliga 
utredningsområden för bostäder pekats ut. Områdena har senare utretts i ett planprogram och där 
ansetts lämpliga för bostäder. Genom att tillåta nya bostäder i anslutning till befintliga bostäder och 
infrastruktur minskar ingreppen i naturen och kostnaderna för genomförande, samtidigt som de 
större sammanhängande naturområdena kan behållas. 
 
Enskilda intressen 
Planläggningen bidrar till enskilda intressen genom att skapa förutsättningar för privata tomter och 
bostäder. Planläggningen bidrar även till exploatörernas intressen.  
De intilliggande bostäderna påverkas genom att den tidigare naturmarken omvandlas till nya 
bostäder med nya grannar. 

Hållbar utveckling 
Detaljplanens genomförande förväntas bidra positivt till social hållbarhet och integration då den 
skapar förutsättningar för åretruntboende vilka ger underlag för närservice, skola och ett levande 
lokalsamhälle. Byggnation utanför städerna har alltid en viss negativ påverkan för klimatet då de 
genererar biltrafik. Områdets förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster kommer i viss mån att 
försämras vid en exploatering. 

Miljömål 
De miljömål som bedöms beröras av detaljplanen, förutom det övergripande Generationsmålet, 
beskrivs nedan. 
 
Frisk luft 
Berörs genom luftutsläpp från biltrafik, dock i begränsad omfattning då planen innebär relativt få 
nya bostadstomter. 
 
Hav i balans och levande kust och skärgård 
Berörs genom att nya bostäder möjliggörs och kan bidra till att stärka lokalsamhället på Rossö och 
därmed bidra till levande kust och skärgård. Avlopp ansluts till kommunala ledningar och tas om 
hand på lämpligt sätt. Naturmark tas i anspråk men områden som har större naturvärden undantas 
från bebyggelse och planen möjliggör för att allmänheten fortsatt ska kunna röra sig genom 
området via stigar och nya gator. 
 
Levande skogar 
Berörs genom att skogsmark tas i anspråk. Områdets förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster 
kommer i viss mån att försämras vid en exploatering. Planområdet gränsar till ett 
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naturvärdesområde med hällmarker, äldre hällmarkstallskog och tallskog. Naturvärdesområdet 
undantas från exploatering. 
 
God bebyggd miljö 
Planen bidrar till en god bebyggd miljö då den möjliggör nya bostäder i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Bebyggelsens höjd och storlek är anpassad till 
förutsättningarna på platsen.  
 
Begränsad klimatpåverkan 
Berörs genom ökad trafik och energiförsörjning som genereras av de nya bostäderna. Inom 
lokalsamhället på ön finns goda möjligheter att välja cykel eller att gå, men vid längre resor till 
fastlandet kommer bilen att dominera då kollektivtrafiken är begränsad. Avståndet är dock inte 
längre än att man med fördel kan välja eldrivna fordon. 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Berörs genom att naturmark tas i anspråk. Områden som har större naturvärden undantas från 
bebyggelse.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt för 
kustvatten, sjöar och vattendrag.  
 
MKN för utomhusluft 
De mätningar som hittills gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer överskrids i Strömstad. 
Luftkvaliteten på Rossö är god. Genomförandet av detaljplanen kommer inte bidra till att 
gränsvärdena överskrids. 
 
MKN för fisk- och musselvatten 
I Strömstads kommun finns det relativt stora områden utpekade enligt direktivet för fisk- och 
musselvatten. Genomförandet av detaljplanen kommer inte att påverka fisk- och musselvatten. 
 
MKN för vatten  
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka statusen för MKN-vatten för recipienten Flo. 
Avloppsvatten kommer att anslutas till kommunalt nät. Dagvattenåtgärder säkerställs genom 
planbestämmelser på plankartan. Eftersom området planeras bebyggas som ett mindre 
bostadsområde med villor/parhus samt en grusväg, bedöms det som en mindre belastad yta med 
avseende på föroreningar i dagvatten. Då planområdet utgör en liten del av det totala 
avrinningsområdet för recipienten Flo samt att dagvattnet sannolikt kommer att infiltreras och 
genomgå viss rening under sin väg till recipienten, bedöms planerad exploatering inte innebära 
någon stor påverkan till recipienten. Däremot är det viktigt att halterna näringsämnen, kvicksilver 
samt PBDE inte ökar i recipienten. 
 
MKN för omgivningsbuller 
Ej aktuellt för planområdet. 
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6. Genomförande 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för del av Rossö 2:16 m fl. 
 
Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. Under 
genomförandetiden har markägarna en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. 
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 
att gälla. 
 
Genomförandetiden är 10 år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden ger 
en skälig tidsrymd för en utbyggnad av de byggrätter som planen medger. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Inom detaljplanen är det GATA1 och NATUR1 som utgörs av allmän 
platsmark.  
 
Huvudmannaskapet för denna detaljplan är enskilt. Anledningen till att enskilt huvudmannaskap 
ska råda för de allmänna platserna inom planområdet är att ett enskilt huvudmannaskap råder för 
gator och naturområden i angränsande detaljplaner och även för den befintliga väg som delvis 
ligger inom planområdet. Enskilt huvudmannaskap innebär att fastighetsägarna/exploatörerna 
inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom 
planområdet. Den befintliga Höjdenvägen med sin smalare vägprofil i jämförelse med kommunens 
krav har också ett visst kulturvärde som kan bestå samt att den nya vägen ansluter till denna och 
anläggs som grusväg som passar in i omgivningen. 

Ansvarsfördelning 
Eftersom detaljplanen har enskilt huvudmannaskap är fastighetsägaren/exploatören ansvarig för att 
genomföra utbyggnation och åtgärder på allmän plats GATA1 och NATUR1. För utbyggnad och 
skötsel av den allmänna platsen och de gemensamma anläggningarna ska en eller flera 
gemensamhetsanläggningar bildas. Samfällighetsförening bör bildas för en mer rationell förvaltning 
av anläggningarna.   
 
Förvaltning av den del av GATA1 som utgörs av den befintliga lokalgatan Höjdenvägen 
(gemensamhetsanläggning) sköts idag av en samfällighetsförening och kommer fortsatt vara så. 
Nytillkomna bostadsfastigheter ska anslutas till denna (omprövning av gemensamhetsanläggningen) 
då de behöver nyttja denna väg. Delar av befintlig gata och dess vägdike ligger utanför tidigare 
planlagt område. Dessa delar planläggs nu som GATA1 och bör anslutas till befintlig 
gemensamhetsanläggning i samband med omprövning av denna. En liten del av vägdiket minskas 
något i bredd i enlighet med dagvattenutredningen.  
 
Exploatören bygger ut vatten- och spillavloppsanläggningarna inom planområdet. Anläggningarna 
överlämnas till kommunen efter färdigställandet, som svarar för den framtida förvaltningen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats 
Detaljplanen medger enskilt huvudmannaskap för gatan och naturområdet. Vid enskilt 
huvudmannaskap finns ingen skyldighet att lösa in marken, enbart rätten att lösa en rättighet till 
marken. Det vill säga att marken upplåts till gemensamhetsanläggningar för mark som utgör allmän 
plats GATA1 och NATUR1. Intrångsersättning utgår till fastighet som upplåter utrymme.  
Del av Rossö 2:16 tas i anspråk för allmän plats NATUR1 och för GATA1 (både ny gata och 
befintlig). Delar av befintlig gata med vägdike ligger idag lite utanför tidigare planlagt område för 
gatan och genom nu aktuell detaljplanläggning planläggs dessa ytor som GATA1. 

Fastighetsbildning 
Detaljplanens genomförande kommer innebära att nya fastigheter för bostäder kan skapas efter 
avstyckning från fastigheten Rossö 2:16. Exploatören ansöker till Lantmäteriet om 
fastighetsbildning efter att planen vunnit laga kraft. Rossö 2:121 ges möjlighet till en viss utökning 
av fastigheten åt väster så att dess befintliga byggnader samt utrymme för att sköta dessa ryms inom 
fastigheten. Fastighetsägare till Rossö 2:121 ansöker och bekostar lantmäteriförättning samt betalar 
för markköp. 
 
Vissa fastighetsgränser inom planområdet kan ha ett osäkert läge. Detta kan medföra att 
fastighetsbestämning av dessa gränser krävs för att genomföra fastighetsbildningen. 

Gemensamhetsanläggningar 
De nya bostadsfastigheterna inom planområdet behöver tillgång till anläggningar utanför den egna 
fastigheten. De är beroende av den enskilda väg (Höjden) som leder från huvudvägen 1025 till 
planområdet och kommer därför att anslutas till den gemensamhetsanläggning och samfällighet 
som förvaltar vägen. Detta sker genom en ny anläggningsförrättning hos Lantmäteriet kallad 
omprövning eller genom överenskommelse med den befintliga samhällsföreningens styre 
(Vägsamfällighetsförening Rossö Höjden) och de nya fastighetsägarna. Överenskommelsen ska 
godkännas av lantmäteriet.  
 
Exploatören ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning för att bilda nya 
gemensamhetsanläggningar för den nya lokalgatan, naturområdet med dagvattenanläggningar, 
dagvattenanläggning inom kvartersmarken i sydost och eventuellt även för gemensam tillfart för de 
två tomterna i sydost. Förslagsvis kan flera gemensamhetsanläggningar bildas då det är lämpligt att 
hålla isär olika funktioner och delägarkretsar. I samband med bildandet av nya 
gemensamhetsanläggningar bör det bildas en samfällighetsförening för en rationell och långsiktig 
förvaltning av dessa. Den nya lokalgatan skulle dock kunna förvaltas av den befintliga 
samfällighetsföreningen.  
 
En gemensamhetsanläggning bildas eller omprövas genom en lantmäteriförrättning. 
Gemensamhetsanläggningen blir gemensam egendom för de fastigheter som får del i den. Normalt 
bildas en samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Detaljplanen styr 
inte hur många gemensamhetsanläggningar som ska bildas, fastighetsägarna yrkar själva om detta i 
lantmäteriförrättningen. 

Servitut 
För att säkerställa tillgänglighet för skötsel av naturområdet inom Rossö 2:16 öster om planområdet 
kan ett servitut bildas som ger rättighet för fastighetsägare till Rossö 2:16 att passera över den 
fastighet som kommer styckas av i öster. Processen initieras och bekostas av fastighetsägaren till 
Rossö 2:16.  
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platsmark GATA1/NATUR1. Om behov finns kan ett servitut bildas åt 
sydost i samband med avstyckning av tomter. 

Marksamfälligheten 
Rossö s:33 och 
anläggningssamfälligheten 
Rossö GA:23 med 
delägande fastigheter: 
Rossö 2:16-18, 2:34, 2:41, 
2:100, 2:104, 2:106, 2:112, 
2:117, 2:121, 2:149-150, 
2:168, 2:225-229, 2:240, 
2:242, 2:250-251, 2:261, 
2:271, 2:274-311, 2:324, 
2:333, 3:15 
 

Vägområdet för befintlig gata Höjden justeras något jämfört med 
tidigare detaljplan. Vägområdet breddas så att redan byggd väg 
planläggs som GATA1. Vägdiket minskas något i öster, till som minst 
2,7 meters bredd på de delar som i dagsläget är bredare än så.  
 
Ny lokalgata kommer anslutas till befintlig gata Höjden. 

Rossö 2:225 Avvattning av planområdet sker till befintlig bäck som löper längs 
fastighetsgränsen i öster och norr. Fördröjning av dagvatten görs inom 
planområdet innan utlopp sker till bäcken. 

Rossö 2:121 Fastigheten ges möjlighet till en mindre utökning åt väster för att 
befintligt hus, samt yta för skötsel av huset, ska ligga inom fastigheten. 
 
Nuvarande arrende för tillfart och parkering inom planområdet har 
sagts upp. Tillfart kommer istället ske via befintlig gata. Parkering får 
lösas inom egen fastighet. 
 
Servitutet för vägen norr om fastigheten gäller åt sydost, vilket dock 
inte går att nyttja enligt ursprunglig sträckning, se vidare under 
avsnittet Servitut ovan. 

Rossö 2:104 Fastigheten angränsar idag till en smal väg åt norr, denna planeras att 
tas bort och tillfart kommer då enbart ske söderifrån till fastigheten, 
från befintlig gata.  
Servitutet för vägen norr om fastigheten gäller åt sydost, vilket dock 
inte går att nyttja enligt ursprunglig sträckning, se vidare under 
avsnittet Servitut ovan. 

Rossö 2:41 Fastigheten nås idag både från söder och från norr. Den norra vägen 
kommer att tas bort och tillfart kommer enbart ske söderifrån till 
fastigheten, från befintlig väg. 
 

Rossö 2:251 och Rossö 
2:302 

Avvattning av planområdet sker till befintlig bäck som löper genom 
fastigheterna. Fördröjning av dagvatten görs inom planområdet innan 
utlopp sker till bäcken. 
 

 

Tekniska frågor och utredningar 

Geoteknik  
En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet (GEO-gruppen AB, 2019-02-05, rev 2021-01-
28 samt PM 2 2021-02-11). Totalstabiliteten bedöms vara tillfredsställande inom det aktuella 
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detaljplaneområdet under förutsättning att den dimensionerande belastningsökningen begränsats till 
55 kPa. Det förutsätter dock att lasten avlutas med en utspetsning från 55 till max 1 kPa inom en 
sträcka av minst 4 meter. Om utspetsning ej utförs ska den dimensionerande lasten begränsas till 40 
kPa. Den dimensionerande lasten omfattar både eventuellt permanenta och variabla laster. 
 
Det bedöms inte finnas någon risk för bergras som påverkar planområdet. Området lämpar sig 
väl för planerad exploatering i form av enbostadshus. När byggnadernas lägen i plan och höjd 
är bestämda bör dock kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att kontrollera 
grundläggningsförhållandena närmare.  
 
Enligt SGU:s översiktliga radonkarta är detaljplanen belägen inom ett högriskområde. Byggnader 
ska utföras med radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna 
radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Innan byggnation sker ska radonhalten i 
förekommande jord/berg och fyllning kontrolleras. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. 

Gator och gångvägar 
Inom planområdet föreslås en ny lokalgata med bredd på 3,5 meter samt makadamdike med bredd 
1,2 meter på ena sidan gatan. Vägen fram till planområdet är belagd med grus, detsamma föreslås 
för den nya lokalgatan. Befintliga gångstigar läggs om. 

Parkering 
Parkering kommer att ske på respektive fastighet. 

Vatten och avlopp 
Exploatören bygger ut vatten- och spillavloppsanläggningarna inom planområdet. Anläggningarna 
överlämnas till kommunen efter färdigställandet, som svarar för den framtida förvaltningen. För att 
säkerställa åtkomsten av vatten- och spillavloppsanläggningarna inom planområdet ska ledningsrätt 
tillskapas. Kommunen ansöker om och exploatören bekostar erforderlig ledningsrättsförrättning.  
 
Vid genomförande av detaljplanen ska erforderlig uppdimensionering av befintliga VA-ledningar 
fram till berört område ske. Kommunen ansvarar för erforderlig uppdimensionering av VA-
anläggningen och Exploatören står samtliga kostnader för detta. 

Dagvatten 
Exploatören ska stå för utbyggnaden av dagvattenanläggningar inom planområdet. Dagvatten ska 
fördröjas gemensamt i makadamdiken samt svackdiken. En avskärande dagvattenåtgärd, i form av 
en låg mur, anläggs längs plangräns i nordost. Dispens från förbudet mot markavvattning för 
anläggande av invallningen har beviljats av Länsstyrelsen genom beslut 2020-10-15. Ansökan om 
tillstånd för åtgärden har skickats in till Länsstyrelsen. 

El, tele och fiber 
Respektive el, tele och fiberleverantör ansvarar för drift av ledningar inom allmän platsmark 
(lokalgatan). Eventuell flytt av befintliga ledningar som ligger inom kvartersmark och saknar 
ledningsrätt bekostas av respektive leverantör. 
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Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Exploatören, i dagsläget ägaren till fastigheten Rossö 2:16, bekostar detaljplanläggningen. Ett 
plankostnadsavtal är upprättat mellan exploatören och Strömstads kommun. Exploatören får även 
kostnader för lantmäteriförättningar, samt för utbyggnation av allmän platsmark och 
ledningsutbyggnad av VA. 
 
Fastighetsägare till Rossö 2:121 får kostnader för markköp samt lantmäteriförrättning vid utökning 
av fastigheten. 
 
Fördelning av kostnader och ansvar mellan exploatören och Strömstads kommun regleras i ett 
exploateringsavtal som upprättas mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska antas av 
kommunstyrelsen innan planen antas. 
 
Kommunen får kostnad för förvaltning av utbyggda VA-anläggningar. 
Ledningshavare får kostnader för ledningsutbyggnad. 
 
Vägföreningen får kostnad för inlösen av de delar av vägen som är redan är utbyggd men nu 
planläggs. Fler fastigheter som ansluts till vägen kan innebära större slitage och därmed mer 
underhåll. 

Intäkter 
Exploatören får genom planen intäkter genom försäljning av tomter. 
 
Kommunen får genom planen intäkter i form av anslutningsavgifter till kommunala vatten- och 
avloppsledningar. Kommunen kan även förväntas få skatteintäkter från nya invånare. 
 
Vägföreningen får intäkter genom att fler fastigheter ansluts till samfälligheten. 

Administrativa frågor 

Preliminär tidplan 
Samråd 2:a kvartalet 2019 
Granskning  4:e kvartalet 2020 
Antagande  2:a kvartalet 2021 

Handläggning 
Detaljplanen avses att antas av kommunfullmäktige. 

Planavgift 
Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i 
enlighet med upprättat plankostnadsavtal. 

Medverkande tjänstemän/samverkan 
Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan fastighetsägare till Rossö 2:16, tillika exploatör, och 
Ramboll genom Pauline Sandberg med flera samt representanter från Miljö- och byggförvaltningen 
och Tekniska förvaltningen. 
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Detaljplan för 
 del av ROSSÖ 2:16 m fl 

Samrådsredogörelse 
 
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 2019-04-17 § 99 att tillämpa Plan- och bygglagen PBL 
2010:900, SFS 2014:900. Samtidigt informerades om det pågående planarbetet och att samråd 
kommer att genomföras under vår/försommar 2019.  
 
Planens miljökonsekvenser 
Kommmunens bedömning är att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver tas fram. 
 
Samrådsmöte 
Det har inte genomförts något samrådsmöte. 
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Inkomna yttranden 

Yttranden har inkommit enligt nedanstående förteckning t.o.m 2019-09-02.  
Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras.  
Politikerna i Miljö- och byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2019-09-02 
2. Statens Geotekniska Institut, SGI  2019-08-19 
3. Lantmäteriet  2019-08-30 
4. Trafikverket  2019-08-06 

 
Kommunala: 

5. Krisberedskapssamordnaren  2019-06-12 
6. Tekniska förvaltningen  2019-09-02 

 
Företag, föreningar och organisationer: 

7. Bohusläns Museum  2019-08-02 
8. Västtrafik  2019-08-29 
9. Ellevio  2019-07-05 
10. Skanova  2019-06-27 

 
Sakägare: 

11. Rossö 2:104  2019-08-27 
12. Rossö 1:121, yttrande 1 med fullmakter  2019-08-28 och 2019-09-01 
13. Rossö 1:121, yttrande 2  2019-08-28 
14. Rossö 2:227  2019-08-30 
15. Rossö 2:225  2019-09-02 
 

 
 
SAMMANFATTNING 
Inkomna synpunkter berör huvudsakligen: 

Ytterligare geotekniska utredningar behövs avseende stabilitet och blocknedfall. 

Dagvattenutredningen ska kompletteras med skyfallsanalys och möjligheten till infiltration 
ifrågasätts. 

Stenmurar har ett värde som lokalhistoriskt originaldokument och bör inte flyttas. 

En långsiktig strategi avseende trafikfrågor efterfrågas. 

En arkeologisk utredning ska genomföras. 

Förändring av tillfart till befintliga grannfastigheter och eventuella tillkommande kostnader för 
gemensamhetsanläggningar. 

Planområdets omfattning, byggrätternas utformning och byggnadernas storlek. 

Att genomförandet av planens ”hårda exploatering” skulle medföra olägenheter för 
landskapsbilden, naturmiljön, turismen och det rörlga friluftslivet. 
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STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundena i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 
 
Hälsa och säkerhet 
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har gjorts för planområdet, daterad 2019-02-05. Totalstabiliteten 
bedöms vara tillfredsställande inom det aktuella planområdet. Om större lokala 
marknivåförändringar planeras i framtiden inom områden med kohesionsjord ska kontroll av 
stabilitet först ske. Statens geotekniska institut (SGI) framhåller vikten av att en sådan utredning 
utförs i planskedet. Utredningen behöver klarlägga stabiliteten för befintliga förhållanden såväl 
som för planerade förhållanden. Stabiliteten för planerad dagvattendamm, diken och eventuella 
höjningar av marken vid utbyggnad av t.ex. gator behöver klarläggas. Även erosion och 
stabilitetsförhållanden för planerade diken/makadamdiken samt befintlig bäck i nordvästra 
delen av planområdet behöver klarläggas och bedömas. Behov av åtgärder eller restriktioner 
behöver regleras i planen. 
 
SGI påtalar att det saknas en bedömning av stabilitetsförhållanden/risk för bergras och 
blocknedfall i området sydväst om planområdet, vilket också behöver kompletteras. Vidare 
anges när det gäller risk för bergras att en efterbesiktning kan behövas efter eventuella 
sprängningsarbeten. Enstaka större block förekommer i slänterna i öster och kan eventuellt 
behöva avlägsnas i samband med byggnation beroende av framtida marknivåsättning. Hur 
säkerställs detta i detaljplanen? Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till SGI:s yttrande, daterat 
2019-08-19, för beaktande. 
 Kommentar: 
Den geotekniska utredningen kompletteras inför granskningsskedet avseende stabilitet, bergras 
och blocknedfall. Plankartan och –bestämmelserna uppdateras enligt resultat av utredningar. 
 
Skyfall och dagvattenutredning 
Konsekvenserna av ett skyfall är delvis beskrivna i dagvattenutredningen och planbeskrivningen. 
På plankartan finns en naturyta inlagd med bestämmelsen dagvatten1, översilningsyta. Denna 
möjliggör den översvämningsyta som anges på illustrationskartan. Det är bra att detta finns med 
på plankartan och placeringen överensstämmer med den som föreslås i dagvattenutredningen. 



Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, Strömstads Kommun                                                           Samrådsredogörelse 
 
 

 
 

4 

 
I planbeskrivningen anges att det är viktigt att hänsyn tas till skyfall vid höjdsättning av 
byggnader i detaljprojekteringen för att undvika skador på byggnader. Länsstyrelsen kan dock 
inte se att detta på något sätt är reglerat på plankartan. Detta bör kompletteras genom en 
bestämmelse eller upplysning. Som miniminivå bör kommunen införa en upplysning på 
plankartan om att "vid utformning av området ska ett 100-årsregn beaktas och detta ska 
bevakas i den fortsatta projekteringen." 
 
Dagvattenutredningen föreslår att den bedömning som nu är gjord kompletteras med 
beräkningar och en enkel skyfallsanalys som visar hur området påverkas före och efter 
exploatering. Länsstyrelsen instämmer i detta. Skyfallsanalysen behöver visa på konsekvenserna 
av minst ett 100- årsregn med klimatfaktor där också planens eventuella påverkan på området 
utanför planområdet behöver ingå, exempelvis hur de fastigheter som ligger nedströms 
påverkas. För mer information se Länsstyrelsens rekommendationer 
 
Om kommunen bygger en mur för att skydda mot vatten är det enligt miljöbalken att betrakta 
som markavvattning och är dispens och tillståndspliktigt. 
 Kommentar: 
Synpunkter avseende skyfall, dagvattenutredning och markavvattning kommer att beaktas i det 
fortsatta planarbetet inför granskningsskedet. 
 
Synpunkter enligt PBL och MB 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
En dagvattenbedömning har tagits fram för de planerade tomterna inom planområdet. 
Dagvattnet som uppkommer inom planområdet ska infiltreras och fördröjas innan det släpps ut. 
Avvattning sker efter fördröjning inom planområdet till befintlig bäck i nordvästra delen av 
planområdet som sedan leder vidare till havet. Varje ny tomt behöver anlägga ett lokalt 
fördröjningsmagasin på tomten. 
 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte bedöms påverka MKN för vatten 
och att ingen rening av dagvattnet behövs. Hur har den bedömningen gjorts? 
 Kommentar: 
Det är 300-400 meter naturmark mellan planområdet och de berörda vattenförekomsterna Flo 
och Inre Tjärnö arkipelagen. Inom planområdet avses dagvatten att infiltreras på allmän plats 
(naturmark) och kvartersmark (tomtmark) och dessutom genom att den föreslagna lokalvägen 
skall vara grusad med grävda vägdiken. Bedömningen är att det förorenade dagvattnet som kan 
uppkomma inom planen, genom tex biltrafik, kommer att renas av naturen på sin väg ner mot de 
berörda vattenförekomsterna. Om det fortsatta arbetet visar att det inte är möjligt att infiltrera 
såsom tanken var från början, ska andra lösningar redovisas avseende rening av dagvattnet. 
 
I dagvattenutredningen anges att, infiltrationskapaciteten för området bedöms som låg till 
obefintlig då grundvattennivåerna ligger ytligt samt de naturliga förutsättningarna med berg 
medför dåliga förutsättningar för infiltration. Om marknivåerna höjs vid byggnation kan 
infiltrationskapaciteten öka. "Med anledning av detta ställer sig Länsstyrelsen sig tveksam till om 
infiltration är möjlig? Kan det säkerställas på annat sätt? 
 Kommentar: 
Möjligheterna till infiltration ska utredas inför granskningsskedet. 
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Med anledning av att planområdet kommer att anslutas till kommunala VA- ledningar önskar 
Länsstyrelsen en redogörelse angående kapaciteten i Strömstads avloppsreningsverk. 
 Kommentar: 
Spillvattnet leds till kommunens reningsverk Österöd där en större ombyggnad färdigställs 
sommaren 2019. Kapaciteten kommer då att vara 30 000 personekvivalenter (pe) att jämföra 
med dagens behov som är under 20 000 pe.  
 
Riksintressen och kulturmiljö 
Planområdet berörs av riksintresse för naturvård, Strömstads kommuns kust- och innerskärgård, 
riksintresse för kulturmiljövård, Rossö-Rundö, riksintresse för friluftslivet, Norra Bohusläns kust- 
inre kustzonen samt riksintresse enligt 4 kap miljöbalken för de höga natur- och kulturvärdena. I 
norra Bohuslän är "den obrutna kusten" av särskilt intresse för turismen och det rörliga 
friluftslivet. Planområdet berörs även av en kommunalt utpekad kulturmiljö, Rossö-Rundö. 
Kommunen anger att området inte ligger exponerat i landskapet och detaljplanen kommer att 
säkerställa anslutning till de gångsamband som finns i området och som är viktiga för det rörliga 
friluftslivet och för tillgängligheten till det angränsande naturområdet. Kommunen bedömer 
med utgångspunkt i motiveringen och huvudkriterierna vid utpekandet av riksintressena för 
kulturmiljö och friluftsliv att detaljplanen inte bedöms påverka riksintressena negativt. 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning. 
 
Den planerade bebyggelsen hamnar i ett läge där den inte är visuellt synlig från hamnområdet, 
där de kulturhistoriska värdena är höga. Den ligger heller inte i anslutning till öppet 
odlingslandskap. Läget gör att Länsstyrelsen bedömer påverkan på områdets kulturhistoriska 
värden som godtagbara. 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att Bohusläns museum tar upp förslaget att flytta stenmurar 
längs befintlig stig till ny stig. Murarnas värde som lokalhistoriskt "originaldokument" går förlorat 
om de flyttas och inte finns kvar i sitt ursprungliga läge. Därmed är det önskvärt att 
tomtindelningen justeras så att de kan finnas kvar i nuvarande sträckning. 
 Kommentar: 
Kommunens uppfattning är att stenmuren bör flyttas för att på bästa sätt hushålla med marken i 
området. Om muren ska bevaras i sitt nuvarande läge innebär det att det blir svårt att optimera 
utformningen av planområdet och alternativet till en flyttning är sannolikt att muren försvinner 
helt.  
 
Strandskydd {MB 7kap) 
I nordväst berörs en mindre del av planområdet av strandskydd. Denna mark planläggs som 
naturmark och kommer att vara tillgänglig för allmänheten. 
Här möjliggörs för en översilningsyta för hantering av skyfall. Kommunen avser att låta 
strandskyddet ligga kvar, vilket Länsstyrelsen anser är tillfyllest. 
 
Naturmiljö 
En naturvärdesinventering har genomförts som visar att den föreslagna byggnationen inte 
kommer att komma i konflikt med redovisade höga naturvärden i området. Flera 
bevarandevärda träd ska sparas. Kommunen anger att eventuellt kommer en gammal asp att 
avverkas. Om så sker ska trädet placeras inom det skogsområde som ligger i närheten. Det 
framgår att det finns mycket få fynd av arter inrapporterade från inventeringsområdet eller dess 
närmaste omgivningar. Det framgår inte om det finns uppgifter om kräldjur inom området, vilket 
kommunen behöver redogöra för. 
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 Kommentar: 
Synpunkten avseende kräldjur beaktas och kommer att utvecklas i planbeskrivningen inför 
granskningsskedet, men enligt de inventeringar och analyser som genomförts avseende livsmiljö 
för sandödla och hasselsnok, berörs inte planområdet. 
 
Trafik 
Kommunen har genom Trafikverkets trafikalstringsverktyg kommit fram till att den nya 
bebyggelsen kommer att generera 60-70 trafikrörelser per årsmedeldygn. Gång- och cykelväg 
saknas längs väg 1025 och möjligheten att resa kollektivt är begränsad då trafiken är gles. 
 
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets synpunkter i yttrande, daterat 2019- 08-06, att det är 
viktigt att kommunen i den takt helårsboenden möjliggörs och ökar identifierar de behov och 
krav som exploateringen ställer på vägnätet. Likaså att kollektivt resande bör främjas och 
utbyggnad av gång- och cykelväg samt att standardhöjning av väg 1025 bör studeras. Med 
anledning av detta bör kommunen ha en långsiktig strategi för hur dessa trafikfrågor ska 
hanteras i den takt som Rossö växer och nya bebyggelseområden tillkommer i enlighet med FÖP 
för Södra Kustområdet. 
 Kommentar: 
Det ökade antalet trafikrörelser är förhållandevis litet och föranleder inte några åtgärder från 
kommunens sida avseende vägar eller gc-vägar, med anledning av genomförande av 
detaljplanen.  Däremot har kommunen för avsikt att förbättra trafiksäkerheten och främja 
kollektivtrafiken genom att anlägga en vändplan för bussar inom den närmaste framtiden.  
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska 
enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Arkeologi 
Planområdet är ca 1,6 ha stort och utgörs av ett skogbevuxet sadelläge i skogsmark. Här kan 
förväntas idag okända fornlämningar från bronsålder och senare. En arkeologisk utredning bör 
genomföras så tidigt som möjligt i planprocessen. 
 Kommentar: 
Begäran om arkeologisk utredning har lämnats in till länsstyrelsen efter samrådet. Resultatet av 
utredningen kommer att beaktas och redovisas i granskningsskedet. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
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Länsstyrelsen noterar att miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015 att lämna positivt 
planbesked för del av Rossö 2:16 m.fl. Området hade innan detta utretts i ett planprogram 
tillsammans med andra utvecklingsområden på Rossö. Kommunen hänvisar till de nya 
bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken. Om planen har påbörjats före den 1 januari 2018 ska äldre 
föreskrifter fortfarande gälla för handläggningen och bedömningen av planen miljöpåverkan. 
 Kommentar: 
Planavtal tecknades i maj 2018, planarbetet påbörjades under hösten 2018 och miljö-och 
byggnämnden beslutade 2019-04-17 §99 att tillämpa senaste PBL. Därmed tillämpas också de 
nya bestämmelserna i miljöbalken.  
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2. Statens Geotekniska Institut - SGI 
I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram av GEO-gruppen AB.  
I geotekniskt PM anges att jordlagerföljden varierar inom detaljplanområdet.  
I sonderingspunkter där jorddjupen är ringa utgörs lagerföljden i huvudsak av ett ytlager 
mulljord som underlagras av friktionsjord ovan berggrunden. Där jorddjupen är mäktigare 
förekommer även ett lager med kohesionsjord. Berget går i dagen inom stora delar av 
planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den västra delen av planområdet. Berget sluttar 
relativt flackt. 
GEO-gruppen har i sin utredning bedömt att totalstabiliteten inom det aktuella 
detaljplanområdet är tillfredsställande under rådande förhållanden och det bedöms inte finnas 
risk för bergras inom det aktuella planområdet. 
SGI noterar att det finns berg i dagen eller en brant kulle som ansluter till berg strax sydväst om 
planområdet. Enligt plankarta är nivåskillnaden mellan omgivande mark och bergtopp/kulle ca 8-
9 meter. Enligt SGU:s jordartskarta finns berg i dagen i sydöstra delen om planområdet vilket är 
mycket brant. Nivåskillnaden mellan bergstopp och marken nedanför berg är ca 15-25 m. SGI vill 
uppmärksamma på att planhandlingarna saknar en bedömning av stabilitetsförhållanden/risk för 
bergras och blocknedfall i detta området som ligger utanför planområdet och önskar en 
komplettering avseende detta. 
I teknisk PM påtalas att om större lokala marknivåförändringar planeras i framtiden, inom 
områden med kohesionsjord, ska kontroll av stabilitet först ske. SGI vill framhålla vikten av att en 
sådan utredning utförs i planskedet. Utredningen behöver klarlägga stabiliteten för befintliga 
förhållanden såväl som för planerade förhållanden. Stabiliteten för planerad dagvattendam, 
diken och eventuella höjningar av marken vid utbyggnad av t.ex. gator behöver klarläggas. Enligt 
planbeskrivning förekommande jordar som är erosionskänsliga och flytbenäga i vattenmättat 
tillstånd. SGI anser att erosion och stabilitetsförhållanden för planerade diken alternative 
makadam dike (avskärande dagvattenåtgärd) behöver klarläggas. 
Enligt planhandlingen finns en befintlig bäck i nordvästra delen av planområdet. SGI saknar en 
bedömning av stabilitet och erosionsförhållandcn i detta området och önskar en komplettering 
avseende detta. 
Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende 
skred, ras och erosion inklusive bergras och blocknedfall beskrivas och klarläggas i planskedet för 
hela planområdet för de förhållanden som planen medger. Är de faktiska förhållandena sådana 
att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, 
direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Stabilitetsförhållandena 
ska klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt TEG Rapport 4:2010 alternativt IEG 
Rapport 6:2008 Rev 1. 
Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken ska 
vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. 
 Kommentar: 
Den geotekniska utredningen kompletteras inför granskningsskedet avseende stabilitet, bergras 
och blocknedfall. Plankartan och –bestämmelserna uppdateras enligt resultat av utredningar. 
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3. Lantmäteriet 
Delar av planen som bör förbättras 
Fastighetsstorlek istället för tomtstorlek 
I en egenskapsbestämmelse för kvartersmark används begreppet tomtstorlek. Vid bestämmelser 
om fastigheters storlek är det enligt PBL endast begreppet fastighet och inte tomt som är möjligt 
att reglera. Med anledning av detta behöver bestämmelsen omformuleras. 
Lantmäteriet vill påminna om begreppet fastighet är ett äganderättsligt begrepp medan 
begreppet tomt inte har någon betydelse i äganderättsligt hänseende. Begreppet tomt enligt PBL 
är "ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera 
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att 
byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål" (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En fastighet 
kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. 

Kommentar:  
Begreppet ändras i planbestämmelsen. 
 
Rättighetsområden 
De administrativa bestämmelserna g1, g2 och u står på plankartan under rubriken 
rättighetsområden. Rättighetsområden avser en styrande indelning av vilka servitut/ 
gemensamhetsanläggningar/ledningsrätter som ska bildas d.v.s. motsvarande 
fastighetsindelningsbestämmelser fast för rättigheter. Lantmäteriet tolkar dock inte kommunens 
intention på det sättet utan föreslår att rubriken ändras till "Markreservat" eller tas bort helt. 

Kommentar:  
Val av lämplig rubrik ses över inför granskningsskedet. 
 

4. Trafikverket 
Planområdet ansluter via enskild väg till statlig allmän väg 1025 vidare ut till väg 1030 (tidigare 
176) och 990. Kommunen har använt sig av Trafikverkets trafikalstringsverktyg, den nya 
bebyggelsen förväntas generera omkring 60-70 trafikrörelser per årsmedeldygn. Gång- och 
cykelväg saknas längs väg 1025 och möjligheten att resa kollektivt är begränsad då trafikeringen 
är gles. 
 
Synpunkter 
Planförslaget utgör en mindre del av de utbyggnadsplanerna som behandlades i 
planprogrammet år 2014. Trafikverket anser dock att de synpunkter som lämnades vid 
programsamrådet är aktuella och ska beaktas. I den takt andelen helårsboenden möjliggörs och 
ökar bör kommunen identifiera de behov och krav som exploateringen ställer på vägnätet. Att 
resa kollektivt bör främjas, utbyggnad av gång- och cykelväg och standardhöjning av väg 1025 
bör studeras. 

Kommentar: 
Det ökade antalet trafikrörelser är förhållandevis litet och föranleder inte några åtgärder från 
kommunens sida avseende vägar eller gc-vägar, med anledning av genomförande av 
detaljplanen.  Däremot har kommunen för avsikt att förbättra trafiksäkerheten och främja 
kollektivtrafiken genom att anlägga en vändplan för bussar inom den närmaste framtiden.  
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KOMMUNALA 

5. Krisberedskapssamordnaren 
Har inget att erinra. 

 

6. Tekniska förvaltningen 
VA-avdelningen 
U-område för att nå tomten längst till öster saknas. I övrigt bör VA kunna läggas inom gatumark 
fram till tomtgränserna. 

Kommentar: 
U-område finns för att nå den östra tomten.  
 
Gatuavdelningen 
Har inget att erinra. 
 
Renhållningsavdelningen 
Har inget att erinra. 
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FÖRETAG, FÖRENINGAR och ORGANISATIONER 

7. Bohusläns Museum 
Kulturhistorisk bakgrund 
Planområdet ligger invid den västra gränsen av en av kommunens uttagna kulturmiljöer Rossö 
- Rundö samt inom ett riksintresse för kulturmiljövården (KO 44). Bohusläns museum har 2001 
genomfört en kulturhistorisk dokumentation/bebyggelseinventering av Riksintresseområde 
Rossöhamn. 
Miljön representerar ett jordbrukslandskap med skärgårdsbebyggelse. På Råssö och Rundö 
finns idag ett kulturlandskap med välbevarad bebyggelsemiljö. Miljön är mångfasetterad och 
speglar såväl kustjordbruk som fiske genom dess bebyggelse och lämningar. 
Planområdet ligger i skogsmark avskilt från hamnområdet då en bergsrygg som heter Höjden 
avskärmar området från hamnen. De topografiska faktorerna bidrar till att inverkan på de 
kulturhistoriska värdena inom riksintresset och den kommunala kulturmiljön blir ytterst små. 
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Öster om och i omedelbar anslutning till planområdet finns några fastigheter som i den 
kulturhistoriska inventeringen sid 58 ff utvärderats för sin ”Betydelse i riksintressemiljön”. 
Närmast ligger Rossö 2:121 Höjden – fd pensionat. Men vi bedömer inte att deras 
kulturhistoriska värden påverkas negativt av den planerade nya bostadsbebyggelsen. 
Dock finns i Planförslaget sid 14 (och 16) illustrationskartan omnämnt ”Stenmurar längs 
befintlig stig flyttas till den nya stigen”. Det tycker vi är beklagligt. Även om de inte har något 
lagskydd och att de åter byggs upp har deras värde som lokalhistoriskt ”originaldokument” 
gått förlorat och vad de berättar om ålderdomliga brukningsmetoder, gränser, 
kommunikation, byggnadsmetod etc så länge de finns kvar i sitt ursprungliga läge. Därför 
önskar vi att tomtindelningen justeras så att de kan finnas kvar i sin nuvarande sträckning. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Planområdet ligger inte inom en fornlämningstät miljö. Inga fornlämningar finns registrerade 
inom planområdet eller i dess direkta närhet. Cirka 140–170 meter sydost samt sydsydost har 
två lösfynd påträffat Tjärnö 134:1/L1967:1311 en stenyxa, trolig skafthålsyxa och Tjärnö 
135:1/L1667:1965 en skära. Båda fyndplatserna är registrerade som övriga kulturhistoriska 
lämningar. Mot bakgrund av ovan har Bohusläns museum inget att erinra emot ärendet sett ur 
fornlämningsperspektiv. 
 
Sammanfattning 
Bohusläns museum bedömer att aktuell exploatering inte medför påtaglig skada på 
riksintresset KO 44 samt den kommunala kulturmiljön och därför har vi endast önskemål om 
att stenmurar i anslutning till en stig kan bevaras i sitt läge. 
 Kommentar: 
Kommunens uppfattning är att stenmuren bör flyttas för att på bästa sätt hushålla med marken i 
området. Om muren ska bevaras i sitt nuvarande läge innebär det att det blir svårt att optimera 
utformningen av planområdet och alternativet till en flyttning är sannolikt att muren försvinner 
helt.  
 



Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, Strömstads Kommun                                                           Samrådsredogörelse 
 
 

 
 

12 

8. Västtrafik 
För att transportsystemet i kommunen ska vara hållbart och effektivt och negativa effekter från 
persontransporter ska kunna minska måste det ske en övergång från transporter med personbil 
till hållbara trafikslag så som gång, cykel och kollektivtrafik. Inom samhällsplaneringen görs detta 
framför aIIt genom att utbyggnad sker på platser med rätt förutsättningar för hållbara 
transportalternativ. I förekommande fall ligger planområdet utanför stråk med kollektivtrafik 
vilket innebär att tillgängligheten till området för annat än personbil är väldigt lågt. En 
grundläggande service av kollektivtrafik finns genom Närtrafiken. 
Till följd av att utbudet av kollektivtrafik är mycket begränsat i området samt att det saknas 
gång- och cykelvägar blir området svårtillgängligt för de som inte har tillgång till bil. De som 
flyttar in i de nya bostäderna får svårt att lösa sina persontransporter på ett hållbart sätt. 
Avstånd från planområdet till många servicefunktioner är dessutom relativt långt vilket även det 
bidrar till behov av biltransporter. 

 Kommentar: 
Planförslaget är förenligt med tidigare ställningstagande i de dokument som ligger till grund för 
planarbetet, såsom översiktsplan (2013), fördjupning av översiktsplanen för södra kustområdet 
(2013) och planprogram för del av Rossö 2:130 m fl (2014). Ett genomförande av detaljplanen 
innebär en positiv utveckling av lokalsamhället på Rossö med förbättrat underlag för skolan mm. 
Då får man tills vidare acceptera den negativa konsekvensen att det innebär ett ökat 
bilberoende. Förhoppningsvis leder förtätningen till att det också skapar ett bättre underlag för 
kollektivtrafik och andra standardhöjningar avseende trafikmiljön. 
 

9. Ellevio 
Angränsande till aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning lOkV och 
lågspänning 0,4kV. Se bifogad karta. 
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Då Ellevios kablar inte är inmätta rekommenderas alltid att begära kabelutsättning, använd 
Ledningskollen. Det är en kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning, som nås via 
www.ledningskollen.se. 
Om befintliga ledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller 
ändring stå för dessa kostnader. 
Vi har idag 1 nätstation precis utanför området se bifogad karta, denna tros även kunna försörja 
tillkommande byggnader. Minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta 
byggnadsdel får ej understiga 5 meter. 
Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören. 
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. 
För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.  

Kommentar: 
-  
 

10. Skanova 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända 
mot planförslaget, men eventuell undanflyttning av Skanova anläggningar bekostas av 
fastighetsägare/exploatör. 
På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område markerade. 
 

 
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar bekostas av fastighetsägare/exploatör och 
beställes via e-post: skanova- natandring@teliacompany.com  Beställning skall göras i god tid 
innan eventuell åtgärd krävs. 
För digitala kartor och utsättning hänvisas till www.ledningskollen.se 

Kommentar: 
-  
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SAKÄGARE 

11. Rossö 2:104 
Som delägare i fastighet Rossö 2:104 lämnas följande synpunkter: 
Det gäller tillfart på Norra sidan av fastigheten. 
 

1. Illustrationen visa inte en gemensamhetsanläggning så som plankartan medger och som 
vi behöver för tillfart till garage och parkering. 
Det tydligaste vore att rita in Gata även där. 

2. Fastighetskonsekvensbeskrivningen på sidan 27 stämmer inte med intensionerna i 
planen. 

3. Det finns officialservitut för tillfart på Norra sidan. 
Kommentar:  

Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 

Vi accepterar inga förrättningskostnader eller dubbla avgifter till ev två vägsamfälligheter. 
Kommentar:  

Detta regleras inte i detaljplanen, utan kommer att hanteras i samband med kommande 
lantmäteriförrättning. 
 

12. Rossö 2:121, yttrande 1 
Fullmakter finns från de delägare som står bakom yttrandet, dock inte samtliga. 
 

1. Avgränsning av kvartersmark för bostäder 
Genom kvartersmarkens avgränsning i planförslaget kommer fastigheten Rossö 2:121 helt att 
tappa kontakt med omkringliggande naturmark. Den gällande principen för placering av väg och 
tomter på hela ön är att alla fastigheter har väg på ena sidan och på minst en sida direkt kontakt 
med naturmark. Särskilt för fastigheter som används som fritidsfastigheter finns ett stort värde i 
att ha direkt koppling till kringliggande naturmark, som dessutom har höga rekreativa värden då 
den är enkel att röra sig igenom via hällmark och stigar. Planförslaget bör därför avgränsas så att 
Rossö 2:121 (och även Rossö 2:104) fortsatt har direkt kontakt med omkringliggande naturmark 
enligt förslaget nedan. 

Kommentar:  
Många fastigheter på Rossö har direkt kontakt med naturmark, men det är fel att påstå att det 
är en princip som gäller på ön och det är heller ingen rättighet att ha det. Men planförslagets 
omfattning i den östra delen ses över inför granskningen för att om möjligt tillmötesgå 
synpunkten. 
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2. Ansvar för utbyggnad av gemensamhetsanläggning för väg 
Befintlig väg i anslutning till planområdet utgörs idag av en gemensamhetsanläggning som ägs 
och förvaltas av de fastigheter som ligger längs vägen. Den nya vägen, som planförslaget 
medger, kommer att utgöra en egen gemensamhetsanläggning, alternativt regleras in i befintlig 
gemensamhetsanläggning för väg. Då vi har ett servitut för åtkomst till vår fastighet i norr och 
väster vill vi bara förvissa oss om att vi inte drabbas av anläggningskostnader, inträdesavgift i ny 
eller befintlig vägförening eller årsavgifter. Vi är sedan tidigare medlemmar i den befintliga 
vägföreningen. 

Kommentar:  
Fördelning av kostnader och andelstal i gemensamhetsanläggningar hanteras i kommande 
lantmäteriförrättningar där Lantmäteriet har beslutanderätt. 
 

3. Byggrätternas utformning 
Enligt planförslaget finns en största byggnadsarea av 180 kvm per fastighet för fristående hus. 
Max nockhöjd är 8,2 m, vilket medger att det går att bygga väldigt stora hus om sammanlagt 360 
kvm med pulpettak. Ett så stort tillskott av stora byggnader kommer att påverka karaktären i 
området betydligt och är inte förenligt med riksintresset för kulturmiljön, vilket planområdet 
omfattas av. Byggrätterna borde därför anpassas så att tillkommande fristående byggnader 
begränsas till 120 kvm med 6,0 m byggnadshöjd, vilket medger tvåvåningsbyggnader med 240 
kvm bruttoarea. Till det kan tillkomma 40 kvm byggrätt för komplementbyggnad med 3,5 m 
byggnadshöjd för att möjliggöra garage/carport. Övriga ev gäststugor förråd etc ryms inom 
bygglovsbefriade åtgärder (om de tillåts då området ligger inom riksintresse). Om det inte finns 
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utrymme för bygglovsbefriade åtgärder kan en ytterligare byggrätt om 15 kvm för 
komplementbyggnader med 3,5 m byggnadshöjd läggas till detaljplanen. 
I och med att detaljplanen möjliggör parhus som ett alternativ till fristående hus behöver 
bestämmelser som är anpassade till volymerna ovan tas fram även för parhus. 

Kommentar:  
Den angivna byggnadsarean är den sammanlagda arean, alltså huvudbyggnad och 
komplementbyggnad tillsammans. Ett garage på 40 m² innebär att huvudbyggnaden får vara 
högst 140 m². Ett hus som är 8 m brett och en byggnadshöjd på 6 m, skulle kunna få en nockhöjd 
på 10,5 m även om det förses med sadeltak. Kommunen menar att angivna planbestämmelser 
avseende byggnadsarea och nockhöjd ger en rimlig exploatering. 
 

4. Servitut 
Oberoende vilken den definitiva lösningen blir, för den väg som skall byggas och kommer att 
gränsa till vår fastighet i väster och norr, utgår vi från att vårt befintliga officialservitut fortsätter 
att gälla. Dvs att vi via denna väg kan nå vår tomt i väster och norr. 

Kommentar:  
Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 

5. Fastighetsbildning 
I planförslaget anges att Rossö 2:121 skall ges möjlighet till viss utökning av fastigheten åt väster 
så att dess befintliga byggnader samt utrymme för skötsel ryms inom fastigheten. När vi 1976 
gjorde upp köpet med den dåvarande ägaren till Rossö 2:121 framfördes inget behov av 
utökning. Ingen informerade oss om att en liten del av huset inte stod på egen mark. Från den 
dåvarande ägaren till Rossö 2:16 och Strömstad kommun har heller inte någon gång under alla år 
framförts något om detta behov. Vi yrkar därmed hävd enligt jordabalken 16:e kap 1:a 
paragrafen. Vi ifrågasätter rimligheten i att vi skall betala för markköp och Lantmäteriförrättning 
för att rätta till ett fel som funnits långt innan vi kom i besittning av fastigheten. Utökningen 
tillför inte fastigheten något ytterligare värde och planens genomförande kommer sannolikt att 
avsevärt försämra marknadsvärdet på vår fastighet. 
 
Komplettering till punkt 5.  
Fastighetsbildning i tidigare yttrande daterat 2019-08-25. Med åberopande av bifogad tomtkarta 
ifrågasätter vi riktigheten av uppgiften att del av vår huvudbyggnad befinner sig utanför vår 
tomtgräns. 

Kommentar:  
Den aktuella delen av byggnaden är inte redovisad på den bifogade kartan, men enligt såväl 
flygfoto som primärkarta ligger en del av byggnaden utanför fastighetsgränsen. Planförslaget 
ger möjlighet att genomföra en justering av detta, men det är upp till fastighetsägarna att, 
tillsammans med lantmäteriet, komma överens om en lämplig lösning. Den aktuella remsan är i 
samrådsskedet redovisad som prickmark, vilket kan komma att ändras till granskningsskedet.  
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6. Byggnadernas skick 
Planförslaget kommer att innebära en högst väsentlig utökning av fordonstrafik i omedelbar 
närhet till byggnaderna på vår fastighet. Huvudbyggnaden har en mycket enkel 
grundkonstruktion som är synnerligen känslig för vibrationer. Hur säkerställer man att 
sprängning, byggtrafik etc. vid kommande byggnation ej skadar befintliga byggnader? Hur tung 
trafik kommer att tillåtas på de nya vägarna i planen? Vi yrkar på långtgående och varaktiga 
garantier för att byggnaderna inte skadas. 

Kommentar:  
När ett arbete ska påbörjas som kan innebära risk för skada på grannfastighet ligger det i 
respektive byggherres intresse att först dokumentera fastigheterna i närområdet för att ha bevis 
på vilka skador som eventuellt fanns redan innan arbetet påbörjades. 
Trafik på gator inom planområdet kan inte regleras i detaljplanen, utan det är upp till 
vägsamfälligheten att besluta om begränsningar. Eventuella skador som uppstår på fastigheter 
regleras civilrättsligt. 
 

13. Rossö 2:121, yttrande 2 
Undertecknad är på flera punkter kritisk till detaljplanen för Rossö 2:16. Den föreslagna hårda 
exploateringen av området, som innefattas av Riksintresse, medför olägenheter för 
Landskapsbilden, naturmiljön, turism och rörligt friluftsliv. 
Jag anser att kommunen i sin detaljplan alltför lättvindigt behandlar planförslaget utan tillräcklig 
hänsyn till de bestämmelser som gäller för områdets riksintresse. Planeringsunderlaget är 
otillräckligt genomfört med hänsyn till kunskapsunderlaget för området. 
Översiktsplanen behöver redovisas mer i detalj och bör därmed fördjupas. 
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Som exempel skrivs att "den föreslagna byggnationen inte kommer i konflikt med redovisade 
höga naturvärden i området" och "genomförandet av planen påverkar inte riksintresset 
negativt."(Samrådshandling 2019-06-10 sid 4) 
 
Som sakägare för Rossö 2:121 berörs jag särskilt av den planerade byggnationen. Min fastighet 
är ett f d sommarpensionat, i sig en nästan försvunnen kulturyttring, men som här finns kvar i 
ursprungligt och välbevarat skick. De flesta byggnader av den typen, som var relativt vanliga i 
den bohuslänska skärgårdsmiljön är borta eller ombyggda för annat ändamål. Pensionatets 
verksamhet har haft betydelse för samhällsutvecklingen på ön och har därmed varit en 
arbetsplats för många rossöbor. Byggnaden är välkänd bland befolkningen på ön och dess 
existens kan väl jämföras med sjöbodar och magasin i hamnen, som i sig utgör en viktig del i 
Rossös riksintresse. 
Pensionatet utgör en del av ett kulturhistoriskt sammanhang och omnämns också i 
Länsstyrelsens inventering av området. 
Att beröva, som planen föreslår, en så stor byggnad dess relativt fria utrymme runt huset och 
dessutom tillåta omfattande bebyggelse i direkt anslutning och på alla sidor om huset, är ett 
direkt övergrepp på rådande kulturmiljö. Dessutom berövas vi all tillgång till omgivande natur 
vilket har särskilt stor betydelse för ett fritidshus. 
De delar av planen som gränsar mot norr och nordost är särskilt känsliga för de stora tomt- och 
byggrätter som föreslås. Vissa delar ligger dessutom inom det utvidgade strandskyddet. 
Naturen utgörs här av känsliga hällmarker med bestånd av mycket gammal och skyddsvärd 
Tallskog (Länsstyrelsens inventering). Den vilda karaktären på området rymmer också ett rikt 
växt- och djurliv, som ska ha sin plats i naturmiljön. Med planerad byggnation får dessa sin 
livsmiljö starkt begränsad. 
 
I planen skrivs endast om betydelsen av framför allt hamnområdet och att planerad bebyggelse 
inte stör detta område. Men det finns också en "baksida" där vi som bor på Höjdenområdet 
starkt påverkas av de väl tilltagna byggrätterna med tillhörande trafik. 
 
Som stöd för mina invändningar mot planförslaget vill jag citera delar ur "Handbok för 
kulturmiljövårdens riksintressen". Utgiven av Riksantikvarieämbetet 2014-06-23. 
 
"De kulturhistoriska värdena skall utgöra en särskild tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad 
användning av mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt". 
 
"Exploatering i utkanten av de mest känsliga områden kan också inverka negativt på den totala 
upplevelsen och andemeningen med Riksintresset. 
 
"Att området redan är påverkat av nyare bebyggelse är inget skäl att ytterligare försämra miljön. 
Man kan inte förutsätta att miljön tål ALLA typer av förändringar". 
 
"Sentida påverkan på delar av riksintresset är skäl nog att inte tillåta dominerande förändringar i 
andra mer opåverkade delar". (Sid 60) 
 
Med hänvisning till ovanstående synpunkter yrkar jag att de tomter som är planlagda i norr och 
nordost, totalt ca 5 st, och som gränsar till det välbesökta naturområdet ovanför hamnen, skall 
tas bort ur planen eller kraftigt förminskas. 
Resultatet av föreliggande planförslag medför att området fragmenteras, barriärer skapas och 
möjligheterna att besöka miljön försvåras. 
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Kommentar:  
Planförslaget är förenligt med tidigare ställningstagande i de dokument som ligger till grund för 
planarbetet, såsom översiktsplan (2013), fördjupning av översiktsplanen för södra kustområdet 
(2013) och planprogram för del av Rossö 2:130 m fl (2014). 
 

14. Rossö 2:227 
 
Vi har några synpunkter på rubricerade detaljplan. Till vår stora besvikelse kommer man än en 
gång att uppföra flera nya fastigheter på en liten yta. Höjden-området har länge varit ett 
rekreaktionsområde för boende och besökare på Rossö och nu kommer man än en gång att 
förstöra stora naturområden och möjligheter till en ostörd miljö och avkoppling.  
När den förra detaljplanen antogs avsattes ett område för lekplats, det blev inget med det. Nu 
har man återigen en möjlighet att infria denna ambition. Med tanke på alla fastigheter som 
kommer att byggas behövs det verkligen en riktig lekplats, t.ex kan en av de avsedda tomterna 
användas.  
Redan idag är vägen till Höjden ett problem varför ytterligare exploatering är ytterst olämplig. 
Vägen är alldeles för smal för att tillåta mötande trafik och har man otur att möta sopbilen eller 
andra större fordon är det ibland väldigt svårt att hitta en plats att köra in på. Dessutom är 
kanske inte alla tomtägare så glada i att man kör in på deras tomt.  
Med tanke på att det kommer att bli mycket mer gångtrafik på stigen ner till hamnen bör denna 
stig förbättras men på ett naturvänligt sätt.  
Vi vill passa på att framföra klagomål på hur Kommunen på ett anmärkningsvärt sätt sålt ett 
markområde Rossö 2: 100 (8) som gränsar till vår fastighet Rossö 2:227 till en av exploatörerna 
utan vår vetskap. 

Kommentar:  
Planförslaget är förenligt med tidigare ställningstagande i de dokument som ligger till grund för 
planarbetet, såsom översiktsplan (2013), fördjupning av översiktsplanen för södra kustområdet 
(2013) och planprogram för del av Rossö 2:130 m fl (2014). Kommunen menar att området är 
relativt litet och ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, vilket innebär god hushållning 
med marken. I planen säkerställs tillgängligheten till naturen genom två passager. Kommunen 
anser att planens genomförande bara innebär små tillskott till bil- och gångtrafik, vilket bör vara 
hanterbart. 
Inom den anslutande detaljplanen söder om vägen finns det ytor för lek som kan ställas i ordning 
om samfälligheten så beslutar. Att det inte redan har genomförts beror förmodligen på att man 
inte har haft behovet och därmed finns det heller inte anledning att avsätta mer ytor för 
ändamålet. Det nya området kan ingå i befintlig samfällighet och gemensamt kan man då se till 
att detta blir av. 
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15. Rossö 2:225 
 
Vi köpte vår fastighet i nov. 2015, marken bakom huset på vår tomt och också utanför 
tomtgränsen var då som en sumpmark.  
Vi har under 2017 utfört omfattande markarbeten på tomten och då också dränerat och tillfört 
nya massor för att stabilisera marken och få bort vatten från tomten.  
Vid tomtgränsen bakom huset går en bäck/dike som leder vattnet vidare till havet. Bäcken 
fungerar bra vid normala förhållanden men har dålig lutning så när det regnar mycket finns det 
risk att vattnet sprider sig till områden vid sidan av bäcken/diket.  
Det bör också poängteras att 2018, när dagvattenbedömningen DP Rossö utfördes, var ett år 
med lite nederbörd så då var det extremt torrt i marken och inga problem med för mycket 
vatten i bäcken/marken.  
Vi vill informera om att det finns ytterligare en bäck/dike som går längre bort från vår tomtgräns 
och ansluter till bäcken/diket vid tomtgränsen i nordvästra hörnet av vår tomt,  
se bilaga 1.  
Vi har önskemål om att man använder den bäcken/diket för avrinningen från det område som 
ska bebyggas så att risken minskar att vi får stora vattenmängder på vår tomt vid stora 
regnmängder.  
Av samma anledning önskar vi att översvämningsytan vid skyfall inte läggs som den är markerad 
på illustrationskartan utan istället placeras öster om björksumpskogen, alltså den alternativa 
lösningen som föreslås i figur 11 i dagvattenbedömning DP Rossö, Ramboll 2019-03-29.  
Den kan då också naturligt ansluta till den bäck/dike som ligger längre bort från tomtgränsen, se 
bilaga 1.  
I övrigt ser det ut som en bra utredning med föreslagna åtgärder som gör att dagvatten som 
uppkommer i planområdet inte kommer att belasta nedströms liggande områden.  
Vi vill bara tydliggöra att detta är viktigt för oss och önskar att man i den vidare handläggningen 
verkligen genomför de föreslagna åtgärderna på ett bra sätt. 

Kommentar:  
Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Bilaga 1  
Notera att det blå streck som representerar befintlig bäck på Dagvattenbedömning DP Rossö 
inte stämmer helt med verkligheten. Vi har ritat in med grönt de bäckar/diken som finns i 
marken närmast vår tomt och med rödprickad linje markerat den bäck/dike (delvis igenvuxen) 
som vi föreslår att man använder för den huvudsakliga dagvatten/skyfall avrinningen för det nya 
området som ska bebyggas.  
Ritning med bäckar nordväst om planområdet: 
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 
 

• Trafikverket 
 

• Bohusläns museum 
 

• Västtrafik 
 

• Rossö 2:104 
 

• Rossö 2:121 yttrande 1 
 

• Rossö 2:121 yttrande 2 
 

• Rossö 2:227 
 

 
 
FORTSATT PLANARBETE 
Under vintern 2020 kommer ett berbetat planförslag att ställas ut på granskning och 
förhoppningsvis blir planen antagen under andra kvartalet 2020. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2019-11-07 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Pär Höjman 
Planeringsarkitekt 
 



Detaljplan för  
Del av Rossö 2.16 m fl 
Strömstads kommun 

Ärende: MBN-2015-1053 

Granskningsutlåtande 

Hur granskning har bedrivits 
Planhandlingarna har under perioden 2019-06-14 till 2019-09-02 varit utställda för samråd. Därefter har 
planhandlingarna omarbetats och ställts ut för granskning under perioden 2020-10-28 till 2020-11-18. 
Under samråd- och granskningstiden har handlingarna funnits tillgängliga på kommuncenter i Strömstads 
stadshus och på kommunens webbsida. 

Justeringar av förslaget inför antagande 
Inkomna synpunkter under granskningen föranleder inga väsentliga ändringar av planförslaget. De 
justeringar som gjorts inför antagande består huvudsakligen av följande: 

 Förtydligande av den geotekniska utredningen samt justering av planbestämmelser ang geoteknik.
 Mindre justeringar av gränser samt omformulering av planbestämmelser på plankartan. Delvis till

följd av att plankartan inför antagande ritas i ett annat system än under tidigare planprocess
(tidigare AutoCad, nu Geosecma)

 Justering av utfartsförbud
 Införande av u-område avseende kommunens vattenledningsnät
 Införande av g-område (gemensamhetsanläggning) avseende krossdiken

 ____________________________________________________________________________ 

Inkomna synpunkter 
Återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras. Beslutande politiker har tillgång till samtliga 
inkomna synpunkter i sin helhet. 

Statliga myndigheter Inkom 
2020-11-17 
2020-11-13 
2020-11-10 
2020-11-18 

2020-11-12 
2020-11-02 

2020-11-17 
2020-11-16 

1. Länsstyrelsen
2. Statens Geotekniska Institut – SGI
3. Trafikverket

4. Lantmäteriet

Företag, föreningar och organisationer
5. Bohusläns museum

6. Skanova

Sakägare
7.  Rossö 2:104
8.  Rossö 2:121
9.  Rossö 2:250

2020-11-14 
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Sammanfattning 
Inkomna synpunkter berör huvudsakligen: 

 Kvarstående frågetecken ang den genomförda stabilitetsutredningen
 Förtydligande av planbestämmelser gällande användningen av dagvattenanläggningar samt

avstånd till gräns
 Flytt av befintlig stenmur
 Fastighetsrättsliga frågor kring officialservitut för väg, fastighetsbildning samt

gemensamhetsanläggning
 Trafikutformning och trafiksäkerhet
 Tung trafik och buller under byggskedet
 Avsaknad av lekyta

Kommentarer med ställningstaganden och motiveringar till inkomna synpunkter redovisas i blå ruta efter 
varje yttrande. 

1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den
antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt.
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs.
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Däremot befaras att: 
 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa och

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande, daterat 2020-11-13, som 
fortsatt behöver beaktas. SGI har några kvarstående frågetecken angående den genomförda 
stabilitetsutredningen. SGI finner att beräkningssektionen saknar den ytterligare lasten från planerade 
byggnader och anser att stabilitetsberäkning behöver justeras med ytterligare laster från planerade 
byggnader.  

SGI vill även lyfta frågan om hur parametrar har tolkats för beräkningssektionen? SGI saknar en 
undersökning för att verifiera materialparametrarna för kohesionsjord för den utvalda sektionen. Dessa 
oklarheter behöver förtydligas samt även att beräkningsbilagorna behöver förtydligas angående hur mycket 
last som ansatts vid beräkningarna. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt 
godtagbart sätt säkerställas i planen. 

Bergteknik 
SGI gör ingen annan bedömning än GEO-gruppen AB avseende bergets stabilitet i området. SGI vill 
dock lyfta frågan om hur kommunens tillsyn är tänkt att ske av blockstabilitet och eventuella konstruerade 
bergslänter i byggskedet. Dels med tanke på konstruktion och dels underhåll av sådana, så att slänter blir 
långsiktigt stabila. Hur kan detta säkerställas på lämpligast sätt? 
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 Övriga synpunkter på granskningshandingen 
 
Skyfall och dagvattenhantering 
Kommunen har kompletterat underlaget med en beskrivning av konsekvenserna vid ett skyfall och också 
gett förslag på åtgärder såsom en avskärande mur samt svackdike och låglinje. Föreslagna åtgärder finns 
också fastställda på plankarta, vilket är bra. Även principer för hur området planeras att höjdsättas finns 
redovisade i handlingarna, vilket är positivt. Är det dock möjligt att förtydliga användningen av 
dagvattenanläggningar på plankartan, inte bara inom område som anges som ”natur” utan även inom 
”gata”? 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte bedöms påverka MKN för vatten. 
Kommunen har motiverat sin bedömning i frågan. Dagvattenåtgärder säkerställs genom planbestämmelser 
på plankartan. Planområdet utgör en liten del av det totala avrinningsområdet för recipienten Flo. 
Dagvattnet kommer sannolikt att infiltreras och genomgå viss rening under sin väg till recipienten. 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens resonemang. 
 
Trafik 
Trafikverket noterar i sitt yttrande, daterat 2020-11-10, att kommunen bedömer att aktuell exploatering 
inte föranleder några åtgärder. Trafikverket anser att kommunen också bör beakta frågan för framtida 
exploateringar. Trafikverket ser positivt på att kommunen avser förbättra för kollektivtrafiken, dialog 
behöver ske mellan kommunen, Trafikverket och Västtrafik. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen är godtagbar ur kulturmiljösynpunkt. I västra delen av planområdet 
medför planbestämmelserna att en stenmur med visst kulturhistoriskt värde behöver flyttas. Om 
alternativet till att flytta stenmuren är att helt ta bort den, förordar Länsstyrelsen det förra. Bohusläns 
museum påtalar i sitt yttrande, daterat 2020-11-12, att om stenmuren förflyttas bör det ske varsamt. 
 
En arkeologisk utredning genomfördes hösten 2019 (Kulturlandskapet rapporter 2019:18). Efter 
genomförd arkeologisk utredning finns inga fornlämningar som kräver tillstånd enligt 2 kap 
kulturmiljölagen. Därmed finns inga hinder ur en kulturmiljösynpunkt för att genomföra planen. 
 
Kommentar:  
Stabilitetsberäkningen justeras och utifrån denna säkerställs restriktioner på plankartan. 
Ang bergteknik; tillsyn sker genom arbetsplatsbesök. Vid behov kräver kommunen en fördjupad 
geoteknisk undersökning. 
Vad gäller att förtydliga användningen av dagvattenanläggningar på plankartan även inom ”gata” bedöms 
detta inte nödvändigt för att säkerställa omhändertagandet av dagvatten. Detta då exploateringsavtalet 
fastställer att gatan utformas enligt dagvattenutredningen. 

2. SGI  
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat 2019-08-
19. I tidigare yttrande uppmärksammade SIG att en bedömning avseende risk för bergras/blocknedfall 
och att stabilitetsutredning (för befintliga och planerade förhållanden) ska utföras i det fortsatta 
planarbetet.  
 
Geoteknik 
En stabilitetsutredning har utförts av GEO-gruppen AB. GEO-gruppen har i sin utredning bedömt att 
totalstabiliteten är tillfredställande med en lastrestriktion på 40 kPa. Planområdet kommer enligt 
planbeskrivningen att höjas med ca 2 m i den nordvästra delen. I beräkningssektionen har konsulten valt 
en last av ca 40 kPa som motsvarar 2 m fyllning. SGI finner att beräkningssektionen saknar den ytterligare 
lasten från planerade byggnader. Vi anser att stabilitetsberäkning behöver justeras med ytterligare laster 
från planerade byggnader. 
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Enligt PM Geoteknik har stabilitetsberäkningar utförts i enlighet med IEG rapport 6:2008 och geoteknisk 
kategori 2 (GK2). SGI vill lyfta frågan om hur parametrar har tolkats för beräkningssektionen. I IEG 
Rapport 6:2008 anges att, ”vid förekomst av kohesionsjord ska vingförsök utföras”. SGI saknar en sådan 
undersökning för att verifiera materialparametrar för kohesionsjord för den utvalda sektionen. Vi vill att 
dessa oklarheter förtydligas.  
 
Vi har även noterat att det inte framgår i själva beräkningsbilagorna (bilaga 2 och 3) hur mycket last som 
ansatts vid beräkningarna. SGI anser att detta måste förtydligas i beräkningsbilagorna. 
 
Bergteknik: 
SGI gör ingen annan bedömning än GEO-gruppen AB avseende bergets stabilitet i området. SGI vill 
dock lyfta frågan om hur kommunens tillsyn är tänkt att ske av blockstabilitet och eventuella konstruerade 
bergslänter i byggskedet. Dels med tanke på konstruktion och dels underhåll av sådana, så att slänter blir 
långsiktigt stabila. 
 
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående synpunkter beaktas i 
det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt 
säkerställas i planen. 
 
Kommentar: Synpunkterna beaktas. Stabilitetsberäkningen justeras och restriktioner säkerställs på 
plankartan. Ang bergteknik; tillsyn sker genom arbetsplatsbesök. Vid behov kräver kommunen en 
fördjupad geoteknisk undersökning. 

3. Trafikverket 
Trafikverket har yttrat sig i tidigare skeden och framförde då synpunkter om att kommunen bör identifiera 
de behov och krav som exploateringen ställer på vägnätet. 
 
Synpunkter 
Trafikverket noterar kommunens resonemang om att aktuell exploatering inte bedöms föranleda några 
åtgärder. Trafikverket anser att kommunen bör beakta frågan för framtida exploateringar. Trafikverket ser 
positivt på att kommunen avser förbättra för kollektivtrafiken, dialog behöver ske mellan kommunen, 
Trafikverket och Västtrafik. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras och kommer att finnas med vid framtida exploateringar. 

4. Lantmäteriet 
Delar av planen som bör förbättras 
AVSTÅND TILL GRÄNS 
Planbestämmelsen om avstånd till gräns skulle behöva förtydligas. 
”Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot kvartersmark, alternativt sammanbyggas i 
tomtgräns. Garage/carport ska placeras med portgaveln minst 6 meter från gata alternativt med långsidan 
minst 2 meter från gatan” 
 
Om det är kommunens avsikt att byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns så behöver det 
framgå i bestämmelsen. När det nu står 4,5 m från gräns mot kvartersmark så är det svårt att förstå vilken 
gräns som man syftar på. Därtill bör kommunen också byta ut begreppet tomtgräns mot fastighetsgräns. 
 
Begreppet tomt är enligt PBL ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera 
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för 
avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland 
kan en tomt vara uppdelad i flera fastigheter. 
 
Kommentar: Synpunkten beaktas 
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 5. Bohusläns museum
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Vi hänvisar till vårt samrådsyttrande och har inget mer att tillföra
Dock vill vi tillägga. En flyttad stengärdsgård/stenmur, en replik hur väl det än utförs, förlorar nästan hela
sitt kulturhistoriska värde.

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
En arkeologisk utredning har utförts då två övriga kulturhistoriska lämningar påträffades L2019:6341 en 
fyndplats och L2019:6340 en stenhägnad/mur (Kulturlandskapets rapporter 2019:18). Efter avslutad 
utredning framgår att inga ytterligare arkeologiska insatser krävs inom planområdet.  
Stenhägnaden L2019:6340 ligger i skogsmark och Bohusläns museum håller med Kulturlandskapets 
yttrande om att stengärdesgården bör få ligga kvar men om detta inte är möjligt så är alternativet att den 
förflyttas och återuppbyggs. En förflyttning bör ske varsamt. 

Sammanfattning 
Om stenmur L2019:6340 förflyttas bör det ske varsamt. Därutöver har Bohusläns museum inget att 
invända mot ärendet. 

Kommentar: Se samrådsyttrande. Tilläggas kan att det inte säkerställs i detaljplanen att muren 
återuppbyggs utan är upp till exploatören. 

6. Skanova
Ingen erinran.

7. Rossö 2:104 (
Vill inte vänta tills sedan med överklagan utan vill redan nu poängtera hur viktig och nödvändig vår norra 
infart är. Rossö 2:104 är ett fd. pensionat, byggt 1933 och vi har bott där sedan 1953.
Infarten har alltid varit från norr och därför ligger både garage och parkering där.
Det finns en parkeringsplats åt söder och den gjorde vår far/morfar för att kunna parkera lättare på 
vintern då det var enklare med snöröjningen.
På sommaren är det dock inte alls lämpligt att parkera där pga. den relativt snabba trafiken som passerar 
där. Trafiken flyttades för kanske 30-40 år sedan från norra till södra sidan för att man inte ville ha all 
trafik igenom trädgårdarna längre ner och en tillfart runt Höjdens Pensionat anlades.
I ert förra utskick framgick att vi hade servitut på den vägen och det verkade ju rimligt eftersom båda 
vägarna och fastigheterna (även de som är ”uppförda tidigare”) ligger på mark ursprungligen tillhörande 
2:16.
Att vår rätt till väg skulle upphöra genom att det beviljats byggnadslov för två hus på vårt servitut är helt 
oacceptabelt.
Skulle inte den informationen gått ut i samband med byggloven?
Vi är ett bilburet släkte och inte ovanligt med 3-4 bilar på tomten och om man händelsevis behöver ha en 
släpkärra eller annan transport så är det endast på norra sidan man på ett trafiksäkert sätt kan angöra 
fastigheten.
Det behövs ingen 6 m väg med diken, det fungerar bra som det är idag.
Förstår egentligen inte att det är ett problem för er eftersom den östra fastigheten i området också måste 
ha tillgång till väg.

Kommentar: 
Servituten gäller, men endast i östlig riktning, inte västlig så som de används idag. Eftersom det skett 
avstyckning samt byggnation av bostadshus i den sträckning som servituten avser kan servituten inte 
nyttjas för sitt ändamål. Fastigheterna (Rossö 2:104, Rossö 2:121) bedöms inte heller ha något väsentligt 
behov av att nyttja servituten då de har utfart direkt mot befintlig väg i söder. 

Servitutet upphör inte att gälla bara för att det byggs ett hus på servitutets sträckning. Dock blir det inte 
möjligt att utnyttja och förlorar därmed sin funktion. För att nyttja servitutet måste byggnaden rivas eller 
servitutet förläggas i direkt anslutning till uppförd bostadsbyggnad. Detta är inte lämpligt och det finns 
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 svaga motiv att anlägga en så pass olämplig väg när fastigheterna i fråga redan har infarter direkt mot 
befintlig väg i söder. 

Servituten förbisågs antagligen i förrättningen då man tillskapade bostadsfastighet i dess sträckning. Detta 
oavsiktliga fel ger inte upphov till en ny utfartsrättighet i annan sträckning (åt väster). Lantmäteriet kan ta 
bort servitutet genom en fastighetsbildningsåtgärd (fastighetsreglering) där ersättningsfrågan också 
kommer behandlas. 

Detaljplanen medger ingen byggrätt på servitutets sträckning. Frågan om nyttjande av servitutet fastställs i 
kommande lantmäteriförrättning. 

8. Rossö 2:121 (
1. Servitut, Officialservitut för väg. (Detaljplan del av Rossö sid 30-32)
I detaljplanen sid 31 uppges att servitutet inte längre är aktuellt eller möjligt att använda p.g.a. 
husbyggnation och därmed inte påverkas av planläggningen.  

Bildande, ändring och upphävande av officialservitut är en form av fastighetsbildning som kräver att 
samtliga lagliga krav är uppfyllda. Servitutet kan således inte ensidigt betecknas ”inte aktuellt” och helt 
godtyckligt förklaras ”upphöra”. Det är enbart Lantmäteriet som har möjlighet att pröva en ändring eller 
upphävande av officialservitut.  
Servitutet avser rätt till väg som upplåtits till vår fastighet för att ha möjlighet att med bil komma till 
fastighetens huvudentré på östra kortsidan. Denna kan inte nås via den ”nya” Höjdenvägen.  
I alla våra tidigare kontakter med kommunen har vi inte fått annan information än att servitutet 
fortfarande är i kraft vilket även framgår av de lantmäterihandlingar vi tagit del av. 
I planen synes vägavsnittet på vår baksida ingå i tomten längst österut på illustrationskartan och därmed 
omöjliggöra vår åtkomst till huvudentrén, baksidan av byggnaden och den del av vår tomt som finns där. 
Det är självklart inte acceptabelt för oss.  
Vi hävdar således att vägservitutet fortfarande gäller avseende den väg som återstår och fortfarande är i 
mycket farbart skick. 

2. Fastighetsbildning. (Detaljplan del av Rossö sid 30)
”Rossö 2:121 ges möjlighet till en viss utökning av fastigheten…” 
Vi uppfattar att vi har möjlighet att förvärva marken vid tidpunkt som vi finner lämplig efter att planen 
vunnit laga kraft.  

3. Gemensamhetsanläggning (Detaljplan del av Rossö sid 30)
Vi utgår från att vårt medlemskap i den befintliga Vägsamfällighetsföreningen innebär att vi inte drabbas 
av kostnader eller årsavgifter för ny lokalgata, dagvattenanläggningar eller annan gemensamhetsanläggning. 
Vi har som angetts ovan nyttjat vägen väster och norr om fastigheten i ca 70 år. 

4. Makadamdike (T01 – Trafikutformning sida 2)
I avsnitt 2 anges att ett makadamdike kommer att anläggas mellan vår västra gräns och vägen. Vi utgår 
från att detta dike inte fråntar oss möjligheten att från väster nå vår fastighet. Dvs att även detta dike är ett 
överkörningsbart makadamdike som beskrivs i avsnitt 1 sid 1. 

5. Körspårsanalys och trafiksäkerhet (T01 – Trafikutformning sida 3, 6)
En kritisk punkt ur trafiksäkerhetssynpunkt är korsningen vid fastighet 2:121. Fig 2.  
I planförslaget förordas en utformning av korsningen som till fullo uppfyller siktkraven. Fig 7. 
Vi stöder detta förslag i alla delar och anser det nödvändigt att ta trafiksäkerheten på stort allvar. Mot 
bakgrund av den ökade trafiktätheten och den från kommunen uttryckliga önskan om helårsboende i 
området och därmed trafikovana barn på vägen, är trafiksäkerheten av stor vikt.  
Redan i dagsläget har generationsväxlingen i vår fastighet samt i fastigheter i vår omedelbara närhet 
medfört ökad närvaro av småbarn. 
När dessutom ”erforderligt utrymme för att förskjuta korsningen finns tillgängligt bör trafiksäkerheten i 
korsningen prioriteras.” Sid 3. 
Vi anser att tillfredställande trafiksäkerhet i korsningen INTE uppnås så enkelt som att flytta en soptunna. 
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Kommentar: 
Officialservitut för väg - Se kommentar yttrande 7. 
Fastighetsbildning – Korrekt. Det är lämpligt att detta sker i samband med kommande 
lantmäteriförrättning för att reglera övriga fastigheter inom planområdet. 
Gemensamhetsanläggning – Fördelning av kostnader och andelstal i gemensamhetsanläggningar hanteras i 
kommande lantmäteriförrättningar där Lantmäteriet har beslutanderätt.  
Makadamdike – Diket ska vara överkörningsbart. 
Körspårsanalys och trafiksäkerhet – Gatuområdet i ovan nämnda korsning har i antagandehandlingarna 
utökats något åt öster. Viss utökning av gatuområdet har även skett i de två kurvorna inne i planområdet. 

9. Rossö 2:250 (
De synpunkter vi på fastighet Rossö 2:250 önskar framföra är den del i detaljplanen som avser den södra 
korsningen som gränsar till Rossö 2:121, vilken ni anger som kritisk. Men även en oro inför rådande buller 
situation samt ökat trafikflöde av tung trafik.

Ett byggprojekt av denna dignitet medför ett kraftigt förändrat trafikflöde under flera års tid, generellt av 
tung trafik. Vilket kommer att påverka upplevelsen av den kringliggande naturen. Som ni skriver i 
detaljplanen är det av vikt att ta hänsyn till barn utan trafikvana, vilket det finns gott om på Höjden, främst 
då tänker jag att vi har små barn själva som leker på vår tomt som gränsar till denna korsning som avses. 
Denna korsning kommer att bli kraftigt belastad av trafik samt buller i samband med ett liknande projekt. 
Har en analys av buller genomförts? Om så är fallet, önskar jag ta del av denna. Detta projekt kommer att 
medföra inverkan för oss genom arbete av tunga maskiner. Att ni i detaljplanen beskriver åtgärder som att 
boende på Rossö 2:121 skall flytta sitt sopkärl för att säkerheten skall kunna garanteras är inte en adekvat 
åtgärd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Barnen känner även en trygghet i att kunna leka längs den skogsväg 
som löper jämte huvudvägen på Höjden, då det är en väg som generellt brukas av gående. Ni anger att det 
finns utrymme för lekytor i detaljplanen, men även gott om andra lokalisationer för detta på Rossö. Då 
skogsstigen som barnen leker på idag kommer att bli trafikerad, önskas att hänsyn tas till barnperspektivet 
och lekytor bibehålls i rimlig mån 

Kommentar: 
Byggskedet i ett projekt medför en rad moment som kan innebära störningar för närboende, tex i form av 
ökad tung trafik och buller. Då påverkan är begränsad i tiden har ingen bulleranalys utförts. Det planerade 
gatuområdet är dimensionerat för att rymma tunga fordon. Byggtrafik till och från exploateringsområdet 
ska ske så att störningarna begränsas i möjligaste mån. Exploatören ansvarar för att trafik på befintlig väg 
förbi planområdet ej hindras under byggtiden. 

Inom den angränsande detaljplanen söder om vägen finns det avsatta ytor för lek som kan ställas i ordning 
om samfälligheten så beslutar. Att det inte redan har genomförts beror förmodligen på att man inte har 
haft behovet och därmed finns det heller inte anledning att avsätta mer ytor för ändamålet. Det nya 
området kan ingå i befintlig samfällighet och gemensamt kan man då se till att detta blir av. 
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 Kvarstående synpunkter 
Nedanstående personer har framfört synpunkter under samråd eller granskning som helt eller delvis inte 
har tillgodosetts. De personer som är listade under rubriken sakägare och som helt eller delvis inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda har vid ett antagande av detaljplanen rätt att överklaga beslutet. De personer 
som är listade under rubriken övriga, saknar, enligt kommunens bedömning, rätt att överklaga beslutet vid 
ett antagande av detaljplanen oavsett om synpunkterna helt eller delvis inte tillgodosetts. 

Sakägare 
 Västtrafik
 Bohusläns museum
 Rossö 2:227
 Rossö 2:104
 Rossö 2:121
 Rossö 2:250

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift. 

Miljö- och byggförvaltningen 
2021-02-03 

Malin Fransson 
Planeringsarkitekt 
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Sammanfattning

Denna bedömningen har tagits fram för att utvärdera förutsättningar och
befintliga förhållanden för dagvattenhantering i samband med detaljplanarbetet
för del av Rossö 2:16, i Strömstads kommun. Detaljplanen syftar till att bygga
helårsbostäder i form av rad- eller parhus alternativt tomter för friliggande villor.

I dagsläget utgörs planområdet av obebyggd naturmark och avvattnas via
naturliga lågstråk till havet som ligger nordväst om planområdet. Recipienten är
Flo, som är klassad enligt Miljökvalitetsnormerna (MKN) med måtlig ekologisk
status samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och
polybromerade difenylterar (PBDE).

Byggnationen av de nya bostäderna på del av Rossö 2:16 kommer att innebära
större andel hårdgjord yta, i form av takyta och grusväg. Dagvattnet som
uppkommer inom planområdet får inte belasta nedströms liggande områden, och
ska därför infiltreras och fördröjas innan det släpps ut. Den övergripande strategin
för föreslagen dagvattenhanteringen i planområdet är att fördröja dagvatten enligt
rekommendationer i Svenskt Vattens publikationer P105 Hållbar dag- och
dränvattenhantering och P83 Allmänna vattenledningsnät och P110 Avledning av
dag-, drän- och spillvatten.

Generellt sett bör respektive ny tomt ha ett lokalt fördröjningsmagasin. Den nya
lokalgatan bör avvattnas och fördröja dagvatten genom längsgående diken
alternativt (vid platsbrist) makadamdiken. Vid större regn bör dagvattnet ansluta
till befintlig bäck nordväst om planområdet alternativt till befintligt vägdike söder
om planområdet. Vid extremregn bör det även finnas utpekade avrinningsvägar i
markytan och utpekade översvämningszoner.

De tomter som ligger i den nordöstra delen av planområdet bedöms påverkas
mest av avrinning från naturområdet och höjdryggen för dagvattnet. För att
skydda respektive bostäder kan avskärande åtgärder anläggas alternativt låta
vattnet rinna in på utpekade avvattningsstråk (makadam- eller svackdiken)
mellan tomterna.

För att kunna ge mer svar på genomförbarhet av föreslagna lösningar föreslås
bedömningen kompletteras med flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar före
och efter exploatering samt en enkel skyfallsanalys. För att kunna göra en rimlig
höjdsättning av nya marknivåer samt dimensionering av föreslagna
dagvattenanläggningar, skulle en vidare dagvattenutredning behövas.
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PM Dagvattenbedömning DP Rossö

1. Bakgrund och syfte

Strömstads kommun har önskemål att utveckla södra kustområdet med ny
bebyggelse och har därför tagit fram ett utvecklingsprogram som omfattar flera
delområden som anses lämpliga för nya bostäder. Detaljplanläggningen för del av
Rossö 2:16 ingår i detta program, området ligger i direkt anslutning till befintliga
bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. Detaljplanen ska ge möjligheter till att
skapa nya bostäder som främjar åretruntboende och ett levande lokalsamhälle.
Planområdet är i privat ägo.

Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Mattsson Byggkonsult AB att utföra en
översiktlig dagvattenbedömning för att klarlägga befintliga förhållanden samt få
en första bild på hur dagvattenhantering inom planområdet kan ske med hänsyn
till planerad byggnation.

2. Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav och har upp-
rättats i enlighet med EU:s vattendirektiv. För ytvattenförekomster syftar
normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas av undantag.
Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god ekologisk status 2021,
eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har ekologisk status eller
potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst.

Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydrologiska parametrar och klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig status.

Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för ett antal ämnen som är ge-
mensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och benämns i vattenförvalt-
ningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen är: kad-
mium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska kolväten
(PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet på god
kemisk ytvattenstatus.

2.1 Recipientbeskrivning
Planområdet avvattnas med självfall via naturmark till havet nordväst om
området. Vattenförekomsten heter Flo och är klassat enligt
miljökvalitetsnormerna, MKN (VISS, 2019-01-16).
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Figur 1. Översiktlig karta över recipienten Flo (ljusblåmarkerade yta). VISS, 2019-
01-16. Planområdet är markerat med röd linje.

Den ekologiska statusen av Flo har bedömts enligt MKN som Måttlig på grund av
förekomsten av näringsämnen i intilliggande vattenförekomst. Vattenförekomsten
bedöms kunna nå God ekologisk potential till 2027, om lämpliga åtgärder
genomförs till 2021. Minst en vattenförekomst som påverkar Flo har tidsundantag
till 2027, därför att det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk
status med avseende på näringsämnen till 2021.

Den kemiska ytvattenstatusen är klassad som God, med undantag för kvicksilver
och polybromerade difenylterar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver
överskrider Havs- och vattenmyndighetens gränsvärden för PBDE respektive
kvicksilver i vattenlevande organismer och fisk i samtliga ytvattenförekomster
(sjöar, vattendrag och kustvatten) i Sverige. Föroreningarna har en sådan
omfattning och karaktär att det i dagsläget inte finns tekniska förutsättningar för
att sänka halterna PBDE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar till de nivåer
som motsvarar God kemisk ytvattenstatus, vilket resulterar i mindre stränga krav.
De nuvarande halterna av PBDE samt kvicksilver (december 2015) får däremot
inte öka (VISS, 2019-01-16).
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3.2 Topografi och markslag
Området vid Höjden utgörs av flack tallskogsbevuxen mark (kusttall).

Planområdet lutar svagt åt väster. Den lägsta zonen ligger i den nordvästra delen
av området. Enligt kartmaterial från Strömstads kommun är nivåskillnaden inom
området ca 11,5 meter och markhöjderna varierar mellan nivåerna +17,0
nordväst och +28,5 öst (höjdsystem SWEREF 99 12 00, RH2000).

3.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
Enligt SGU:s jordartskarta uppdelas jordarterna i planområdet av berg (norrut)
och postglacial sand (söderut), se Figur 3. En del morän finns öster om
planområdet.

I den delen som består av postglacial sand, enligt SGU:s jorddjupskartan, är
djupet till berg uppskattat till 1–3 meter, se Figur 4. I den delen som består av
berg, är jorddjupet naturligtvis nära 0.

Figur 3. SGU:s jordartskarta över planområdet (blå linje), Sveriges geologiska
undersökning, hämtad 2019-01-17.
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Figur 4. SGU:s jorddjupskarta över planområdet (blå linje), Sveriges geologiska
undersökning, hämtad 2019-01-17.

En geoteknisk undersökning utfördes av GEO-gruppen AB i januari 2019. Enligt
undersökningen utgörs jordprofilen i huvudsak av ett ytligt lager mulljord som
underlags av friktionsjord ovan berggrunden i de delar av området med liten
jorddjup. Där jorddjupen är större förekommer även ett lager med kohesionsord.
Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis
inom den västra delen av planområdet.

Ytlagret är ca 0,2 till 0,6 meters tjock och utgörs av mulljord, ställvis med inslag
av grus och sand. Lagret med kohesionsjorden varierar mellan 0 till ca 3,7 meter
och utgörs i huvudsak av grusig sandig siltig lera, men även grusig sandig lerig
silt. Lagret med friktionsjorden varierar mellan 0 till ca 2,2 meter och består i
huvudsak av grusig sand med varierande halter av silt. Bergets nivå har ej
bestämts men sonderingarna har gjorts till ca 0,6 till 5,5 meter under markytan.

Grundvattennivån har undersökts i området tillsammans med den geotekniska
undersökningen som utfördes januari 2019. I de tre provtagningshållen som ligger
i södra och västra delen av planområdet har fria vattenytor registrerats (se
markerade punkter i Figur 5). De fria vattenytorna registrerades mellan 0,4 och
0,9 meters djup.
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topografi bidrar till en mycket liten exponeringen av den nya bebyggelsen.
Planbestämmelser kommer att reglera bebyggelsens utseende så att den anpassas
till omgivande närmiljö.

Planområdet ligger även inom riksintresse för den obrutna kusten enligt
miljöbalkens fjärde kapitel och bedöms enligt planbeskrivning vara av särskilt
intresse för turismen och det rörliga friluftslivet. Enligt planbeskrivning kan större
naturområden sparas för friluftsliv genom att förtäta mellan befintlig bebyggelse.
Fler bostäder skapar möjligheter att bevara lokalsamhällets service vid hamnen
som gynnar turismen.

I Naturvärdesinventering inom del av Rossö 2:16, Strömstads kommun (NVI) som
utfördes av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 2019-01-28 har två
områden klassats med naturvärdesklassen 3 respektive 4 (se Figur 6).
Naturvärdesobjektet klass 3 omfattar en liten del av planområdet i öster. Objektet
består av tallskog och har bedömts ha påtagligt biotopvärde samt ett visst
artvärde (NVI, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 2019-01-28).
Naturvärdesobjektet klass 4 ligger vid gränsen av planområdet i nordväst, där allt
dagvatten inom planområdet rinner till idag (läs vidare i nästa kapitel 3.5).
Objektet består av björksumpskog och har bedömts ha obetydligt artvärde dock
ett visst biotopvärde (NVI, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 2019-01-
28).

Figur 6. Naturvårdsinventering (NVI) för Rossö, NVI 2019-01-28. Planområdets
gräns (blå linje).
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Figur 8. Översiktlig karta med planområde (blå linje), höjdrygg (blå strecklinje)
och avrinning in till planområdet (ljusblåa pilar).

3.6 Markavvattningsföretag
Inga markavvattningsföretag har hittats.

3.7 VA-ledningar
Kommunala dricksvatten- och spillvattenledningar finns i närmaste befintliga
område, söderut om planområdet (Figur 9). Enligt kommunen finns
fastighetsägarsammanslutningar kring dagvattnet, åtminstone för bostadsområdet
öster om planområdet. Dock är det okänt hur dessa ledningar ligger eller vilka
som är delaktiga.
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Figur 9. VA-ledningar i området, som går längs med lokalgatan söder om
planområdet, röda linjer står för spillvatten och blåa linjer för dricksvatten.
Planområdet markerat med orange linje.

4. Exploatering

Föreslaget detaljplanområde för del av Rossö 2:16 planeras bebyggas med nya
bostäder. Enligt programmet för detaljplanen ska det byggas bostäder som
främjar helårsboende. Planförslaget medger en relativt tät bebyggelsestruktur för
radhus- eller parhusbebyggelse alternativt tomter för friliggande villor, se Figur
10. Området bedöms kunna tillskapa cirka 10 till 14 nya bostäder.

I planen ingår också en grusväg genom området, ny lokalgata. En gångpassage
genom området anses viktig för att säkerställa tillgänglighet och åtkomst till
naturområdet i norr.
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Figur 10. Tomtskiss till detaljplan för del av Rossö 2:16.

4.1 Riktlinjer för dagvattenhantering
Strömstads kommun har inget fastställt dokument med riktlinjer för
dagvattenhantering. Enligt kommunen bör dock allt dagvatten som uppkommer i
möjligaste mån omhändertas lokalt och i undantagsfall avledas till samlad
fördröjning inom planens utformning, för att inte belasta nedströms liggande
områden.

Ansvaret för fördröjning och rening av dagvattnet som genereras inom
fastigheterna skall ligga på fastighetsägarna.

Enligt Svenskt Vattens branschstandard gäller vid dimensionering av
dagvattensystem att hänsyn tas till ökad nederbörd till följd av klimatförändringar.
Enligt Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten
bör en klimatsfaktor 1,25 därför ansättas vid beräkning av framtida
dagvattenflöden, d.v.s. en ökning av regnintensiteten med 25 %. Då området
föreslås bebyggas med villor skulle planområdet klassas som gles
bostadsbebyggelse enligt Tabell 2.1 i P110 vilket ger ett dimensionerande regn på
2 års återkomsttid för fylld ledning och 10-årsregn för dämning upp i markytan.
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4.2 Reningsbehov dagvatten
Dagvatten från bebyggda områden, vägar, etc. kan påverka vattenkvaliteten och
följaktligen för en vattenförekomst. Vilka föroreningar som sprids med dagvattnet
samt i vilken grad vattenförekomsten påverkas varierar och beror på vilka ytor
som dagvattnet kommer i kontakt med på sin väg mot recipienten.

Eftersom området planeras bebyggas till ett villaområde med radhus eller parhus
samt en grusväg, kan det bedömas som en mindre belastad yta med avseende på
föroreningar i dagvatten och därför ingen stor påverkan till recipienten. Däremot
är det viktigt att halterna näringsämnen, kvicksilver samt PBDE inte ökar i
recipienten.

5. Föreslagen dagvattenhantering

Byggnationen av de nya bostäderna i del av Rossö 2:16 kommer att innebära
större andel hårdgjord yta. Den befintliga naturmarken kommer delvis att ersättas
av hårdgjord yta, i form av takyta och grusväg. Detta kommer i sin tur att
innebära ett förändrat och ökat flöde vilket kräver en fördröjning av dagvattnet
inom planområdet.

Avrinningen från planområdet bedöms (likt idag) ske i nordvästlig riktning mot
befintlig bäck som leder vattnet vidare till havet. Dagvattnet som uppkommer
inom planområdet får inte belasta nedströms liggande områden, därför är det
viktigt att vattnet ges möjlighet att infiltreras och fördröjas innan det släpps ut.
Hantering av dagvattnet bör vara hållbar och följa principen för lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD). Fördröjning ska likna naturens förlopp
samt vara så nära källan som möjligt.

Dagvattenhanteringen inom det aktuella planområdet föreslås hanteras enligt
skissförslaget i Figur 11 och Figur 12. Den övergripande strategin för föreslagen
dagvattenhanteringen i planområdet är att fördröja dagvatten enligt
rekommendationer i Svenskt Vattens P105 och P110.

Generellt sett bör respektive ny tomt ha ett lokalt fördröjningsmagasin. Den nya
lokalgatan bör avvattnas och fördröja dagvatten genom längsgående diken
alternativt (vid platsbrist) makadamdiken. Vid större regn bör dagvattnet ansluta
till befintlig bäck nordväst om planområdet alternativt till befintligt vägdike söder
om planområdet. Vid extremregn bör det även finnas utpekade avrinningsvägar i
markytan och utpekade översvämningszoner.

De tomter som ligger i den nordöstra delen av planområdet bedöms påverkas
mest av avrinning från naturområdet och höjdryggen för dagvattnet. För att
skydda dessa bostäder kan avskärande åtgärder, i form av t.ex. ett vanligt dike
alternativt makadamdike eller mur, placeras för att förhindra att dagvatten rinner
in på tomterna. Det vattnet kan sen avledas till bäcken österut via ett
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Figur 13. Principskiss där takvatten leds ut över mark. Överskottsvatten som inte
infiltrerar rinner mot ett uppsamlande dräneringsstråk och vidare mot
dagvattensystem utanför fastigheten. Källa: P105, Fig 9.8.

Eftersom infiltrationskapaciteten i området bedöms som låg till obefintlig borde
matjorden i gräsytan innehålla en viss andel sand och grus samt en tjocklek av
minst 15 centimeter. Öppna diken föreslås i första mån för att hålla dagvattnet så
ytligt som möjligt.

I fall det är omöjligt att infiltrera regnvattnet i gräsytan kan det istället ledas
direkt till ett hålrumsmagasin under mark, enligt skiss i Figur 14. Dock skall
sådana magasin utformas som täta magasin med t.ex. geomembran, för att
behålla fördröjningskapacitet i magasinen då grundvattennivån är så ytlig.

Figur 14: Principskiss makadammagasin under mark. Den strypta
tömningsledningen ansluts till ett dike eller ledning. Källa P105, Fig 9.10.

Ett ytterligare alternativ är att ha en hederlig regnvattentank vid varje stuprör
eller nedgränd vid varje tomt, som sen får tappas ur vid torrväder. Ur sådana
tankar kan man även ta regnvatten för bevattning.
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5.2 Makadamdiken
Det uppsamlande infiltrationsstråket längs ny lokalgata kan utgöras av ett
makadamdike, likt Figur 15. Makadamdikena består i princip av ett dike som täcks
in av en geotextil och fylls med ett grovt material (makadam) som dagvattnet leds
till. Makadammagasinet kan göras tätt eller otätt, dock ett otätt makadammagasin
förutsätter att botten av magasinet ligger ovan grundvattennivån. På botten av
makadamdiket föreslås förläggningen av en dränledning. Rekommenderad lutning
för infiltrationsstråk i längsled är 0,2-0,5 %.

Figur 15: Exempel på makadamdiken i gräsyta och intill väg. Översta bilden är
tagen i ett villaområde i Nödinge. Källa: Ramböll/ Stockholm Vatten och Avfall.

5.3 Avskärande åtgärder
Med hjälp av avskärande åtgärder kan ytavrinning från uppströms liggande
områden hanteras, för att förhindra att dagvatten rinner in på tomtmark.
Avskärande åtgärder kan vara i form av ett dräneringsstråk infiltrerande
grussträng invid bergsslänt, som en låg mur, kantsten eller öppen ränna Figur 16.
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5.4 Höjdsättning och skyfall
Vid extrema regnhändelser som skyfall fylls vanliga dagvattenanläggningar snabbt
upp och vattnet kommer att ställa sig på markytan. Därför måste byggnader höjas
för att kunna hantera de stora dagvattenflöden som kommer vid skyfall samt
undvika skador på byggnader. Nya byggnader bör ligga högre och omgivande
mark bör slutta mot nya gator och utpekade avrinningsstråk.

Vid skyfall kommer de vanliga dagvattenlösningarna inte att kunna hantera allt
dagvatten som förekommer. Därför bör dagvattenhanteringen innehålla ytliga
avrinningsstråk och ta hänsyn till att dessa ytor ska hållas fria från bebyggelse. En
yta vid den lägsta punkten i planområdet (se zonen för hantering av skyfall i Figur
11 och Figur 12) borde därför hållas obebyggt för att kunna hantera skyfall inom
planområdet.

För att undvika översvämningar i planområdet, är det också viktigt med en hållbar
dagvattenhantering med säker höjdsättning av byggnader och mark. Ny
höjdsättning där ny markyta höjs bidrar till att risken för översvämning minskar
för den planerade byggnationen och gör så att djupet till grundvattenytan ökar
vilket kan underlätta utformningen av LOD anläggningarna.

Figur 16: Exempel avskärande åtgärd i form av
grussträng invid bergsslänten (vänster) och mur
(höger). Foto: Ramboll
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6. Fortsatt arbete

Denna bedömning visar rimliga förslag till lösningar för hantering av dagvatten
inom det nya planområdet med hänsyn till planerad byggnation av omgivningar.
Dock, för att kunna ge mer svar på genomförbarhet behöver bedömningen
kompletteras med flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter
exploatering. En komplettering till denna bedömningen med en enkel
skyfallsanalys genom modelleringsverktyget Scalgo skulle också vara av intresse
för att se hur området påverkas av skyfall idag.

En vidare dagvattenutredning är också viktig för att kunna göra en rimlig
höjdsättning av nya marknivåer som sammanfaller med föreslagen avvattning
samt för dimensionering av föreslagna dagvattenanläggningar (inkl. djup och
bredd på diken).
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Sammanfattning 

Den kompletterande dagvattenutredningen har tagits fram för att utföra 

flödesberäkningar samt en översiktlig skyfallsanalys, och revidera förslagen till 

dagvattenhantering utifrån dessa resultat. Utredningen har tagits i samband med 

detaljplanarbetet för del av Rossö 2:16, i Strömstads kommun. Detaljplanen syftar 

till att bygga helårsbostäder i form av tomter för friliggande villor, alternativt 

parhus eller radhus. 

I dagsläget utgörs planområdet av obebyggd naturmark och avvattnas via 

naturliga lågstråk till havet som ligger nordväst om planområdet. Recipienten är 

Flo, som är klassad enligt Miljökvalitetsnormerna (MKN) med måttlig ekologisk 

status samt god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och 

polybromerade difenylterar (PBDE). 

Byggnationen av de nya bostäderna på del av Rossö 2:16 kommer att innebära 

större andel hårdgjord yta, i form av framförallt takyta och grusväg samt viss 

tomtmark för exempelvis garageuppfarter. Dagvattnet och skyfall som 

uppkommer inom planområdet får inte belasta nedströms liggande områden, och 

ska därför infiltreras och fördröjas innan det släpps ut. Den övergripande strategin 

för föreslagen dagvatten- och skyfallshanteringen i planområdet är att fördröja 

dagvatten enligt rekommendationer i Svenskt Vattens publikationer P105 Hållbar 

dag- och dränvattenhantering och P83 Allmänna vattenledningsnät och P110 

Avledning av dag-, drän- och spillvatten. 

Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet fokuserar på fördröjning av 

dagvatten och skyfall från närliggande naturmark samt planerad 

bostadsbebyggelse. Dagvatten vid ”vanliga regn” föreslås hanteras i krossdiken 

och svackdiken, som också kommer att medföra en viss rening. Förutsatt att 

samtliga dagvattenåtgärder införs i planområdet, bör inte statusen för MKN-vatten 

för recipienten Flo försämras. 

Utförd skyfallsanalys visade att vid extrema regnhändelser kommer vattnet att 

rinna igenom planerade tomter och inga instängda områden har identifierats, men 

att vattnet rinner igenom planområdet medför en risk för planerade bostäder. För 

att undvika skador på planerade bostäder rekommenderas en avskärande åtgärd 

som avleder vattnet till ett svackdike där vattnet sedan kan tillåtas fördröjas och 

avledas vidare till den befintliga bäcken. Detta för att inte öka flödet i den 

befintliga bäcken och därmed inte riskera översvämningar i de nedströmsliggande 

fastigheterna. 

En lämplig höjdsättning av området är nödvändigt och bör tas fram i samband 

med projektering. Föreslagen dagvatten- och skyfallssystem bör säkerställas i 

samband med det. 
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PM Dagvatten- och skyfallsutredning DP Rossö 

1. Bakgrund och syfte

Strömstads kommun har önskemål att utveckla södra kustområdet med ny 

bebyggelse och har därför tagit fram ett planprogram som omfattar flera 

delområden som anses lämpliga för nya bostäder. Detaljplanläggningen för del av 

Rossö 2:16 ingår i detta program, området ligger i direkt anslutning till befintliga 

bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar. Detaljplanen ska ge möjligheter till att 

skapa nya bostäder som främjar åretruntboende och ett levande lokalsamhälle. 

Planområdet är i privat ägo. 

Ramboll Sverige AB har fått i uppdrag av Mattsson Byggkonsult AB att utföra en 

kompletterande dagvattenutredning, där det ingår flödesberäkningar och en 

översiktlig skyfallsanalys. Den kompletterande dagvattenutredningen utgår ifrån 

de förutsättningar, befintliga förhållanden samt förslag till dagvattenhantering i 

den tidigare dagvattenbedömning (Dagvattenbedömning DP Rossö, Ramboll 

Sverige AB, Göteborg 2019-03-29). 

2. Förutsättningar dagvattenhantering

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Strömstads kommun har inget fastställt dokument med riktlinjer för 

dagvattenhantering. Enligt kommunen bör dock allt dagvatten som uppkommer i 

möjligaste mån omhändertas lokalt och i undantagsfall avledas till samlad 

fördröjning inom planens utformning, för att inte belasta nedströms liggande 

områden. 

Enligt Svenskt Vattens branschstandard gäller vid dimensionering av 

dagvattensystem att hänsyn tas till ökad nederbörd till följd av klimatförändringar. 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten 

bör en klimatsfaktor 1,25 därför ansättas vid beräkning av framtida 

dagvattenflöden, d.v.s. en ökning av regnintensiteten med 25 %. Då området 

föreslås bebyggas med parhus/villor skulle planområdet klassas som gles 

bostadsbebyggelse enligt Tabell 2.1 i P110, vilket ger ett dimensionerande regn på 

2 års återkomsttid för fylld ledning och 10-årsregn för dämning upp i markytan.  

2.2 Miljökvalitetsnormer och statusklassning på recipienten 

Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav och har upp-

rättats i enlighet med EU:s vattendirektiv. För ytvattenförekomster syftar 

normerna till att uppnå hög eller god ekologisk status och god kemisk 
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ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas av undantag. 

Undantag kan meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god ekologisk status 2021, 

eller mindre strängt krav. Som underlag för MKN har ekologisk status eller 

potential samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje vattenförekomst. 

Ekologisk status är en sammanvägning av biologiska, fysikalisk-kemiska och 

hydrologiska parametrar och klassificeras i fem klasser: hög, god, måttlig, 

otillfredsställande och dålig status. 

Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för ett antal ämnen som är ge-

mensamma för EU. Samtliga ämnen är miljögifter och benämns i vattenförvalt-

ningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på prioriterade ämnen är: kad-

mium, kvicksilver, tributyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska kolväten 

(PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena överskrids klaras inte kravet på god 

kemisk ytvattenstatus. 

2.2.1 Recipientbeskrivning 

Planområdet avvattnas med självfall via naturmark till havet nordväst om 

området. Vattenförekomsten heter Flo och är klassat enligt 

miljökvalitetsnormerna, MKN (VISS, 2019-01-16). 

Figur 1. Översiktlig karta över recipienten Flo (ljusblåmarkerade yta). VISS, 2019-
01-16. Planområdet är markerat med röd linje.
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Figur 2. Översiktlig karta med planområdets gräns (rosa linje). Bild från Start-PM 
för del av Rossö 2:16 m fl, Strömstads kommun, 2015-09-09. 

 

3.2 Topografi och markslag 
 

Området vid Höjden utgörs av flack tallskogsbevuxen mark (kusttall).  

Planområdet lutar svagt åt väster. Den lägsta zonen ligger i den nordvästra delen 

av området. Enligt kartmaterial från Strömstads kommun är nivåskillnaden inom 

området ca 11,5 meter och markhöjderna varierar mellan nivåerna +17,0 

nordväst och +28,5 öst (höjdsystem SWEREF 99 12 00, RH2000). 

3.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi 
 

Enligt SGU:s jordartskarta uppdelas jordarterna i planområdet av berg (norrut) 

och postglacial sand (söderut), se Figur 3. En del morän finns öster om 

planområdet. 

 

I den delen som består av postglacial sand, enligt SGU:s jorddjupskartan, är 

djupet till berg uppskattat till 1–3 meter, se Figur 4. I den delen som består av 

berg, är jorddjupet naturligtvis nära 0. 
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Figur 3. SGU:s jordartskarta över planområdet (blå linje), Sveriges geologiska 
undersökning, hämtad 2019-01-17. 
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Figur 4. SGU:s jorddjupskarta över planområdet (blå linje), Sveriges geologiska 

undersökning, hämtad 2019-01-17. 

 

En geoteknisk undersökning utfördes av GEO-gruppen AB i januari 2019. Enligt 

undersökningen utgörs jordprofilen i huvudsak av ett ytligt lager mulljord som 

underlags av friktionsjord ovan berggrunden i de delar av området med liten 

jorddjup. Där jorddjupen är större förekommer även ett lager med kohesionsjord. 

Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis 

inom den västra delen av planområdet. 

 

Ytlagret är ca 0,2 till 0,6 meter tjock och utgörs av mulljord, ställvis med inslag av 

grus och sand. Lagret med kohesionsjorden varierar mellan 0 till ca 3,7 meter och 

utgörs i huvudsak av grusig sandig siltig lera, men även grusig sandig lerig silt. 

Lagret med friktionsjorden varierar mellan 0 till ca 2,2 meter och består i 

huvudsak av grusig sand med varierande halter av silt. Bergets nivå har ej 

bestämts men sonderingarna har gjorts till ca 0,6 till 5,5 meter under markytan. 

 

Grundvattennivån har undersökts i området tillsammans med den geotekniska 

undersökningen som utfördes januari 2019. I de tre provtagningshållen som ligger 

i södra och västra delen av planområdet har fria vattenytor registrerats (se 

markerade punkter i Figur 5). De fria vattenytorna registrerades mellan 0,4 och 

0,9 meters djup. 
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Figur 5. Borrplan för den geotekniska utredningen som utfördes av GEO-gruppen 

AB, Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2019-02-05. I provtagningshållen 
markerade med ljusblåruta registrerades fria vattenytor. 

Infiltrationskapaciteten för området bedöms som låg till obefintlig då 

grundvattennivåerna ligger ytligt samt de naturliga förutsättningarna med berg 

medför dåliga förutsättningar för infiltration. Om marknivåerna höjs vid 

byggnation kan infiltrationskapaciteten öka. 

3.4 Natur- och kulturintressen 

Hela Rossö omfattas av riksintresse för naturvård enligt miljöbalkens tredje kapitel 

på grund av värdena i havs- och skärgårdslandskapet. De nya bostadstomterna 

som planeras ligger inte inom strandskyddsområdet, dock ligger de i direkt 

anslutning till strandskyddsgränsen. I samrådsförslaget av detaljplanen planeras 

ett naturområde inom strandskydd, dock utan någon förändring i strandskyddet. 

Det finns idag en stig som leder genom planområdet till ett sammanhängande 

naturområde i norr. I den nya detaljplanen kommer möjligheten att passera 

genom planområdet att säkerställas. 

Planområdet ligger också inom riksintresse för kulturmiljö, däremot finns en 

bergsrygg som avgränsar kontakten med hamnområdet och sundet vilka är 

utpekade för sina särskilda kulturhistoriska värden. Enligt planbeskrivning för del 
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av Rossö 2:16 är den nya bebyggelsen visuellt avskärmad och bedöms inte ha 

någon påverkan på de utpekade kulturmiljövärdena. Dalgången med dess 

topografi bidrar till en mycket liten exponeringen av den nya bebyggelsen.  

Planområdet ligger även inom riksintresse för den obrutna kusten enligt 

miljöbalkens fjärde kapitel och bedöms enligt planbeskrivning vara av särskilt 

intresse för turismen och det rörliga friluftslivet. Enligt planbeskrivning kan större 

naturområden sparas för friluftsliv genom att förtäta mellan befintlig bebyggelse. 

Fler bostäder skapar möjligheter att bevara lokalsamhällets service vid hamnen 

som gynnar turismen. 

I Naturvärdesinventering inom del av Rossö 2:16, Strömstads kommun (NVI) som 

utfördes av Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 2019-01-28 har två 

områden klassats med naturvärdesklassen 3 respektive 4 (se Figur 6, område 1 

respektive 2). Naturvärdesobjektet klass 3 omfattar en liten del av planområdet i 

öster. Objektet består av tallskog och har bedömts ha påtagligt biotopvärde samt 

ett visst artvärde (NVI, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 2019-01-28). 

Naturvärdesobjektet klass 4 ligger inom gränsen av planområdet i nordväst, där 

allt dagvatten inom planområdet rinner till idag (läs vidare i nästa kapitel 3.5). 

Objektet består av björksumpskog och har bedömts ha obetydligt artvärde dock 

ett visst biotopvärde (NVI, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 2019-01-

28). 

Figur 6. Naturvårdsinventering (NVI) för Rossö, NVI 2019-01-28. Planområdets 
gräns (blå linje). 



11 av 31 

PM Dagvatten- och skyfallsutredning DP Rossö 

Kompletterande dagvattenutredning Rossö 

Unr 1320045569 

o
:\

g
o
t1

\w
v
a
\2

0
1
9
\1

3
2
0
0
4
5
5
6
9
\4

_
le

v
e
ra

n
s
\s

lu
tl
e
v
e
ra

n
s
 2

0
0
6
2
6
\d

a
g
v
a
tt

e
n
- 

o
c
h
 s

k
y
fa

ll
s
u
tr

e
d
n
in

g
 r

o
s
s
ö
_
2
0
0
6
2
6
.d

o
c
x
 

3.5 Befintlig avrinning 

Området utgörs av naturmark och avvattnas idag huvudsakligen via naturliga 

lågstråk till havet som ligger nordväst om planområdet. Modelleringsverktyget 

Scalgo har använts för att identifiera avrinningsvägarna samt ta fram 

avrinningsområden. Avrinningsområdet är uppdelat i fyra delavrinningsområden, 

se Figur 7. 

Figur 7. Översikt över befintlig avvattning inom planområdet. 
Delavrinningsområde 1 (öst), delavrinningsområde 2 (väst), delavrinningsområde 

3 (syd) och delavrinningsområde 4 (norr). Flödesriktning redovisas med pilar 

Vid det nordvästra hörnet av planområdet finns det idag en bäck som går längs 

med fastighetsgränsen och leder vattnet vidare till havet. Vägdiken finns längs 

med en del av den lokala vägen för avvattning av vägdagvatten. Vägdikena har 

osäkert utlopp men verkar slutta i sydvästlig riktning. Bäcken samt diket på norra 

sidan av gatan har inmätts i början av december 2019, se vidare i Figur 8. 

Inga kända dagvattenledningar finns i området. 



12 av 31 

PM Dagvatten- och skyfallsutredning DP Rossö 

Kompletterande dagvattenutredning Rossö 

Unr 1320045569 

o
:\

g
o
t1

\w
v
a
\2

0
1
9
\1

3
2
0
0
4
5
5
6
9
\4

_
le

v
e
ra

n
s
\s

lu
tl
e
v
e
ra

n
s
 2

0
0
6
2
6
\d

a
g
v
a
tt

e
n
- 

o
c
h
 s

k
y
fa

ll
s
u
tr

e
d
n
in

g
 r

o
s
s
ö
_
2
0
0
6
2
6
.d

o
c
x
 

Figur 8. Befintlig markanvändning med befintlig bäck i nordväst samt befintligt 
vägdike längs med lokalgatan i söder. Bäcken och diket är markerad i blå. 

3.6 Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag har hittats. 

3.7 VA-ledningar 

Kommunala dricksvatten- och spillvattenledningar finns i närmaste befintliga 

område, söderut om planområdet (Figur 9). Enligt kommunen finns 

fastighetsägarsammanslutningar kring dagvattnet, åtminstone för bostadsområdet 

öster om planområdet. Dock är det okänt hur dessa ledningar ligger eller vilka 

som är delaktiga. 
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Figur 9. VA-ledningar i området, som går längs med lokalgatan söder om 
planområdet, röda linjer står för spillvatten och cyan linjer för dricksvatten. 

Planområdet markerat med brun linje. 
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5. Dagvattenflöden och erforderlig fördröjningsvolym

Dagvattenflöden har beräknats för planområdet. Vid beräkningar av 

dimensionerande dagvattenflöden har rationella metoden använts, som ges av 

Ekvation 1 nedan (Svenskt Vatten, 2016). 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖𝑡𝑟 ∙ 𝐾𝐹 (1) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 dimensionerande dagvattenflöde (l/s) 

A avrinningsområdet area (ha) 

𝜑 avrinningskoefficient 

𝑖𝑡𝑟 dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

KF klimatfaktor 

5.1 Markanvändning och reducerad area 

Markanvändningen inom avrinningsområdena vid befintliga förhållanden har 

definierats med hjälp av grundkarta (Figur 7) och ortofoto (Figur 6). Framtida 

markanvändning baseras på planskissen enligt Figur 10. Tabell 2 redovisar 

markanvändning, antagna avrinningskoefficienter för respektive markanvändning 

och beräknad reducerad area inom avrinningsområdet för befintliga och framtida 

förhållanden. 
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diken innebär detta att 10-årsregnet blir dimensionerande (Svenskt Vatten, 

2016). 

 

Regnets varaktighet likställs i rationella metoden med områdets rinntid och avser 

den tid det tar för hela området att bidra till flödet i beräkningspunkten. Rinntiden 

uppskattas för avrinningsområdet baserat på den längsta sträcka som vattnet 

rinner samt vattenhastigheter för olika typer av avledning enligt P110. Rinntiden 

för befintliga förhållanden har beräknats till 50 min för avrinningsområde norr, 20 

min för avrinningsområde öst, 40 min för avrinningsområde syd samt 10 min för 

avrinningsområde väst. Rinntiden för framtida förhållanden har beräknats till 20 

min för avrinningsområde norr, 15 min för avrinningsområde öst, 20 min för 

avrinningsområde syd samt 10 min för avrinningsområde väst. 

 

För att ta hänsyn till klimatförändringar med ökade nederbördsmängder ansätts 

en klimatfaktor (KF) på 1,25 för framtida förhållanden enligt P110. Tabell 3–4 

redovisar beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering för samtliga 

avrinningsområden för både 2-årsregn och 10-årsregn.  

 

Tabell 3. Dimensionerande dagvattenflöden vid befintliga och framtida 
förhållanden för ett regn med intensitet motsvarande 2 års återkomsttid för 
respektive rinntid.  

Avrinningsområde 

Intensitet 

före 

(l/s,ha) 

Intensitet 

efter 

(l/s,ha) 

 

Flöde före 

(l/s) 

Flöde efter 

inkl. KF 

(l/s) 

Skillnad 

flöde  

före och 

efter 

(l/s) 

Avrinningsområde 

Norr 
48 89 29 89 60 

Avrinningsområde 

Öst 
89 106 10 17 7 

Avrinningsområde 

Syd 
57 89 18 44 27 

Avrinningsområde 

Väst 
134 134 1 3 2 

Totalt   58 153 96 
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Tabell 4. Dimensionerande dagvattenflöden vid befintliga och framtida 
förhållanden för ett regn med intensitet motsvarande 10 års återkomsttid för 
respektive rinntid.  

Avrinningsområde 

Intensitet 

före 

(l/s,ha) 

Intensitet 

efter 

(l/s,ha) 

 

Flöde före 

(l/s) 

Flöde efter 

inkl. KF 

(l/s) 

Skillnad 

flöde  

före och 

efter 

(l/s) 

Avrinningsområde 

Norr 
81 151 49 145 95 

Avrinningsområde 

Öst 
89 181 18 29 11 

Avrinningsområde 

Syd 
95 151 35 73 38 

Avrinningsområde 

Väst 
228 228 2 5 3 

Totalt   104 252 147 

 

5.3 Erforderlig fördröjningsvolym 
 

Fördröjningsvolymen är den volym av dagvatten som behöver fördröjas efter ett 

regn inom planområdet innan det leds vidare till recipienten. En fördröjning ger 

både ökad rening och ett minskat flöde. Strömstads kommun har inga direkta krav 

på fördröjning, förutom att flödet inte får förvärra avledning nedströms eller ge 

upphov till skador på annans mark. Därför bör dagvattnet fördröjas för att 

minimera flödet innan dagvattnet når recipienten. 

 

Beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer för dagvatten har utförts enligt 

Svenskt Vattens publikation P110, med hjälp Bilaga 10.6a för magasinberäkning 

med hänsyn till rinntid enligt Dahlström 1979. Fördröjningsvolymerna beräknas 

efter strypt utlopp till värden samma som före exploatering. En flödesreducerande 

faktor (FRF) på 2/3 har även lagts på utloppsflödet för att kompensera för att 

avtappningen från ett magasin inte är maximal förrän magasinet är fullt. 

 

Den totala fördröjningsvolymen med en klimatfaktor på 1,25 redovisas enligt 

Tabell 5 för respektive delavrinningsområde. 
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Tabell 5: Beräknade erforderlig fördröjningsvolym vid ett 10-årsregn. 

Avrinningsområde 
Utflöde utan FRF 

[l/s]  

Erforderlig fördröjningsvolym 

[m3] 

Avrinningsområde Norr 49 75 

Avrinningsområde Öst 18 7 

Avrinningsområde Syd 35 26 

Avrinningsområde Väst 2 3* 

Total fördröjning 105 111 

* Endast fördröjning till följd av klimatfaktorn. 

 

Av de totala 111 m3 kommer ca 50 m3 från de ökande flöden som genereras av 

den nya bostadsbebyggelsen. Av dessa 50 m3, motsvarar kvartersmarken ca 34 

m3 och allmänplatsmark (planerade grusväg) ca 16 m3. De resterande 61 m3 

tillhör dagvatten som genereras av naturmarken och befintliga fastigheter till följd 

av klimatfaktorn. 

6. Reningsbehov dagvatten 

Dagvatten från bebyggda områden, vägar, etc. kan påverka vattenkvaliteten och 

följaktligen för en vattenförekomst. Vilka föroreningar som sprids med dagvattnet 

samt i vilken grad vattenförekomsten påverkas varierar och beror på vilka ytor 

som dagvattnet kommer i kontakt med på sin väg mot recipienten. 

 

Eftersom området planeras bebyggas som ett villaområde, eventuellt med radhus 

eller parhus, samt en grusväg, kan det bedömas som en mindre belastad yta med 

avseende på föroreningar i dagvatten. Då planområdet utgör en liten del av det 

totala avrinningsområdet för recipienten Flo samt att dagvattnet sannolikt 

kommer att infiltreras och genomgå viss rening under sin väg till recipienten, 

bedöms planerad exploatering inte innebära någon stor påverkan till recipienten. 

 

Däremot är det viktigt att halterna näringsämnen, kvicksilver samt PBDE inte ökar 

i recipienten. 
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7. Skyfall och sekundär avledning 

Vid kraftiga skyfall, som 100-årsregn, överskrids ledningssystemets kapacitet och 

markens infiltrationsförmåga, vilket medför att avrinning sker på markytan. Denna 

ytavrinning ansamlas i lågpunkter och skapar översvämning. Om dagvatten inte 

kan avledas från lågpunkterna på grund av barriärer som vägar eller bebyggelse 

blir lågpunkten ett så kallat instängt område. Översvämningar i instängda 

lågpunkter kan komma att orsaka stora materiella skador och medföra risk för 

hälsa och liv. Det är därför av vikt att identifiera lågpunkter i terrängen. 

 

Skyfall har modellerats översiktlig med SCALGO Live. SCALGO Live är ett 

webbaserat beräkningsverktyg som används för att kartlägga, förstå och 

förebygga översvämningar. Verktygets terrängmodell baseras på den nationella 

höjdmodellen från Lantmäteriet med en upplösning på 2x2 m. Programmet 

används med fördel i tidiga skeden för att göra översiktliga analyser av rinnvägar, 

lågpunkter och potentiellt översvämningskänsliga områden i samband med skyfall. 

En begränsning i programmet är att det inte tar hänsyn till någon tidsaspekt. 

Dessutom är ledningsnät inte heller med i SCALGO-beräkningar. Resultaten 

används därför som en indikation på var det skapas lågpunkter för att kunna göra 

en uppskattning av vilka områden som behöver åtgärdas för att inte riskera 

översvämning. 

 

Två scenarion har utretts och jämförts vid ett teoretiskt regndjup på 105 mm 

(som motsvarar ett 100-årsregn med 6 timmar varaktighet), befintlig situation 

och framtida situation. Vid framtida förhållanden har terrängmodellen utgått ifrån 

befintliga höjder, eftersom höjdsättning för området inte har bestämts i detta 

tidiga skede. 

 

Först har översvämning i befintlig situationen beräknats vid 100-årsregn utan 

klimatfaktor. Resultatbild med skyfallsvägar visas i Figur 11. 
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Figur 11. Skyfallsanalys vid befintliga förhållanden; planområdet markerat i rött 
(bild hämtade från Scalgo). 

 

Framtida höjdsättning inom planområdet är inte bestämd och därför har framtida 

förhållanden studerats genom att lägga till planerad bebyggelse på befintlig mark. 

Skyfallsvägar på befintlig mark med framtida byggnader visas i Figur 12. 

 

Scalgo tar inte hänsyn till någon tidsaspekt eller markanvändning, då modellen 

räknar med att all mark blir mättad vid ett skyfall (avrinningskoeficienten blir 

därför 1 för samtliga marktyper). Eftersom området har en bra lutning visar 

resultatet från simuleringen att det inte blir några instängda områden samt att 

avrinningsvägarna går förbi byggnaderna, dvs programmet räknar att vattnet 

rinner vidare. Planillustrationen är en tidig skiss och byggnadsplaceringarna kan 

komma att ändras. Vid detaljprojektering och bygglov behöver hänsyn tas till 

avrinningsvägar så att instängda områden inte skapas vid de nya bostäderna. 
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Figur 12. Skyfallsanalys vid framtida förhållanden, med planerade byggnader; 
planområdet markerat i rött (bild hämtade från Scalgo). 

 

7.1 Flöden och erforderliga fördröjningsvolymer vid skyfall 
 

Eftersom Scalgo-verktyget inte tar hänsyn till tidsaspekter och räknar med att 

hela markytan blir mättad, behöver flöden och fördröjningsbehovet vid ett 100-

årsregn beräknas för att kunna säkerställa att skyfallet hanteras på ett lämpligt 

sätt och att de fastigheter som ligger nedströms nordväst om planområdet inte 

riskerar översvämmas. 

 

Att studera 100-årsflöden på detta sätt ger framför allt en uppfattning om vilka 

volymer som bildas inom området. Dagvattensystemen dimensioneras dock 

vanligtvis inte för dessa flöden utan kommer bräddas till markytan. 

 

100-årsflödet har beräknats med den rationella metoden och P110, samma som 

beskrivs i kapitel 5. Regnintensiteten räknades med 100 års återkomsttid. 

 

Det som blir avgränsande när den rationella metoden används för att räkna flöden 

och fördröjningsvolymer vid 100-årsregn är att använda avrinningskoefficienter 

och rinntider som motsvarar situationen vid extrema regnhändelser med kraftiga 

intensiteter, framförallt när det finns naturmarkavrinning. Det finns inga 

vedertagna metoder för att beräkna förändringarna i avrinningskoefficienter och 

rinntider vid särskilt kraftiga regn. De avrinningskoefficienter som finns i P110 är 

inte heller anpassade till så stora regnvolymer. 

 

För att kunna bedöma påverkan av planerad exploatering i de flöden som blir vid 

skyfall har beräkningar gjorts separat för planområdet (förutom den 
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naturmarksyta som ligger norr om strandskyddsgränsen) och för det 

naturmarksområde som ligger norr om planområdet. 

 

Följande avrinningskoefficienter har antagits vid beräkningarna: 

• Tak, gata/asfalt, grusväg – 1,0 

• Skogsmark brant – 0,8 

• Skogsmark flack, gräs – 0,7 

 

För avrinning inom hårdgjorda ytor (”planområde”) har en rinntid på 10 min 

använts; för naturmarksavrinning har en rinntid på 15 min använts. 

 

Erforderliga fördröjningsvolymer för ett 100-årsregn har beräknats med hjälp av 

Bilaga 10.6a för magasinberäkning i Svenskt Vattens P110. För avtappning har 

antagits ett strypt utlopp till värden samma som vid befintliga förhållanden. 

 

De totala fördröjningsvolymerna med en klimatfaktor på 1,25 redovisas i Tabell 6 

för respektive delavrinningsområde. 

 

Tabell 6: Beräknade erforderlig fördröjningsvolym vid ett 100-årsregn. 

Avrinningsområde 

Utflöde utan 

FRF 

[l/s]  

Erforderlig 

fördröjningsvol

ym 

[m3] 

Planområde (utan naturmarksytan norr om 

strandskyddsgränsen) 
245 84 

Naturmarksområde norr om planområdet 156 20 

Total fördröjning 401 104 

 

8. Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering 

Byggnationen av det nya bostadsområdet i del av Rossö 2:16 kommer att 

innebära större andel hårdgjord yta. Den befintliga naturmarken kommer delvis 

att ersättas av hårdgjord yta, i form av huvudsakligen takyta och grusväg. Detta 

kommer i sin tur att innebära ett förändrat och ökat flöde vilket kräver en 

fördröjning av dagvattnet och skyfall inom planområdet. 

 

Hantering av dagvattnet bör vara hållbar och följa principen för lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD). Fördröjning ska likna naturens förlopp 

samt vara så nära källan som möjligt. Den övergripande strategin för föreslagen 

dagvattenhanteringen i planområdet är att fördröja dagvatten enligt 

rekommendationer i Svenskt Vattens P105 och P110, samt att inte försämra 

befintlig situation. 
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Då dagvatten- och skyfallsutredningen är översiktlig och sker i tidigt skede har 

flera antaganden gjorts vid framtagandet av föreslagen dagvatten- och 

skyfallshantering: 

 

• Ytavrinning inom befintligt planområde sker i enighet med de marknivåer 

som har angetts i grundkarta samt simuleringen i Scalgo.  

• Grundvattennivån ligger 0,4 m under markytan (baserat på resultatet från 

geotekniska undersökningen, se kap 3.3). 

• Föreslagen struktur för dagvattenhanteringen har tagits fram för ett 10-

årsregn. 

• Utformning och dimensionering av anläggningarna har baserats på de 

rekommendationer i Svenskt Vatten Utvecklings rapport nr 2019-20 – 

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och 

flödesutjämning av dagvatten (Svenskt Vatten AB, 2019). 

• Erforderlig fördröjningsvolym för delavrinningsområde väst (3 m3) antas 

försumbar då delområdet utgör en väldig liten del av totala 

avrinningsområdet och inga betydliga markförändringar kommer att ske i 

området. 

• Dagvatten från den befintliga lokalgatan samt befintliga fastigheter 

utanför planområdet antas hanteras i befintligt dagvattensystem och ska 

inte hanteras inom planområdet. 

 

Avrinningen från planområdet bedöms (likt idag) ske i nordvästlig riktning mot 

befintlig bäck som leder vattnet vidare till havet. Dagvattnet och skyfall som 

uppkommer inom planområdet får inte belasta nedströms liggande områden, 

därför är det viktigt att vattnet ges möjlighet att infiltreras och fördröjas innan det 

släpps ut. 

 

Det finns två alternativ för hantering av dagvatten och skyfall inom området, 

alternativ 1 och alternativ 2. Dock utgår beräkningarna endast ifrån alternativ 1 

och föreslagna dagvattenanläggningar har översiktligt dimensionerats endast för 

detta alternativ. 

 

Dagvatten- och skyfallshanteringen inom det aktuella planområdet vid alternativ 1 

föreslås ske enligt skissförslaget i bilaga 1. 

 

8.1 Dagvattenhantering inom planområdet (kvartersmark och 

allmän platsmark 
 

Dagvatten från kvartersmark samt planerad grusväg föreslås fördröjas och renas i 

krossdiken som placeras längs med planerad väg. Vid infarter till fastigheter ska 

trummor anläggas. 

 

Vägdagvatten innehåller föroreningar i betydligt större mängd än dagvatten som 

genereras inne på kvartersmark och bör därför renas innan det släpps till 
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recipienten. Ett lämpligt sätt att rena vägdagvatten är att avleda vattnet i 

vägdiken. På så vis får man en rening nära källan. Diken för dagvattenhantering 

ger dessutom möjlighet till infiltration där så är möjligt samt att ett allmänt 

trögare avledningssystem skapas som mer liknar naturens eget avledningssystem. 

 

Ett makadamdike eller krossdike är ett öppet dike som är helt eller delvis fyllt med 

makadam (se exempel i Figur 13). Det vattnet som infiltreras i makadamdiket 

perkolerar sedan till grundvattnet, alternativt avleds genom dräneringsrör. 

Porvolymen i makadamdiket används som temporär magasinvolym. 

 

Makadammagasinet kan göras tätt eller otätt, dock ett otätt makadammagasin 

förutsätter att botten av magasinet ligger ovan grundvattennivån. Vid högre 

grundvattennivå eller vid förorenad mark bör anläggningen tätas mot 

omkringliggande mark så att hela fördröjningsvolymen kan utnyttjas respektive 

att inga föroreningar i den förorenade marken kan spridas. Vid perkolation till 

grundvattnet tillåts exfiltration genom sidoytorna av anläggningen. 

 

 

Figur 13. Principskiss av krossdike (makadamdike) (illustrationen framtagen av 
Ramboll). 

 

Dikesbotten antas ligga 0,4 m under den planerade vägytan. En erforderlig 

fördröjningsvolym på 51 m3 ryms i ett makadammagasin som beräknats ha en 

bredd på 1,2 m, djup på 0,4 m och porvolym 40%. 

 

Dagvattnet från vägdikena (krossdiken) föreslås avledas via svackdiken som 

placeras längs med norra tomtgränsen till den befintliga bäcken som ligger väster 

om planområdet. Svackdikena föreslås även användas som fördröjningsmagasin 

för dagvattnet från de två tomter som ligger längst åt väster i planområdet (se 

bilaga 1). Föreslagen utformning och dimensionering av svackdiken beskrivs i 

kapitel 8.2.3 
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8.1.1 Lokal omhändertagande på respektive tomt 
 

Alternativt till fördröjning i krossdiken kan dagvattnet från kvartersmark fördröjas 

lokalt på respektive tomt. Fördröjning kan då ske genom stuprör och utkastare 

som leds via rännor ut över grönytor inne på respektive fastighet. Stuprören 

skulle därmed kunna förses med en utkastarböj och takvatten ledas ut över 

gräsmattan enligt principskiss i Figur 14. 

 

Takvatten föreslås ledas ut från byggnaden ca 2,5 meter för att förhindra 

belastning på byggnadens dräneringssystem. För en lämplig avrinning av yt- och 

dagvatten från byggnaden ska marken ges en lutning av 1:20 ca 3 meter ut från 

byggnaden (Svenskt Vatten P105). 

 

Det dag- och ytvatten som inte infiltrerar i grönytorna leds till ett uppsamlande 

infiltrationsstråk placerat vid fastighetsgräns för ytterligare fördröjning (enligt 

principen i Figur 14), i det fallet de föreslagna krossdikena. 

 

 

Figur 14. Principskiss där takvatten leds ut över mark. Överskottsvatten som inte 

infiltrerar rinner mot ett uppsamlande dräneringsstråk och vidare mot 

dagvattensystem utanför fastigheten. Källa: Fig 9.8 i Svenskt Vattens P105. 

 

Eftersom infiltrationskapaciteten i området bedöms som låg till obefintlig borde 

matjorden i gräsytan innehålla en viss andel sand och grus samt en tjocklek av 

minst 15 centimeter. Öppna diken föreslås i första mån för att hålla dagvattnet så 

ytligt som möjligt. Eftersom planområdet ligger i en dalgång och grundvattennivån 

är hög, kan det finnas behov att dränera gräsmattorna, med tex dränledningar 

som slutar i vägdiken. Generellt bör en husdränering grävas om vart 15-25 år. 

 

I fall det är omöjligt att infiltrera regnvattnet i gräsytan kan det istället ledas 

direkt till ett hålrumsmagasin under mark, enligt skiss i Figur 15. Dock skall 

sådana magasin utformas som täta magasin med t.ex. geomembran, för att 

behålla fördröjningskapacitet i magasinen då grundvattennivån är så ytlig. 
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Figur 15: Principskiss makadammagasin under mark. Den strypta 
tömningsledningen ansluts till ett dike eller ledning. Källa: Fig 9.10 i Svenskt 

Vattens P105. 

 

Ett ytterligare alternativ är att ha en hederlig regnvattentank vid varje stuprör 

eller nedgrävd vid varje tomt, som sen får tappas ur vid torrväder. Ur sådana 

tankar kan man även ta regnvatten för bevattning. 

8.1.2 Befintliga vägdiken vid befintlig lokalgata 
 

Det finns ett befintligt dikessystem som går längs med befintliga lokalgatan söder 

i planområdet. Dikessystemet ingår i vägområdet. För att kunna öka ytan för 

tomtmark finns det önskemål att minska vägområdet och om möjligt minska 

bredden på vägdiket nordost om vägen. 

 

Under platsbesöket i området kunde man se att det diket som ligger på norra 

sidan av gatan har sitt utlopp i det diket som ligger på södra sidan av gatan (se 

antagen utsträckning av diket i bilaga 1).  

 

Att minska bredden på diket skulle ändra sin kapacitet. Vattendjupet på diket 

föreslås behållas, eftersom nivån på utloppet till den södra diket är okänt. Diket 

kan å andra sidan utformas med brantare slänter (1:3 på båda slänter) och 

bredden på diket skulle då kunna minskas till ungefär 2,5 m. Detta innebär dock 

att kapaciteten på diket minskar, och att diket behöver byggas om. 

 

Föreslagen dagvattenhantering beskriven i kap 8.1 innebär dock att en del 

dagvatten som idag rinner till befintligt vägdike kommer att hanteras i planerade 

makadamdiken. Detta innebär att flödet till befintligt vägdike minskas och det kan 

därför bedömas att funktionen på befintligt vägdike inte försämras om bredden 

minskas till ca 2,5 m. 
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8.2 Skyfallshantering 
 

Vid skyfall kommer de vanliga dagvattenlösningarna inte att kunna hantera allt 

dagvatten som förekommer. Därför bör dagvattenhanteringen innehålla ytliga 

avrinningsstråk och ta hänsyn till att dessa ytor ska hållas fria från bebyggelse. 

 

8.2.1 Höjdsättning 
 

Vid extrema regnhändelser som skyfall fylls vanliga dagvattenanläggningar snabbt 

upp och vattnet kommer att ställa sig på markytan. Därför måste byggnader höjas 

för att kunna hantera de stora dagvattenflöden som kommer vid skyfall samt 

undvika skador på byggnader. Nya byggnader bör ligga högre och omgivande 

mark bör slutta mot nya gator och utpekade avrinningsstråk. 

 

För att undvika översvämningar i planområdet, är det också viktigt med en hållbar 

dagvattenhantering med säker höjdsättning av byggnader och mark. Ny 

höjdsättning där ny markyta höjs bidrar till att risken för översvämning minskar 

för den planerade byggnationen och gör så att djupet till grundvattenytan ökar 

vilket kan underlätta utformningen av LOD anläggningarna. 

 

En anpassad höjdsättning som avleder dagvattnet mot dagvattenanläggningar 

samt skapar sekundära avrinningsvägar så att dagvattnet kan rinna vidare mellan 

byggnader till mindre känsliga platser där det tillåts ansamlas är därför viktig och 

bör göras i samband med projektering. 

8.2.2 Avskärande åtgärd 

 

De tomter som ligger i den nordöstra delen av planområdet bedöms påverkas 

mest av avrinning från naturområdet och höjdryggen för dagvattnet. För att 

skydda dessa bostäder kan en avskärande åtgärd i form av en låg mur placeras 

för att förhindra att dagvatten rinner in på tomterna. Det vattnet kan sedan 

avledas till den befintliga bäcken västerut via svackdiken, se bilaga 1. 

 

Med hjälp av avskärande åtgärder kan ytavrinning från uppströms liggande 

områden hanteras, för att förhindra att dagvatten rinner in på tomtmark. 

Avskärande åtgärder kan vara i form av ett dräneringsstråk infiltrerande 

grussträng invid bergsslänt, som en låg mur, kantsten eller öppen ränna Figur 16. 
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8.2.3 Svackdike 
 

Dagvattnet från vägdikena (krossdiken) föreslås avledas vidare till den befintliga 

bäcken västerut via ett svackdike längs med den norra tomtgränsen. Svackdiken 

ska även fördröja det dagvatten som rinner från naturområdet norrut samt från de 

två tomterna som ligger längst åt vänster i planområdet. 

 

Ett svackdike är ett grunt och brett dike med svagt sluttande sidor som är täckta 

med en tät gräsvegetation (se exempel i Figur 17). Den flacka släntlutningen ger 

normalt ett bredare tvärsnitt med lägre hastigheter, vilket ökar både fördröjnings- 

och reningseffekten. Med en låg längsluttning (lägre än 1%) i svackdiket uppnås 

relativt låga flödeshastigheter, vilket minskar avrinningen och maximala flöden. 

Vid mindre intensiva regn fungerar sidoslänten som en översilningsyta där även 

infiltration av dagvattnet kan ske. 

 

 

Figur 16: Exempel avskärande åtgärd i form av 
grussträng invid bergsslänten (vänster) och mur 
(höger). Foto: Ramboll 



 
  

 

30 av 31 

 

PM Dagvatten- och skyfallsutredning DP Rossö 

 

Kompletterande dagvattenutredning Rossö 

Unr 1320045569 
 o

:\
g
o
t1

\w
v
a
\2

0
1
9
\1

3
2
0
0
4
5
5
6
9
\4

_
le

v
e
ra

n
s
\s

lu
tl
e
v
e
ra

n
s
 2

0
0
6
2
6
\d

a
g
v
a
tt

e
n
- 

o
c
h
 s

k
y
fa

ll
s
u
tr

e
d
n
in

g
 r

o
s
s
ö
_
2
0
0
6
2
6
.d

o
c
x
 

 

Figur 17. Principskiss av svackdike (hämtad från Utformning och dimensionering 
av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten – Rapport Nr 2019-

20, Svenskt Vatten AB 2019). 

 

Svackdiken föreslås utformas enligt principsektionen i Figur 18, med en lutning på 

1:4 på slänten närmast tomtgränsen och 1:5 på slänten längst från tomtgränsen. 

Med föreslagen utformning och utsträckning (se bilaga 1) kommer dikena att 

rymma en volym på ca 100 m3. Denna volym anses vara tillräcklig för att hantera 

den erforderliga fördröjningsvolymen från de ökande flöden som genereras av den 

nya bostadsbebyggelsen vid ett 100-årsregn, samt skaffa en buffert för att 

kompensera det ökade flödet från naturmarken som förväntas förekomma i 

konsekvens av föreslagen avskärande åtgärd. 

 

I de sträckor där det inte är möjligt att lägga ett svackdike – där det korsar 

skogsvägen och vid höga marknivåer med berg – föreslås en trumma (se 

föreslagen placering av trummorna i bilaga 1). 

 

 

Figur 18. Skiss antagen principsektion för svackdike. 

 

8.2.4 Resultat från analysen i Scalgo 

 

Framtida förhållanden med föreslagna åtgärder för skyfallshantering har även 

studerats i Scalgo och redovisas i Figur 19. Resultatet från simuleringen visar att 

det inte blir några instängda områden samt att vattnet i stort sätt kommer att 
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rinna via naturliga avrinningsvägar till planerade svackdiken och vidare till den 

befintliga bäcken. 

 

 

Figur 19. Skyfallsanalys vid framtida förhållanden, med planerade byggnader samt 
föreslagna skyfallsåtgärder; planområdet markerat i rött (bild hämtade från 
Scalgo). 

 

 

8.3 Alternativ 2 
Ett alternativ till de avskärande åtgärderna är att låta vattnet rinna in på utpekade 

avvattningsstråk (makadam- eller svackdiken) mellan tomterna, som fördröjer och 

leder vattnet vidare till vägdiken längs med den nya lokalgatan för ytterligare 

fördröjning. Utloppet kan ske antingen till befintlig bäck nordväst om planområdet 

eller alternativt till befintligt vägdike söder om planområdet. Figur 20 visar ett 

skissförslag på detta alternativ. 
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Figur 20. Alternativ till föreslagen dagvattenhantering, med avvattningsstråk 

mellan tomterna. Bild från Dagvattenbedömning DP Rossö, Ramboll AB, 2019-03-
29. 
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9. Slutsatser och fortsatt arbete

Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering inom planområdet fokuserar på 

fördröjning av dagvatten och skyfall från närliggande naturmark samt planerat 

bostadsområde. 

Dagvatten föreslås hanteras i krossdiken och svackdiken, som också kommer att 

medföra en viss rening. Förutsatt att samtliga dagvattenåtgärder införs i 

planområdet, bör inte statusen för MKN-vatten för recipienten Flo försämras. 

Den utförda skyfallsanalysen visade att vid extrema regnhändelser kommer 

vattnet att rinna igenom planerade tomter och inga instängda områden har 

identifierats. För att undvika skador på planerade bostäder rekommenderas en 

avskärande åtgärd som avleder vattnet till ett svackdike där vattnet sedan kan 

tillåtas fördröjas och avledas vidare till den befintliga bäcken. Detta för att inte 

öka flödet i den befintliga bäcken och därmed inte riskera översvämningar i de 

nedströmsliggande fastigheter. 

En höjdsättning av området, med de nya marknivåer som sammanfaller med 

föreslagen avvattning samt för dimensionering av föreslagna 

dagvattenanläggningar anses nödvändig och borde göras i samband med 

projektering. Höjdsättningen av området ska ske på ett sådant sätt att byggnader 

och anläggningar inte tar skada vid marköversvämningar. Fall från samtliga 

byggnader bör säkerställas. Höjdsättningen bör också se till att dagvattnet rinner 

mot föreslagna anläggningar via skyfallsvägar. Föreslagen dagvatten- och 

skyfallssystem bör därför säkerställas i samband med höjdsättningen av området. 

Enligt Länsstyrelsen beaktas en avskärande åtgärd som markavvattning, vilket 

kräver en ansökan om både tillstånd och dispens. 
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PM 

Uppdrag Detaljplan Rossö, från granskningsskede 

Beställare Mattsson byggkonsult AB 

Från Yihan Chen 

Till Paul Mattsson 

PM nummer 1 

1. Dagvattenhantering förtydligande

Svackdike 

Svackdiket som har en fördröjande funktion för både skyfall och dagvatten har i 

dagvattenutredningen rekommenderats att ha en maxlutning på 1%. För att 

bättre passa till terrängen behöver diket stora delen av sträckan ha en lutning 

på 5%. För att åstadkomma fördröjning som skulle motsvara en 1% lutning kan 

man bygga steg som förhindrar vatten från att rinna för snabbt. En sådan 

lösning skulle innebära att svackdiket har över 90 m3 fördröjning. Tillsammans 

med föreslagna makadamdiken uppgår fördröjningsvolymen till över 140 m3 

vilket är över erforderlig fördröjningsvolym. 

Avvattning från tomter 

I tidigare dagvattenhantering föreslogs avvattning från tomterna i söder att ske 

norrut. Det är inte lämpligt att leda vatten mot byggnaderna. Avvattningen 

behöver ske bort från byggnadens placering mot tomtgräns.  

Datum 

Ramboll Sweden AB 

Box 5343,Vädursgatan 6 

402 27  Göteborg 

T: +46-10-615 60 00 

D: +46 (0)73 854 87 81 

Unr 1320043903 

Ramboll Sweden AB 

Org nr 556133-0506 
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Figur 1 - Avvattning för tomterna i söder längs med befintlig väg 

Norra diket längs med den befintliga vägen är idag mycket bred och bedöms ha 

bra kapacitet. Då avrinningsområdet för diket minskas avsevärt i och med 

exploatering bedöms belastningen att minska totalt. Taken på dessa tomter bör 

avvattnas norrut (genom exempelvis stuprör) mot den nya lokalgatan och 

makadamdiken. 
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1 Objekt 

På uppdrag av Matsson byggkonsult AB, genom Pauline Sandberg, Ramboll Sverige AB har 
GEO-gruppen AB utfört en geoteknisk utredning för det rubricerade projektet. 

Resultaten av fält- och laboratorieundersökningarna redovisas i en separat handling: 

 GEO-gruppen AB, 2019-02-05, Rev. C 2021-01-28, ”Strömstads kommun, Del av
Rossö 2:16, Detaljplan, Geoteknisk utredning, Markteknisk undersökningsrapport
(MUR)”, Ärendenr. 18-308

2 Tillhörande handlingar 

RITNINGAR 
G201 Plan (skala 1:1000) 

BILAGOR 
Bilaga 1 Skjuvhållfasthet 
Bilaga 2-5 Stabilitetsberäkningar 
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Bild 2. Slänt med blockrik terräng strax utanför detaljplaneområdets sydöstra gräns. Den 
ungefärliga gränsen till detaljplaneområdet är markerad med röd sträckad linje på bilden. 
 

 
Bild 3. Berg i dagen på andra sidan lokalvägen i söder. 
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Bild 4. Mindre dike strax väster om detaljplaneområdet. 

5 Markförhållanden 

Jordlagerföljden varierar inom detaljplanområdet. I de sonderingspunkter där jorddjupen är 
ringa utgörs lagerföljden i huvudsak av ett ytlager mulljord som underlagras av friktionsjord 
ovan berggrunden. Där jorddjupen är mäktigare förekommer även ett lager med kohesionsord. 
Berget går i dagen inom stora delar av planområdets nordöstra gräns samt delvis inom den 
västra delen av planområdet. 
 
Ytlagret i utförda provtagningspunkter är ca 0,2 till 0,6 meter tjockt och utgörs av mulljord, 
ställvis med inslag av grus och sand. All organisk jord är mycket sättningskänslig. 
 
Kohesionsjorden utgörs i huvudsak av grusig sandig siltig lera. Även grusig sandig lerig silt 
har påträffats. Materialet är till stor del skiktat. Lagrets mäktighet i utförda sonderingar 
varierar mellan 0 till ca 3,7 meter. Skjuvhållfastheten har undersökts med ving- och CPT-
sondering i två punkter. Dess härledda värden samt värderade medelvärde (19-23 kPa) 
redovisas i bilaga 1. Konflytgränsen har ej bestämts i samband med denna utredning men har 
vid utvärderingen av skjuvhållfastheten ansatts till 70 %. Det bedöms vara ett försiktigt valt 
värde då materialet har en låg vattenkvot och en relativt hög halt av silt och sand. Lerans 
sättningsegenskaper har ej undersökts i samband med denna utredning. Det kan därför inte 
uteslutas att sättningar uppstår vid belastning. Materialet är erosionskänsligt och flytbenäget i 
vattenmättat tillstånd. 
 
Friktionsjorden består i huvudsak av grusig sand med varierande halter av silt. Ställvis är 
dock silten den dominerande jordarten. Sonderingarna har trängt ner mellan 0 till ca 2,2 meter 
i friktionsjorden till dess att stopp mot sten, block eller berg erhållits. Materialet är 
erosionskänsligt och flytbenäget i vattenmättat tillstånd. 
 
Bergets nivå har ej bestämts. Sonderingarna har utförts till stopp mot sten, block eller berg ca 
0,6 till 5,5 meter under markytan. Berget går i dagen inom stora delar av planområdets 
nordöstra gräns samt delvis inom den västra delen av planområdet. 
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6 Grundvatten 

Fria vattenytor registrerades i tre av provtagningshålen på 0,4 till 0,9 meters djup. De övriga 
tre 0,6 till 3,0 meter djupa provtagningshålen var torra vid undersökningstillfället, se bilaga 1 
i tillhörande MUR. Grundvattennivån är ej bestämd. Befintligt dike väster om 
detaljplaneområdet var torrt vid undersökningstillfället. 

7 Sättningar 

All organisk jord är mycket sättningskänslig. 
 
Kohesionsjordens sättningsegenskaper har ej bestämts. Därför kan det inte uteslutas att den är 
normalkonsoliderad och sättningskänslig under rådande förhållanden. I normalkonsoliderad 
kohesionsjord ger alla påförda laster i form av till exempel byggnader, uppfyllnader eller en 
grundvattensänkning upphov till sättningar. För att bestämma sättningsegenskaperna erfordras 
ostörd provtagning samt CRS-analys (sättningsanalys) i ett geotekniskt laboratorium. 
Dessutom måste portrycksprofilen i leran bestämmas. 

8 Grundläggning 

Det bedöms finnas goda möjligheter att markgrundlägga planerade byggnader i de områden 
där lagerföljden består av friktionsjord. Där kohesionsjord förekommer kan grundläggning på 
plintar/pålar alternativt kompensationsgrundläggning bli aktuellt. I samband med 
detaljprojekteringen när byggnadernas lägen i plan och höjd bestämts rekommenderas att 
kompletterande undersökningar utförs för att kontrollera grundläggningsförhållanden 
närmare. 

9 Schaktning och erosion 

Förekommande jordar är erosionskänsliga och flytbenägna i vattenmättat tillstånd. Det 
innebär att vid schaktning eller andra markarbeten finns risk för ytuppmjukning och 
utflytning. Beroende på grundvattenytans läge kan en avsänkning krävas innan markarbeten 
påbörjas. Vid flytjordstendenser skall markarbeten avbrytas till dess att grundvattnet är 
avsänkt. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns 
risk för sidoerosion och bottenuppluckring. 
 
Inom den norra delen av detaljplaneområdet ska ett svackdike anläggas. Diket ska ta hand om 
och fördröja regnvatten vid extrema regnhändelser innan det leds vidare till det befintliga 
diket väster om området. Då diket dels ska utformas brett och grunt (ca 0,4 meter djupt) samt 
dels täckas med tät gräsvegetation bedöms risken för erosion som obefintlig. Längs med 
lokalvägen planeras makadamdiken där det ej heller bedöms förekomma någon erosion. 
 
Det befintliga diket väster om planområdet är mycket litet, se bild 4. Inom planområdet är det 
knappt noterbart. Risk för erosion i anslutning till diket bedöms som obefintlig. 

10 Stabilitet 

Det aktuella detaljplaneområdet är överlag relativt flackt. Längst i öster, där terrängen är 
något brantare, är jorddjupen ringa och marken utgörs av fastmark. Totalstabiliteten bedöms 
som tillfredsställande under rådande förhållanden. Sydöst om detaljplaneområdet finns ett 
brant bergparti som avslutas med en slänt som sluttar ner mot syd-sydväst. Även här bedöms 
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jorddjupen vara grunda och marken bestå av fastmark. Dessutom är avståndet och riktningen 
på slänten sådan att ett eventuellt skred ej påverkar detaljplaneområdet. Då relativt stora 
marknivåförändringar ska ske inom delar av området har dock stabiliteten beräknats i en 
sektion där förhållandena bedöms vara mest ansträngda. Beräkningssektionen är utförd inom 
den låglänta delen av terrängen och i anslutning till svackdiket, se ritning G201 och bilaga 2 
och 3.  
 
Beräkningsförutsättningar 
Stabilitetsberäkningarna har utförts i enlighet med IEG:s Rapport 6:2008. 
Beräkningsprogrammet som använts är GS Stability 22.1.0.0. 
 
Inom den norra delen av detaljplaneområdet ska ett svackdike anläggas. Diket ska bli ca 0,4 
meter djupt. Släntlutning på dikeskanten är satt till 1:4. Inom den nordvästra delen av 
detaljplaneområdet ska de största marknivåhöjningarna utföras. Stabiliteten har beräknats i 
sektion A (se ritning G201) där förhållandena bedöms vara mest ansträngda. Beräkningarna är 
gjorda med befintliga nivåer. Materialegenskaperna har valts och utvärderats med hjälp av 
utförda undersökningar samt TK Geo. Utvärderingen redovisas i bilaga 1 (skjuvhållfasthet). 
Vid beräkningarna har grundvattenytan förutsatts vara belägen 0,1 meter under den befintliga 
markytan vilket bedöms var på den säkra sidan.  
 
 
Dimensioneringssätt 
 
DA3 enligt SS-EN 1997-1 
 
Val av geoteknisk kategori 
 
GK2 
 
Val av säkerhetsklass 
 
SK2 (γd=0,91) 
 
Dimensionerande laster 
 
Dimensionerande last= γd × 1,1 × Gkj + γd × 1,4 × Qkj  
Gkj=permanent last 
Qkj=variabel last 
 
Den dimensionerande lasten är satt till 40 och 55 kPa. Där lasten är satt till 40 kPa har ingen 
utspetsning antagits. Där lasten satts till 55 kPa har den dock förutsatts spetsas ut från 55 till 
max 1 kPa (beräkningsprogrammet GS stability tillåter ej att lasten understiger 1 kPa) inom 
en sträcka av minst 4 meter. Den permanenta lasten är den samma som den dimensionerande 
lasten enligt ovan. Som information motsvarar 20 kPa lasten från 1 meter normaltung fyllning 
och 15 kPa motsvarar lasten från ett normaltungt 1½ plans enbostadshus. Dessa laster 
definieras som permanentalaster. Planeras variabla laster skall dessa beaktas i samband med 
detaljplanarbetet. Inom planerade vägar kan den variabla lasten sättas till 10 kPa enligt 
TKGeo. Detta ger en dimensionerande last på 13 kPa. 
 
Val av erfoderlig säkerhetsfaktor 
 
FEN = 1,0 (SK2) 
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12 Radon 

Radonundersökning har ej utförts i samband med denna utredning. Enligt SGU:s översiktliga 
radonkarta är detaljplanen belägen inom ett högriskområde. Innan byggnation sker ska 
radonhalten inom området kontrolleras. Ytterligare kontroller efter eventuella 
sprängningsarbeten kan bli aktuella då radonhaltiga pegmatitgångar kan bli blottade. 
Fyllnadsmaterial ska även kontrolleras. 

13 Slutsats 

Totalstabiliteten är tillfredsställande inom det aktuella detaljplaneområdet under förutsättning 
att den dimensionerande belastningsökningen begränsats till 55 kPa. Det förutsätter dock att 
lasten avlutas med en utspetsning från 55 till max 1 kPa inom en sträcka av minst 4 meter. 
Om utspetsning ej utförs skall den dimensionerande lasten begränsas till 40 kPa. Den 
dimensionerande lasten omfattar både eventuellt permanenta och variabla laster (se ovan). 

Det bedöms inte finnas någon risk för bergras som påverkar planområdet. Området lämpar sig 
väl för planerad exploatering i form av enbostadshus. När byggnadernas lägen i plan och höjd 
är bestämda bör dock kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att kontrollera 
grundläggningsförhållandena närmare. Innan byggnation sker ska radonhalten i 
förekommande jord/berg och fyllning kontrolleras. 

David Scherman Mattias Magnusson 
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RITNINGAR: 
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1 Objekt 

På uppdrag av Matsson byggkonsult AB, genom Pauline Sandberg, Ramboll Sverige AB har 
GEO-gruppen AB utfört en geoteknisk utredning för det rubricerade projektet. 

2 Syfte 

En geoteknisk undersökning har genomförts inför framtagandet av en ny detaljplan för 11 
stycken enbostadshus med tillhörande lokalväg. 

3 Underlag för undersökningen 

 Strömstads kommun, Miljö-och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, 2018-
08-29, "Grundkarta till detaljplan över del av Rossö 2:16 m.fl. Strömstads kommun"

 Ramböll, 2020-09-25, ”DP Rossö, Preliminär höjdsättning, Granskningshandling”
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Bild 3. Berg i dagen på andra sidan lokalvägen i söder. 

Bild 4. Mindre dike strax väster om detaljplaneområdet. 

6 Utsättning/Inmätning 

Borrpunkternas placering har satts ut i fält med GPS av GEO-gruppen AB. Koordinat- och 
höjdsystem Sweref 991200, RH2000. 
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7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda undersökningar 

Trycksondering har utförts i 5 punkter. 
Slagsondering har utförts i 6 punkter. 
CPT-sondering har utförts i 2 punkter. 
Vingsondering har utförts i 2 punkter. 
Skruvprovtagning har utförts i 6 punkter. 

7.2 Undersökningsperiod 

Den geotekniska undersökningen har utförts under januari 2019, september 2020 och 
december 2020. 

7.3 Fältingenjör 

Arbetet har utförts av Albin Jonsson och Robert Jönsson, GEO-gruppen AB. 

8 Geotekniska laboratorieundersökningar 

8.1 Utförda undersökningar 

Laboratorieundersökningarna har utförts på upptagna jordprover. Omfattningen redovisas i 
tabell 4. 

Tabell 4 Laboratorieundersökningar 

P
un

kt
 

Jo
rd

ar
t 

D
en

si
te

t 

W
n 

W
L
 

S
t 

fu

C
R

S
 

A
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1 × ×
2 × ×
3 × ×
4 × ×
5 × ×
6 × ×

8.2 Undersökningsperiod 

Laboratorieundersökningarna har utförts under januari 2019. 

8.3 Laboratorium 

Arbetet har utförts av David Scherman, GEO-gruppen AB. 

9 Grundvatten 

Fria vattenytor registrerades i tre av provtagningshålen på 0,4 till 0,9 meters djup. De övriga 
tre 0,6 till 3,0 meter djupa provtagningshålen var torra vid undersökningstillfället, se bilaga 1. 
Grundvattennivån är ej bestämd. Befintligt dike väster om detaljplaneområdet var torrt vid 
undersökningstillfället. 
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10 Härledda värden 

Jordart och vattenkvot redovisas i bilaga 1. Skjuvhållfastheten redovisas i bilaga 3. 



Bilaga 1

Sidan 1

PROVTABELL, SKRUVPROVTAGNING

Uppdrag: Del av Rossö 2:16, Strömstads kommun
Ärendenr: 18-308
Utförd av: David Scherman
Datum vy: 2019-01-28

Borrhål
Provtagn.-

nivå
Jordart

V.yta
mumy

Vatten- 
kvot %

Mtr.typ 
enl. 

AMA 
Anl. 13

Tjälfrl. 
klass 
enl. 

AMA 
Anl. 13

1 0,0-0,4 svart något sandig MULLJORD 0,5 85 6B 1

0,4-1,0 brungrå grusig siltig SAND 17 3B 2

1,0-1,3 brungrå grusig siltig SAND 15 3B 2

1,3-2,0 grå något grusig sandig siltig LERA 14 5A 4

2,0-3,0 grå något grusig sandig siltig LERA 15 5A 4

3,0-4,0 grå något grusig sandig siltig LERA 13 5A 4

4,0-5,0 grå något grusig sandig siltig LERA 14 5A 4

2 0,0-0,2 brunsvart MULLJORD 0,4 123 6B 1

0,2-1,0 brun grusig SAND 19 2 1

1,0-1,7 brun grusig siltig SAND 15 3B 2

3 0,0-0,2 MULLJORD torr 6B 1
0,2-1,0 brun grusig SAND 5 2 1

1,0-2,0 brun grusig sandig SILT 12 5A 4

2,0-3,0 brun grusig sandig lerig SILT 10 5A 4

4 0,0-0,1 svart MULLJORD 0,9 105 6B 1

0,1-1,0 brun siltig SAND 10 3B 2

1,0-2,0 gråbrun grusig siltig SAND 12 3B 2

2,0-2,3 brun grusig siltig SAND 14 3B 2

2,3-3,0 grå grusig sandig siltig LERA 14 5A 4

3,0-4,0 grå grusig sandig siltig LERA 16 5A 4

5 0,0-0,6 brunsvart grusig sandig MULLJORD torr 33 6A 3

6 0,0-0,2 brunsvart grusig sandig MULLJORD torr 20 6A 3

0,2-1,1 brun grusig sandig lerig TORRSKORPESILT 16 5A 4

GEO-gruppen AB Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se
Marieholmsgatan 122 Fax: 031-48 94 50 Hemsida: www.geogruppen.se
415 02 Göteborg
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Del av Rossö 2:16
18-308

2019-01-30

1.40 m
1.40 m
4.82 m
0.50 m
my

grsiSa
Normal
Glykol
Albin Jonsson
GeoTech

Djup  (m)

Strömstads kommun

1

2019-01-29

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4626
180516
0.844
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

256.30
250.10

-6.20

129.80
128.40

-1.40

6.93
6.94
0.01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 1.30

Densitet
(ton/m3)

1.80 Sa Med
Jordart

Anmärkning

P:\2018\18301-18350\18308\CPT\BH1.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2:1



C P T - sondering
Del av Rossö 2:16
18-308

2019-01-30

Strömstads kommun
1
2019-01-29

Projekt

P:\2018\18301-18350\18308\CPT\BH1.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.30
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60

Sida 1 av 1

0.50
1.30
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.71

Sa Med
Sa Med

Sa L
Si v L
Si L
Cl L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl L
Si L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl H

Klassificering

NC

NCSi
NC

NCSi

NC
NC
NC
NC
NC

NCSi

4.4
15.9
23.8
26.5
29.8
33.1
36.3
39.4
42.6
45.7
48.9
52.0
55.1
58.4
61.9
65.5
69.1
72.7
76.4
79.2

vo

4.4
11.9
15.3
16.5
17.8
19.1
20.3
21.4
22.6
23.7
24.9
26.0
27.1
28.4
29.9
31.5
33.1
34.7
36.4
37.6

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1.80
1.80
0.00
1.80
1.60
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.70
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90

((60.3))
((86.0))

(22.4)
((41.1))
((43.3))

(32.3)
(31.4)

((41.4))
(33.2)

((145.3))
(31.5)
(31.0)
(32.6)
(41.5)
(49.7)

(131.1)

o



38.5

(35.8)

OCR ID E MOC MNC

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

58.4 12.0
3 9
5.4

2 8
3 0

2 9

8 8

15.0
4.5
6.4

3.2
3.4

3.3

10.8

12.0
3.6
5.1

2.5
2.7

2.6

8.7

MPa MPa MPa

wLwL
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Strömstads kommun 
Del av Rossö 2:16 
Detaljplan 
Geoteknisk utredning 
 
PM 2, Angående planerad stödmur 
 
SGI har i ett yttrande (Diarie nr 5.2-1906-0431) inför antagandehandlingen 
påtalat att de saknar en bedömning av stabiliteten för en planerad mur.  
 
Enligt planbeskrivningen bedöms murens höjd variera mellan 0,6 till 1,2 meter 
och skall lokaliseras till den nordöstra plangränsen. Störst nivåskillnad är det i 
sydost för att sedan minska utmed gränsen mot nordväst. 
 
Där muren planeras att vara som högst sluttar den befintliga terrängen med 
lutningen 1:5. Enligt en närliggande utförd undersökningspunkt (borrhål 5) 
utgörs jordlagren av grusig sandig mulljord med en mäktighet av 0,6 meter. 
Slagsonderingen i punkten utfördes till stopp mot förmodat berg på 0,6 meters 
djup. Berget går även i dagen norr om den planerade muren. 
 
Där muren planeras vara som lägst sluttar den befintliga terrängen med 
lutningen 1:10. Enligt en närliggande utförd undersökningspunkt (borrhål 3) 
utgörs jordlagren av mulljord, grusig sand samt grusig sandig silt som delvis är 
lerig. Materialet bedöms vara fast till mycket fast. 
 
Med anledning av ovanstående bedöms en stödmur med planerad höjd kunna 
uppföras med bibehållen tillfredsställande stabilitet. Notera att mullhaltig jord 
bör skiftas ut vid grundläggnings samt att sprängning kan komma att erfordras 
längs delar av den planerade sträckan. 
 
 
 
 
 
 
Mattias Magnusson     David Scherman 
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Naturvärdesinventering inom del av Rossö 
2:16, Strömstads kommun
Sammanfattning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Ramboll Sverige AB gjort en na-
turvärdesinventering inom del av fastigheten Rossö 2:16 i Strömstads kommun inför planerad 
detaljplan för nya enfamiljsbostäder. Naturvärdesinventeringen skall utgöra underlag för ställ-
ningstaganden i detaljplanen. 
 Inventeringen har utförts enligt den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI), SS 
199000:2014, som en NVI på fältnivå med detaljeringsgraden medel och tilläggen naturvärdes-
klass 4 och värdeelement. Utöver naturvärdesinventeringen (NVI) har uppdraget som syfte att 
bedöma områdets betydelse för ekosystemtjänster och för grön infrastruktur.
 Inventeringsområdet ligger i norra delen av Rossö. Större delen av inventeringsområdet ut-
görs av yngre blandskog. Området ligger inom ett utpekat riksintresse för naturvård – Strömstads 
kommuns kust- och innerskärgård. 
 Under inventeringen avgränsades ett naturvärdesobjekt som bedömdes till naturvärdesklass 
3 (påtagligt naturvärde) och ett objekt som bedömdes till naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). 
Sexton värdeelement bestående av olika typer av värdefulla träd och död ved i form av högstub-
bar och lågor noterades i området. Ett fåtal naturvårdsarter påträffades under inventeringen. 
 De avgränsade naturvärdesobjekten är av positiv betydelse för den biologiska mångfalden 
och bör beaktas vid en eventuell exploatering i området. En mindre del av området bedöms ha 
positiv betydelse för biologisk mångfald även i ett grönt infrastrukturperspektiv. 
 Områdets förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster kommer i viss mån att försämras vid 
en exploatering. 
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Inledning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Ramboll Sverige AB gjort en natur-
värdesinventering inom del av fastigheten Rossö 2:16 i Strömstads kommun, Västra Götalands 
län. Inom området planeras detaljplan för nya enfamiljsbostäder. Naturvärdesinventeringen skall 
utgöra underlag för ställningstaganden i detaljplanen. 
 Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera och avgränsa geografiska områden i 
landskapet som har positiv betydelse för den biologiska mångfalden samt att dokumentera och 
naturvärdesbedöma dessa. Utöver naturvärdesinventeringen (NVI) har uppdraget som syfte att 
bedöma områdets betydelse för Grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Metod
Arbetet har skett genom analys av kartor, ortofoton och befintlig dokumentation angående na-
turvärden och arter samt genom fältbesök. Inventeringen har utförts enligt den svenska standar-
den för naturvärdesinventering (NVI), SS 199000:2014. Inom ramen för NVI identifieras områden 
med betydelse för biologisk mångfald som naturvärdesobjekt. Varje objekt tilldelas en av föl-
jande fyra naturvärdesklasser:

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde
• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
• Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde (utförs som tillägg)

Benämningen ”lågt naturvärde” tillskrivs områden som inte eller endast i ringa omfattning bi-
drar positivt till biologisk mångfald. Dessa områden räknas inte som naturvärdesobjekt och de 
tilldelas inte någon naturvärdesklass. De olika naturvärdesklasserna och de bedömningsgrunder 
som används för klassningen beskrivs i bilaga 1. I bilagan förklaras även några av de begrepp som 
används inom standarden och i denna rapport. 
 Enligt standarden skall även landskapsobjekt avgränsas om det finns naturvärden av land-
skapsekologisk karaktär. Landskapsobjekt behöver inte naturvärdesbedömas till naturvärdes-
klass. I bilaga 1 redovisas för i vilka situationer ett landskapsobjekt skall avgränsas.
 Inventeringen har utförts som en NVI på fältnivå med detaljeringsgraden medel och med 
tilläggen naturvärdesklass 4 samt värdeelement. Detaljeringsgraden medel innebär att ytor av 
positiv betydelse för biologisk mångfald ner till 0,1 hektar eftersöks och avgränsas som natur-
värdesobjekt. Linjeformade objekt avgränsas om de har en längd av 50 meter eller mer och en 
bredd av 0,5 meter eller mer. Naturvärdesobjekt som kan identifieras ur resultat från tidigare 
utförda inventeringar skall enligt standarden avgränsas oavsett storlek. Även mindre objekt som 
utföraren upptäcker och som kan redovisas utan avsevärt merarbete skall redovisas. Tillägget na-
turvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
– identifieras och avgränsas. Tillägget värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga
för inventeringsområdets naturvärde (exempelvis gamla träd och hålträd), eftersöks, kartläggs
och identifieras. Detta så att det är möjligt att se var värdeelementen förekommer, oavsett om
de ligger i ett naturvärdesobjekt eller inte.

Naturvärdesinventeringen inleddes med en förstudie i syfte att ta reda på tidigare dokumen-
terad information om naturen i inventeringsområdet. Arkivstudier påbörjades genom att studera 
aktuella kartor och ortofoton. Information om utpekade och skyddade områden hämtades från 
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens GIS-tjänster (Länsstyrelsen Västra Götaland 2018, Skogssty-
relsen 2018). Uppgifter om förekomst av djur- och växtarter hämtades från Artportalen.

Fältinventering av området genomfördes av biologen Lars Gerre den 29 oktober 2018. Vädret 
var molnigt med svag vind och några plusgrader. Inventeringsområdet är cirka 1,9 hektar stort 
och visas på ortofoto i figur 1. Naturvärdesobjekt avgränsades och beskrevs. Naturvärdesbedöm-
ning har skett utifrån de två bedömningsgrunderna art och biotop i enlighet med standarden. 





8

Som stöd för benämning av biotoper har den tekniska rapporten för NVI-standarden (SIS 2014b) 
och Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998) använts. Värdeelement och naturvårdsarter mät-
tes in med GPS i koordinatsystem SWEREF 99 TM. Särskilda kvaliteter, såsom stor stamdiameter, 
död ved och håligheter hos träd som är intressanta ur naturvärdessynpunkt noterades. Ingen 
fördjupad artinventering har utförts men naturvårdsarter som noterades under inventeringen 
redovisas i rapporten och kommer att rapporteras in till Artportalen. 
 Utanför ramen för en NVI gjordes en bedömning av områdets betydelse för Grön infrastruk-
tur och ekosystemtjänster. 

Resultat
Förstudie
Inventeringsområdet ligger på den norra delen av Rossö (figur 1). Större delen av inventerings-
området utgörs av tätare blandskog på svagt sluttande eller plan mark. Östra delen av området 
ligger i en sluttning åt sydväst. I den västra halvan finns några fuktiga stråk. Vid den västra kanten 
av området fanns en öppen åkerteg fram till åtminstone 1950-talet. Denna har därefter vuxit 
igen med skog. En liten väg med äldre ursprung går igenom området (Länsstyrelsen Västra Göta-
land 2018, Skogsstyrelsen 2018).
 Berggrunden i området består enligt SGU:s berggrundskarta av sur intrusivbergart (granit, 
granodiorit, monzonit m.m.). Större delen av området täcks av postglacial sand som i norra de-
len, i något högre terräng, övergår i berg utan eller med mycket tunna jordlager. Jorddjupet be-
döms vara som djupast med mer än en meter i den södra delen av området (SGU 2018a, b och 
c). Området ligger mellan 21 och 30 meter över havet. För cirka 4 500 år sedan låg inventerings-
området vid en havsvik (SGU 2018d).  
 Det finns mycket få fynd av arter inrapporterade från inventeringsområdet eller dess när-
maste omgivningar. En spillkråka (NT) och gammalgranslav Lecanactis abietina har observerats i 
barrskogen cirka 150 meter norr om området i augusti 2018 (Artportalen 2018). 
 I direkt anslutning väster och öster om inventeringsområdet finns tomtmark med befintlig 
småhusbebyggelse och gator. Området avgränsas i söder av en liten väg som rundar en liten 
skogsbevuxen bergkulle. Norr om området finns skogsmark. Inventeringsområdets läge i förhål-
lande till områden med tidigare dokumenterade naturvärden samt skyddade områden visas på 
karta i figur 2. 
 Hela Rossö ligger inom det stora riksintresset för naturvård Strömstads kommuns kust- och 
innerskärgård. Inom denna del av riksintresseområdet finns ett böljande landskap med skogsbe-
klädda åsar med huvudsakligen tunt eller obefintligt jordtäcke och mellanliggande dalstråk med 
både öppen jordbruksmark och skog på öar i en skärgård med grunda vikar. På öarna finns en 
varierad och rik variation av naturtyper med strandängar, torrängar på kalkrik mark, lövskogspar-
tier och hällmarkstallskog. Värdefulla bestånd av kusttallskog finns på öarna (Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2008).
 Inventeringsområdet gränsar i norr till ett naturvärdesområde med hällmarker och inslag av 
äldre hällmarkstallskog som fick klass 3 – naturvärden (Objekt 39 - Hällmarker på norra Råssö) i 
en naturinventering av kommunens kustområden. I området finns en rik lavflora. De två ovanliga 
och marklevande arterna papill-lav Pycnothelia papillaria och stentagel Pseudophebe pubescens 
har påträffats i området. Skalbaggen grönhjon Callidium aeneum (NT) påträffades i området (Na-
turcentrum AB 2012). Larven lever i döda grenar på långsamväxande äldre eller gamla granar, 
ibland även på tall (Artdatabanken 2018).
Planområdet ligger i direkt anslutning söder om strandskyddat område. Kosterhavets national-
park ligger som närmast cirka 900 meter väster om området. I det omgivande landskapet finns 
enstaka registrerade skyddsvärda träd. Det närmsta är en grov ask, cirka 200 meter sydost om 
inventeringsområdet (Länsstyrelsen Västra Götaland 2018). 
 Ett lövskogsobjekt ligger cirka 600 meter öster om inventeringsområdet. Hela detta ädell-
övskogsområde finns även med i kommunens naturvårdsplan (Område nr 10 – Ädellövskogen i 





Figur 3. Ortofoto över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdesobjekt samt noterade värdeelement.
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Beskrivning: En storblockig sluttning med gammal tallskog samt hällmarkstallskog i inventerings-
områdets östra del. I sluttningen är tallskogen tätare och högre med stort inslag av gammal tall. 
Skogen är olikåldrig med mindre inslag av yngre gran och björk samt litet inslag av ung lönn och 
rönn. De äldsta tallarna har utvecklat ”pansarbark” och är sannolikt över 200 år, eventuellt över 
250 år gamla (värdeelement nr 1–8, figur 4 och 5).
 Ung ek och enbuskar växer som ett glest buskskikt under tallarna. Flera av enbuskarna håller 
på att tyna bort. I fältskiktet finns framför allt kruståtel, mycket stensöta samt mindre fläckar av 
blåbärsris. Kaprifol är vanligt förekommande och kryper över blocken. 
De finns ett litet inslag av grov död ved (värdeelement nr 9). Flera unga granar och tallar har 
relativt nyligen blåst ner vid områdets södra kant. Blocken täcks förutom av stensöta även av 
mossor som består av vanliga arter. I områdets högre liggande östra del glesnar skogen ut. Tal-
larna är här lågväxta och knotiga. Här finns öppna hällmarker som domineras av renlavar och 
ljung. Hällmarkstallskogen fortsätter utanför objektet och inventeringsområdet åt öster. Objektet 
avgränsas i söder av småhustomter och i väster av yngre blandskog. I området finns lite spår av 
tidigare stentäktverksamhet.

Värde: Påtagligt biotopvärde. Visst artvärde.
Motivering: Den gamla, olikåldriga tallskogen med inslag av grov död ved bidrar till att området 
bedöms ha ett påtagligt biotopvärde. Blockigheten och de öppna hällarna bidrar till att gynna 
många mossor och lavar. Inga vedlevande insekter eller spår av dessa påträffades vid invente-
ringen. Att de gamla tallarna står relativt öppet och ljust och att grova döda grenar förekommer 
på träden är dock positivt och träden bedöms potentiellt kunna utgöra livsmiljö för ovanliga 
vedinsekter. Gammal tallskog, som inte är hällmarkstallskog, är mycket ovanligt i södra Sverige. 
Objektet bedöms ha att påtagligt naturvärde. Objektet ingår i ett större område med hällmarker 
och äldre hällmarkstallskog utanför inventeringsområdet. 

Figur 4 (nedan). Miljöbild från den södra delen av natur-
värdesobjekt 1. I området finns stort inslag av gammal tall 
i en blockig sluttning. (Naturvärdesträd nummer 3-6 syns 
till höger i bild). I övre delen (till vänster i bild) övergår 
skogen i gles hällmarkstallskog. Vy åt sydost. 

Figur 5 (nedan). Gammal tall i naturvärdesob-
jekt 1. Flera av träden i området har utvecklat 
en tydlig ”pansarbark”. 
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Naturvärdesobjekt 2       Naturvärdesklass: 4
Objekt-ID: 2
Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Björksumpskog
Naturvårdsarter: Entita
Artrikedom: -  
Tidigare inventeringar: -

Beskrivning: Området består av mogen, flerskiktad björksumpskog med mindre inslag av gran 
(figur 6 och 7). Videbuskar förekommer som ett tätt buskskikt i skogen. I fältskiktet förekommer 
främst tuvull och blåbärsris och i bottenskiktet vitmossor. Det finns ett större inslag av död björk-
ved, både stående och liggande (värdeelement nr 13–16). Ett par entitor påträffades i området. 
Det lilla objektet avgränsas av en öppen hustomt i väster och omges i övrigt av yngre blandskog.

Värde: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde.
Motivering: Den mogna björkdominerade skogen med flera värdeelement i form av grov död ved 
bedöms ge ett visst biotopvärde. Spår av födosökande hackspett påträffades på en död björk. En-
titan är en hålhäckande stannfågel som föredrar olikåldrig, flerskiktad lövskog. Arten har i Sverige 
minskat med mer än 50 % under en trettioårsperiod på grund av förlust av livsmiljöer (Ottosson 
m.fl. 2012). Inga naturvårdsarter i övrigt påträffades i området och objektet är litet. Området 
bedöms ha ett lågt artvärde (dock nära ett visst artvärde på grund av förekomsten av entita).

Figur 6. Björksumpskog i na-
turvärdesobjekt 2. I området 
finns stort inslag av död ved. 
Såväl liggande som stående 
döda träd är viktiga strukturer 
för en mängd olika organis-
mer. De utnyttjas exempelvis 
som födosökslokal och boplats 
för fåglar och insekter samt 
som livsmiljö för svampar, 
mossor och lavar. Vy åt norr 
från den sydvästra kanten av 
området.

Figur 7. Den södra kanten av 
naturvärdesobjekt 2. Björk-
sumpskogen omges till större 
del av ung, tät blandskog.
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Övriga områden
Större delen av inventeringsområdet består av ytor som inte ingår i något naturvärdesobjekt.
I området består naturmiljön huvudsakligen cirka 50-årig barrdominerad, likåldrig blandskog 
med både gran och tall och med stort inslag av lövträd, framför allt av björk. Det finns ett mindre 
inslag av ek, klibbal, asp och sälg samt lite ung rönn och lönn. Skogen är tämligen enskiktad och 
tät. Fältskiktet är dåligt utvecklat men blåbär och kruståtel förekommer fläckvis samt vanliga 
arter som vårfryle. Stensöta är vanligt förekommande på block. Inslaget av död ved är litet och 
består av klenare ved (figur 8 och 9).

Figur 8. I inventeringsområ-
det finns huvudsakligen tät, 
yngre blandskog. Vy åt öster 
från den angränsande vägen 
i söder.

Figur 9. Yngre blandskog med stort löv-
inslag i den östra delen av området.
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I norra delen av området glesnar skogen och övergår i mogen blandskog med tall och gran och 
med inslag av björk, även med inslag av äldre björkar och tallar. I denna del finns mycket blåbärs-
ris och örnbräken samt inslag av lingon i fältskiktet. Större block och hällmarkspartier förekom-
mer här och var. 
 I den västra delen finns ett parti med glesare blandskog bestående av gran, björk, klibbal 
och asp som bedöms vara lite äldre än omgivande skog (figur 10). Skogen växer här delvis på 
före detta åkermark. Skogen är här flerskiktad med unga granar under de större träden och med 
ett mindre inslag av grova aspar (figur 11, värdeelement nr 9–10). En hålasp och grov död ved 
påträffades i denna del (värdeelement nr 11). Tuvtåtel och lite harsyra förekommer i fältskiktet. 
Närmast runt hustomten i väster är skogen avverkad. I den västra delen finns flera låga, delvis 
diffusa stenmurar i den täta skogen. Dessa och intilliggande grunda diken omgärdar delvis den 
tidigare jordbruksmarken. Ett dike finns även i den södra delen av inventeringsområdet.
 På stenmurarna växer vanliga mossor. Signalarten vågig sidenmossa Plagiothecium undula-
tum påträffades på några platser i den västra delen av området. Arten har dock ett lågt signal-
värde i denna del av landet. En kungsfågel (VU) observerades den i västra delen av området. 
En spillkråka (NT, Af) hördes söder om inventeringsområdet. Centralt vid den lilla vägen genom 
området påträffades högar med tippad sten och jord (figur 12). 

Figur 10. I den västra delen av 
området finns ett parti med gles 
mer högvuxen skog på igenvuxen 
före detta jordbruksmark. Några 
naturvärdesträd (nummer 10-12) 
mättes in i denna del av invente-
ringsområdet. Vy åt sydost.  

Figur 11. En grov vid basen mur-
ken asp som troligen snart kom-
mer att falla (naturvärdesträd 
nummer 10). 

Figur 12. Längs den lilla vägen i 
västra delen av inventeringsom-
rådet finns högar med sten- och 
jordmassor. Vy åt nordost.

Figur 13. Vy åt väster över den lilla 
vägen inom inventeringsområdet. 
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Värdeelement 
Sexton värdeelement mättes in under inventeringen. Värdeelementen utgörs av olika typer av 
värdefulla träd och död ved i form av högstubbar och lågor (figur 4-7 samt 11). Värdeelementen 
listas i tabell 1 och finns markerade på ortofoto över området i figur 3.

NR TYP BESKRIVNING FOTO
1 Naturvärdesträd Gammal tall.
2 Naturvärdesträd Gammal tall.
3 Naturvärdesträd Gammal tall. Figur 4
4 Naturvärdesträd Gammal tall. Uppskattad ålder 250 år eller mer. Figur 4
5 Naturvärdesträd Gammal tall. Figur 4
6 Naturvärdesträd Gammal tall. Uppskattad ålder 250 år eller mer. Figur 4
7 Naturvärdesträd Gammal tall.
8 Naturvärdesträd Gammal tall.
9 Död ved Grov låga av tall.
10 Naturvärdesträd Grov lutande asp. Murken och knäckt vid basen. Figur 11
11 Naturvärdesträd Grov asp.
12 Naturvärdesträd Grov hålasp med bruten topp. Låga intill.
13 Död ved Högstubbe av björk med spår av födosök från hack-

spett.
Figur 6 och 7

14 Död ved Högstubbe av björk. Figur 6
15 Död ved Högstubbe av björk. Figur 6
16 Död ved Högstubbe och låga av björk.

Tabell 1. Beskrivning av värdeelement.

Naturvårdsarter och övriga arter
Ett fåtal naturvårdsarter noterades i inventeringsområdet under fältinventeringen (tabell 2). 
Spillkråkan Dryocopus martius är en rödlistad art (NT, Nära hotad) som observerades strax utan-
för inventeringsområdet. Arten är en stannfågel som föredrar högstammig barr- eller blandskog 
som helst bör vara variationsrik med gott om död ved och gamla träd. Spillkråkan är en nyckelart 
då den hackar ut bohål som senare används av många andra arter av hålhäckande fåglar som 
knipa, storskrake och flera ugglor samt av däggdjur som mård och olika fladdermöss. Bohålet 
hackas ofta ut i en grov asp eller tall vars ved dessförinnan helst mjuknat av vedsvampangrepp. 
Det moderna skogsbruket är det största hotet mot arten. I Bohuslän uppskattas beståndet till 
300 par (Ottosson m.fl. 2012). Arten är markerad med B i Artskyddsförordningens bilaga 1 (SFS 
2007:845). 
 Inventeringsområdet ingår troligen i ett revir för spillkråka. Skogen i området bedöms dock 
som huvudsakligen för tät och ung för att vara bra livsmiljö för arten. Några aspar i områdets 
västra del bedöms kunna bli framtida lämpliga boträd.
  Entitan Poecile palustris är en hålhäckande stannfågel som föredrar olikåldrig, flerskiktad, 
fuktig lövskog. När ett par entitor väl etablerat ett revir stannar de i området livet ut. Arten är 
inte rödlistad men har i Sverige minskat med mer än 50 % under en trettioårsperiod på grund 
av förlust av livsmiljöer och brist på lämpliga bohål. Det moderna skogsbruket är den huvudsak-
liga anledningen till minskningen. I Bohuslän uppskattas beståndet till 3 600 par (Ottosson m.fl. 
2012).
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 Kungsfågel Regulus regulus är en rödlistad art (VU, Sårbar) som observerades i inventerings-
området. Arten häckar i grandominerad skog och är delvis en flyttfågel. Den observerade indivi-
den kan ha varit på flyttning. Kungsfågeln har minskat i antal sedan 1990-talet men är fortfarande 
vanlig i södra Sverige. Orsakerna till denna minskning är okända (ArtDatabanken 2018, Ottosson 
m.fl. 2012).  
 I skogen i den västra delen av inventeringsområdet noterades även signalarten vågig siden-
mossa Plagiothecium undulatum. Arten har dock lågt signalvärde i denna del av landet.

VETENSKAPLIGT 
NAMN

SVENSKT 
NAMN

TYP AV ART FÖREKOMST

FÅGLAR
Dryocopus martius Spillkråka Rödlistad (NT), Af Noterad strax utanför området.
Poecile palustris Entita Minskande -50 %. Noterad i västra delen av området.

Tabell 2. Noteringar av naturvårdsarter från fältinventeringen. Spillkråkan omfattas av Artskyddsförordningen.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Högst naturvärden inom inventeringsområdet har tallskogen med gamla tallar och förekomst 
av död ved i naturvärdesobjekt 1. Det finns biologiska värdefulla tallskogar i de södra kustområ-
dena i Strömstads kommun (Naturcentrum AB 2012). Inventeringsområdet gränsar till ett större 
naturvärdesområde med värdefull äldre hällmarkstallskog på norra Rossö (område 39, figur 2). 
Ytterligare ett naturvärdesområde med liknande naturmiljöer ligger cirka 500 meter sydväst om 
inventeringsområdet (område 41, figur 2). På öarna Vanarna och Gunnarsholmen i norr (cirka 
800 mer från inventeringsområdet) finns orörd naturskog som har mycket högt värde för biolo-
gisk mångfald. På öarna finns bland annat orörd äldre barrskog och hällmarkstallskog. Området 
fick klass 1 – unika naturvärden – under inventeringen av kustområdet. Ytterligare äldre kusttall-
skogar med höga naturvärden finns på Resö, 2,1 kilometer åt nordväst (Naturcentrum AB 2012, 
Strömstads kommun 2008). Kusttallskogar är ovanliga i övriga delar av Bohuslän.
 Möjligheterna att bevara livskraftiga populationer av naturvårdsarter knutna till äldre och 
gammal kusttallskog torde vara större i ett landskap där det finns ett relativt stort inslag av denna 
typ av skog. Spridningsmöjligheterna för arter ökar om inte avståndet mellan lämpliga livsmiljöer 
är så långt. Tallskogen i naturvärdsobjekt 1 har ett värde även i ett landskapsperspektiv – i en 
grön infrastruktur. Skogen ligger i vad man kan benämna en värdetrakt för kusttallskogar i norra 
Bohuslän och i en potentiell spridningskorridor mellan värdefulla tallskogar på norra Rossö och 
öarna i norr. 
 Ekosystemstjänster kan delas in i fyra grupper; försörjande, reglerande, kulturella och stöd-
jande (Naturvårdsverket 2015). 

• Exempel på försörjande ekosystemtjänster är produktion av trävirke, bioenergi och spannmål. 
• Reglerande tjänster innefattar pollinering, reglering av klimat med mera. 
• Kulturella ekosystemtjänster är exempelvis människors möjlighet till naturupplevelser och till 

naturturism. 
•  Stödjande ekosystemtjänster är de som finns för att övriga tjänster skall fungera. Exempel på 

stödjande tjänster är fotosyntes och jordmånsbildning. 

Vid en exploatering av området bedöms framför allt följande ekosystemtjänster beröras:
På längre sikt förlorar området permanent sin förmåga att producera virke och råvara till pappers- 
och massaindustri, sågverk och till träbränsle. Området förlorar även funktionen klimatreglering 
eftersom CO2 inte i samma utsträckning kommer att kunna lagras in i träd och mark. Närboende 
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kan uppleva ett förändrat lokalklimat med mer vindpåverkan när skogen tas bort. Skogsområdet 
kan förlora en kulturell ekosystemtjänst som ströv- och rekreationsområde för i första hand de 
närboende. Eftersom ytan som planeras att exploateras är relativt liten bedöms betydelsen av 
områdets försämrade förmåga att producera ovan nämnda ekosystemtjänster sammantaget som 
liten.

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Ett naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och ett område med visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4) avgränsades vid naturvärdesinventeringen. Områdena är av po-
sitiv betydelse för den biologiska mångfalden och bör beaktas vid en exploatering i området. I 
objektet med påtagligt naturvärde finns gammal tallskog som bedöms ha ett värde även i ett 
grönt infrastrukturperspektiv. 
 Den övriga skogsmarken inom inventeringsområdet är antingen ung eller påverkad av skogs-
bruk i sen tid. Även om det i en del av denna skogsmark finns ett inslag av värdeelement i form 
av död ved och naturvärdesträd bedöms denna skogsmark inte nå upp till kriterierna för natur-
värdesobjekt. Denna del av området bedöms därför ha lågt naturvärde. 
 Endast ett fåtal naturvårdsarter noterades vid fältinventeringen. Inventeringsområdet be-
döms kunna utgöra livsmiljö för några naturvårdsintressanta fågelarter. Inventeringen utfördes i 
oktober vilket inte är en optimal tidpunkt för inventering av exempelvis kärlväxter. Något ytterli-
gare besök för att inventera arter i området bedöms dock inte behövas.
 Vid en exploatering försämras områdets förmåga att tillgodose flera ekosystemtjänster. Den-
na försämring bedöms dock som liten. 
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Bilaga 1. 

Naturvärdesinventering (NVI)
- enligt svensk standard SS 199000:2014

Naturvärdesinventering (NVI) är en process där geografiska områden av positiv betydelse för 
biologisk mångfald identifieras, avgränsas, dokumenteras och naturvärdesbedöms samt att re-
sultatet redovisas. Resultatet av en naturvärdesinventering kan användas som beslutsunderlag 
inför exploatering, fysisk planering eller naturvårdsplanering.

Rio Göteborg utför inventeringar med utgångspunkt från de metoder och begrepp som anges i 
SS 199000:2014 med tillhörande teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. Nedan redogörs för bland 
annat olika naturvärdesklasser och begrepp som används inom ramen för standarden.

Naturvärdesbedömning och naturvärdesklasser
Inom ramen för NVI identifieras områden med betydelse för biologisk mångfald som naturvär-
desobjekt. Naturvärdesobjekten bedöms och naturvärdesklassas utifrån bedömningsgrunder för 
arter och biotoper. Som stöd för naturvärdesbedömningen används matrisen nedan. Naturvärdesobjekt 
med naturvärdesklass 1 till 4 är viktiga områden att bevara och vårda för att uppfylla de av riks-
dagen antagna miljömålen.

Bedömningsgrunder vid naturvärdesbedömning (NVI). Figuren är hämtad från SVENSK STANDARD SS 199000:2014.
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Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde: Hit hör områden med högt art- och biotopvärde. Det 
kan till exempel innebära att det förekommer ett stort antal naturvårdsarter och att det finns bio-
topkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald i stor omfattning och med uppenbart 
god kvalitet. Till denna naturvärdesklass hör områden med störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald och de har särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller 
global nivå. 

Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: Hit hör områden med högt art- eller biotopvärde. Det kan 
till exempel innebära att det förekommer ett stort antal naturvårdsarter eller att det finns biotop-
kvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald i stor omfattning och med uppenbart god 
kvalitet. Hit hör också områden med påtagligt art- och biotopvärde. Till denna naturvärdesklass 
hör områden med stor positiv betydelse för biologisk mångfald och de har särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Naturvärdesklassen motsva-
rar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogs- och ädellövskogsinventeringens klass 1 och 
2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens 
klass 1-3, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 
rikkärrs-inventeringens klass 1-3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekär-
nor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. 

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: Hit hör områden med påtagligt art- eller biotopvär-
de. Det kan till exempel innebära att det förekommer flera naturvårdsarter eller att det finns flera 
biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald. Hit hör också områden med visst 
art- och biotopvärde. Till denna naturvärdesklass hör områden med påtaglig positiv betydelse 
för biologisk mångfald och det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
Naturvärdesklassen motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar 
ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogs- och ädellövskogsinven-
teringens klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.

Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde: Hit hör områden med visst art- eller biotopvärde. Det 
kan till exempel innebära att det förekommer enstaka naturvårdsarter eller att det finns enstaka 
biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald. Till denna naturvärdesklass hör 
områden med viss positiv betydelse för biologisk mångfald och det är av betydelse att den totala 
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätt-
hålls eller förbättras. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella in-
venteringar som gjorts. Naturvärdesklassen är användbar för områden som tydligt påverkats av 
mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald.

Lågt naturvärde tillskrivs geografiska områden som inte eller endast i ringa omfattning bidrar 
positivt till biologisk mångfald. Ett område med lågt naturvärde har obetydliga art- eller bio-
topvärden. Det innebär att det inte förekommer några naturvårdsarter och att biotopkvaliteter 
av betydelse för biologisk mångfald saknas eller är av negativ betydelse för biologisk mångfald. 
Dessa områden räknas inte som naturvärdesobjekt och tilldelas inte någon naturvärdesklass. 

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekolo-
gisk karaktär skall redovisas som geografiska områden. 

Enligt standarden skall landskapsobjekt avgränsas:
•  när landskapets positiva betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan
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karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse
• när de ingående naturvärdesobjekten tillsammans ger förutsättningar för naturvårdsarter

som är knutna till ett landskap med en kombination av olika naturtyper snarare än till en-
skilda naturtyper

• när områden utanför naturvärdesobjekten tillsammans med de ingående naturvärdesobjek-
ten skapar en helhet som har positiv betydelse för biologisk mångfald.

Begrepp inom NVI 
Inventeringsområde är det geografiska område som omfattas av en enskild naturvärdes-inven-
tering.

Naturvärdesbedömning är en bedömning av ett geografiskt områdes betydelse för biologisk 
mångfald. Bedömningen görs bland annat utifrån förekomst av naturvårdsarter och kvalitet av 
biotoper. Kulturhistoriska spår eller geologiska förutsättningar som har betydelse för den biolo-
giska mångfalden vägs in i bedömningen. Bedömning och klassning görs utifrån skalorna som 
beskrivs i den svenska standarden. 

Biologisk mångfald är benämningen på variationsrikedomen bland levande organismer av alla 
ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de 
ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan 
arter och av ekosystem. 

Biotop är ett område med enhetlig miljö och organismsammansättning. Naturtyp är en samman-
fattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I NVI anges benäm-
ningar och definitioner på olika naturtyper. I exempelvis naturtypen Skog och träd finner man 
biotoper såsom alsumpskog, hällmarkstallskog och strandskog.

Livsmiljö är de miljöer som en art behöver för alla sina behov, till exempel vilo-, reproduktions-, 
födosöks-, och övervintringsmiljöer.

Naturvärdesobjekt är ett i naturvärdesinventeringar avgränsat geografiskt område med natur-
värde. Det utgörs av en dominerande naturtyp och kan bedömas till en och samma naturvärdes-
klass. 

Landskapsobjekt är ett geografiskt område med naturvärde av landskapsekologisk karaktär. Ett 
landskapsobjekt kan innehålla en eller flera olika naturtyper. Oftast omfattar ett landskapsobjekt 
ett eller flera naturvärdesobjekt, men det kan också avgränsas utan att några sådana objekt ingår. 

Naturvårdsart är en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av sär-
skild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter omfattar arter som är skyddade, rödlista-
de arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Skyddade arter omfattas av förbud enligt 4-9 
§§ artskyddsförordningen, med vissa undantag. Rödlistade arter är arter som enligt den inter-
nationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i
Sverige. Typiska arter är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. An-
svarsarter har en betydande del av sin totala population inom ett begränsat geografiskt område.
Det geografiska området kan vara ett land, landskap, län eller en kommun. Signalarter indikerar
naturvärde, de är användbara för att lokalisera och urskilja naturmiljöer med naturvärde.

Nyckelart är en art vars förekomst på ett avgörande sätt påverkar förutsättningar för biologisk 
mångfald. Ett exempel på en nyckelart är bäver som skapar småvatten och död ved vilket skapar 
livsförutsättningar för en mängd andra arter. Vresros på sandstränder är ett exempel på en ne-
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gativ nyckelart. Nyckelarter hanteras separat enligt NVI och ingår inte i begreppet naturvårdsart. 
Vissa nyckelarter kan dock även vara naturvårdsarter. 

Värdeelement är en mindre del av en biotop som är av positiv betydelse för biologisk mångfald, 
till exempel gamla träd, hålträd och död ved.
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PM T01 - Trafikutformning 

Uppdrag Detaljplan Rossö, från granskningsskede 

Beställare Mattsson byggkonsult AB 

Från Ardit Ramani & Anton Nilsson 

Till Paul Mattsson 

PM nummer T01 

1. Bakgrund och förutsättningar

I och med den planerade exploateringen i Rossö som beskrivs i det pågående 

detaljplanearbetet, undersöks förutsättningar och möjligheter för att trafikera 

området. Det bostadsområde som planeras ställer krav på framkomlighet för 

både personbilstrafik, gång- och cykeltrafik samt utrycknings- och 

avfallsfordonstrafik. Inom ramen av detta uppdrag genomförs körspårsanalys, 

profilstudie av den föreslagna vägen samt rekommenderad höjdsättning av 

gatan vilken utgör underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen. 

Höjdsättningen har anpassats efter anslutning till befintlig huvudgata samt för 

att optimera mängden schakt och fyllnad. 

Det finns ett antal givna förutsättningar för detta trafikutformningsförslag. Den 

angöringsgata som föreslås förse de nya bostäderna med trafik in i området ska 

utformas enligt en, av beställaren, given sektion. Sektionen utgörs av en 

körbana på 3,5 m med tillhörande makadamdike på ena sidan om 1,2 m. Detta 

ger ett vägområde om totalt 4,7 m. Vid trafikmöte (personbil), tillåter det 

överkärningsbara makadamdiket detta, om än med små marginaler.  

Enligt givna förutsättningar är en breddning av vägområdet inte önskvärt, detta 

då en bredare vägsektion skulle avvika från områdets karaktär. En bred sektion 

riskerar också att inbjuda till längsgående parkering på grund av närheten till 

det lokala badområdet.  

Det område som innesluts av den nya angöringsgatan och den befintliga vägen 

måste uppgå till tre tomter om ca. 890 kvadratmeter vardera.    

Datum 2020-09-21 

Ramboll Sverige AB 

Box 5343,Vädursgatan 6 

402 27  Göteborg 

T: +46-10-615 60 00 

D:  

www.ramboll.se 

Unr 1320043903 
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Org nr 



PM 

Detaljplan Rossö, från granskningsskede 

Unr 1320043903 \\
ra

m
s
e
\p

u
b
\g

o
t1

\s
sp

\2
0
1
9
\1

3
2
0
0
4
3
9
0
3
 d

p
 r

o
s
s
ö
\3

_
te

k
n
ik

\t
\d

o
k
u
m

e
n
t\

b
e
sk

ri
v
n
in

g
a
r\

p
m

 t
0
1
 -

 t
ra

fi
k
u
tf

o
rm

n
in

g
.d

o
c
x
 

2(9) 

2. Körspårsanalys och trafiksäkerhet

Med hänsyn till områdets och vägens karaktär bedöms det dimensionerande 

fordonet för gatan vara utryckningsfordon (brandbil). Enligt VGU är typfordon LU 

om 10 m (Trafikverket 2012) det man utgår från och gatans radier anpassas 

utefter. 

Ett antagande har gjorts där det främsta trafikflödet kommer från sydöst (se 

Figur 1) vilket har betydelse för dimensionering av ytterradien vid inkörning på 

den nya gatan.  

Tillgänglighet för räddningstjänst till de två fastigheter ovanför 2:121 bedöms 

mest lämpligt komma i färdriktning från den nordvästra korsningen. Detta för en 

rakare inkörning i det fall det uppstår en händelse i behov av det. Ingen särskild 

vändplan för utrycknings- och avfallsfordon anläggs, vändning sker genom 

rundkörning.  

Mellan den yttre tomtgränsen till väst på Fastighet 2:121 och gränsen för 

makadamdiket, återspeglas en ljusblå streckad yta som eventuellt kan förvärvas 

av fastighetsägaren. Den gulstreckade ytan alldeles bredvid markerar 

makadamdiket. 

Figur 1 – Översikt 
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En kritisk punkt är infarten till den nya gatan där siktkraven inte uppfylls med 

den, i planförslaget, föreslagna utformningen. En sikttriangelanalys (Figur 2) 

visar att Fastighet 1:121 inrymmer en mindre byggnad som hamnar inom den 

röda zonen och medför siktproblematik.  

För bostadsområden utgörs siktkraven av att en hinderfri yta, som inte 

överstiger 80 cm i höjd, inom ett område 10 meter till och från korsning erhålls 

(Figur 4). 

En viktig konsekvens av trafikutredningen är att utfart från angöringsgatan bör 

ske via den nordvästra anslutningspunkten för utrycknings- och avfallsfordon. 

Detta eftersom den södra korsningen (Figur 3) medför ett större intrång på 

angränsande tomtmark. 

Med hänsyn till områdets karaktär och låga förväntade trafikflöden bedöms detta 

som en mindre avvikelse. Konsekvensen av att göra avsteg i siktkraven blir en 

minskad trafiksäkerhet som i synnerhet kan påverka yngre trafikanter med låg 

trafikvana. Då erforderligt utrymme för att förskjuta korsningen finns tillgängligt 

bör trafiksäkerheten i korsningen prioriteras. Avsteg från siktkrav bör ej göras i 

de fall då alternativa och genomförbara utformningsförslag uppfyller kraven.    

I planbestämmelserna som begränsar respektive tomt ska byggrätten regleras 

för att inte åsamka sikt och framkomlighetsproblem. Detta gäller i synnerhet 

kurvor, vilka bedöms som mest kritiska. Det dimensionerande fordonets svep, 

det vill säga chassit, överlappar tomtmark vilket betyder att exempelvis häckar 

eller staket bör placeras med ett visst säkerhetsavstånd till vägkant. 

Figur 2 - Kritiska hörn ur sikt- och framkomlighetsperspektiv. 
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Figur 3 - Körspårsanalys med flöde från nordväst 

Figur 4 - Sikttriangel i bostadsområde. (Bild hämtad från:    

http://www osteraker se/boendemiljo/trafikochgator/trafikreglerochsakerhet/dittansvarfortrafiksakerhet 

ensomfastighetsagare 4 24307edd16b51404cb55fa html) 
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3. Profil och höjdsättning

Den befintliga terrängen är relativt flack i det område där exploateringen

planeras. Dagvattenavrinning sker mot makadamdiket (skevning) och ställer

inga krav på specifik längsgående lutning på gatan.

En ny föreslagen väglinje har ritats i profilen med ett antal plushöjder

utplacerade. Väglutningen mellan dessa punkter är med god marginal under 6 %

vilket är ett riktvärde för nybyggnad, enligt VGU, som inte bör överskridas för

mest optimala framkomlighet (Tabell 1). Ur ett trafikalt perspektiv utgör

terrängen inga begräsningar för den tänkta planen och exploateringen. De

tillkommande fastigheternas FG-höjd anpassas efter vägens nivå.

Tomtanslutningar mot vägen bör ej överstiga 3,5 % i längdslutning.

Figur 5 - Profil av mittlinje på ny väg. Startar från korsningen nordväst och slutar vid korsningen i 

sydöst. 

Figur 6 - Start- och slutpunkt i plan. 
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Tabeller 

 

Tabell 1 

 

 
Källa: https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_ut

formning_krav.pdf (sid. 170) 
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Illustration 1. Översikt över Rossö och utredningsområdets belägenhet på norra delen av ön. © Lantmäteriet.
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Rossö 2:16, Tjärnö socken, Strömstads kommun,  
Västra Götalands län 
Arkeologisk utredning. En fyndplats och en hägnad

Sammanfattning
Uppdragsgivaren önskar upprätta ny detaljplan 
för fastigheten Rossö 2:16 för att kunna uppföra 
nya bostäder. Länsstyrelsen har gett Kulturland-
skapet i uppdrag att utreda ifall okända forn-
lämningar finns inom området. Resultatet skall 
kunna användas som planeringsunderlag.

Som ett resultat av utredningen har två öv-
riga kulturhistoriska lämningar registrerats 
inom utredningsområdet: I första schaktet på-
träffades fyra flintavslag som registrerades som 
en fyndplats, L2019:6341, och i östra delen av 

utredningsområdet mättes en stengärdesgård 
in, L2019:6340. Förutom dessa har Kulturland-
skapet fastställt att inga lämningar av forntida 
karaktär finns bevarade på platsen. Området 
kring fyndplatsen var påtagligt stört av sentida 
aktivitet, bedömningen gjordes att eventuella 
anläggningar som funnits här därmed blivit för-
störda.

Inga fortsatta åtgärder föreslås inom nu ak-
tuellt utredningsområde.
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Inledning
Syfte
Uppdragsgivaren önskar upprätta ny detaljplan 
för fastigheten Rossö 2:16 för att kunna uppföra 
nya bostäder. Länsstyrelsen har gett Kulturland-
skapet i uppdrag att utreda ifall okända forn-
lämningar finns inom området. Resultatet skall 
kunna användas som planeringsunderlag.

Utredningsområdet
Fastigheten Rossö 2:16 är belägen på den nord-
västra delen av Rossö kallad Höjden, se  illustra-
tion 1. Fastigheten är i nuläget obebyggd men 
ligger i direkt anslutning till bebyggelse. Utred-
ningsområdet upptar endast delar av fastighe-
ten.

Större delen av utredningsområdet är bevux-
et med blandskog främst bestående av mogna 
granar och lövträdssly. Rakt genom utrednings-
området i nordväst-sydöstlig riktning finns res-
terna av den äldre landsvägen som slingrade 

sig tätt intill gårdarna i området, illustration 2. 
I dagsläget är vägsträckan ersatt av en ny, söder 
om utredningsområdet, men den äldre vägen 
används fortfarande av fotgängare.

På spridda platser sticker berghällar fram un-
der mossa och trädrötter och jordlagret i dessa 
områden är stundtals inte mer än några centi-
meter djupt. Strax utanför utredningsområdet i 
nordöst ligger igenväxande klapperstensfält in-
till öppna berghällar och en hel del klappersten 
återfinns även innanför den nordöstra långsidan 
av utredningsområdet.

Inom en femhundrametersradie kring utred-
ningsområdet återfinns elva registrerade läm-
ningar i form av bland annat boplatser, fyndplat-
ser, rösen och by-/gårdstomter: totalt åtta övriga 
kulturhistoriska lämningar och tre fornlämning-
ar, se illustration 1. Exempelvis har flintavslag, ett 
par skafthålsyxor, en flintskära samt tre flintdol-
kar upphittats (L1967:1820, L1967:1916, L1967:1819, 
L1967:1311, L1967:1413, L1967:1965 och L1967:1478). 
I syd och sydöst finns två by-/gårdstomter som 

Illustration 2. Resterna av den tidigare landsvägen. Foto mot syd.
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tillhört Rossö Uppegård och Rossö by (L1967:1966 
och L1967:1462). På toppen av Vetteberget skall 
det enligt Göteborgsinventeringen ha funnits ett 
röse (L1967:5935) och öst om berget har ett tio-
tal gropar, tolkade som stybbgropar, påträffats 
(L1967:1428).1

Utredningsområdet är därtill beläget inom 
riksintresse för kulturmiljövården (kulturland-
skap med fiske- och jordbruksbebyggelse), inom 
kommunal kulturmiljö (skärgårdsbebyggelse 
och odlingslandskap) samt inom regionalt vär-
defullt odlingslandskap, se illustration 1.

Tidigare undersökningar
Inga tidigare undersökningar har gjorts inom 
utredningsområdet.

1 Fornsök

Metod
Utredningen genomfördes under två dagar i 
november 2019, dels genom inventering och 
dels genom schaktning med maskin. Schakten 
fördelades över området, men schaktningsmöj-
ligheterna begränsades av mycket våta väder-
förhållanden, trädrötter samt större stenar. På 
grund av främst väderförhållandet fick försöken 
att schakta i vissa delar av området överges då 
schakten direkt fylldes med vatten.

Schakt och framkomna lämningar mättes in 
med RTK-GPS, beskrevs och fotograferades.

Arbetet utfördes av arkeologerna Linda Wi-
gert, Andreas Toreld och Olof Håkansson. Vädret 
var mycket mulet och delvis regnigt.

Illustration 3. Resultatkarta med grävda schakt och inmätta lämningar. © Lantmäteriet.
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Utredningsresultat
Schakt
Totalt öppnades sexton schakt på spridda plat-
ser inom utredningsområdet, se illustration 3. I 
första schaktet, som låg i en en sydvästsluttning 
strax intill en mindre bergshöjd, påträffades fyra 
flintavslag, se bild på baksidan av rapporten. I öv-
rigt framkom inga fynd av forntida karaktär. De 
schakt som öppnades omkring schakt 1 (schakt 
2-4) var märkbart påverkade av sentida aktivitet 
och innehöll stora mängder recent material.

Av de sexton schakt som öppnades under ut-
redningen vattenfylldes ett direkt och ett flertal 
andra vattenfylldes mycket snabbt, för exempel 
se illustration 4-6. Detta skedde främst i de ber-
giga nordöstra delarna av utredningsområdet, 
men även på andra platser inom området.

På större delen av området bestod jordlagren 
av fin sand, för exempel se illustration 7-9. Schak-
ten längs med den nordöstra långsidan av utred-
ningsområdet innehöll märkbart mer sten än 
schakten längs med den sydvästra sidan. Utför-
ligare beskrivning av schakten finns i Bilaga 1.

Anläggningar
Inga anläggningar påträffades vid schaktningen.

Fynd
Under utredningen hittades fyra flintavslag i 
schakt 1. Dessa lämnades i schaktet. Fynd av 
flinta har sorterats med stöd av Sorteringssche-
ma för flinta.2 Utförligare beskrivning av fynd-
materialet finns i Bilaga 2.

Lämningar
Två kulturhistoriska lämningar i form av övriga 
kulturhistoriska lämningar har registrerats i 
Kulturmiljöregistret: en fyndplats (L2019:6341) i 
schakt 1, samt en stengärdesgård (L2019:6340) i 
den västra delen av utredningsområdet, se illus-
tration 3. Stengärdesgården ska under 1900-talet 
ha använts för att hägna in betesdjur.3 Utöver 
stengärdesgården finns inga synliga lämningar 
ovan mark. Gärdesgården är inmätt i sin helhet, 
även de delar som fortsatte utanför utrednings-
området. Utförligare beskrivning av lämning-
arna finns i Bilaga 3.

Analysresultat
Inga naturvetenskapliga analyser har genom-
förts inom ramen för utredningen.

2 Andersson m fl 1978
3 Ulf Magnusson, samtal 20 november 2019
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Illustration 5 (ovan vänster). Olof mäter in ett blött schakt 9. Foto mot öst. Illustration 6 (ovan höger). Schakt 11, ytterligare ett typexem-
pel på den mycket våta grund som finns i området. Foto mot nordöst.
Illustration 5 (ovan vänster). Olof mäter in ett blött schakt 9. Foto mot öst. Illustration 6 (ovan höger). Schakt 11, ytterligare ett typexem-
pel på den mycket våta grund som finns i området. Foto mot nordöst.

Illustration 4. Schakt 3 fylls snabbt med vatten medan grävmaskinen fyller igen schakt 1 och 2. Foto mot syd.
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llustration 7 (överst). Markägarna Jörgen och Ulf hjälper till med 
schaktningen. Här vid ett sandigt och fyndtomt schakt 4. Foto 
mot nordöst. Illustration 8 (till vänster). Schakt 16, ytterligare 
ett typexempel på hur många av schakten innehöll fin, rödbrun 
sand. Foto mot öst. Illustration 9 (ovan). Andreas och Olof under-
söker sandlagret i schakt 15. Foto mot sydväst. 
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Illustration 10. Historisk karta från 1828. Området där utredningsområdet ligger var obebyggt även då. © Lantmäteriet.

Illustration 11. Historisk karta från 1881. Området där utredningsområdet ligger var obebyggt, men stengärdesgården verkar ha om-
gärdat mark som använts för odling. © Lantmäteriet.
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Tolkning  och antikvarisk 
bedömning
Efter avslutad utredning har två nya övriga kul-
turhistoriska lämningar registrerats inom ut-
redningsområdet: en fyndplats, L2019:6341, samt 
en stengärdesgård, L2019:6340.

Området kring fyndplatsen var påtagligt 
stört av sentida aktivitet, bedömningen görs 
att eventuella anläggningar som kan ha funnits 
här sannolikt är förstörda. Detta baseras på de 
stora mängder recent material som påträffades i 
schakt 2-4, i märkbart omrörda lager.

Av historiska kartor från 1828 och 1881 fram-
går att utredningsområdet inte har varit bebyggt 
under denna tid. Delar av området har dock nytt-
jats som betesmark och åkermark, stengärdes-
gården är den enda kvarvarande lämningen från 
denna tid, illustration 12.På kartan från 1881 syns 
ett avgränsat område, brukat som odlingsmark, 
vars gräns delvis stämmer överens med stengär-
desgårdens nutida utbredning, se illustration 11.

Värdering av måluppfyllelsen
Utredningen genomfördes enligt plan och upp-
satta mål uppnåddes. Inga avvikelser har rap-
porterats.

Förslag på ytterligare åtgärder
Kulturlandskapet anser att utredningen klar-
lagt att inga bevarade fornlämningar finns inom 
utredningsområdet. Bevisligen har människor 
vistats vid fyndplatsen i sydöst, men då kring-
liggande lager är förstörda anses chanserna för 
bevarade lämningar eller fler fynd mycket små. 
Kulturlandskapet anser att inga vidare antikva-
riska åtgärder krävs inom utredningsområdet.

Stengärdesgårdar i anslutning till jordbruks-
mark åtnjuter biotopskydd enligt Miljöbalken 
7 kap. 11 §. Stengärdsgården inom utrednings-
området ligger dock i skogsmark, illustration 12. 
Kulturlandskapet föreslår däremot att gärdes-
gården får ligga kvar i det fall exploateringspla-
nerna genomförs, då den utgör den sista synliga 
lämningen från tiden då området utnyttjats för 
jordbruk. Om detta inte är möjligt ställer sig 
Kulturlandskapet bakom Strömstads kommuns 
önskemål om att den bör flyttas och återuppbyg-
gas inom planområdet.4

4 Strömstads kommun 2019

Illustration 12. Del av stengärdesgården, lämning L2019:6340. Foto mot syd.
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Källor

Litteratur

1978

Digitala källor

Fornsök 2019 https://app.raa.se/open/fornsok/

Strömstads kommun 2019

Muntliga källor

Ulf Magnusson 2019 Samtal 20 november 2019.

Kartor

Lantmäterimyndigheternas arkiv 1828 Enskifte, Laga skifte. 14-TJÄ-3
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1881 Hemmansklyvning. 14-TJÄ-113

Andersson, Stina; Rex Svensson, Ka-
rin; Wigforss, Johan

”Sorteringsschema för flinta.” Fyndrapporter 1978. Rapporter 
över Göteborgs Arkeologiska Musei undersökningar.

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl. 
Samrådshandling upprättad 2019-06-10. 
https://www.stromstad.se/download/18.5b73130216afec7ef08
35594/1560255332483/1.%20Planbeskrivning%20samr
%C3%A5d%20DP%20Ross%C3%B6.pdf
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Bilagor

1. Schakt
2. Fynd
3. Lämningar
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Fyndlista. Fastighet Rossö 2:16, L2019:6341, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Projekt nr 19241 AUT.
Fynd nrMaterial Sakord Hemvist Antal KommentarFyndstatus

1 Flinta Avslag Schakt 1 4 - Ej tillvaratagen Nej Ja

Svallad 
(ja/nej)

Patinerad (ja/
nej)

Bilaga 1 - Schakt

Bilaga 2 - Fynd

Lagerbeskrivning (m) AnlFyndProv

1 4,0 1,3 0,20 0,30 - Ja -

2 4,0 1,3 0,25 0,40 - - -

3 4,0 3,0 0,30 0,50 - - -

4 4,0 3,0 0,35 0,35 0-0,1 förna, 0,1-0,2 ljusgrå sand, därunder rostbrun sand. - - -

5 10,0 2,0 0,25 0,30 - - -

6 3,0 1,3 0,25 0,25 0-0,1 förna, därunder gul sand. Schaktet vattenfylldes snabbt. - - -

7 3,0 2,5 0,30 0,30 0-0,1 förna, därunder ljusgrå sand. I södra delen frilades berg. - - -

8 4,0 2,5 0,30 0,35 0-0,1 förna, därunder grusig, rostbrun sand och lera. - - -

9 6,0 2,5 0,35 0,35 0-0,25 förna, och matjord, därunder grusig sand. - - -

10 4,0 2,5 0,20 0,35 0-0,1 förna, därunder grusig, gulbrun sand. - - -

11 4,0 2,5 0,20 0,30 0-0,15 förna, därunder grusig, rostbrun sand. - - -

12 3,0 1,3 0,20 0,30 0-0,1 förna, därunder sandigt grus. - - -

13 4,0 2,0 0,20 0,40 0-0,1 förna, 0,0-0,15, därunder järnrik, rostbrun sand. - - -

14 4,0 2,5 0,30 0,35 0-0,1 förna, därunder rostbrun sand. - - -

15 6,5 2,5 0,20 0,30 0-0,1 förna, 0,1-0,17 ljusgrå sand, därunder ljust rostbrun sand. - - -

16 3,5 1,3 0,20 0,30 - - -

Schakt 
nr

Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Minsta 
djup (m)

Största 
djup (m)

0-0,1 förna, därunder sand och grusig, stenig sand. Fyra 
flintavslag påträffades.

0-0,1 förna, 0,1-0,2 omrörda lager med recent material, 
därunder sand och enstaka större stenar.

0-0,2 förna, därunder sand och enstaka större stenar, upp till 
0,5 m st. Fynd i form av modernt skräp strax under förnan.

0-0,1 förna, därunder rostbrun, grusig sand och sten. Stenarna 
påträffades i norra delen av schaktet, i söder fanns enbart sand.

0-0,1 förna, 0,1-0,17 ljusgrå sand, därunder flammig ljusgrå till 
rostbrun sand.

Lämning nrTyp Beskrivning Antikvarisk status

L2019:6340 Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning

L2019:6341 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning

Stengärdesgård, 230 m l (NV–SÖ, SV-NÖ och NV-SÖ), 0,6–1,2 m br och
 0,5–0,6 m h, byggd i två till fyra lager av 0,3–1,2 m st stenar. En 2,5 m br 
öppning finns i sträckan som går SV-NÖ.
Fyndplats för 4 flintavslag. Påträffades i schakt under arkeologisk 
utredning 2019. Lämnades kvar i schaktet.

Bilaga 3 - Lämningar
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Uppdrag Detaljplan Rossö, från granskningsskede 
Beställare Mattsson byggkonsult AB 
Från Liina-Maija Raittila 
Till Paul Mattsson 
PM nummer 

Höjdsättningsprinciper 

Höjdsättningen avser sex tomter i detaljplanområdet. 

Höjdsättning har utförts med grundkarta som underlag och ska ses som 
preliminär. Området gränsas av befintliga vägen Höjden i sydväst, den nya 
gatan i nordöst, en befintlig fastighet i väst och ett svackdike i norr. Höjder för 
fastigheten i väst, Höjden och nya gatan är fastställda. Svackdiket har inte 
studerats i detalj, men anses följa befintliga marknivåer.  

Byggnadernas läge är inte fastställda i plankartan, därför anges spann för FG. 

Höjdsättningsprincip har varit att säkerställa erforderlig dagvatten- och 
skyfallshantering samt tillgänglighet och hitta en rimlig nivå för fyllning och 
schakt. I detaljprojektering ska dessa aspekter studeras vidare.  

Datum 2020-10-05 
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Geoteknisk utredning 
 
PM 3, Angående trafiklast 
 
SGI har i ett yttrande (Diarie nr 5.2-1906-0431) inför antagandehandlingen 
uppmärksamma att informationen i Projekterings PM Geoteknik (GEO-gruppen 
AB, 2019-02-05, Rev C 2021-01-18) inte kommer från TK Geo 13 Dokument-
ID TDOK 2013;0667 Version 2.0 som är den senaste versionen. Informationen i 
Projekterings PM Geoteknisk kommer från version 1.0 av samma dokument. 
 
Ändringen i TK Geo 13 innebär att den variabla lasten ska sättas till 15 kPa 
istället för 10 kPa. Detta ger en dimensionerande last på 19 kPa istället för 13 
kPa. Planeras variabla laster skall detta beaktas i samband med detaljplanarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
Mattias Magnusson     David Scherman 
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KS/2007-0037

KS § 14 FÖP Strömstad-Skee - förslag till 
antagandehandlingar

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. anta fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07

2. anta och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kerstin Karlsson (L) och Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot avslagsbeslutet vad 
gäller Kerstin Karlssons tilläggsyrkande:
Vi reserverar oss emot att område 27, Mariedal, strukits som tänkbart område för 
äldreboende i den fördjupade översiktsplanen.
Området är visserligen inte aktuellt för särskilt boende idag, men vi vill att 
möjligheten att bygga boende för äldre på denna plats finns för framtida behov.
Länsstyrelsen understryker i sitt yttrande av den 3 juni 2020 att det är angeläget 
att i ett tidigt skede utreda möjligheterna till bebyggelse i förhållande till 
strandskyddet. Idag gäller inte strandskydd för området men vid en ny 
detaljplaneläggning infaller automatiskt strandskydd varför det för den framtida 
planeringen är av vikt att i god tid finna argument och utreda möjligheterna.

Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1. 
Åsa Torstensson (C) och Kerstin Karlsson (L) ställer sig bakom Bengt Bivrins 
reservation vad gäller Bengt Bivrins andra tilläggsyrkande.

Moderaterna reserverar sig mot beslutet i sin helhet, se bilaga 2.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ställer sig bakom Moderaternas 
reservation.

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska ersätta den kommunomfattande 
översiktsplanen (ÖP) för området Strömstad-Skee.

Ändringar av FÖP efter utställning följer det som anges i det särskilda utlåtandet, 
daterat 2020-08-24. Utlåtandet godkändes av KS 2020-09-30.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 12
Tjänsteskrivelse 2021-01-13 av översiktsplanerare Björn Richardsson
Antagandehandling 2021-01-07, A4-dokument samt 3 st. A3- kartor
Samrådsredogörelse 2019-05-22
Särskilt utlåtande 2020-08-24
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-06-03
Sammanställning av miljöbedömning
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. anta fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07

2. anta och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S), Pia Tysklind (S) Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Kerstin Karlsson (L) yrkar, med instämmande från Åsa Torstensson (C), att område 
27 ligger kvar i FÖP:en för framtida behov av äldreboende av någon typ.

Bengt Bivrin (MP) yrkar att delområdena 13, 14 och 18 på Mällbyhöjden ska 
strykas och att framtida cykelvägar ska redovisas i planen.
Åsa Torstensson (C) och Kerstin Karlsson (L) instämmer i Bengt Bivrins yrkande att 
framtida cykelvägar ska redovisas i planen.

Jörgen Molin (M) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson Kristiansen (M), 
Mattias Gustafsson (SD) och Rose-Marie Fagerberg (KD), på avslag att anta den 
fördjupande översiktsplanen Strömstad- Skee.

Kent Hansson (S) yrkar avslag på att område 26-27 ska ligga kvar i planen med 

motiveringen att Strömsdalens grönområde är ett rekreations- och strövområde 
som är viktigt att bevara.

Mats Granberg (S) yrkar avslag på Kerstin Karlssons, Bengt Bivrins och Jörgen 
Molins yrkanden.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jörgen Molins förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
arbetsutskottets förslag och nej-röst för Jörgen Molins förslag. 

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 4 nej-röster för Jörgen 
Molins förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
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Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej

1 Kent Hansson S 1 Ja  
2 Mats Granberg S 2   Ja  
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja  
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4    Nej
5 Marielle Alvdal FI 5   Ja  
6 Mattias Gustafsson SD 6    Nej
7 Lars Tysklind L 7 Kerstin Karlsson L Ja  

8
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8    Nej

9 Jörgen Molin M 9    Nej
10 Åsa Torstensson C 10   Ja  
11 Bengt Bivrin MP 11   Ja  
 Summa 7 4

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin Karlssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för avslag av Kerstin Karlssons förslag och nej-röst för bifall till Kerstin 
Karlssons förslag.

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för att avslå förslaget mot 2 nej-röster för att bifalla förslaget och 
4 som avstod från att rösta beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget.
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Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår

1 Kent Hansson S 1 Ja   
2 Mats Granberg S 2   Ja   
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4   Ja   
5 Marielle Alvdal FI 5   Ja   
6 Mattias Gustafsson SD 6     Avstår
7 Lars Tysklind L 7 Kerstin Karlsson L  Nej  

8
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8     Avstår

9 Jörgen Molin M 9     Avstår
10 Åsa Torstensson C 10    Nej  
11 Bengt Bivrin MP 11     Avstår
 Summa 5 2 4

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins första 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins andra 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Beslutet skickas till
MBN, TN, BUN, ON, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB
Länsstyrelsen
Diariet
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Bilaga 2
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KS/2007-0037

KSau § 12 FÖP Strömstad-Skee - förslag till 
antagandehandlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. anta fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07

2. anta och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marie Edvinsson Kristiansen (M) reserverar sig mot beslutet och uppger:
Det finns inte något lagligt krav på en fördjupad översiktsplan i enlighet med 
förslaget. Däremot finns lagliga krav på översiktsplan och planeringsstrategi. 
Förslaget är dessutom fortfarande för detaljerat. Därför önskar vi att planförslaget 
inte antas.

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska ersätta den kommunomfattande 
översiktsplanen (ÖP) för området Strömstad-Skee.

Ändringar av FÖP efter utställning följer det som anges i det särskilda utlåtandet, 
daterat 2020-08-24. Utlåtandet godkändes av KS 2020-09-30.

Beslutsunderlag
Följande handlingar tillhör FÖP Centrum-Skee:

 Antagandehandling 2021-01-07, A4-dokument samt 3 st. A3- kartor
 Samrådsredogörelse 2019-05-22
 Särskilt utlåtande 2020-08-24
 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-06-03
 Sammanställning av miljöbedömning

 
Bilagorna till FÖP utgör underlag och finns tillgängliga på kommunens webbsida. 
De behöver inte godkännas av KF och kan komma att uppdateras vid ett senare 
tillfälle. Länk till FÖP Centrum-Skee

Förslag till beslut
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att

1. antaga fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07
2. antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning

Förslag till beslut under sammanträdet
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att planen inte ska antas.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-01-13 Ärende: KS/2007-0037
KS - Utvecklingsavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Fördjupad översiktsplan - FÖP Strömstads tätort med Skee 

Kommunledningsförvaltingens förslag till beslut
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att

1) antaga fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07

2) antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska ersätta den kommunomfattande 
översiktsplanen (ÖP) för området Strömstad-Skee.

Ändringar av FÖP efter utställning följer det som anges i det särskilda utlåtandet, 
daterat 2020-08-24. Utlåtandet godkändes av KS 2020-09-30.

Ärendet
Kommunen är skyldig att ha en översiktsplan som redovisar en långsiktig 
utvecklingsstrategi och grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden. En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden 
underlättar bygglovhantering, detaljplanering, och andra tillståndsprövningar. 

Inom områden med riksintresse eller artskydd krävs omfattande utredningar 
innan bebyggelse kan medges på en viss plats. Dessa utredningar är i allt 
väsentligt gjorda i denna FÖP. Ansökningar som följer FÖP kan hänvisa till de 
utredningar som redan finns.

Kommunen kan medge avsteg från översiktsplanen. Då krävs en motivering av 
varför avsteget ska beviljas och i vissa fall komplettering av de utredningar som 
har gjorts till FÖP.

ÖP och övriga FÖP aktualitetsförklarades av KF i juni 2018. Hela översiktsplanen 
blir därmed aktuell fram till mitten av nästa mandatperiod. Då krävs ett nytt 
ställningstagande av KF i form av en antagen planeringsstrategi.

Mer information om syfte och regelverk finns på boverkets webbsida.
Länk till Boverket / Översiktsplan



2 (2)

2021-01-13 Ärende: KS/2007-0037

Kartan regler och rekommendationer är anpassad för visning i kommunens 
kartportal där övriga ÖP och FÖP finns tillgängliga för allmänheten.
Länk till kartportal

Större delen av tätorterna Strömstad och Skee täcks av detaljplaner, vilket ska 
visas i kartportalen. För att se ställningstaganden i FÖP inom områden med 
befintliga detaljplaner släcker man lagret detaljplan. I pdf-versionen till antagande 
har detta lösts genom två kartor: en med och en utan detaljplanerna redovisade.

Beslutsunderlag
Följande handlingar tillhör FÖP Centrum-Skee:

 Antagandehandling 2021-01-07, A4-dokument samt 3 st. A3- kartor
 Samrådsredogörelse 2019-05-22
 Särskilt utlåtande 2020-08-24
 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-06-03
 Sammanställning av miljöbedömning

Bilagorna till FÖP utgör underlag och finns tillgängliga på kommunens webbsida. 
De behöver inte godkännas av KF och kan komma att uppdateras vid ett senare 
tillfälle. Länk till FÖP Centrum-Skee

Björn Richardsson
översiktsplanerare
0526-196 80
bjorn.richardsson@stromstad.se

Terése Lomgård
t.f. utvecklingschef
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Beslutet skickas till
MBN, TN, BUN, ON, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB
Länsstyrelsen
Diariet









LÄSANVISNING

Inledning / Utgångspunkter

I denna del beskrivs planens syfte, planområdet och planens förhåll-
ningssätt till övrig översiktlig planering. Här beskrivs även utgångs-
punkterna för planen med koppling till Strömstads kommuns Vision 
2030.

Planförslag

I denna del redovisas planen. Inledande beskrivs planförslaget som hel-
het med en övergripande tematisk redovisning av grönstruktur, bebyg-
gelse och trafik samt en formulering av gällande  regler och planens 
rekommendationer för mark- och vattenanvändningen inom plan-
området. Till redovisningen av planen som helhet hör 2 kartor; Regler 
och rekommendationer samt övergripande Mark- och vattenanvändning. 
Planförslaget beskrivs därefter mer ingående för de fem delområden 
som planområdet är indelat i utifrån geografiskt läge och övergripande 
karaktär. För respektive delområde redovisas föreslagen mark- och vat-
tenanvändning i karta samt riktlinjer till stöd för kommande planering 
inom utpekade utvecklingsområden. 

Konsekvenser

I denna del är planens miljömässiga, sociala och ekonomiska kon-
sekvenser beskrivna. Tonvikten är lagd på miljökonsekvenserna, 
vilka är redovisade i avsnittet Miljökonsekvensbeskrivning. Planens 
förenlighet med berörda riksintressen och strandskyddsbestämmel-
ser behandlas och förslaget stäms av mot miljökvalitetsnormer och  
miljömål. I konsekvensdelen beskrivs även de avvägningar och föränd-
ringar av planförslaget som gjorts under processens gång.

Fortsatt arbete

Slutligen beskrivs i denna del de åtgärder som är planerade eller behövs 
vid genomförande av planen, liksom tidplan och ansvar för dessa.
De olika delarna i denna fördjupade översiktsplanen har olika status. 
De kan delas upp i huvudgrupperna PLANEN och dess UNDERLAG. 
Där de delar som ingår i planen är politiskt beslutade och hanteras som 
översiktlig plan i enlighet med Plan- och bygglagen. Underlag utgör 
stöd till planen. De antas inte politiskt och kan därmed uppdateras 
kontinuerligt. 



Politiskt antagna delar av planen

 Inledning/Utgångspunkter

 Planförslag

  Konsekvenser 

 Fortsatt arbete

Underlag till planen

 Intressen och anspråk



Collage av bilder från centrala Strömstad. Bilderna visar från ovan; bostadsbebyggelse i Myren, kanoter vid Nötholmen, 
Strömstad centrum sett från vattnet, äldre bebyggelse längs Vatulandsgatan, spåren vid södra infarten, stadsparken, småbåts-
hamnen vid Kebal, bebyggelse på Torskholmen och bostadsbebyggelse vid Kebal. 
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10 FÖP Strömstad-Skee

Inledning

respektive kommuns översiktliga planering. Denna fördjupade över-
siktsplan för Strömstad-Skee har beaktat såväl rekommendationerna 
som de strategiska Blå inspelen och inarbetat dessa i handlingen. När 
denna FÖP antas ersätter den därmed de rekommendationer som Blå 
ÖP ger inom planområdet.

Kommunala måldokument
Följande kommunala måldokument har betydelse för fördjupningen 
av översiktsplanen:

Vision 2030, antagen 2016-04-05
En vision och långsiktiga mål för utvecklingen i Strömstads kommun. 
Ett övergripande mål är att Strömstad år 2030 har 15 000 invånare. 
Möjligheter till ett rikt friluftsliv i vardagen, ett spännande kulturliv 
och bra service ska vara starka motiv för att flytta till Strömstad. Vägen 
dit ska präglas av ett ökat invånarengagemang, effektiv ekonomisk och 
ekologisk hushållning, god social hållbarhet samt ett offensivt sam-
hällsbyggande.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030, antagna 2019
Styrdokument som utgör underlag för prioritering av detaljplaner för 
att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbestånd 
enligt kommunens målsättningar och intentioner.

Naturvårdsplan, antagen 2009
Planen redovisar skyddsvärda naturmiljöer i kommunen och anger re-
kommendationer för hur dessa områden ska skyddas. Naturvårdsplanen 
är under omarbetning.

Miljömål, antagna 2010
Flera av kommunens miljömål har relevans i arbetet med FÖP 
Strömstad – Skee. Vilka mål det handlar om redovisas närmare i miljö-
konsekvensbeskrivningen.

Strukturplan avseende kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra 
Bohuslän, godkänd av kommunfullmäktige 2009-10-29
Strukturbilden är en gemensam vägledande överenskommelse mellan 
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum för 
användning av mark och vatten i ett långsiktigt hållbart tillväxtper-
spektiv för norra Bohuslän. Strukturbilden består av följande delstruk-
turer: Öppet hav, Skärgården, Kustnära områden, Inland, Infrastruktur 
och Regionala centra.

Bostadsförsörjningsplan 2016-2030, antagen 2016-08-15
Ett styrdokument som utgör underlag för prioritering av detaljplaner 
för att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbe-
stånd enligt kommunens målsättningar och intentioner. 

Strategi för stadens miljö, antagen 2013-05-30
Innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön kan utvecklas. 
Omfattar den direkta stadskärnan samt rekreationsområden runt den 
västra delen av Strömsvattnet, som ansluter till centrum. Syftet är att 
skapa en bättre stadsmiljö för alla; boende, verksamma eller besökare i 
Strömstad.

Blå ÖP.

Vision 2030.
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Utgångspunkter

UTGÅNGSPUNKTER
för utveckling av Strömstad och Skee

Utgångspunkterna för FÖP Strömstad-Skee bygger på kommunens 
vision, vision 2030  och beskriver inriktningen för planen som helhet. 

Livet i fokus
Strömstad och Skee ska växa och ge plats för fler. Livskvalitet ska 
vara ledordet i utvecklingen.

Strömstads kommun ska ge plats för 15.000 invånare till år 2030. 
Det är inom Strömstad och Skee som huvuddelen av kommunens till-
växt ska ske. Av de bostäder som behöver tillkomma ska 75% byggas 
inom detta område. När Strömstad och Skee växer ska det ske genom 
en hög ambition kring kvalitet på bebyggelsemiljöer och mötesplatser 
för såväl befintliga som nya invånare och besökare. Det ska ske med 
god tillgänglighet till kommunal och offentlig service och ge förut-
sättningar för en stark lokal arbetsmarknad. Kontrasterna mellan sta-
den och det mindre samhället ska nyttjas för att tillgodose en bredd av 
behov och önskemål hos boende och besökare. 

Strömstads och Skees goda förutsättningar till livskvalitet ska tas 
tillvara. Tillgång till havet och naturen, närheten (till skola, kommuni-
kationer, arbete och service), trygghet, småskalighet och lugn kan sam-
manfatta dessa kvaliteter för det goda livet. 

Natur och friluftsliv i världsklass
Den gröna strukturen ska styra bebyggelseutveklingen när Strömstad 
och Skee växer.

Utgångspunkten för en natur och ett friluftsliv i världsklass är en 
sammanhängande struktur av grönområden som utgör goda livsmil-
jöer för ett stort antal djur och växter och som dessutom är attraktiva 
för boende och besökare i Strömstad och Skee. De storskaliga natur-
områdena som omger staden och samhället; havet, skogarna, bergen 
och jordbruksmarken ska länkas samman med de bebyggda miljöernas 
småskaliga grönområden som parker, torg och närrekreationsområden.  
Denna sammanhängande struktur behöver innehålla välmående eko-
system som kan förse oss med ekosystemtjänster - både livsnödvändiga 
funktioner och livskvalitet i vår vardag. 

Vandringsleder, cykelvägar och farleder ska göra den gröna struktu-
ren tillgänglig för friluftsliv, rekreation och fritidsaktiviteter. 

Från vision 2030
Kommunen ska utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt som en attraktiv gränsregion 
och mötesplats vid havet. Strömstad ska 
vara en internationell småstad med livs-
kvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. 
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Utgångspunkter

Havet i centrum
Strömstads identitet som kuststad  ska nyttjas och utvecklas. Vattnet 
ska vara närvarande och tillgängligt.

Tillgången till vattnet för stadens invånare och besökare ska tas till-
vara när staden utvecklas. Stråken längs kusten och Strömsvattnet ska 
stärkas som en del av stadens offentliga rum för rörelse, upplevelser och 
möten.

I mötet mellan hav och land koncentreras en rad önskemål och 
behov. För en kuststad är det av stort värde att kunna tillfredsställa 
dessa. Platserna längs kusten ska därför utvecklas och utformas på ett 
sätt som tillgodoser många funktioner. Platserna ska i så stor utsträck-
ning som möjligt kunna nyttjas under olika tider på året och dygnet, 
till nytta för så många människor, aktiviteter och verksamheter som 
möjligt. Hamnar, bad, kommunikationer, evenemang, båtliv, fiske, 
vattenbruk och utblickar är exempel på viktiga funktioner som ska 
kunna samexistera längs kustlinjen.

Plats för förändring med avstamp i historien
Strömstad och Skee ska kunna förändras och förtätas utan att den 
historiska identiteten går förlorad.

De centrala delarna av Strömstad har stora värden i sin karaktä-
ristiska småskalighet och sina kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
Landmärken som stadshuset, kyrkan, Korpeberget och Röseberget har 
en framträdande roll och utgör en viktig del av stadens silhuett. Dessa 
värden ska värnas vid förändringar och förtätningar i stadskärnan. 
Ny eller förändrad bebyggelse ska inte konkurrera med de värdefulla 
landmärkena. Höga krav ska ställas på kvalitet vid utformning av såväl 
bebyggelse som offentliga platser. När staden utvecklas ska nya kva-
litativa landmärken kunna komplettera stadssilhuetten, men utan att 
småskaligheten går förlorad.  

Strömstad centrum ska ges möjlighet att utvecklas som besöksmål 
och handelsplats. Ett brett utbud av verksamheter, under hela året, är 
en förutsättning för en levande stadskärna. 

Sammanhängande områden med ekskogar, jordbruksmark, forn-
lämnings- och äldre bebyggelsemiljöer ska i Skee värnas som en kvali-
tativ stomme vid förtätning och utbyggnad av samhället. 
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Fördjupad översiktsplan (FÖP) för  

Centrum - Skee 
Strömstads kommun 

 

Särskilt utlåtande 
 

Hur utställningen har bedrivits 
Utställningshandlingar har varit utsända under tiden 2020-02-07 – 2020-06-01. Handlingarna har 
även funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida. 
Ursprunglig yttrandetid till 15 april förlängdes till 1 juni med anledning av Corona, efter önskemål 
från flera remissinstanser. Sedan 1 april 2020 har termen "utställning" bytts ut mot "granskning", 
genom ändringar i plan- och bygglagen (PBL). 

 
Sammanfattning 
Under utställningen har det kommit ett antal nya synpunkter från enskilda medborgare och från 
kommunala nämnder och bolag. Många synpunkter gäller frågor som avgörs i FÖP, andra inte.  

 

 

Flera inkomna yttranden ifrågasätter nyttan av FÖP och menar att den blir ett hinder för kommunens 
utveckling. Tanken med FÖP är tvärtom - att den ska möjliggöra utveckling under många år framöver. 
Man ska komma ihåg att FÖP ligger inom ett område som i grunden har många begränsningar för 
utveckling av bebyggelse. Utan FÖP blir det mycket svårt att i det enskilda fallet visa att marken kan 
bebyggas utan satt skada de värden som är skyddade enligt lag. 

Slutsatsen är därför:   

• Hela FÖP ska gås igenom och onödigt detaljerade riktlinjer ska strykas. Detta gäller både 
generella riktlinjer och riktlinjer per detaljplan 

• Upplägget är samma som för övriga FÖP inom Strömstads kommun. Erfarenheter från 
tillämpningen av övriga FÖP ger goda skäl att låta FÖP Centrum-Skee följa samma upplägg. 

 

Erfarenheter framför allt från FÖP Norra Kustområdet och FÖP Södra Kustområdet är: 

• Planens tydlighet förenklar för markägare, exploatörer och övriga inblandade i processen. 
Tydligheten ger också en ökad demokratisk insyn på vilka grunder ett enskilt ärende hanteras 
av kommunen. 

• I de fall en ansökan stämmer med FÖP förenklas hanteringen och utredningskraven minskas. 

• Ett antal ansökningar som inte stämmer med FÖP har sedan 2013 beviljats, efter att en mer 
detaljerad bedömning har gjorts på platsen.  

  

Kommunens kommentarer med ställningstaganden och motiveringar redovisas i blå ruta efter 
varje yttrande. 
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De viktigaste ställningstagandena i detta utlåtande med anledning av inkomna yttranden är: 

 

Synpunkter som ska tillgodoses i FÖP 
• Dessa 4 områden ska strykas ur FÖP: 

15 Mällbyhöjd, östra 

24 Grandalen 

26 och 27 Mariedal 

 

 

 

• Rekommendationskartan ska ses över så att R5 endast omfattar de ytor som har 
dokumenterade höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för skyddade arter. 
De ytor som avgår från R5 ska få beteckningen R6. 

• De generella rekommendationerna ska ses över och förenklas. De behöver inte vara samma 
som i övriga FÖP och ÖP. Det ska tydligare framgå att dessa rekommendationer endast avser 
bebyggelse utom detaljplan. 

• Onödigt detaljerade riktlinjer per detaljplan ska strykas. 

• Rekommendationerna om 55 dBA för buller vid bostäder ska strykas.  

 

   

 

Synpunkter som inte ska tillgodoses i FÖP 
• Ta bort alla riktlinjer för de enskilda utvecklingsområdena. 

• Stryk utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra. 

• Stryk hela området Mällbyhöjd 

• Stryk hela området Mällbyhöjd och ersätt med ytterligare förtätning centralt i staden. 

• Stryk bostadsområdet 54 Mällby Gård 

• Lägg till nytt bostadsområde vid parkeringen mellan Taxi och Circle K 
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Synpunkter som inte avgörs i FÖP 
Detta utlåtande hanteras av kommunstyrelsen. När den blir godkänd kommer den att läggas ut på 
kommunens webbsida. I de fall dessa synpunkter har en tydlig mottagare inom kommunen har dessa 
skickats vidare för kännedom. Några synpunkter har dessutom diarieförts på den detaljplan som 
berörs. De viktigaste synpunkterna gäller: 

• Synpunkter om pågående detaljplaner. 

• Krav från länsstyrelsen om utredning av påverkan på riksintresset för kulturmiljö i Skee. FÖP 
anger att frågan får utredas i kommande detaljplaner. 

• Synpunkt från länsstyrelsen (LS) att genomförandet av skyddsåtgärder för sandödla och 
hasselsnok måste säkerställas innan LS slutgiltigt kan säga att FÖP-förslaget är förenligt med 
artskyddslagstiftningen: FÖP anger att frågan får hanteras i det pågående arbetet med 
naturvårdsplanen. 

• Önskemål om en tydlig analys av bostadsbehov och utbyggnadsetapper. FÖP anger att frågan 
får hanteras i bostadsförsörjningsplanen 

• Önskemål om en strategi för utbyggnad av cykelvägar. FÖP anger att frågan får hanteras i 
den kommande cykelplanen. 

• Synpunkter om miljö- och byggnämndens tillämpning av detaljplanekravet. 

 

 

Kort om formalia 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur en översiktsplan ska hanteras och anger vissa obligatoriska 
delar av dess innehåll. Några viktiga punkter: 

• Det finns formellt bara en översiktsplan (ÖP) i kommunen. Den kan bestå av olika delar. I 
Strömstads fall består översiktsplanen av: kommunomfattande översiktsplan (ÖP), 
fördjupade översiktsplaner (FÖP), vindkraftsplan samt Blå översiktsplan. Varje del är 
utformad så att de kan läsas separat, se även under kapitlet inledning i FÖP. 
 

• Fakta förändras under planens giltighetstid och kan behöva uppdateras kontinuerligt. I den 
version som ska antas av kommunfullmäktige ingår därför inte utställningsversionens del 3 
eller de utredningar som är bilagor till FÖP. 
 

• Denna FÖP gäller som längst till mitten av nästa mandatperiod. PBL ändrades 1 april 2020. 
Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommun-
fullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 
24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska kommunfullmäktige ha 
antagit kommunens första planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översikts-
planen att vara aktuell. 
 

• När en ÖP eller FÖP har antagits av kommunfullmäktige gäller denna tillsammans med 
länsstyrelsens granskningsyttrande. Finns inga kvarstående erinringar från länsstyrelsen 
gäller ÖP eller FÖP i sin helhet. Om länsstyrelsens invändningar kvarstår inför antagandet ska 
detta anmärkas i planen i form av markeringar på planens kartor eller på annat sätt.   
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Inkomna yttranden 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2020-07-01: 

Myndigheter 
1. Länsstyrelsen inkom 2020-06-04 
2. Trafikverket inkom 2020-03-25 
3. Skanova AB inkom 2020-02-13   (ingen erinran) 
4. Försvarsmakten inkom 2020-03-27   (ingen erinran) 
5. Bohusläns museum inkom 2020-05-18 

Kommunala nämnder och bolag 
6. Barn och utbildningsnämnden inkom 2020-04-30 
7. Tekniska nämnden inkom 2020-03-30, 04-24 och 05-25 
8. Strömstadslokaler AB inkom 2020-07-01 
9. Strömstadsbyggen AB inkom 2020-07-01 
10. Tanums kommun inkom 2020-04-08  (ingen erinran) 

Politiska partier 
11. Liberalerna inkom 2020-05-04 
12. Miljöpartiet inkom 2020-05-20 
13. Kristdemokraterna inkom 2020-05-24 
14. Centerpartiet inkom 2020-06-01 
15. Moderaterna inkom 2020-06-30 

Föreningar 
16. Strömstad golfklubb inkom 2020-05-18 

Övriga 
inkom 2020-02-10 
inkom 2020-02-25 
inkom 2020-03-11 
inkom 2020-05-11 
inkom 2020-05-28 – 05-29 
inkom 2020-05-29 
inkom 2020-05-30 
inkom 2020-05-31 
inkom 2020-06-01 

17. D
18. C
19. S
20. E
21. 15 fastighetsägare i området Tallhöjden
22. S
23. J
24. L
25. P
26. 40 Fastighetsägare i området Mariedal inkom 2020-06-01 
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2. Trafikverket 

Sedan samrådet har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie kring Oslorondellen vid Gallerian i 
Strömstad centrum. Åtgärdsvalsstudien resulterade i att problematiken till den trafiksituation som 
uppstår i Oslorondellen härleds till parkeringsplatsen inne vid Gallerian. Ombyggnation av befintlig 
cirkulationsplats bedöms inte vara nödvändigt i dagsläget, åtgärden kan dock bli aktuell om 
trafikökningen orsakar problem framåt år 2040. Det är viktigt att kommunen arbetar för att 
problematiken vid Oslorondellen avhjälps. 

I övrigt bedöms resterande synpunkter ha hanterats och har Trafikverket inget mer att tillägga i 
ärendet. 

 

 

5. Bohusläns museum 

Enligt museets uppfattning är kulturmiljövärdena inom FÖP-området nu tydligare presenterade men 
kommunens höga kulturvärden kan ännu tydligare uppmärksammas i planförslaget som en tillgång 
att värna och utveckla. På kartan Användning av mark- och vattenområden saknas områden med 
höga kulturvärden. I kartan Regler och rekommendationer är endast delar av de uttagna 
kulturmiljöerna redovisade. Det får till följd att inte hela området som är uttaget som riksintresse för 
kulturmiljövården redovisas som kulturvärde. I avsnittet Kommunala kulturmiljöer i kapitlet Intressen 
och Anspråk saknas kulturmiljö 18 Skee- Strömstadbanan i uppräkningen. 

 

Museet delar inte bedömningen att väg 164 bryter kopplingen till de kulturhistoriska värden i Skee 
som uttrycks i riksintresset och att dess sydvästra gräns bör gå i Grålösbäcken. Det saknas stöd för 
den uppfattningen i beskrivningarna till riksintresset och kommunala kulturmiljön. Det finns ett 
flertal fornlämningar på andra sidan den gränsen som också ingår i kulturmiljöns helhetsbild, inte 
minst fornlämningarna nordväst och sydöst om gården Vättland. Påverkan på riksintresset behöver 
utredas för varje område och det är enligt museets mening svårt att i detta tidiga skede slå fast att 
nybebyggelsen inte påverkar områdets höga kulturvärden. 

 

Inom stora delar av Skeeområdet finns risk att ny bebyggelse berör såväl kända som okända 
fornlämningar, även inom områden som legat under vatten, och museet föreslår att Riktlinjer för 
detaljplan för respektive delområde kompletteras med den informationen. 

 

 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Kommunen har fortlöpande samråd med trafikverket angående behov av 
trafikåtgärder enligt kommunens trafikutredning för tätorten 2016 (underlag till FÖP). 

Kommentar 
Kartan till FÖP visar kommunens ställningstaganden om markanvändning. Vilka områden som är 
riksintresse framgår av kartor i underlagsdelen samt på kommunens kartportal. 

Kommentar 
Frågan får utredas närmare i kommande detaljplan. Anpassning av detaljplanen kan exempelvis 
innebära att vissa delar undantas från bebyggelse eller att planområdet minskas. 

Kommentar 
Riktlinjerna för berörda utvecklingsområden ska kompletteras med dessa uppgifter. 
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6. Barn och utbildningsnämnden 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den fördjupade översiktsplanen och de 
ställningstaganden kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som beskrivs. 

2. Planen behöver ta ytterligare hänsyn till behovet av centralt belägna förskolor t.ex. inom 
Canningområdet. 

3. Det finns behov av en säker övergång över väg 164 vid Grålösvägen redan idag. 
4. Behov finns av en fortsatt god dialog och samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor, 

skolor och säkra skolvägar när kommunen växer. 

 

 

7. Tekniska nämnden (TN) 

Ta bort följande bostadsområden ur FÖP: 

• Område 24 vid Grandalen. Området är en gammal tipp med sopor över 0-6 meter lösa 
jordlager, troligtvis lera. 

• Område 15, längst österut vid Mällbyhöjden. 

 

Tekniska nämnden anser att detaljeringsnivån i FÖP generellt sett är för hög, framförallt avseende 
inriktningen för de framtida bostadsområdena. Om det vid framtida exploatering visar sig finnas 
andra intentioner än vad som nu redovisas i FÖP för de olika bostadsområdena kan den föreliggande 
detaljeringsnivån vara till en nackdel vid kommande detaljplanering. 

  

Kommentar 
Synpunkterna 1, 2 och 4 noteras. 
Korsningen väg 164 och Grålösvägen ligger på vägar där trafikverket är huvudman. Tekniska 
nämnden har för närvarande inga planer på att ta över detta ansvar.  

Kommentar 
När FÖP har antagits ska läsaren kunna finna all väsentlig information i kapitlet planförslag. 
Detta avsnitt utgör mindre än halva utställningsförslaget, men är fortfarande långt. Meningen 
är dock att FÖP ska fungera som en uppslagsbok, inte som en roman. Information som berör 
ett visst delområde har därför samlats på ett ställe. På så vis råder ingen tvekan om vad som 
sägs i FÖP och risken att missa information minskas. Information per delområde och per 
detaljplan bör därför finnas kvar. Handlingarna ska dock ses över och onödiga upprepningar 
ska strykas. 

Kommentar 
Dessa två områden ska strykas från FÖP. Se även yttranden från Strömstadsbyggen och 
Strömstadslokaler. 
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Tekniska nämnden anser att planförslaget skulle kunna kortas ned väsentligt genom att undvika 
återupprepad information genomgående i planförslaget. 

 

De generella rekommendationer som ges vid nybyggnation av enstaka byggnader utanför 
detaljplanelagda områden uppfattas som mycket detaljrik. Det framgår till exempel att - ”schakter 
och utfyllnader ska minimeras och orörd naturmark i möjligaste mån sparas kring byggnaderna. Stora 
ingrepp i terrängen ska helt undvikas”. 

 

Förutsättningarna för en stadsbuss hela året är begränsade inom en överskådlig framtid på grund av 
Västtrafiks brist på vilja att satsa på kollektivtrafik på landsbygden. Att därför återupprepa stadsbuss 
på flera olika kapitel är att önska mer än som är realistiskt och inge förhoppningar som inte kan 
förverkligas. 

 

Kommunen har tidigare antagit en detaljplan med enskilt huvudmannaskap där särskilt krav förelåg 
på skötsel av allmän plats natur/parkmark anpassad för hasselsnok eller sandödla, där 
utgångspunkten var att reglera detta i exploateringsavtal. Detaljplanen upphävdes då mark- och 
miljödomstolen ansåg att det inte är möjligt, att vid bildandet av en gemensamhetsanläggning, 
säkerställa framtida skötsel av allmän plats natur/park där särskilt behov föreligger av skötsel för 
hasselsnok eller sandödla.  
Bostadsområden med enskilt huvudmannaskap behöver därmed utformas på så sätt att det inte 
krävs framtida skötsel av mark och anläggningar särskilt för hasselsnok och sandödla alternativt 
behövs kommunalt huvudmannaskap för att säkerställa driften. 

Kommentar 
Samtliga riktlinjer för detaljplaner ska ses över, och onödigt detaljerade ställningstaganden ska 
strykas. Samtidigt ska man komma ihåg att riktlinjerna till stor del utgör en checklista på frågor 
som måste hanteras i den aktuella detaljplanen. Hur dessa frågor ska hanteras avgörs i 
detaljplanen. 
Ett annat motiv för att ha riktlinjer per detaljplan är att tekniska förvaltningen har behov av 
preliminära bedömningar av vad som ka byggas per delområde. Detta behövs exempelvis för 
VA-planen och för bostadsförsörjningsplanen.  

Kommentar 
De generella rekommendationerna i denna FÖP är med smärre justeringar samma text som i 
övriga FÖP och i ÖP. De generella reglerna gäller för enstaka bebyggelse på landsbygden, inte 
inom detaljplan. Rubriksättningen i FÖP ska justeras så att det tydligare framgår vad som 
gäller inom och utom detaljplan.  

Flera av de generella rekommendationerna redovisar regler som gäller enligt plan- och 
bygglagen eller miljöbalken oavsett vad kommunen säger i sin FÖP, exempelvis reglerna om 
byggande på jordbruksmark. Erfarenheten är att denna information har varit till nytta för den 
som söker bygglov eller förhandsbesked. 

Det finns en poäng med att ha samma generella rekommendationer i alla delar av 
översiktsplanen (dvs. ÖP och FÖP). En anpassning av de generella reglerna till förhållandena i 
Centrum-Skee bör dock vara möjlig utan att kullkasta vad som sägs i ÖP. Riktlinjerna ska ses 
över inför antagande. 

Kommentar 
Strömstadsbyggen är av motsatt åsikt, se detta yttrande. Yttrandet föranleder inga ändringar i 
FÖP. 
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Då kommunalt huvudmannaskap påverkar kommunens driftskostnader är det av stor vikt att 
förutsättningen för hasselsnok och sandödla studeras i det inledande detaljplanearbetet och 
konsekvenserna av studierna redogörs för inför vidare planarbete sker. 

Av FÖP framgår att Strömstads kommun har egna riktlinjer för vägtrafikbuller och buller från 
spårbunden trafik vid bostadsbebyggelse vilka anges i ÖP Strömstad ifrån 2013 (vilken aktualitets-
prövades av kommunfullmäktige 2018-06-19). Det innebär att Strömstads kommun har striktare 
riktlinjer än vad som gäller nationellt. Motivet till detta är att en av kvalitéerna för boende i en 
småstad som Strömstad och ett mindre samhälle som Skee är just möjligheten till en lugn och tyst 
boendemiljö.  

FÖP visar på flera möjliga utvecklingsområden för bostäder i områden utan höga bullernivåer. Det 
finns alltså många alternativ till att tillskapa nya boenden i icke bullerutsatta lägen. Dock finns ett 
antal områden inom FÖP i framförallt Skee som berörs av buller vilka anges på s.116. Vid nybyggnad 
av bostäder kan detta komma att innebära att bebyggelsens utbredning behöver begränsas 
alternativt att krav ställs på till exempel genomgående lägenheter och bullerskyddande åtgärder där 
det finns risk att 55 dBA ekvivalentnivå överskrids vilket är maxnivå.  
Detta kan medföra högre byggkostnader och fördyrande boendekostnader. 

Tekniska nämnden anser att Strömstads kommun ska följa de gällande nationella riktlinjerna för 
buller för FÖP.  
Tekniska nämnden anser även att det striktare kravet på riktlinjer för buller i utsatta lägen i 
Strömstads kommun bör ses över inför nästa aktualitetsförklaring av översiktsplanen. 

Cykelplanen är inte antagen ännu och därför är det olämpligt att beskriva förslag på åtgärder i en 
illustrerad bild. 

s 47. ”Framkomligheten längs Uddevallavägen ska förbättras för gående och cyklister genom 
området” Här är det redan idag trångt för de olika fordonsslagen och med en tanke på den nya färjan 
som anlöper oss så är möjligheterna begränsade att avsätta ytterligare yta för gång och cykeltrafik. 
Det kommer med stor sannolikhet att behövs ytterligare utrymme för hamnverksamheten i 
framtiden. 

s.75 Område 20 Öster om väg 985 i Skee. ”Gång och cykelförbindelse längs väg 985 ska byggas ut
tillsammans med området för en säker passage till Beatebergsvägen” Här är Trafikverket som är
väghållare och därför förordas att ”ska” byts ut till bör.

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Bilden ska justeras så att endast befintliga cykelvägar visas. 

Kommentar 
Texten ska strykas från punktlistan. 

Kommentar 
Texten ska ändras till "bör". 

Kommentar 
Rekommendationerna om 55 dBA ekvivalentnivå ska strykas i FÖP Centrum-Skee. I resten av 
kommunen finns inga utvecklingsområden enligt ÖP eller FÖP som kan hamna över 55 dBA.  
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s.80 Det finns sedan tidigare en utredning som studerar höga vattenflöden i Vättlandsån berörande
Brovallen (område 38), vilken behöver beaktas och studeras på nytt innan något detaljplanearbete
återupptas för området.

s. 86 Tekniska nämnden anser att det för området längs vägen mot Seläter (område 4) krävs
ytterligare fördjupade kunskaper om de geotekniska egenskaperna innan slutsatsen kan dras om att
”området endast är lämpligt och ekonomiskt rimlig att genomföra genom uppfyllnad av
överskottsmassor från annat byggprojekt”.

Med anledning av kunskaper om de geotekniska förutsättningarna i närområdet kan det konstateras 
att marken inom området är mycket sättningsbenägen. Huruvida en överlast är alternativet för en 
byggnation behöver utredas.  
För att få en bättre insikt i vilka möjligheter som finns för byggnation inom området behöver en 
dagvattenutredning tas fram i tidigt skede som anger vilka marknivåer en exploatering av området 
behöver beakta samt omfattningen av eventuella erforderliga fördröjningsmagasin/översvämnings-
ytor för dagvatten. Tekniska nämnden anser att texten ska tas bort om att ”området endast är 
lämpligt och ekonomiskt rimlig att genomföra genom uppfyllnad av överskottsmassor från annat 
byggprojekt”. 

s. 153 Tekniska nämnden anser att stycket om SMHIs beräkningar om ytnivåer vid extrema flöden i
Vättlandsån är missvisande. SMHIs beräkningar anger olika nivåer i olika sektioner beroende på
omgivande topografi utmed Vättlandsån, där + 7,1 är en nivå som anges i en sektion vid framtida
beräknade högsta flödet.

Det sker redan idag återkommande översvämningar i Skee samhälle där bostadshus och infrastruktur 
drabbas i och med höga vattenflöden i Vättlandsån. Tekniska nämnden anser att kommunstyrelsen 
behöver utreda hur detta kan förebyggas utan att behöva anlägga en bypass till Hålkedalen. 

Kommentar 
Det framgår av texten på sid 80 att det finns en tidigare utredning. Yttrandet föranleder inga 
ändringar i FÖP. 

Kommentar 
Texten ska strykas enligt förslaget från TN. 

Kommentar 
Det stämmer, texten är missvisande om nivåer för Skee som helhet. Texten ska justeras. 

Kommentar 
Ja, andra åtgärder mot höga vattenflöden ska prövas i första hand. Den bypass som föreslås i 
FÖP är något som endast kan bli aktuellt om alla andra åtgärder visat sig otillräckliga. Se även 
länsstyrelsens yttrande. Markanvändningen "bypass" ska ligga kvar i FÖP. 
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8. Strömstadslokaler AB

Strömstadslokaler lämnar synpunkter med samma ordalydelse som TN gällande detaljeringsgrad, 
upprepningar och stadsbuss i FÖP. 

s.29 Strömstadslokaler anser att områdesbundna rekommendationer R5 och R6 nyttjas på orimligt
stora ytor, områdena med höga naturvärden och områden som har höga värden för rekreation bör
avgränsas och beskrivas mer tydligt om varför de skall skyddas.

s.34 m.fl. Två alternativa lägen redovisas för särskilt boende på Mariedal, Strömstadslokaler föreslår
att texten om SÄBO vid Mariedal utgår.

s.56 För den tidigare deponin på Grandalen (område 24) anges ”att sanera marken för att kunna
nyttja området för bostäder bedöms vara en väg att gå för att både förbättra stadens miljö och
tillskapa nya bostäder i ett centralt läge”.

Strömstadslokaler anser det inte lämpligt att bygga på eller i omedelbar närhet till en soptipp. Det 
finns annan bättre plats att bebygga. Strömstadslokaler föreslår att ovanstående området tas bort ur 
planförslaget. 

s.74 Triangeln Skee, Strömstadslokaler anser att det är en olämplig plats för byggnation. Det finns
annan bättre plats att bebygga. Strömstadslokaler föreslår att ovanstående området tas bort ur
planförslaget.

Strömstadslokaler anser det självklart att Strömstads kommun ska följa de gällande nationella 
riktlinjerna för buller, ej sätta egna skarpare/hårdare och dyrare krav. Detta gäller ÖP, FÖP och i 
blivande detaljplaner. 

Kommentar 
Se kommentarer till TN:s yttrande. 

Kommentar 
Rekommendationskartan ska ses över så att R5 endast omfattar de ytor som har dokumen-
terade höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för skyddade arter. De ytor som 
avgår från R5 ska få beteckningen R6.  

Kommentar 
Då behovet kan tillgodoses på annat sätt ska område 26 och 27 strykas från FÖP och i stället 
ingå i stadens grönstruktur.   

Kommentar 
Området ska strykas i FÖP. Frågan rör i första hand TN såsom markägare, se kommentar till TN:s 
yttrande. 

Kommentar 
TN såsom markägare har inte krävt att området tas bort ur FÖP. Det är möjligt att området visar 
sig för dyrt att bebygga. Byggnation behöver dock inte ske i kommunens regi genom 
Strömstadslokaler. Att ha kvar området i FÖP ger större handlingsfrihet, FÖP bör inte ändras. 

Kommentar 
Se kommentar till TN:s yttrande. 
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Generellt anser Strömstadslokaler att ordet ska/skall byts ut till bör. 

Det saknas beskrivning och långsiktiga tankar på området kring Lions, här bör ges möjlighet till 
framtida utveckling, byggnation av sportanläggning/idrottshall mm. 

Detaljplaner, kommunen bör ändra sitt arbetssätt och inte vara händelsestyrda utan gå före med 
detaljplanläggning för lämpliga utvecklingsområde eller uppdatering av befintliga detaljplaner. 

9. Strömstadsbyggen AB

Strömstadsbyggen lämnar synpunkter med samma ordalydelse som TN gällande detaljeringsgrad, 
upprepningar, område 24 (Grandalen) samt andelen R5 och R6 i FÖP. 

Strömstadsbyggen anser att texten om stadsbussar är bra och viktig och borde kunna minska 
behovet av p-platser i centrum, borde även kunna sänka kravet på platser i p-normen. 

S.25, Detaljplaner, kommunen bör ändra sitt arbetssätt och gå före med detaljplanläggning för
lämpliga utvecklingsområde för inte minst förskolor, skolor och bostäder. De sista årens letande efter
ej planlagda område att bygga förskolor på visar bristen i befintligt tillvägagångssätt. Kommunen bör
både ta fram nya och se över äldre planer i syfte att möjliggöra den önskade utvecklingen. Detta bör
vara ekonomiskt möjligt genom att debitera planavgift i samband med att någon utnyttjar
detaljplanen.

Kommentar 
FÖP ska justeras så att kommunala ställningstaganden anges som "bör". I de fall texten är ett 
direkt återgivande av gällande lagstiftning ska ordet "ska" behållas. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Se kommentarer till TN:s yttrande. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Jämför även med synpunkter från TN och Strömstadslokaler. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 
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s.53, Strömstadsbyggen ser gärna att det tillskapas utrymme för koloniområde även i andra delar av
tätorterna, t. ex i Skee, eller vid Drivnäs.

s.127 om område 13 skall lämnas orört föreslås att en förtätning genom påbyggnad av befintliga
byggnader ska utredas.

FÖP Strömstad – Skee innehåller väldigt få områden där det medges mer än två våningars 
byggnation, Mellbyhöjd anges men det bedömer vi vara många år bort. 

10. Tanums kommun

Ingen erinran. Kommunen har tagit del av förslaget och finner planen väl genomarbetad. Inga 
ställningstaganden som står i konflikt med Tanums intressen har identifierats.  

11. Liberalerna

Liberalerna Strömstad tillstyrker antagande av den Fördjupade översiktsplanen för Strömstad och 
Skee. Vi anser den vara väl genomarbetad och att den innehåller goda utvecklingsmöjligheter. 

Ett tilläggsförslag från oss är att man i planen skapar specifika områden för sandödlor och 
hasselsnokar för att därmed medge byggen på övriga platser. Eftersom sandödlor och hasselsnokar 
är unika i ett större sammanhang borde sådana områden kunna bli en betydande turistattraktion i 
vår kommun. 

Kommentar 
FÖP har pekat ut några områden som preliminärt bedömts som lämpliga för koloniområden.  
Det finns inget i FÖP som hindrar att kommunen på egen mark anordnar koloniområden på fler 
ställen. För Drivnäs och Skee finns fler faktorer att ta hänsyn till. Att utreda detta i FÖP-skedet 
skulle bli alltför omfattande.  

Kommentar 
Kanske är detta ett missförstånd. FÖP redovisar exakt det utbyggnadsområde som finns i 
pågående detaljplan. Område 13 på sid 127 är den del som inte är tänkt att bebyggas enligt 
pågående detaljplan.  

Kommentar 
Synpunkterna noteras. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Tilläggsförslaget ligger i linje med de samlade skyddsåtgärder som 
beskrivs i FÖP sid 17 och 144-145. Alltså de åtgärder som krävs för att kompensera bortfallet 
från de områden som byggs ut. 

Kommentar 
Det faller sig naturligt med lägre bebyggelse på de flesta platserna utanför stadskärnan.  Notera 
att större delen av den befintliga stadskärnan anges som R12 - utredningsområde för 
förtätning. Noggrannare studier av lämplig höjd görs alltid i den enskilda, oavsett om det ligger 
inom R1 (nya områden) eller R12 (befintlig stadskärna).  
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12. Miljöpartiet

Vi beklagar att vi inte fått möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska spegla den politiska 
viljan, så att de som ska lämna synpunkter vet vad politiken vill. Formellt sett har vi deltagit i beslutet 
att sända ut planen på granskning, men vi har alltså inte haft möjlighet att vara med och påverka 
utformningen. 

Planen är verkligen efterlängtad! Den är välskriven och ger en bra grund för samhällsplaneringen och 
för kommunens invånare att förhålla sig till. 

Planen pekar ut många områden för framtida bostadsområden, flera mycket stora. Vår bedömning är 
att dessa räcker för lång tid framåt. För att nå kommunens övergripande mål om en fossiloberoende 
kommun 2030 bör vi följa styrdokumentet Strategi för fossiloberoende, vi förordar därför en 
förtätning av stadskärnan framför en expansion i periferin. Det minskar transportbehovet (vilket är 
bra för att motverka klimatförändringen) och bidrar till en levande centrumkärna. Samtidigt är det 
viktigt att slå vakt om småstadens charm och bebyggelsemiljö. Det är naturligt att bygga från 
centrum och utåt. Vi anser att i första hand Canning, Myren och Rådhusberget är aktuella att 
bebygga de närmaste 10-15 åren. Därutöver vill vi lägga till parkeringsytan mellan Kärleksudden och 
den kommande Skateparken som möjlig plats för bostäder, företrädesvis hyresbostäder. 

Vi tror att Södra och Norra Mällbyhöjden ligger längre bort i tiden än 10-15 år. Eftersom där finns 
stora naturvärden och för att där tillgodoses behovet av tätortsnära friluftsområden bör exploatering 
skjutas på framtiden. Vi anser att de östligaste delområdena (14, 15 och 18) ska utgå helt. Av samma 
skäl anser vi att Körnebacksvägen bör utgå. 

Det finns också tveksamhet kring område nr 9, på Rödshöjden, som är viktigt som närrekreation och 
lekområde för de boende på både Röd och Rödshöjden. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. 

Kommentar 
Det gäller att hitta rätt balans mellan förtätning och behovet av friytor i stadskärnan. FÖP gör 
samma bedömning: att med Myren, Canning och Rådhusberget så är behovet av förtätning 
täckt för lång tid framöver. Efter att dessa områden är bebyggda har kan en ny bedömning i 
framtida FÖP göras av balansen mellan förtätning och friytor. Av samma skäl föreslås inte fler 
förtätningsområden såsom parkeringarna vid Kärleksudden. 
Då pågående projekt enbart handlar om lägenheter i flerbostadshus lär behov finnas att ta 
fram områden för andra boendeformer även under de kommande 10-15 åren. FÖP ger flera 
sådana alternativ som av naturliga skäl hamna längre från centrum. 

Kommentar 
Område 15 ska strykas, se kommentar till TN:s yttrande. 
Övriga områden ska ligga kvar i FÖP. Det har ett stort värde för kommunens handlingsfrihet att 
i samråd med länsstyrelsen ha en konsekvensbedömning av att bygga ut samtliga områden, 
inte minst i förhållande till artskyddet. Vilka områden kommunen framöver vill bygga ut och i 
vilken turordning avgörs genom bostadsförsörjningsplan och plantillstånd. 
 

Kommentar 
Område 9 har ett värde för närrekreation. Samtidigt är det ett utmärkt läge för en ny förskola 
den dagen det blir aktuellt. Området ska ligga kvar i FÖP. 
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Vi framhåller vikten av en god boendemiljö. Stor vikt ska läggas på miljön kring flerbostadshusen, 
öppna platser, ekosystemtjänster och ytor för aktiviteter och lek. 

Vi anser att utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra ska utgå. Området består av 
värdefull jordbruksmark som vi anser ska sparas för framtidens behov, det finns tillräckligt med 
tillgängliga, redan detaljplanerade och med vägar byggda, industritomter på Bastekärr för behoven 
inom överskådlig tid. 

Vi önskar att planen tydligare pekar ut områden för nya (billiga) odlingslotter, som det finns en stor 
efterfrågan på. Det gäller både större områden, som dagens på Ånneröd, och mindre tätortsnära 
lotter. För den biologiska mångfalden är odlingslotter och ängsmark att föredra framför stora klippta 
gräsytor. 

Vi stödjer helt tankarna på att utveckla infartsparkeringarna till entrépunkter och kommunikations-
noder för en hållbar mobilitet. En utvecklad stadsbuss är också en hållbar utveckling. För att stödja 
en utveckling mot en cirkulär ekonomi vore det önskvärt med ett resonemang kring bilpooler. 

Kommunens mål bör vara att arbetspendling mellan planområdet och Nordby-Svinesund respektive 
Prästängen kan ske med kollektivtrafik. 

13. Kristdemokraterna

Vi yrkar på återremiss och omarbetning av förslaget, baserat på ramar definierade av politiken, då vi 
anser att nuvarande förslag mer har utformning av ett flertal detaljplaner med regler istället för 
riktlinjer. En FÖP skall vara vägledning och inte ett regelverk. 

Vi refererar till Länsstyrelsen Västra Götalands utlåtande i annat ärende i kommunen att – 
översiktsplan och fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande och kommunen lämnas ett stort 
inflytande på markanvändningsfrågorna vid sin prövning. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Detta är frågor som bör beaktas i varje detaljplan. 

Kommentar 
Bastekärr Norra ligger långt fram i tiden, se även länsstyrelsens yttrande. Liksom för bostäder 
har det ett värde för kommunen att denna FÖP gör en helhetsbedömning med maximal 
utbyggnad. 

Kommentar 
Fler områden än de som pekas ut i FÖP kan anordnas, se kommentar till Strömstadsdbyggens 
yttrande. 

Kommentar 
En viktig uppgift för FÖP är därför att möjliggöra nya utvecklingsområden för bostäder och 
verksamheter. Stora delar av FÖP är ett förtydligande av vad som gäller enligt plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) samt annan lagstiftning. Inom FÖP-området finns ett 
stort antal begränsningar i var utbyggnad kan ske. En FÖP som har antagits av 
kommunfullmäktige och vars delområden har godkänts av länsstyrelsen får en juridisk status 
som en precisering av vad som är möjligt bl.a. i förhållande till riksintressen och artskydd.  
Rekommendationerna per detaljplan ska ses över. Se även yttranden från tekniska nämnden 
och länsstyrelsen. 
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Avseende t.ex. Mällbyhöjden skall detta område pekas ut som lämpligt för kommunens framtida 
expansion istället för att området delas upp i delområden som omfattas av omfattande regelverk. 

14. Centerpartiet

I den fördjupade översiktsplanen för Strömstads kommun gällande Strömstad- Skee framgår att 
planens syfte är att skapa möjligheter för Strömstads kommun att växa. Detta är helt enligt det av 
kommunfullmäktige fattade beslutet att Strömstads kommun ska skapa utvecklingsmöjligheter på 
sådant sätt att kommunen kan växa till 15 000 invånare enligt vision 2030. Vidare anges att planens 
syfte är att skapa tillkommande bostäder inom FÖP-Skee-Strömstad motsvarande 75 % av det tänkta 
tillskottet på 2000 invånare. Det innebär att det ska ges utrymme för nya bostäder motsvarande 
1500 nya invånare i aktuellt område. Med detta konstaterande så ska det därmed parallellt också 
skapas förutsättningar för nybyggnation för 500 nya invånare som önskar bo runt om i kommunen 
utanför FÖP-området. Därför är det viktigt att sätta denna fördjupade översiktsplan och dess 
ställningstagande i ett perspektiv för hela kommunens möjligheter till utveckling och därmed är 
texten med dess formuleringar, i planen, av vikt att värdera. Och det är här som Centerpartiet vill 
tillföra synpunkter. 

Det måste tydliggöras i planen att kommunens målsättning att växa gäller hela kommunen, även om 
det i denna FÖP gäller specifikt Strömstad -Skee så kan inte dess ställningstagande tas utan att se ett 
samband med övriga områden som gränsar till FÖP Skee-Strömstad. Även om övriga kommundelar 
inte direkt kommenteras i detta dokument så får olika planer indirekta eller direkta effekter på övriga 
kommundelars utvecklingsmöjligheter. Det kan t.ex. få effekter för ansökningar om nybyggnationer 
och utvecklingsplaner, utanför FÖP, vid beredning och vid politiska ställningstagande. 

Inom aktuell FÖP:s geografiska område så kan utläsas, under rubriken de generella 
rekommendationerna, sid 26, att då det är högt bebyggelsetryck inom FÖP-Strömstad-Skee kan krav 
på detaljplan ställas även om det inte handlar om ny sammanhållen bebyggelse, detta trots att det 
inte anges eller tydligen ska vara sådant krav. Detta kommer dock med stor sannolikhet tolkas vara 
så vägledande vid handläggning såväl som vid beslutsfattandet att det med stor sannolikhet blir mer 
regel än undantag att detaljplan kommer krävas om detta inte stryks. 

Kommentar 
Mällbyhöjden är ett såpass stort område att det behöver genomkorsas av grönstråk för växt- 
och djurliv. Dessa grönstråk ingår i beräkningen av påverkan på bestånden av sandödla och 
hasselsnok. Det finns dock inget som hindrar att man ger dessa grönstråk en annan stäckning i 
kommande detaljplan för området. Detta studeras lämpligen i ett planprogram, vilket framgår 
av handlingarna. 

Kommentar 
I arbetet med ÖP och övriga FÖP har beräkningar gjorts av hur mycket ny bebyggelse som kan 
tillkomma inom övriga delar av kommunen. Beräkningarna som summerar på över 500 
bostäder omfattar både föreslagna utvecklingsområden och en skattning av antal nya tomter 
utom detaljplan. En stor del av dessa bostäder beräknas tillkomma utom detaljplan och 
utanför FÖP Strömstad-Skee.  
Fortsatt byggande på landsbygden är ett viktigt mål i ÖP och övriga FÖP. Det vore önskvärt 
med en årlig uppföljning av att så faktiskt sker, förslagsvis i kommunens bostadsförsörjnings-
plan. 
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Under rubriken - Enstaka byggnader utanför detaljplanelagda områden sid 26-27 

Där står att utläsa så i detalj nedskrivna riktlinjer att det lika gärna kan beskrivas som  …. Eventuell 
sökande som önskar utveckla landsbygden göre sig icke besvär. Centerpartiet menar att de så i detalj 
angiva riktlinjerna, som i praktiken kommer driva fram praxis huggna i sten, ger inga indikationer på 
att Strömstads kommun har intresse för att skapa möjligheter för att hela kommen att leva och 
utvecklas. Är det så det ska tolkas så är det lika bra att det anges att centralisering av byggandet är 
överordnat möjligheten att hela kommunen ska leva. Om det motsatta är det önskvärda, vilket 
Centerpartiet anser, att det ska byggas bostäder utanför detaljplanelagt område och att det då 
tydligt ska framgå, även detta som riktlinje, att Strömstads kommun värnar om möjligheterna att 
tillskapa nya bostäder runt om i hela kommunen. 

Det står i förslaget tydligt att generella rekommendationer ska vara vägledande och i och med detta 
kommer det att innebära ett hopplöst läge för enskild att försöka bygga på landsbygden eller finna 
mod och ork att driva sina förslag som bär genom beredning och beslut. Om det dessutom finns 
intressenter som har ambitioner att tillföra ett mindre antal bostäder utanför detaljplanelagt område 
för att stärka en levande landsbygd och bidra till fina boendemiljöer så går det inte att utläsa ur 
dokumentet något större intresse från kommunens sida att vara behjälplig med detta.  

Centerpartiet saknar beskrivande positiv text om kommunens behov av att växa och utvecklas i alla 
kommundelar till gagn för de skolor och övrig service och infrastruktur som nu finns eller kan 
utvecklas runt om i Strömstads kommun. Det går inte att utläsa några positiva ordalag om vikten av 
att det även byggs bostäder som möter de övriga 25 % av tänkta nya kommuninvånares behov, som 
rimligen också behöver bostäder.  

Ang. Gång och cykelvägar, sid 96. 

I angivet beslutsunderlag så beskrivs vikten av sammanhållna stråk som både knyter ihop centrum 
med tänkta nya bostadsområden likaväl som det anges vikten av att säkra cykelstråk genom 
Strömstads stadskärna. Det anges behov av utbyggnad av separata gc-vägar längs befintliga allmänna 

Kommentar 
Samma skrivning finns i FÖP Södra Kustområdet, antagen 2013 och FÖP Norra Kustområdet, 
antagen 2016. Erfarenheten är att denna skrivning inte har varit ett hinder för enstaka bygglov 
eller förhandsbesked. Däremot finns ett par fall där sökanden önskat anordna en grupp av 
tomter samtidigt och då har fått krav på detaljplan.  

Kommentar 
Frågan gäller i första hand övriga delar av kommunen. Alltså de ytor som täcks av ÖP och 
övriga FÖP. 
Avgränsningen av FÖP Centrum-Skee är gjord för att täcka de två tätorternas långsiktiga 
utveckling. Därutöver finns väldigt lite ren landsbygd och denna ligger inom ett eller flera 
riksintressen. Det finns med andra ord få ytor inom denna FÖP där nya enstaka tomter kan 
vara möjligt. FÖP-kartan skall dock justeras så att området med rekommendationen R6 utökas, 
se under sammanfattning. 

Kommentar 
Frågan gäller i första hand övriga delar av kommunen.  Se även kommentaren på föregående 
sida. 
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vägar inom planområdet. Det hänvisas till att en cykelplan för hela kommunen ska vara underlag till 
denna FÖP Strömstad-Skee och att Tekniska nämnden arbetar med densamma.  

Cykelplanen är ett viktigt underlag och instrument för den fördjupande översiktsplanens riktlinjer för 
kommunikationer, vägar och trafik. Därför borde cykelplanen funnits med som underlag för att 
kunna förstå helheten för planen och se en sammanhållen riktlinje avseende byggande av framtida 
gång och cykelbanor som är en viktig del av hållbara infrastruktursatsningar. Centerpartiet anser det 
anmärkningsvärt att den politiska majoriteten förhalat beslut om cykelplanen som gör att 
intentionerna i utställningshandlingen för FÖP Strömstad-Skee, att se helheten inklusive cykelplan, 
nu går förlorad. Det måste tydliggöras på ett offensivt sätt hur trygga och smarta gång och cykelstråk 
ska byggas för att öka möjligheterna för dem som önskar ställa den egna bilen, oberoende av orsak, 
och finna ett alternativ som kan fungera utifrån individens behov, även i en kommun där 
kollektivtrafiken inte är utbyggd. 

Grandalen, sid 58 

Centerpartiet återkommer till tidigare inspel om möjligheterna att tillskapa en solcellanläggning på 
Grandalenområden eller gamla ”gamla soptippen” och som tidigare används för deponi. Vi 
ifrågasätter bostadsbyggande på detta tidigare soptippsområde där tidigare geotekniska 
undersökningar visar att det fortsatt finns koncentration av sopor ned till 6-7 meter. 

15. Moderaterna

Det finns inte något lagligt krav på en fördjupad översiktsplan i enlighet med förslaget. Däremot finns 
lagliga krav på översiktsplan och planeringstrategi. Därför önskar vi att planförslaget inte antas, 
åtminstone innan det utretts om sådana översiktliga planeringsfrågor, som måste regleras, kan 
regleras i annan form t.ex. i samband med antagande av planeringsstrategi som är en skyldighet för 
kommunen enligt plan- och bygglagen. 

Vid arbetet med detta anser vi att det material som framtagits som underlag för förslaget till FÖP 
skall tas till vara eftersom det är gediget och värdefullt. 

Vi anser dock att förslaget bl.a. ifråga om betydande detaljeringsgrad som vi berör nedan, innebär 
risk för låsningar inför framtiden och begränsningar i utövandet av den privata äganderätten, som 
går utöver vad vi anser vara nödvändigt och lämpligt. 

Syftet med FÖP är enligt en vad som anges på sid. 124 i förslaget att skapa möjlighet för tillväxt. Vi 
har dock svårt att se att möjligheten till tillväxt skulle bli mindre om förslaget till FÖP inte antas. 

Kommentar 
Synpunkterna framförs härmed. Notera även att tekniska nämnden i sitt yttrande yrkar att FÖP 
ska ändras så att den inte visar något förslag på framtida cykelvägar. Frågan får behandlas i en 
framtida cykelplan. 

Kommentar 
Grandalen har strukits som bostadsområde, efter synpunkter från flera kommunala instanser. 
De analyser som gjordes inför utställning visade ju att området var möjligt att bebygga i 
förhållande till grönstruktur och artskydd. Samma slutsatser bör därför gälla om området 
nyttjas för en solcellsanläggning. 

Kommentar 
Denna FÖP görs enligt lagstiftning gällande före 1 april 2020, se under Kort om formalia, sid 3. 
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Förslaget till FÖP utgår från att Strömstads kommun år 2030 skall ha 15.000 invånare. På sid. 12 
anges att detta innebär en befolkningsökning med 1.500 personer, men på sid. 14 och 123 anges 
ökningen uppgå till 2.000 personer, vilket skulle indikera att nuvarande befolkning uppgår till 13.000 
personer. På sid. 89 sägs dock att befolkningen nu är 13.200 personer. Skillnaden ifråga om 
ökningstal och invånarantal beror möjligen på att det under arbetets gång kommit att stå allt klarare 
att sannolikheten för befolkningsökning som förutsätts i Vision 2030 minskar ju närmare vi kommer 
2030. 

Som exempel på svårigheten och olämpligheten att alltför starkt knyta bedömningar, i värsta fall 
rentav förhoppningar om befolkningstillväxt må nämnas att en av kommunen år 2009 antagen FÖP 
för Kosteröarna förutsatte en fast befolkning där år 2016 om 500 personer, medan verkligheten blev 
ungefär hälften. 

Ovanstående synpunkter ger anledning till att starkt ifrågasätta lämpligheten att i en ny FÖP 
detaljreglera användning av mark i så stor utsträckning som sker i förslaget. Det finns anledning att 
anta/befara att mark som omfattas av förslaget inte överhuvudtaget kommer att vara av intresse för 
utnyttjande/exploatering under de närmaste decennierna. Detaljeringsgraden i FÖP:en borde därför 
kunna reduceras och ersättas med att behövliga detaljerade föreskrifter intas i de detaljplaner som 
kommer att utarbeta i framtiden. Omfattningen av det verkliga behovet av sådana ter sig också 
tveksamt, bl.a. eftersom det vid presentation av förslaget till FÖP uppgivits att det finns ett antal 
detaljplaner inom området för FÖP:en som inte utnyttjats trots att de förelegat länge. Utvecklingen 
av arbetet med den s.k. Canningplanen, som pågått i flera år visar också hur olämpligt det är att 
långsiktigt försöka detaljstyra omfattande planering och projekt. 

I synnerhet vill vi här kanske påpeka att det sedan länge finns en detaljplan för delar av Bastekärr 
som inte utnyttjats. Huvudorsaken till detta torde vara en avsaknad av intresse från näringslivets sida 
att utnyttja området för verksamheter som detaljplanen förutsätter. I förslaget, t.ex. på sid. 21, 
framhålls handelns betydelse för kommunen, men etablering av mer handel har inte tillåtits i 
Bastekärr. Inte heller har kommunen gjort några, i vart fall framgångsrika, ansträngningar att se till 
att området används i nya verksamheter som skulle kunna åtminstone till någon liten del skapa 
grund för den förhoppningsvisa befolkningsökning som förslaget är ett uttryck för. 

Kommentar 
Se under Sammanfattning sidan 1. 

Kommentar 
Det är riktigt, prognoserna och målsättningarna har skrivits ner under arbetets gång. Sifforna 
ska ses över så att FÖP inte har motsägande uppgifter. 
Siffrorna i FÖP blir snabbt inaktuella. För innehållet i FÖP har det dock ingen praktisk betydelse 
om befolkningsutvecklingen blir långsammare.  
Kommunen gör årligen prognoser om befolkningstillväxt. Dessa siffror utgör underlag bland 
annat för planering av förskolor, VA-utbyggnad och start av nya detaljplaner.   

Kommentar 
I fallet Koster var det inte en prognos, utan en politisk målsättning för att upprätthålla en viss 
servicenivå. Befolkningen har som nämns i stället minskat på Kosteröarna sedan 2008. 

Kommentar 
Onödigt detaljerade riktlinjer per detaljplan ska strykas, se även under Sammanfattning. 
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Ifråga om framtida boende talar förslaget (sid.21) om variation ifråga om upplåtelseformer och olika 
stort markbehov för olika upplåtelseformer, men någon närmare analys av hur fördelningen kommer 
att bli finns inte. 

Ifråga om särskilt boende skrivs om områdena Mällbydalen, Mällbygård, Mariedal och Myren (sid. 
23), men förutsättningarna i det avseendet får en avsevärd förändring i och med att kommunen får 
kontroll över nyttjandet av nuvarande sjukhusbyggnad, perfekt beläget för sådana ändamål. Detta är 
ett faktum som strider mot utgångspunkten på sid. 45 i förslaget att det saknas lämplig lokalisering i 
centrala Strömstad. 

Av välkända skäl är utvecklingen av trafik och dess behov omöjlig att förutse på så lång sikt som de 
10 år som är kvar till 2030. Det som anförs på sid. 94 i förslaget ger dock anledning anta att 
trafiksituationen för överskådlig framtid inte kommer att förändras i påtaglig utsträckning. 

Med hänsyn till synpunkter av det slag som vi redovisar ovan är vi skeptiska, för att inte säga 
negativa, till att i förslaget inta så pass detaljerade tankar på utnyttjandet av områden som finns på 
sid. 37 - 88 i förslaget till FÖP, särskilt till den del förslagen gäller områden som ligger utanför 
centralorten Strömstad och är lämpade för näringsverksamhet och bostäder. 

Kommentar 
Synpunkten noteras, men frågan avgörs inte i FÖP. Bastekärr har en färdig detaljplan vilket 
redovisas i FÖP. 

Kommentar 
Detta är en viktig synpunkt. Analys av bostadsbehovet är en färskvara och behöver uppdateras 
löpande, förslagsvis årligen. FÖP-processen är för långsam för att vara ett lämpligt verktyg. 
Bättre att göra analyser i samband med ajourföring av bostadsförsörjningsprogrammet. Många 
kommuner arbetar på det sättet.  

Kommentar 
Instämmer. Områdena vid Mariedal ska strykas. Text om särskilt boende ska justeras. 

Kommentar 
Instämmer. Kommunen och trafikverket gör nya prognoser vid behov. Eftersom del 3 
(faktadelen) snabbt blir inaktuell ska denna inte antas i kommunfullmäktige.  

Kommentar 
Se under Sammanfattning sidan 1. 
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16. Strömstad golfklubb

Strömstad Golfbana ligger centralt med promenad- och cykelavstånd från centrum, lätt att nå för 
barn och ungdom. Stan expanderar och banan blir mer och mer inbyggd vilket innebär ökad risk för 
olyckor och intressekonflikter. 

Banan är inte inhägnad med plank eller staket, vilket är vanligt på andra platser. Vi försöker styra med 
skyltning så att inte ickegolfare oavsiktligt kommer in på banan, men visst finns det de som genar 
över bana eller bara promenerar omkring, vilket är ett stort irritationsmoment som vi hittills kunnat 
leva med. 

I FÖP:en föreslås bebyggelse nära golfbanans hål 14 och hål 15. Bebyggelse så nära golfbanan är 
synnerligen olämpligt av 2 anledningar. 

Sneda utslag på båda golfhålen som innebär att golfbollar kommer att dimpa ner inom den 
föreslagna byggnationen. Det finns två orsaker till att bollen flyger snett, felaktig utgångsriktning och 
kraftig okontrollerad skruv. När dessa två orsaker samverkar blir slagen ändå snedare.  Andra faktorer 
som påverkar bollen flykt är vind och temperatur. Sydvästlig vind driver bollen mot Mällbygård 54 
både från hål 14 och 15. Se bollnedslagssektorerna i bilaga 1. 

Ickegolfare som genar över banan för att från Mällbygård komma västerut till bl. a hamn, bad och 
restauranger. Det finns även risk för lek och spel på banan. Som alla idrottsanläggningar vill Strömstad 
GK att dess bana endast används av golfutövare under golfsäsongen. På vintern däremot är golfbana 
ett nära naturområde perfekt för promenader, hundrastning, skid- och kälkåkning. 

Att hindra sneda slag med nät e dyl. är oerhört svårt och inskränker dessutom golfarens möjlighet att 
utnyttja skruvade slag för att placera bollen på enligt hen bästa möjliga plats. 

Nät och skog inom nedslagssektorn hindrar inte duktiga golfare i och med att de slår både högt och 
långt vilket är det optimala. Se ex på golfbollsparabel i bilaga 2. 

För eller senare, på grund av olika omständigheter såsom en ordentlig snedstuts, en kraftig vindpust 
eller den ständiga produktutvecklingen kommer bollar att hamna inom någons fastighet även med 
väl tilltagna säkerhetsavstånd. 

Strömstad Golfklubb anser att den planerade bebyggelsen mellan golfhål 14 och 15 inte ska 
komma till stånd. Övrig planerad bebyggelse inom Mällbygård 54 är från golfklubbens synvinkel 
troligen Ok, men vi vill gärna se och kanske påverka hur den är tänkt att bebyggas. 

Bilaga 1 Bollnedslagssektorerna 

Slaglängder på 250 m och mer 
kräver naturligtvis god fysik. 
Tyvärr är det inte endast 
duktiga golfare som är starka 
och kan svinga med hög 
hastighet utan även rena 
nybörjare kan panga på både 
långt och tyvärr snett. 
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Bilaga 2 Golfbollsparabel 

En bra driva på 255m har en 
högsta höjd på ca 30m. 

17. 

Tittade på en del av FÖP:en och det som slog mig är att ska det planeras för fler byggnationer i 
Seläter som ex område 25 så bör man även planera minst en riktig gång och cykelväg med belysning 
som kommer ut på Bogenvägen. Är fullt medveten om svårigheter med detta då de vägar som finns 
idag sträcker sig över privat mark men värdet skulle öka avsevärt mycket.  

Det är få som bor där ute vilka använder cykel för att man behöver cykla bilvägen runt, framförallt 
när det är mörkt. De som är pigga och orkar cykla i grus, lera, vattendrag etc. tar genvägen genom 
Källvikens gård. 

Bifogar ett urklipp från er 
karta i FÖP:en där jag 
markerat med rött den väg 
man kan cykla och gå idag när 
det är ljust.  

Kommentar 
Frågan kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Mällby Gård, MBN-2016-1840. 
Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. Diskussioner pågår med golfklubben om hur 
synpunkterna ska tillgodoses. Det avgörs i detaljplanen hur stor del av ett utvecklingsområde 
enligt FÖP som ska nyttjas för bebyggelse. FÖP behöver inte ändras. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. FÖP kommer inte att hantera frågor om nya cykelvägar, se under tekniska 
nämndens yttrande. 
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18. 

Mina synpunkter bottnar i att jag inte är överens med målet om att Strömstad ska växa med hänsyn 
till antal invånare. Livskvalité är ett bättre mål. 

Förtätning av tätorter istället för exploatering av naturområden är att föredra med de anledningar att 
nya områden baseras på biltransport för familjers vardag vilket är en negativ miljöpolitik, samt att de 
orörda skog/naturområden vi har i nära avstånd från centrum Strömstad/Skee är av stor vikt för att 
folk vill bo i kommunen. Resonemanget har och kan utvecklas vidare om intresse finns. 

19. 

Jag, fastighetsägare av Kristorp 6,  och direkt granne med det område som är markerat väster om 
min fastighet Kristorp 6, och som är markerat och föreslagit som möjlig framtida mark för bostäder. 

Jag anser det högst olämpligt att upphäva det strandskydd som ligger runt Strömsvattnet och dess 
angränsande grönområden. Det är av stor vikt att de få grönområden som finns kvar i centrala 
Strömstad längs Strömsån och Strömsvattnet består för att få balans mellan stad, natur och vatten 
består. Då är det också högst olämpligt att förtäta dessa områden med bostäder eller annan 
bebyggelse. 

Jag fick i början av 2000 talet göra om detaljplanen på min fastighet, Kristorp 6, då den hade en 
gammal beteckning ”Park” i detaljplanen, och i samband med den blev jag påförd prickmark på hela 
tomten om 4 hektar (förutom befintligt hus), för att värna om naturen och strandskyddet i närhet till 
Strömsvattnet. Det vore högst olämpligt eller till och med felaktigt, att kommun skulle svänga i 
denna fråga när det gäller direkt jämförbar mark med samma förutsättningar. 

Därav anser jag det högst olämpligt att upphäva strandskyddet och uppföra nybyggnation i 
detta/dessa område, på den södra stranden av Strömsvattnet, mellan ringvägen och centrum, och 
ser att översiktsplanen korrigeras och dessa 2 områden med bostäder tas bort och att grönområdena 
och strandskyddet får vara kvar. 

20. 

Mitt namn är E och jag och min familj är på jakt efter ett större boende. Vi såg planerna för 
områden som ska bebyggas och blev nyfikna när detta ska göras. Synpunkter kunde lämnas tom 1/6 
så tänkte passa på att nämna några idéer. 

Vi skulle helst vilja bygga nytt på villaområde och det är inte så många alternativ i dagsläget. Bara 
extra dyra i utkanten av staden. 

Är det möjligt att satsa på villaområde på Mällbyhöjden i område nr 13 i planen? Man kanske kan 
samarbeta med andra aktörer för att hålla nere kostnaderna så tomter inte blir alltför dyra (under 
miljonen)? Kanske i samarbete med BoKlok som är på gång i på Mällby med radhus. Dom hade bara 
rad/parhus men var intresserade om nya områden dyker upp för byggnation för att göra större hus 
med tomt.  

Vet inte exakta planerna på hur Mällbyhöjden ska utformas, men har ett förslag med enkel bild. 

Kommentar 
Område 15 längst österut i Mällbyhöjd ska strykas. Se, även kommentar 2 till miljöpartiets 
yttrande. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 26 och 27 ska strykas. 
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Rondell med säker cykel/gångpassage eller bro över 
vägen. 

Villaområden i framkant för att satsa på den typ av 
bebyggelse i första hand.  

Par/radhusområde (och lägenhetshus) längre in som kan 
vara lite högre.  

En fin entré till Bohusleden med bra parkering och tex 
våffelstuga, infoområde om naturen och grillplats 
tillrättalagt för att skolor kan vara där och använda i sin 
undervisning.  

21. 15 fastighetsägare i området Tallhöjden

Området runt Tallhöjdsvägen är enligt kartan beigefärgad vilket betyder att området är 
utredningsområde för förtätning enlig texten på kartan. 

Samma område ligger under paragraf 112, som grönområden. Process är igång på lantmäteriet sedan 
Sep -19 för att de boende skall ta över förvaltning och skötsel av grönområden, som även omfattar 
en del av vattenområdet ut efter Starekilen. 

I FÖP framgår det att öster om Tallhöjden finns beviljat bygglov på 35 tomter. Stare Västra (11) ligger 
planer på 70 -120 bostäder. 

Stare Östra (12) ligger ytterligare ett planerat område för 80 bostäder. Detta borde väl i rimligheten 
räcka utan att man skall gå in och förtäta på Tallhöjdens grönområden! 

Synpunkter om småbåtshamnen: 

Boende på Tallhöjden utnyttjar området för fritidsaktiviteter, typ bad/fiske. Omfattas inte Starekilen 
av strandskydd och naturvårdsintresse och riksintresse? 

Förbättringen av fritidsbåtshamn är positivt om det blir en begränsad utbyggnad i den norra delen. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 13 är så pass stort att det kan inrymma flera olika bostadstyper. 
Planarbete kommer att inledas med ett planprogram som omfattar större delen av Mällbyhöjd. 
Planarbetet kommer bland annat att behandla typ av bebyggelse och säkra gång- och 
cykelvägar.  

Kommentar 
En stor del av den befintliga bebyggelsen inom tätorten har i FÖP bestämmelsen R12 - 
utredningsområde för förtätning. Det ligger dock inte inom detaljeringsgraden för FÖP att 
bedöma om detta är möjligt och lämpligt i det enskilda fallet. För att förtätning ska vara 
aktuellt måste två villkor uppfyllas: 1) att markägaren vill ha en förtätning 2) att kommunen 
bedömer det som lämpligt. I fallet Tallhöjden disponerar de boende grönytorna och 
bestämmer därför om man vill ha en förtätning eller inte. 
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Alternativ för andra småbåtshamn är t.ex. utanför gamla oljehamnen samt Myrens varvsområde. 
Man ser ju en utveckling att båtar förvaras på land och sjösättning sker vid utnyttjande av båtarna. 
Miljövänligt för havet då inte så mycket påverkan av havsmiljön sker. 

Med de planer som ligger i FÖP bör trafiksituationen vid infarten till Tallhöjdsvägen-Hålkedalsvägen 
och Hällekindsvägen ses över Rondell, Övergångsställe för Fotgängare och Cyklister. 

22. 

Jag ser att ni vill öppna upp för att bygga hus i naturområdet runt Mällby kyrka och mot Bohusleden. 
(Område 17,18,15, 14 och 13) Dessa områden är ett att få som man kan nå i närhet från Strömstad 
centrum och där man fortfarande kan få känslan av att vara i den riktiga naturen. Förhållandevis tyst 
och lugnt. 
Massor med Strömstadsbor (inklusive mig själv) älskar att cykla, springa och gå på dessa stigar. 
Jag vill verkligen inte att ni bygger där helt enkelt. Och jag tror att få Strömstadsbor verkligen förstår 
att ni vill bygga och därmed eventuellt förstöra några av våra finaste naturområden som är på 
gångavstånd från "staden". 

23. 

Yttrandet som lämnats per mail till KS diarie innehåller en längre konversationstråd från ett antal 
personer. Nedan refereras endast den sista delen av mailet med avsändare Jan Dahlhielm. 

Mitt förslag är att föreslå återremiss av FÖP:ens utställningsversion. Följande anledningar till detta: 

Coronatillståndet i landet påverkar naturligtvis FÖP:en på många olika sätt. 

Mäklare och norska permanentboende har redovisat att det finns intresse att sälja bostadsrätter och 
enbostadsfastigheter med hänvisning till osäkerhet att bo permanent i Strömstad i framtiden. 

Att planera för nya bostadsrätter utanför stadens centrala delar kommer troligen att vara aktuellt 
först efter 2030. Man bör nog skriva ner förhoppningen om att innevånarantalet till ca 14.000 år 
2030. 

Detta gäller främst de redovisade utvecklingsområdena i Mällby, Mällbyhöjden och Mällbyberget 
med stort avstånd till centrum och med onödiga bilresor ur miljösynpunkt. 

En tidplan för utveckling av nya bostäder bör främst omfatta redan påbörjade nya bostäder vid 
Myren och eventuellt Rådhusberget samt andra redan beviljade bygglov som Hedelinska huset. 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Starekilens småbåtshamn, 
MBN-2018-1780. Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. 

Kommentar 
De områden som har de bästa stigarna kommer inte att beröras under överskådlig tid. Område 
15 ska strykas från FÖP. Område 17 och 18, längst i norr, ligger långt fram i tiden. Då FÖP ska 
prövas minst vart fjärde år kommer tillfälle ges att ompröva lämpligheten av område 17 och 18 
innan detaljplan påbörjas.  

Kommentar 
Önskan om förtätning inom staden står inte i motsättning till behovet att ha en planberedskap 
för nya områden i stadens utkant. Vilket område man väljer och i vilken ordning avgörs inte i 
FÖP, utan i bostadsförsörjningsplanen. Se även kommentarer till moderaternas yttrande. 
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Förslag till nya centrumnära bostäder 

Därefter bör andra centrala utbyggnadsmöjligheter med en kombination av bostäder och 
servicelägenheter prioriteras vid området mellan Gallerian och Strömsvattnet, ett mycket attraktivt 
bostadsläge anser många och som såväl Skanska som PEAB anser ekonomiskt och fullt möjligt 
tekniskt att utföra bl.a. med ett samutnyttjande av det stora p-huset under Gallerian. 

En eventuell återinträdd strandskyddsbestämmelse (enligt översiktsplanerare Björn Richardsson) kan 
knappast åberopas då såväl hela Tångenområdet som Gymnasieskolan genomförts utan att ha 
begränsats av strandskydd. (Detta förslag har jag tidigare redovisat i de illustrerade bilagorna till 
yttrande avseende FÖP:ens samrådssversion). 

Nästa utbyggnadsområde med ny detaljplan för bl.a. sjukvård, friskvård, bostäder, förskola och 
servicelägenheter bör omfatta sjukhuset och Skeppsbroplatsen inklusive markparkering för de 
boende och verksamma och på däck ovanför med en grön parkanläggning för de boende. 

Detaljplanen bör även omfatta caféer och små butiker utmed en strandpromenad som leder runt 
Röudden. Utmed skeppsbrokajen ska en ny gästhamn kunna anläggas som ger ett bra underlag från 
nya kunder till de befintliga centrumnära butikerna utan att nya p-platser måste tillföras. 

(Även detta förslag ingick i bilagorna till mitt yttrande av FÖP:ens samrådsversion). Vänta med 
detaljplaneringen av Canning och låt det vara en plats för evenemang och parkering tillsbehov 
uppstår för fler bostäder. 

24. 

Den fördjupade översiktsplanen rymmer mycket goda avsikter och höga miljöambitioner. Kommunen 
talar om ”Natur-och friluftsliv i världsklass” och att ”de höga natur-, kultur- och friluftsvärdena i 
planområdet är av stor betydelse för att området ska vara attraktivt för såväl helårs- som 
delårsboende och för besökare”. Med tanke på utfallet i årets miljöranking av Sveriges kommuner så 
känns visionerna avlägsna och ambitionerna heller inte fullt ut gett avtryck i de mer konkreta förslag 
som lämnas i planen.  

Förhoppningen är att vårens händelser leder till eftertanke och en omläggning från en 
konsumtionsbaserad turism som inte bidrar till en bättre miljö till en hållbar besöksnäring som 
bygger på natur- och kulturupplevelser och samtidigt bidrar till att minska kommunens sårbarhet. 
Det förutsätter en mer kraftfull miljöinriktning på den fördjupade översiktsplanen där kommunen 
uttrycker en vilja att ta större miljöhänsyn än vad lagstiftningen kräver. 

Kommentar 
Tångenplanen hade inte kunnat genomföras med dagens lagstiftning. Reglerna om återinträ-
dande av strandskydd infördes 2009, dvs. efter att detaljplanen för Tången vann laga kraft. Mer 
information finns på boverkets och naturvårdsverkets webbsidor. 
Statlig utredning pågår om eventuella ändringar i lagen. Strömstads kommun har framfört 
synpunkten till utredarna att strandskydd inte bör återinföras där det hindrar tätorternas 
naturliga utveckling, med Tången som exempel. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Inom områden med pågående detaljplaner redovisar FÖP endast vad 
som föreslås i respektive detaljplan. Synpunkter om ändrad inriktning av en detaljplan måste 
hanteras inom ramen för detaljplanen.  
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Småbåtshamn i Starekilen 
Starekilen föreslås som ett utbyggnadsområde för småbåtshamn. Det är bra och rimligt att ställa i 
ordning området och även göra en försiktig utbyggnad av småbåtshamnen. Den fördjupade 
översiktsplanen bör slå fast att utbyggnaden ska ta särskild hänsyn till de arter som lever i området, 
det rörliga friluftslivet genom t.ex. kajakbryggor och badplatser samt att hänsyn även ska tas till 
närboende.  

Vi ser det som positivt att kommunen utrycker ambitionen att fylla ut vattenområdet innanför 
Hällekind (i folkmun benämnd dypölen). Den lösningen bör kompletteras med en infart via en 
fyrvägskorsning till Hällekind respektive Hålkedalen samt parkering genom utfyllnad. En sådan 
lösning gynnar närboende och orsakar mindre negativ påverkan på naturmiljön än tidigare 
presenterade alternativ till infart. Vi utgår samtidigt från att den tidigare inriktningen att inte ha 
båtuppställning på parkeringen nära bebyggelse och inte ha en isättningsramp vid sandstranden 
kvarstår. Båtuppställning kan ske på Hålkedalsparkeringen där den inte stör närboende. 

Det är nu angeläget att kommunen utvecklar beskrivningen i planen och redovisar realistiska 
utbyggnadsplaner för småbåtshamnen som beaktar naturvärden och livsmiljöer för hotade arter (se 
nedan under Artskydd om ejder och ålgräs) liksom respekt för boende. Tidigare planer på en 
gigantisk utbyggnad med allvarliga konsekvenser för miljö och närboende bör tydligt förkastas.  

Artskydd 
Kommunen har detaljerat beskrivet arbetet med att säkerställa skyddet för Hasselsnok och Sandödla. 
Det är bra, men kommunen har helt glömt bort andra arter, t.ex. ejdern som har viloplats i 
Starekilen/Stigbergsbukten där kommunen planerar för en utökad småbåtshamn. Ejdern har gått 
från att ha varit sårbar till att i den senaste rödlistan klassas som starkt hotad. Det innebär definitivt 
att arten omfattas av skydd för viloplats och platser för födosök. Som jämförelse har hasselsnok och 
sandödla den lägre hotklassen sårbar. Kommunen måste i sin fördjupade översiktsplan även visa på 
vilket sätt man avser att säkerställa habitat och viloplats för ejder i likhet med den beskrivning man 
gör för andra arter. Det måste också framgå av planen att en omfattande exploatering av Starekilen 
står i konflikt med att skydda ejdern och även ålgräs. Av planen måste tydligt framgå på vilket sätt 
kommunen avser att stärka och skydda ejderns viloplatser genom att t.ex. införa restriktioner för 
snabbgående farkoster samt totalt stopp för vattenskotrar i Starekilen. 

Dessutom behöver utbredningskartan för sandödla revideras eftersom vi observerat och fotograferat 
sandödlan på vår fastighet Hålkedalen 1:12. Den finns med andra ord i och kring Tallhöjdsvägen. 

Områden för utredning om förtätning 
I planen pekas vissa områden ut för utredning om förtätning. Dit hör området kring Hålkedalen 1:7 
och Tallhöjdsvägen. Området karaktäriseras av bebyggelse med insprängda grönområden som skapar 
en attraktiv grön miljö där bl.a. sandödlan finns. Det skapar en grön infrastruktur för olika djur och 
växter att kunna sprida och förflytta sig samtidigt som det är grönt och attraktivt för boende. Det 
finns inga förutsättningar att förtäta området utan att det mister sin karaktär. Det är också 
förvånande att kommunen vill förtäta och ta grönområden i anspråk när byggbar mark inte är någon 
bristvara. Dessutom pågår nu ett övertagande av grönområdena till en samfällighet av boende i 
området. Området saknar kommunal infrastruktur och kollektivtrafik. Väg och VA drivs i form av 
samfälligheter. Med andra ord – stryk området som tänkbart för förtätning och visa att det finns 
substans i de goda ambitionerna om att utveckla ett grönt samhälle. 

 

 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Starekilens småbåtshamn, 
MBN-2018-1780. Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande 15 från boende i Tallhöjden. 
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25. 

Synpunkter på FÖP - området Mällbyhöjden: 

Annedalsvägen är en enskild väg som slutar vid Mällby begravningsplats. Den trafikeras årligen av 
1000-tals fordon där flertalet besökare inte bor på Mällby. 

Vägen byggdes på 1960-talet och dess underbyggnad är inte anpassad till dagens trafik. Den är i 
mycket dåligt skick och det är inte ekonomiskt försvarbart att bekosta någon reparation. 

Undertecknad föreslår att Annedalsvägen flyttas till en sydligare sträckning. En ny väg bör byggas 
som följer VA-ledningarna till begravningsplatsen. Den föreslagna sträckningen överensstämmer med 
äldre planförslag. 

26. 40 Fastighetsägare i området Mariedal

Som fastighetsägare inom området Mariedal önskar undertecknade härmed inkomma med våra 
synpunkter på presenterat förslag. 

Nedan angivna synpunkter avser en av de platser, angivet som 26 - Mariedal Västra, som redovisats 
för utveckling av särskilt boende. Vi anser att presenterat förslag av olika anledningar, vilka närmre 
redogörs för nedan, är mindre lämpligt. 

Utifrån det relativt sett omfattande ytbehov tilltänkt lösning kräver så kommer en sådan exploatering 
innebära ett kraftigt ingrepp på ett område som närmast får ses som ett naturområde. Enligt vår 
uppfattning så borde det, bland annat av den anledningen, vara mer lämpligt att lägga särskilt 
boende i redan exploaterad yta eller åtminstone inte i ett av få skogsområden inom förhållandevis 
central del av Strömstad. 

Som också delvis anges i Utställningshandlingen så används naturområdet tämligen regelbundet för 
diverse aktiviteter för förskolor, grundskola etc. Utveckling av området i enligt med vad som beskrivs 
kommer att starkt begränsa möjligheten till att nyttja området på detta sätt. 

Stora delar av gångvägen vid Strömsvattnet längs Karlsgatan är i dag till stora delar ostörd från trafik 
etc. Etablering i enlighet med vad som föreslagits kommer påverka detta och i tillägg så kommer även 
upplevelsen av att vara naturnära starkt påverkas. 

I anslutning till det i Utställningshandlingen angivna området så ligger Friluftsmuseet Fiskartorpet 
som för många är en uppskattad plats för rekreation och avkoppling. Exploatering i den omfattning 
som anges kommer med all säkerhet innebära så pass stor inverkan på området att 
möjligheten/intresset att kunna nyttja området kommer att minska. Då det också finns möjlighet att 
på naturligt sätt kunna få åtkomst till sjönära området vid Strömsvattnet så försvårar en etablering 
också allmänhetens åtkomst till vattnet. 

Är redan idag en stor belastning av trafik i korsningen Karlsgatan-David Hellströms väg och då inte 
minst i samband med aktiviteter på någon av anläggningarna på Strömsvallen. Finns visserligen ett 
antal p-platser vid Nordby Supermarket Hallen men då sträckan från P- platserna vid David 
Hellströms väg är kortare än från p-området vid Nordby Supermarket Hallen så väljs i första hand 
dessa. Då p-platserna här är relativt sett få så blir det ett stort antal bilar som skall samsas inom en 
begränsad yta vilket då också påverkar ovan angiven korsning. En etablering av särskilt boende skulle 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i det pågående arbetet med planprogram för Mällbyhöjden, 
KS/2020-0297. Yttrandet är även diariefört i detta ärende. 
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innebära ytterligare påfrestningar på trafiken och detta med all säkerhet oavsett etablering av 
rondell etc. 

Vi anser det inte som korrekt att det inte skulle kunna gå att tillgodose det aktuella 
intresset/särskilda boendet utanför "området" och då på plats som inte kräver upphävandet av 
strandskyddet. Oavsett så bör det rimligen sett finnas områden som är bättre lämpade för tilltänkta 
etableringen än "26-Mariedal Västra" 

Strömstad 2020-08-24 

Björn Richardsson 

Översiktsplanerare 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 26 och 27 ska strykas. 



Dnr KS/2007-0037 

Fördjupad översiktsplan för 

Centrum - Skee 
Strömstads kommun 

Samrådsredogörelse 

Hur samrådet bedrivits 
Samrådshandlingarna har varit utsända under tiden 2018-09-17 – 2018-11-30. Handlingarna har även 
funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida. Möten för 
allmänheten har hållits i Strömstad 25 september och 30 oktober, samt i Skee 31 oktober. Därutöver har 
möten hållits med fokusgrupper såsom ungdomar och föreningar med koppling till friluftsliv och natur. 

Sammanfattning 
Under samrådet har det kommit ett ovanligt stort antal synpunkter från enskilda medborgare. Många 
synpunkter gäller frågor som avgörs i FÖP, andra inte. I samrådsredogörelsen återges samtliga yttranden i 
sin helhet. 

De viktigaste ställningstagandena för FÖP utställningsversion är: 

Synpunkter som ska tillgodoses i FÖP 
• Komplettera FÖP med förtydliganden och faktauppgifter enligt yttrandet från Länsstyrelsen.
• Stryk område 8 vid Strömsvattnet för bostadsändamål. Behåll inriktningen att utveckla marken

framför gallerian för närrekreation.
• Lägg till område för bostäder centralt i Mällbyområdet på fastigheten Mällby 1:17.
• Lägg till område för bostäder öster om Körnebacksvägen i Seläter.
• Lägg till bostadsområde på Vattentornsberget i Skee.
• Äldreboende norr om Karlsgatan vid Mariedal ska läggas till (enligt KS beslut 10 april 2019, se

sidan 53)

Synpunkter som inte ska tillgodoses i FÖP 
• Stryk utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra.
• Stryk hela eller delar av Mällbyområdet och ersätt med ytterligare förtätning centralt i staden.
• Stryk bostadsområde (10) vid Vattentornsberget i Strömstad.
• Utveckla Källviksdalen för bostäder, turistanläggning och småbåtshamn (området ligger till

större delen inom FÖP Norra Kustområdet)
• Lägg till centrala bostadsområden på platser som ligger inom strandskydd (Oljeberget,

Karlsgatan)

Kommunens kommentarer med ställningstaganden och motiveringar redovisas i blå ruta efter varje 
yttrande. 
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Synpunkter som inte avgörs i FÖP 

Denna samrådsredogörelse hanteras av kommunstyrelsen. När den blir godkänd kommer den att läggas ut 
på kommunens webbsida. I de fall dessa synpunkter har en tydlig mottagare inom kommunen har dessa 
skickats vidare för kännedom. De viktigaste synpunkterna gäller: 

• Synpunkter om pågående detaljplaner. 
• Gör nytt landfast bad norr om Kallbadhuset. 
• Förändringar på Torskholmen med omnejd 
• Köp sjukhuset och utveckla fastigheten för vård och bostäder 
• Flytta högstadiet och bygg bostäder där Strömstierna ligger idag. 
• Säkerhetshöjande trafikåtgärder i befintliga områden genom omläggning av vägar, 

korsningsombyggnader eller utbyggnad av cykelvägar. 
• Utformning av befintliga grönytor och torg   

 

Utställningsversionen blir webbaserad 
Tidigare versioner av kommunens fördjupade översiktsplaner (FÖP) har bestått av pdf-dokument 
anpassade för utskrift i A4. Detta sätt att presentera information har gett onödiga begränsningar samtidigt 
som FÖP i vissa delar varit inaktuell redan innan antagande. 

 

Utställningsversionen av FÖP blir helt webbaserad vilket ger följande fördelar: 

- FÖP kan göras kortare 

- Besökare på kommunens webbsida får tillgång till uppdaterat underlagsmaterial. 

- Hänvisning kan alltid ske till gällande kommunalt styrdokumentet. Exempelvis bostads-
försörjningsplanen, som kommer att ses över med tätare intervaller än FÖP.  

- Besökaren kommer att kunna välja lager i kartan. Detta ger ex. möjlighet att läsa samman planförslaget 
med inventeringar och andra underlag för planen. 

- Kommunens samlade planering blir lättare att förstå. Nuvarande uppdelning i olika FÖP kan på längre 
sikt troligen slopas helt. 

 

Rent formellt innebär detta att underlagsdelen i FÖP (del 3) inte ska antas av kommunfullmäktige. Detta 
eftersom nuvarande lagstiftning säger att ingen del av ÖP/FÖP får ändras med mindre än att hela 
processen görs på nytt. 

Informationen från del 3 i samrådsversionen ska så långt möjligt göras tillgänglig på kommunens 
webbsida: stromstad.se  I de flesta fall gäller denna information för hela kommunen och ska inte behöva 
sökas i en enskild FÖP. 
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Inkomna yttranden 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2018-12-19: 

Myndigheter 
1. Länsstyrelsen inkom 2018-11-28 
2. Trafikverket inkom 2018-11-30 
3. Skanova AB inkom 2018-09-21 
4. Vattenfall Eldistribution AB inkom 2018-10-30 
5. Försvarsmakten inkom 2018-11-13 
6. Bohusläns museum inkom 2018-11-15 
7. Västtrafik inkom 2018-11-15 

Kommunala nämnder och förvaltningar 
8. Barn och utbildningsnämnden inkom 2018-11-05 
9. Tekniska förvaltningen inkom 2018-11-30 
10. Miljö- och byggnämnden inkom 2018-12-06 
11. Tanums kommun inkom 2018-11-13 

Politiska partier 
12. Miljöpartiet inkom 2018-11-27 
13. Kristdemokraterna inkom 2018-11-30 och 2018-12-19 
14. Centerpartiet inkom 2018-11-30 

Föreningar 
15. Strömstad löparklubb inkom 2018-09-20 
16. Positiv utveckling i Skee inkom 2018-10-31 och 2018-11-14 
17. Strömstads hembygds- och museiförening inkom 2018-11-29 

Övriga 
inkom 2018-09-06 
inkom 2018-10-25 och 2018-12-17 
inkom 2018-10-30 
inkom 2018-10-31 
inkom 2018-10-31 
inkom 2018-11-13 
inkom 2018-11-05 
inkom 2018-11-16 
inkom 2018-11-19 
inkom 2018-11-21 
inkom 2018-11-27 
inkom 2018-11-28 
inkom 2018-11-29 
inkom 2018-11-29 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-11-30 

18.  

inkom 2018-12-04  
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Funktionellt prioriterat vägnät   

Som en del i vårt uppdrag att främja tillväxt och utveckling har Trafikverket tagit initiativ till att peka ut 
vilka vägar som är viktigast för tillgänglighet ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Dessa vägar kallas 
för funktionellt prioriterat vägnät (FPV) och har sorterats i fyra olika funktioner: godstransporter; 
långväga transportresor med bil, dagliga personresor med bil och kollektivtrafik med buss. I Strömstad 
kommun är vägarna E6, 164 och 176 utpekade i FPV, dessa kan med fördel pekas ut i FÖP.  

 

Cykelvägar   

Trafikverket ser positivt på kommunens arbete med en cykelplan. Inom planens område är GC-nätet till 
stor del utbyggt. Brister och kompletterande länkar som föreslås byggas ut längs statliga allmänna vägar 
ska föranledas av att kommunen ansöker om statlig medfinansiering via Regional infrastrukturplan. 

   

Bebyggelsefritt avstånd   

Trafikverket är restriktiv med nya anslutningar och exploatering i vägar och järnvägars närområde. 
Bostadsbebyggelse eller verksamheter där människor vistas stadigvarande tillåts inte inom 30 meter från 
spårmitt. Länsstyrelsen har även beslutat om ett utökat byggnadsfritt avstånd till 50 m för väg E6 och 30 
meter för väg 164 i Skee mot Åmål. Generellt är avståndet 12 m. Detta för att nuvarande funktion och 
framtida utveckling av vägarna inte ska hindras. Trafikverket anser att minst de avstånd som beskrivs 
enligt § 47 Väglagen och Länsstyrelsens beslut i förhållande därtill bör säkerställas även vid bygglov och 
inom detaljplanelagt område.   

 

Hälsa och säkerhet   

Kommunen avser tillämpa riktlinjer för trafikbuller som redovisas i Översiktsplanen 2013, trots att nya 
riktlinjer som tillåter högre bullernivåer beslutats. Trafikverket noterar att frågan om bullerpåverkan 
hanteras i varje enskild detaljplan. En god ljudnivå ska i första hand uppnås genom samhällsplanering i 
form av lokalisering och utformning av bebyggelse och inte genom skyddsåtgärder och att kommunen ska 
ställa krav i den fysiska planeringen så att man klarar riktvärden för trafikbuller och vibrationer både 
inomhus och utomhus.   

Utpekade vägar för farligt gods i kommunen är väg E6, 164 och 176. Järnvägsanläggningen Bohusbanan 
ska kunna användas för transport av farligt gods. Vid byggnation inom 150 meter bör en 
riskanalys/bedömning tas fram utifrån Länsstyrelsens rekommendationer.   

Trafikverket noterar att kommunen har identifierat brister där trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan 
behövas för att kommunen ska kunna utvecklas enligt planförslaget. 

   

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande. 

 

 

 

 

Kommentar 
Byggnadsfritt avstånd utom detaljplan gäller naturligtvis. Samma avstånd ska vara vägledande där 
detaljplan görs. Men eftersom frågan prövas på nytt i en detaljplan kan i vissa fall slutsatsen bli att 
annat avstånd ska gälla i en enskild detaljplan.. 

Kommentar 
Kommunen för kontinuerliga diskussioner med trafikverket om åtgärdsbehov och genomförande av 
de åtgärder som föreslås i trafikutredningen. 
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3. Skanova AB 

Ingen erinran. 

 

 

4. Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall har inga anläggningar inom eller i närheten av FÖP-området och har därför inget att erinra. 

 

 

5. Försvarsmakten 

Ingen erinran. 

 

 

6. Bohusläns museum 

Generella synpunkter  

Som utgångspunkt konstaterar vi att den fördjupade översiktsplanen berör ett geografiskt område med 
betydande kulturvärden. Kommunen är mycket rik på fornlämningar på land och i vatten, även i ett 
regionalt eller nationellt perspektiv. Av kommunens totalt sju områden av riksintresse för 
kulturmiljövården, berörs två av den fördjupade översiktsplanen, Skee-området respektive nordvästra 
hörnet av Blomsholms-området. Av de områden som tagits ut som särskilt värdefulla kulturmiljöer i 
kommunen berörs fem, Skee-Folkestadområdet, Blomsholm, Strömstad stad, Galärvägen och Skee-
Strömstadbanan. Kulturmiljön är sammantaget tveklöst en stor tillgång för Strömstad kommun och 
kulturmiljövärdena förtjänar, enligt museets uppfattning, att tydligt lyftas fram och arbetas in i en 
fördjupad översiktsplan.  

 Inom Intressen och anspråk beskriver kapitlet Kulturmiljö på ett övergripande och bra sätt kommunens 
historia och kulturhistoriska innehåll. Mycket bra med den tydliga informationsrutan om 
fornlämningsbegreppet. I det här kapitlet beskrivs såväl de utpekade värdefulla kulturmiljöerna i 
kommunen som fornlämningar och marina kulturlämningar. Det kan finnas en poäng med att i en 
kustkommun synliggöra marina kulturlämningar så som gjorts med särskild rubrik, Marina lämningar, men 
de exempel som nämns under rubriken är till stor del fornlämningar och det är angeläget att texten 
formuleras så att den juridiska statusen på dessa lämningar inte kan missförstås. 

Önskvärt vore att kulturmiljöperspektivet tydligare uppmärksammas i planförslaget och att dessa värden i 
större utsträckning inarbetas i planförslaget som en tillgång att värna och utveckla. De kommunala 
kulturmiljöerna bör finnas med i underlagsmaterialet och på de kartor där det är relevant. På kartan 
Användning av mark- och vattenområden liksom Regler och rekommendationer är det endast två mindre 
delar av de uttagna kulturmiljöerna som redovisas som Värdefull kulturmiljö respektive Område med 
kulturvärden. Det får till följd att endast en del av riksintresset redovisas som kulturvärde. En redovisning 
motsvarande den för naturvärdena skulle öka förståelsen för områdets kulturvärden som helhet..  

Dessutom finns det kulturvärden på många fler platser än inom de uttagna områdena, bland annat i form 
av fornlämningar vilka kan komma att påverkas av ny bebyggelse eller andra åtgärder. Och även om alla 
fornlämningar inte kan redovisas i detalj är det ändå en information som kan vara värdefull inför 
kommande detaljplaner.   

Övrigt: Förslagsvis kompletteras texten om Skee-Strömstadsbanan med förtydligandet att den fått en ny 
sträckning på ett stycke nordväst om Skee.  
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I listan Kommunala måldokument saknas sammanställningen Kulturmiljöer och kulturmiljöarbete i 
Strömstad - handläggarstöd och kulturhistoriskt underlag för Strömstad kommun (2002). I samband med 
det arbetet genomfördes även en fördjupning av kulturmiljön Skee-Folkestad.  

  

Del 2, Planförslag  

I det inledande kapitlet redovisas inriktningen att ny bebyggelse ska undvikas helt inom områden med 
höga naturvärden och områden för närrekreation. Någon motsvarande skrivning för höga kulturvärden 
saknas och förslagsvis kompletteras texten med det, förslag: sid14; sista stycket: Inom områden med höga 
natur- och kulturvärden och värde … 

Kapitlet Användning av mark och vattenområden på sidan 16ff bör kompletteras i text och karta med en 
beskrivning av de höga kulturvärdena på land och i vatten inom FÖP-området. De nämns endast som en 
randanmärkning under jordbruksmark.   

Hamnverksamhet: På havsbotten i Strömstads hamn finns kulturvärden i form av spår från fartyg och 
andra lämningar från bland annat Stora nordiska kriget. Förslagsvis kompletteras texten med att det även 
finns kulturhistoriska värden att värna inom det utpekade området för hamnverksamhet.   

Starekilen (nr 76 på delområdeskartan): inom det angivna vattenområdet påtänkt för småbåtsmarina / 
hamnområde föreligger en viss potential för fornlämningar på havsbottnen i form av fartygslämningar. I 
den fortsatta planläggningen bör man räkna in att behöva utföra en arkeologisk utredning av området. 
Notera även förekomst av fornlämningar på havsbottnen vidare söderut, särskilt i sundet mellan fastlandet 
och Daftö. Inför eventuell vidare utbyggnad av marinorna i detta område bör marinarkeologisk expertis 
definitivt konsulteras.   

Centrala Strömstad (sid 22): Med tanke på stadens historia förtjänar kulturmiljön en mer utförlig 
beskrivning för att öka förståelsen för de värden som staden har. Bland annat avspeglas Strömstads 
speciella betydelse under slutfasen av Stora nordiska kriget 1716-19 i ett stort antal synliga och osynliga 
lämningar i staden, över och under vatten.  

Under rubriken Värdefull kulturmiljö, s 28 förklaras avgränsningen för den värdefulla kulturmiljön men 
däremot förklaras inte varför den avviker mot den i kulturmiljöprogrammet uttagna begränsningen. 

I de fall MKB ska tas fram ska den även hantera kulturvärdena på land och i vatten.  

Eftersom det inom stora delar av Skeeområdet finns risk att ny bebyggelse berör såväl kända som okända 
fornlämningar, även inom områden som legat under vatten, föreslår museet att Riktlinjer för detaljplan 
kompletteras med den informationen. Samt, med hänvisning till att flera områden för ny bebyggelse ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövården, att riktlinjerna inom samma kapitel för ny bebyggelse inom 
området förtydligas. Påverkan på riksintresset behöver utredas för varje område och det är enligt museets 
mening svårt att i detta tidiga skede slå fast att nybebyggelsen inte påverkar kulturvärden.  

Museet delar inte bedömningen att vägen bryter kopplingen till riksintresset och de kulturhistoriska värden 
som där uttrycks. Det går inte heller att hitta stöd för den uppfattningen i beskrivningarna till riksintresset 
eller kommunala kulturmiljön. I södra delen ligger till exempel den kulturhistoriskt intressanta gården 
Vättland och i denna sydvästra del av riksintresset finns ett flertal fornlämningar. Förutom i 
värdebeskrivningen till riksintresset finns kulturvärdena i Skeeområdet beskrivna i en fördjupningsstudie 
från 2001 som utfördes av Bohusläns museum på uppdrag av Strömstads kommun (Rapport 2001:6). 
Förslagsvis kompletteras kapitlet Värdefull kulturmiljö i Skee-området med ovanstående. 

  

Kommentar 
Beskrivning av riksintressen ska kompletteras, se länsstyrelsens yttrande. I och med övergången till 
webbaserad FÖP kommer behovet att lägga information i varje FÖP att minska. Hänvisningar via 
länkar används för information som redan finns på webbsidan. Utredningarna från Bohusläns 
museum hade olyckligtvis försvunnit från kommunens webbsida vid en omarbetning. Detta ska 
åtgärdas snarast.  
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Del 4 Konsekvenser  

Även i kapitlet Konsekvenser upplever museet att kulturmiljöperspektivet hanteras styvmoderligt. I 
sammanfattningen nämns till exempel inte kulturmiljön överhuvudtaget.  Vad gäller konsekvenserna för 
riksintresset/den värdefulla kulturmiljön med anledning av planerad ny bebyggelse så konstateras att det 
finns en påverkan på kulturmiljön men det saknas en konsekvensbeskrivning. Det enda utrymme 
kulturmiljön fått i kapitlet Miljöbedömning är en mening om att bebyggelsemiljöer med höga kulturvärden 
i Strömstad centrum och runt Skee kyrka ska säkras. Här hade det också varit intressant att ta del av om, 
och hur, kulturmiljöerna i övrigt påverkas och hur kommunen vill värna dessa. Hur påverkar den nya 
bebyggelsen kulturlandskap och fornlämningar och hur kan den anpassas för att minimera eventuell 
negativ påverkan?   

  

 

7. Västtrafik 

Ärendet har behandlats av Västra Götaland regionens avdelning för kollektivtrafik och infrastruktur. 

 

Regionala mål och strategier, utgångspunkter för yttrandet  

I Västra Götaland har det i bred samverkan tagits fram ett flertal mål och strategier som är regionens och 
kommunernas gemensamma prioriteringar vad det gäller regionens utveckling. Övergripande är Vision 
Västra Götaland – Det goda livet. Västra Götaland ska vara en attraktiv region att bo, verka och leva i och 
invånarna i Västra Götaland ska ha bra förutsättningar att ta del av arbete, utbildning och livskvalitet. 
Investeringar i transportinfrastrukturen ska bidra till att fler personer når en större arbetsmarknad och ge 
förutsättningar för effektiva och hållbara person- och godstransporter.   

Det är vid byggande av områden för bostäder och verksamheter som förutsättningarna för 
transportsystemet läggs fast. Att våra transporter idag använder mycket energi, samt ger stora utsläpp av 
koldioxid och andra emissioner är delvis en konsekvens av vår utspridda bebyggelsestruktur. Om ny 
bebyggelse koncentreras till befintliga orter och längs stråk ger det möjlighet för fler att använda cykel, 
gång och kollektivtrafik för sina resor. Skolor, handel och service bör ligga i knutpunkter. Vilken typ av 
bostadsbebyggelse som byggs påverkar underlaget för kollektivt resande. Större handelsområden bör på 
samma sätt, i möjligaste mån, koncentreras till redan bebyggda områden. Externa handelsområden är svåra 
att försörja med kollektivtrafik i tillräcklig grad och till en rimlig kostnad för att konkurrera med bilen.  

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i regionen och utvecklingen av kollektivtrafiken 
sker i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunen, Västtrafik och trafikföretagen som kör 
kollektivtrafiken. 

 

Yttrande över planen  

Västtrafik är positivt till att kommunen i planen tydligt lyfter hållbart resande (kollektivtrafik, gång och 
cykel) i samband med bebyggelse- och serviceplanering. Som framgår av planen är målsättningen att 
förstärka tätorterna Strömstad och Skee med nya bostäder samt möjlighet att i orterna utveckla 
verksamheter och service, vilket i sin tur innebär ett utökat underlag till den kollektivtrafik som körs i 
området och stråket. 

Det är positivt att planen lyfter fram vikten av att utveckla sammanhängande gång- och cykelstråk. I 
tätorter med förhållandevis korta avstånd är gång och cykel de viktigaste hållbara alternativen för transport 
till t.ex. skolor, arbetsplatser och service. Att utbyggnad ska lokaliseras för att stärka underlaget för 
befintlig infrastruktur och service är positivt. Utökad service och viktiga målpunkter bör lokaliseras till 
knutpunkter för kollektivtrafiken. Västtrafik vill även framhålla vikten av att erbjuda cykelparkering och 
att vidta andra åtgärder som genererar mervärde i anslutning till knutpunkterna.   

Kommentar 
Kompletteras i de delar som behöver kommenteras i denna FÖP. I övrigt, se kommentaren ovan om 
webbaserad FÖP. 
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Närhet till kollektivtrafiken är en viktig faktor för att kollektivtrafiksandelen ska öka. Genom att i den 
fördjupade översiktsplanen peka ut områden i direkt anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i både 
Strömstad och Skee för bostäder, verksamheter och service kan på sikt fler människor ges möjlighet att bo 
och verka i nära anslutning till kollektivtrafik, vilket ger högre sannolikhet för fler resor att genomföras 
med hållbara transportalternativ. 

Kollektivtrafikens attraktivitet avgörs i hög utsträckning, utöver ett bra turutbud - som i sin tur fastställs 
utifrån resandeunderlaget, av möjligheten att trafikera på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att det 
är viktigt med gena körvägar, god framkomlighet och hållplatser i rätt lägen och med bra utformning. 
Hållplatserna ska upplevas trygga och det ska vara möjligt att, på ett enkelt och trafiksäkert sätt, ta sig till 
och från hållplatserna. 

Att ersätta dagens linfärja mellan Canning och Kebal med en gång- och cykelbro ser Västtrafik skulle 
kunna ge en ökad tillgänglighet mellan Kebal och stadskärnan och tydligare knyta ihop områdena på 
respektive sida av Bojarkilen.  

Västtrafik ser det som viktigt att vid utvecklingen av Strömstad, och i den fortsatta planeringen ta hänsyn 
till färjetrafiken till Kosters möjligheter att utvecklas. Det handlar bland annat om att säkerställa utrymme 
vid kaj för såväl passagerare som för att framtidssäkra för eventuella nya utrymmesbehov som kan 
uppkomma kopplat till nya drivmedel som kan kräva bunkring vid kaj eller infrastruktur för exempelvis 
eldrift.  

Västtrafik ser fram mot fortsatt samverkan med kommunen kring utveckling av Strömstad och Skee med 
den gemensamma målsättningen om ett ökat hållbart resande och en attraktiv kollektivtrafik. 

   

 

8. Barn och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade: 

1. att till kommunstyrelsen uttala att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den fördjupade 
översiktsplanen och de ställningstaganden kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som beskrivs. 

2. att till kommunstyrelsen uttala behovet att en fortsatt god dialog och samverkan för att säkerställa 
tillgången till förskolor, skolor och säkra skolvägar när kommunen växer. 

 

 

9. Tekniska förvaltningen 

Ingen erinran. 

 

 

  

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Yttranden föranleder inga ändringar i FÖP.  

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Yttranden föranleder inga ändringar i FÖP.  
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10. Miljö- och byggnämnden 

Stadskärnan 

Den fördjupade översiktsplanen beskriver en positiv inställning till förtätning inom befintliga 
bebyggelseområden. Stadskärnan och dess värden beskrivs. Den fördjupade översiktsplanen ger dock inte 
tillräcklig vägledning vid förfrågningar om ändringar i gällande planer i stadskärnan. Det är önskvärt med 
ett ställningstagande om hur mycket förändringar stadskärnan tål. Vilka värden är viktiga att bevara? Vilka 
höjder är lämpliga i förhållande till t ex stadshuset och kyrkan? 

 

Hällestrandsvägen 

I det pågående detaljplanearbetet för Bojarskolan redovisas en öppning av gamla Hällestrandsvägen som 
en förutsättning för att skapa en säker skolmiljö med tillräckliga ytor för eleverna. Denna trafikomläggning 
är också en förutsättning för de bebyggelseområden som föreslås väster om Bojarskolan då det inte är 
lämpligt att låta än mer trafik passera direkt vid skolgården. Denna vägsträckning bör redovisas i den 
fördjupade översiktsplanen. 

 

Dagvattensystem 

Det finns ett behov av att titta närmare på de dagvattensystem som berörs av FÖP:en. Den sammanlagda 
påverkan på dagvattensystemen kan bli omfattande i områden där många detaljplaner belastar samma 
vattenförekomst. Speciellt känslig är dagvattenfrågan för de föreslagna bostadsområden (4, 13,14, 15, 16, 
17, 18 och 24) som avses avleda dagvatten till de två vattenförekomsterna som mynnar i Bojarkilen, 
exempelvis områden i anslutning till Ånneröd och Mällby. Vattenförekomsterna i området är redan i 
dagsläget överbelastade. 

 

  

Kommentar 
Kommunens stadsmiljöplan ger vägledning om hur man ska hantera eventuella ombyggnader i 
befintlig bebyggelse. Däremot saknas rekommendationer om hur frågor om rivning eller nybyggnad 
ska hanteras. FÖP ska kompletteras med sådana rekommendationer inom det område som 
stadsmiljöplanen omfattar (område R7 på rekommendationkartan till FÖP).  

Kommentar 
Frågan studeras i pågående detaljplan för Bojarskolan och avgörs där. Alternativ med omdragning av 
Kebalvägen längre söderut eller att leda trafiken via Hällestrandvägen har studerats. Båda 
alternativen ger en förbättring av trafiksäkerheten och mer plats för skolans behov. Utgångspunkten 
i januari 2019 i detaljplanearbetet är att alternativet omdragning söder av Kebalvägen ska väljas. 

Kommentar 
Samrådsversionen av FÖP inkluderar de ytor som preliminärt har bedömts nödvändiga för 
dagvattenhantering, som en del av rekommendationen R5. I utställningsversionen kommer det att 
bli tydligare var dessa ligger, eftersom webbkartan kan visa flera kartlager över varandra. 
 
Arbete med dagvattenpolicy pågår och beräknas bli antagen under första halvan av 2019. En 
uppdaterad VA-försröjningsplan antogs av kommunfullmäktige under 2018. I denna plan 
redovisas hur dagvatten hanteras inom befintliga kommunala VA-verksamhetsområden (exklusive 
Koster). En redovisning av behoven för framtida utbyggnadsområden skulle förutsätta en VA-plan 
för hela kommunen. Någon VA-plan finns för närvarande inte och inget arbete pågår. Utan sådan 
plan finns risk att utbyggnaden av nya områden måste minskas då plats för dagvattenhantering 
utanför detaljplanen saknas. 
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Bränneriängen 

Bränneriängen (område 8) är placerat i nära anslutning till befintliga verksamheter, bullerproblematik 
behöver därmed utredas mer ingående. Området är även markerat med översvämningsrisk i svämplanen. 

 

Bojarbäcken 

Föreslaget bostadsområde vid Bojarbäcken (område 24) har geoteknik- och föroreningsproblematik vilket 
beskrivs i texten. FÖP:en anger emellertid att området är lämpligt för byggnation, vilket är en formulering 
som behöver diskuteras ytterligare. Området kommer även hamna i nära anslutning till den nya vägen 
vilket kommer ge upphov till buller. Bullerfrågan berörs inte. 

 

Hålkedalskilen 

Hålkedalskilen är inte utmarkerat som hamnområde (R9). 

 

Triangeln 

Triangeln (område 32) finns med i svämplanen. Översvämningsfrågan bör klargöras mer ingående, tar 
man höjd för framtida klimatförändringar? 

 

Norra Bastekärr 

Norra Bastekärr (område 30) utgörs av odlingsmark. Är det verkligen ett område som ska avsättas för 
verksamheter? 

 

Bostäder i Skee 

Föreslagna bostadsområden i närheten till nya förskolan i Skee (område 21 och 22) kommer att hamna i 
nära anslutning till väg 164. Bullerproblematiken till följd av närheten till väg berörs inte. 

 

 

  

Kommentar 
Området ska strykas för bebyggelse, se länsstyrelsens yttrande. 

Kommentar 
FÖP ska kompletteras med dessa uppgifter. 

Kommentar 
Faktaunderlaget kopplats till svämplanen behöver bli bättre, se länsstyrelsens yttrande. Området 
föreslås ligga kvar i FÖP. När bättre underlag finns krävs nytt ställningstagande. 

Kommentar 
Ja, på lång sikt kan området behövas. Alternativa platser har studerats och avskrivits. Se även 
länsstyrelsens yttrande. 

Kommentar 
FÖP kompletteras ang. buller. Frågan går att lösa - antingen genom tillräckligt skyddsavstånd (i 
öppen mark) eller genom bullerdämpande åtgärder. Områdenas avgränsning behöver inte ändras. 

Kommentar 
FÖP ska kompletteras med dessa uppgifter. 
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11. Tanums kommun 

Kommunstyrelsen beslutar att meddela att kommunen tagit del av samrådsförslaget till fördjupad 
översiktsplan för Strömstad-Skee, och att inte lämna några synpunkter på förslaget. 

 

 

12. Miljöpartiet 

Miljöpartiet de gröna i Strömstad har fått möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen för 
Fördjupad Översiktsplan för Strömstad och Skee. 

Vi beklagar att vi inte fått möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska spegla den politiska 
viljan när den går ut på samråd, så att de som ska lämna synpunkter vet vad politiken vill. Formellt sett har 
vi deltagit i beslutet att sända ut planen på samråd, men vi har alltså inte haft möjlighet att vara med och 
påverka utformningen. 

Här är våra synpunkter: 

1. Planen är verkligen efterlängtad! Den är välskriven och ger en bra grund för samhällsplaneringen och 
för kommunens invånare att förhålla sig till. 

2. Bostäder: Planen pekar ut många områden för framtida bostadsområden, flera mycket stora. Vår 
bedömning är att dessa räcker för lång tid framåt. Vi förordar en förtätning av stadskärnan framför en 
expansion i periferin. Det minskar transportbehovet (vilket är bra för att motverka 
klimatförändringen) och bidrar till en levande centrumkärna. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om 
småstadens charm och bebyggelsemiljö. Det är naturligt att bygga från centrum och utåt. Vi anser att i 
första hand Canning, Rådhusberget och Gåseberget är aktuella att bebygga de närmaste 15-20 åren. 
Därutöver vill vi lägga till parkeringsytorna mellan Kärleksudden och den kommande Skateparken 
som möjlig plats för bostäder, företrädesvis hyresbostäder. 
Vi tror att Södra och Norra Mällbyhöjden ligger längre bort i tiden än så. Eftersom där finns stora 
naturvärden och för att där tillgodoses behovet av tätortsnära friluftsområden bör exploatering skjutas 
på framtiden. Det östligaste delområdet (nr 15) bör utgå helt. 
Det finns också tveksamhet kring område nr 9, på Rödshöjden, som är viktigt som närrekreation och 
lekområde för de boende på både Röd och Rödshöjden. 

 

3. Vi framhåller vikten av en god boendemiljö. Stor vikt ska läggas på miljön kring flerbostadshusen, 
öppna platser, ekosystemtjänster och ytor för aktiviteter och lek. 

4. Vi önskar att planen tydligare pekar ut områden för nya (billiga) odlingslotter, som det finns en stor 
efterfrågan på. Det gäller både större områden, som dagens på Ånneröd, och mindre tätortsnära 
lotter. För den biologiska mångfalden är odlingslotter, och ängsmark, att föredra framför stora klippta 
gräsytor. 

 

Kommentar 
Ytan mellan Kärleksudden och skateparken är bullerutsatt och dyr att bebygga. 
Kommunen planerar redan för en stor förtätning i centrala delar i pågående och nyligen antagna 
detaljplaner. Dessa planer har enbart lägenheter i flerbostadshus. Bedömningen i FÖP är att de 
flesta återstående obebyggda ytor som finns centralt behövs som grönytor. Områdena i FÖP 
behövs för  att kunna tillgodose behovet av andra bostadsformer och för stadens expansion på lång 
sikt. En bra FÖP ska kunna ligga oförändrad i många år. Den politiska styrningen av vilket område 
som ska byggas ut först avgörs i bostadsförsörjningsplanen, som kan uppdateras årligen. 
 

Kommentar 
FÖP bör kompletteras med förslag på lämpliga områden för odlingslotter, se även yttrande 23. 
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5. Vi stödjer helt tankarna på att utveckla infartsparkeringarna till entrépunkter och kommunikations-
noder för en hållbar mobilitet. En utvecklad stadsbuss är också en hållbar utveckling. För att stödja en 
utveckling mot en cirkulär ekonomi vore det önskvärt med ett resonemang kring bilpooler. 
Kommunens mål bör vara att arbetspendling mellan planområdet och Nordby-Svinesund respektive 
Prästängen kan ske med kollektivtrafik. 

 

 

13. Kristdemokraterna 

 

Ett stort antal nya bostadsområden redovisas i kommunens samrådsupplaga till FÖP:en för Strömstad 
inom bl.a. Mällbyhöjden. Alla dessa områden kräver att man utnyttjar bil för att komma till serviceutbudet 
i Strömstads centrum som i sin tur ökar parkeringsbehovet i de centrala delarna. Generellt anser vi att 
stadens bostadsutveckling skall ske genom förtätning av de centralare delarna av staden och genom en 
blandning av bostäder och verksamheter. Detta är också ett generellt direktiv från Boverket för utveckling 
av hållbara städer.  

I FÖP:ens förutsättningar anges att stadens befolkning år 2030 skall växa till 16.000 innevånare från idag 
drygt 13.000. I dagsläget bedöms dock befolkningsutvecklingen bli begränsad till 15.000 innevånare år 
2030. 

Vi föreslår att man i ett första skede utnyttjar de befintliga och ej i anspråkstagna byggrätterna inom 
befintliga detaljplaner i de centrala delarna av staden. Kommunen anser att strandskyddet begränsar 
bostadsutvecklingen utmed bl.a. Strömsvattnet och på Oljeberget ovanför Myrens hamn. Om så är fallet 
måste kommunen omgående diskutera dispenser om detta med Länsstyrelsen med hänsyn till stadens 
behov av centrumutveckling och en miljö med minskad biltrafik och ökad gång- och cykeltrafik. Att dessa 
bostadslokaliseringar är önskvärda har bekräftats tidigare av de flesta Strömstadsbor genom enkäter.  

 

Vi har tidigare redovisat i anslutning till kommunens presentation den 30 september att strandområdet 
från Myren till Canning kan förändras för Strömstadsbornas bästa genom följande alternativ: 

 

1. Tillbyggnad av Lokstallet med reception, café, toaletter och förråd 

 
 

 

Yttrandet hänvisar till illustrationer som lämnades in separat av Jan Dahlhielm (yttrande 19) 2018-12-17. I 
de fall samma illustration gäller för både yttrande 13 och 19 redovisas de nedan.  

 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. En 
förbättring av hela stråket längs 
med vattnet ligger i linje med 
tankarna i FÖP. 
 

Kommentar 
Se kommentar till miljöpartiets punkt 2. 
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2. Förändring av Torskholmen med en ny entrébyggnad till staden med turistinformation, biblioteksfilial, 
utställningshall med bl.a. Kosterhavets utställningar samt ett torg som ersätter bilparkeringar med 
försäljning av havets produkter. Delar av järnvägen och Torskholmen bör kunna förändras med 
flyttning av järnvägsstationen och bussterminalen ca 150 m söderut under ett nytt bostadshus och 
bilparkering. Delar av berget nedanför Vatuland tas bort och utnyttjas för utfyllnader av 
färjeterminalens kajområde. 

 

  

Kommentar 
Frågan skulle kunna avgöras i en FÖP, men då måste alla fakta finnas på bordet. Att området ska 
utvecklas ligger i linje med tankarna i FÖP. Det är många frågor som behöver lösas i området runt 
Torskholmen och stationen. Inte minst måste trafikfrågan ses över. Frågan är så pass omfattande att 
detta bör studeras i en detaljplan. 
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3. Alternativa idéförslag för utnyttjande av Plagen 
 

 

 

 

4. Förslag till nytt strandbad utanför Laholmen. 

 

  

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Eventuella förändringar på Plagen har engagerat ett stort antal invånare 
det senaste året, men inga beslut har fattats. Om något ska ändras på Plagen så får fortsatt dialog 
med medborgarna ske inom ramen för  arbetet med förändringar av gator och torg 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. En förbättring av hela 
stråket längs med vattnet ligger i linje med tankarna i 
FÖP. En utbyggd badplats vid Röudden finns med i 
samrådsförslaget för Canningsplanen, dock i 
begränsad omfattning och utan strand. Utökad 
möjlighet till havsbad nära centrum vore önskvärt. 
Vill man gå vidare med detta förslag behöver man 
tidigt ta reda på om det är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt. Utredningen ryms inte inom tidplan och 
budget för FÖP. 
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Kommentarer och förslag till förändringar i kommunens samrådsförslag till den Fördjupade 
översiktsplanen för Strömstad och Skee (FÖP): 

  

Vi föreslår att de föreslagna bostadsområdena på Mällbyhöjden bör ligga längre fram i tiden, då de ligger 
långt från centrum och kräver bil för de boende att utnyttja service och butiker i centrumkärnan. 

  

Följande bostadsområden bör i första hand kunna planeras i Strömstads centralort: 

5. Kv. Magistern bör byggas som serviceboende för äldre med närhet till centrumfunktioner och 
Strömsdalen. 

 

 

6. Flyttning av Friluftsmuseets små stugor till Kärleksudden. Dessa ersättes med ca 50 st. 
ungdomslägenheter med närhet till skolorna och idrottsplatsen med aktivitetshallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 
Ny detaljplan för bostäder finns, som 
vann laga kraft 2017-09-08. En plan 
som är anpassad till ett specifikt 
bostadsprojekt. Kristdemokraternas 
förslag såsom det är illustrerat medges 
inte inom gällande detaljplan. Det ligger 
inte inom ramen för FÖP att studera 
om kvarteret i stället kan nyttjas för 
serviceboende för äldre.  

Kommentar 
Bedömningen i FÖP att både friluftsmuseet och Kärleksudden behövs för närrekreation i staden 
kvarstår. Därmed faller förslaget att bebygga området vid friluftsmuseet med lägenheter. 
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7. Nybyggnad av nya ca 100 st. bostäder och förskola söder om Gallerian "Bränneriängen". Här kan 
bilplatsbehovet samutnyttjas med redan befintliga pplatser i Gallerians källarplan med drygt 600 p-
platser. 

 

 

8. Genomförande av det tidiga samrådsförslaget för detaljplanen Stare 1:109 m.fl. med förutom 
enbostadstomter även innehöll ca 60 st. lägenheter i tre flerbostadshus intill vägen till Tjärndalen där 
även en småbåtshamn med bilparkeringar ingick.. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

9. Detaljplanering av "Oljeberget" ovanför Myrens Hamn med attraktiva bostäder med olika upplåtelse-
former. I bergrummet för tidigare bensinlagring bör det kunna anordnas bil parkering för de boende 
och för båthamnens behov samt vintertid för förvaring av fritidsbåtar. De befintliga kajanläggningarna 
utmed berget i sydväst föreslås förändrade och byggas ut till en ny småbåtshamn. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommentar 
Området ska strykas för bebyggelse, se länsstyrelsens yttrande. 

Kommentar 
Frågan studerades såsom nämns i ett tidigt skede av detaljplanen för Stare 1:109 m fl. Denna del av 
planen ströks 2012 mellan utställning 1 och utställning 2, främst eftersom området behövs för 
utvecklingen av småbåtshamnen. Bedömningen som gjordes i detaljplanen kvarstår.   
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10. På längre sikt bör flyttning kunna ske av Strömstiernaskolans högstadium till området i anslutning till 
Strömstads Gymnasium. Området vid Strömstierna skulle då ersättas med nya flerbostadshus och en 
fritidsgård i matsalen och gymnastiksalen. 

 

 

  

Kommentar 
Området ligger i sin helhet inom strandskydd. Varken kommunen eller länsstyrelsen bedömer att 
det finns några särskilda skäl för avsteg i förhållande till gällande lagstiftning.  

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Om detta skulle bli aktuellt krävs ändringar av detaljplanerna för 
Strömstierna och för gymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för närvarande med en 
översyn av lokalbehovet på Strömstierna. Inriktningen är att högstadiets framtida behov ska kunna 
inrymmas på den nuvarande fastigheten.   



Samrådsredogörelse – Fördjupad översiktsplan för Centrum-Skee, Strömstads kommun 20 (53) 

 

 

Trafik och parkering inom Strömstads centralort föreslås kompletteras och utvecklas: 

11. Trafikföring för biltrafik, cykeltrafik och gångtrafik bör förändras så att sommartid får torget endast 
trafikeras med mindre eldrivna stadsbussar, utryckningsfordon och taxi samt varubilar under 
begränsad tid. Badhusgatan föreslås bli dubbelriktad för biltrafik under denna period med vändzon 
vid Oscarsplatsen. Cykeltrafik kan dubbelriktas med cykelbana utmed Badhusgatans västra sida. På 
Strandpromenaden skall endast gårigtrafik tillåtas. 

 
 

  

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, utan i centrumplanen för trafik som tekniska förvaltningen arbetar med. 
Förslaget ovan har studerats i detta arbete, men av förvaltningen avskrivits som olämpligt. 
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12. För att minska biltrafiken till centrum bör förslaget godkännas om ett nytt parkeringshus vid 
Hålkedalens norra parkeringsyta, som några lokala företagare i Strömstad tidigare redovisat för 
kommunen. Detta skulle ge ca 600 p-platser vid den södra infarten. Förslaget innefattar trygga p-
platser, miljövänlig biltvättanläggning, laddningsplatser för bussar och bilar via solceller på taket samt 
vintertid uppläggning av mindre fritidsbåtar  

 

13. För Skee samhälle redovisas och bifogas ett förslag som utfördes under 2011 på uppdrag av 
Strömstadsbyggens tidigare vd. Förslaget redovisar utveckling och förändringar av äldreboendet, 
skolan, förskolan och idrotten samt kommunikationerna. 

 

Kommentar 
Tekniska förvaltningen har de senaste åren fått flera förfrågningar om att sälja delar av marken för 
den kommunala infartsparkeringen. Kommunen har svarat att hela ytan behövs infartsparkering 
och att kommunen behöver behålla marken i egen ägo för att ha rådighet över hur parkeringen 
används. 
Det är värt att notera att i trafikutredningen från 2016 pekas denna infartsparkering ut som den 
viktigaste för att genomföra de åtgärder som krävs för att klara förväntad trafikökning till tätorten.  
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14. Centerpartiet 

Vi vill i vårt yttrande peka ut ytterligare områden i FÖP:en som inte är medtagna i samrådshandlingen och 
som vi tycker är viktiga för att utveckla möjligheterna för bostadsbyggande, aktiviteter och för att knyta 
ihop stadskärnan med perifera områden.  

Området mellan handelsområdet, Lilla Oslovägen (Gallerian), och Strömsvattnet är ett område med 
utvecklingspotential för bostäder. Med närheten till Strömsvattnet och stadskärnan "knyter" man ihop 
bostadsområdet på Tången med stadens centrum. Vi tycker därför att området är ett utvecklingsområde 
för bostäder. 

 

Det är av stor betydelse att Skee ges möjligheten att växa som ett fristående samhälle. För att samhället 
skall kunna växa måste nya bostäder kunna byggas. Vissa områden är problematiskt att bebygga, på grund 
av kulturmiljövård, höga naturvärden och risk för översvämningar, varför man får söka sig till mer 
höglänta områden. Vi föreslår därför att Vattentornsberget i Skee skall utgöra ett utvecklingsområde för 
bostäder.  

 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Många utredningar har gjorts de senaste åren om hur skola, förskola, 
Beatebergsgården, Vettevi och Lionshov bäst ska nyttjas. Vad är det framtida behovet? Vilka 
lokaler kan samutnyttjas? Strömstadslokaler och berörda förvaltningar arbetar med detta. 
 
För närvarande arbetar tekniska förvaltningen med en översyn bilvägar samt gång- och cykelvägar 
i Skee. På grusplanen väster om Lionshov ska en ny multiarena byggas. 

Kommentar 
Området ska strykas för bebyggelse, se länsstyrelsens yttrande. 
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Antalet elever inom skeeskolans upptagningsområde blir fler och fler varför det nu har blivit nödvändigt 
att bygga ut denna. Med ett ökat antal elever, i skolan, växer också behovet av att, inom kort, bygga en ny 
idrottshall. För att kunna uppnå vissa synergieffekter för detta bygge föreslår vi att den nya hallen byggs i 
direkt anslutning till Lionshov. Detta medför att man kan få ett visst samutnyttjande av ex. lokaler och 
omklädningsrum. Vi föreslår därför att det ges den möjligheten i planen. 

 

Den nya infarten till Strömstad, som startar i Skee, borde, förutom att ge oss en bättre tillgänglighet till 
centrum respektive Skee, också öppnar tillgängligheten till nya områden längs vägen. Det kan röra sig om 
utvecklingsområden både för verksamheter och för bostäder. Vi föreslår därför att dessa tas med i planen.  

 

Kommunen har varit aktiv med att anlägga nya gång- och cykelvägar, GC, både i och utanför stadskärnan. 
Vi tycker att det är angeläget att få till ytterligare GC i olika delar av kommunen t.ex. Hällestrand, Skee, 
Båleröd, m.fl. Vi är medvetna om att kommunen arbetar med en cykelplan men vi vill ändå ta tillfället i akt 
att påpeka nödvändigheten av att fortsätta anlägga gång- och cykelvägar. 

  

Området "grandalstippen" föreslår vi nyttjas för en större solcellsanläggning om det inte skulle skada den 
tillslutning av "tippen" som är gjord.  

 

 

 

Kommentar 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 10 april 2019 att detta yttrande ska tillgodoses. FÖP ska 
ändras på denna punkt. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, se även kommentar till punkt 13 i kristdemokraternas yttrande. 

Kommentar 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 10 april 2019 att "fördjupad detaljstudie genomförs längs södra 
infarten Skee-Strömstad i syfte att identifiera möjliga verksamhetsområden för verksamheter och bostäder. På så sätt 
uppfyller man det som FÖP:en indikerar, målet att knyta samman Skee och Strömstads tätorter detta yttrande ska 
tillgodoses. FÖP ska ändras på denna punkt." Inför utställning ska FÖP kompletteras med nya 
utvecklingsområden om så är möjligt. FÖP ska också kompletteras med en tydlig redovisning av 
arbetsmetod och urvalsgrunder för de områden som föreslås och de som har valts bort. 
 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Arbete med cykelplan för hela kommunen pågår som sagt. Utöver det som 
visas i cykelplanen ska naturligtvis större nya bostadsområden såsom Mällby bindas samman med det 
övriga GC-nätet. Detta studeras i respektive detaljplan. 

Kommentar 
Frågan är värd att studera. Villkoren för tippens återställande innebär att inget får anläggas som 
perforerar tätskiktet av lera, som ligger överst på hela tippområdet. Men det kan sannolikt finnas 
lösningar som kan uppfylla detta krav. FÖP bör kompletteras med att detta är en möjlig 
markanvändning för Grandalen. 
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15. Strömstad löparklubb 

Vi har en Terrängbana på Erlandseröd, vilket ligger inom aktuell FÖP. Föreningen har idag ett längre 
arrende på terrängbanan som är anlagd i området. I FÖP skrivs att området där terrängbanan är förlagd 
sannolikt inte berörs negativt av den nya FÖP. Detta känns osäkert, då det fortfarande är industriområde i 
detaljplanen för aktuellt område. 

Föreningen vill därför framföra önskemål om att området där terrängbanan ligger, klassas som 
rekreationsområde i ny detaljplan. Anledningen är att vi känner en osäkerhet om vi kan investera 
ytterligare på terrängbanan utan att vara oroliga för att området bli använt som industrimark. 

 

 

16. Positiv utveckling i Skee 

Bebyggelseområden – nya utvecklingsområden; 
FÖP tar upp fem obebyggda markområden som utvecklingsområden för bostäder: 

- Förlängning av Trollemyrsvägen (19) , ca 15 bostäder 

- Öster om väg 985 (20) , ca 15-20 bostäder 

- Norra området vid nya förskolan (21) , ca 30-50 bostäder 

- Berget sydost om förskolan (22) , ca 40-50 bostäder 

- Södra området vid nya förskolan (23) , ca 10-15 bostäder 

PUS ställer sig positiva till utveckling av samtliga fem områden, några av områdena är mer attraktiva än 
andra och det finns ytterligare områden som anses var bättre och mer attraktiva att utveckla som också 
bör finnas med i FÖP. 

Mest attraktiva områden och de som bör utvecklas först 

- Förlängning av Trollemyrsvägen (19) ca 15 bostäder; Ligger bra till och är lätt att utveckla utifrån 
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Lite påverkan på nuvarande miljöer och trafiksituation. 

- Norra området vid nya förskolan (21) ca 30-50 bostäder. Naturligt att utveckla detta område som ligger 
närmast den nya förskolan och kommer att vara attraktivt att bebygga och bo på. Är ett centralt och 
bra läge i en framtida utveckling av de södra delarna av Skee, optimalt för en bra integrering av nya 
förskolan i samhället. 

 

Områden 22 och 23 blir naturligt att utveckla i steg2 efter det att områden 19/21 är etablerade. Område 
20 ser vi som det minst attraktiva området att utveckla på kort sikt. 

 

Andra bebyggelseområden som bör vara med i FÖP 

Vattentornsberget ca 15-20 bostäder 

Attraktivt högt beläget område med fina miljöer och nära till nuvarande centra funktioner som skola 
och ishall. Området har tidigare, 80-talet, varit på väg att utvecklas av bostadsföretag och grundliga 
undersökningar är redan genomförda. Är det område som PUS och många boende i Skee förordar som 
det område som anses mest attraktivt och där efterfrågan på tomter skulle vara som störst. 

Kommentar 
Kommunens inriktning är entydigt att löparspåren på Erlandseröd ska vara kvar. Detta framgår av 
FÖP. Det vore därför, såsom framförs, önskvärt att ändra detaljplanen. Med nuvarande behov och 
prioriteringar för detaljplaner ligger dock detta ett par år fram i tiden. 

Kommentar 
Instämmer, det är väldigt naturligt att utveckla dessa områden först. FÖP bör kompletteras med 
dessa uppgifter. 
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Området öster om ishallen, nordöstra hörnet ca 15-20 bostäder (flerfamiljshus). Bör ligga kvar i FÖP 
och utredning om åtgärder för att minimera risk för översvämning bör utarbetas. 

 

Triangeln (32) 

Området som kallas triangeln pekas ut som ett möjligt område att utveckla för bostäder i kombination 
med service. PUS förstår tanken med att detta område kommer att ligga mycket centralt i Skee när de 
södra delarna byggs ut, kommer även att vara den mest utsatta trafikpunkten i Skee. 

PUS ser däremot inte att det finns några förutsättningar för att utveckla servicefunktioner på området. 
Området skall först och främst utvecklas som rekreationsområde och blir även extremt viktigt för 
framtida dagvattenhantering. Området(32) lämpar sig dock bra för eventuell verksamhet som kan bedrivas 
i samband med rekreation/nöjen. 

 
 

 

PUS anser att Skee redan har ett etablerat serviceområde på södra Bastekärr med bensinstation/snabbmat 
och att det är här som nya servicefunktioner och livsmedel bör etableras. För att en etablering av 
servicefunktioner och livsmedel skall kunna etableras i Skee krävs hjälp av förbipasserade trafik på E6:an, 
kommer annars inte att fungera lönsamhetsmässigt. 

PUS anser det mycket märkligt att kommunen fortsätter att bedriva arbete med att försöka etablera 
servicefunktioner och livsmedelshandel i närheten eller på Triangeln då det bevisligen inte funnits förut-
sättningar för detta under en längre tid och att dessa förutsättningar inte kommer att förändras nämnvärt 
över tid. Borde inte vara kommunens roll att bestämma var näring skall etableras utan endast att skapa 
skäliga förutsättningar för detta. PUS ställer sig inte negativa till att denna möjlighet ges till etablering av 
service på Triangeln, men däremot till att det endast är där som möjligheten ges då förutsättningarna för 
utveckling är så mycket bättre på södra Bastekärr.  

Naturligtvis är en central placering av service och livsmedel att föredra, men Skee är inte nog attraktivt 
eller stort nog för att själva kunna välja en tänkt etableringsplats, det bör marknaden själv få styra. Då 
flertalet som handlar idag använder bil så kommer avståndet inte att få för stor betydelse heller. 

PUS anser att risken är stor att någon vidare etablering inte kommer till stånd så länge denna låsning 
föreligger och att det nu gått nog lång tid för att kunna lösa upp denna knut utan att det påverkar framtida 
avtal mellan kommunen och andra markexploatörer. Det är klart viktigare att en livsmedelsbutik etableras 
i Skee än att den blir på ett optimalt läge. Lite samma resonemang som med förskolan, viktigare att det blir 
av nu än att läget är helt optimal med stor risk för tidsfördröjning och att det inte blir någon en etablering. 

  

Kommentar 
Yttrande ska tillgodoses, se även kommentar till centerpartiets yttrande. Vid ny syn på platsen i 
januari 2019 framkom därutöver att ett mindre område öster om Björkvägen kan läggas till i FÖP-
förslaget.  

Kommentar 
Området har redan en detaljplan för bostäder. FÖP visar bara var denna outbyggda resurs ligger. 

Kommentar 
FÖP anger att område 32 kan prövas för någon form av 
bebyggelse, bostäder och/eller verksamheter, vilket även PUS 
anser. Frågan om var service kan lokaliseras är en separat fråga, se 
nedan.  
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Verksamheter (30,31 och 33) 

PUS anser att område 33 (Södra Bastekärr) är det naturliga området att utveckla gällande service och 
livsmedelsförsäljning. 

Med tanke på senaste dialogerna om att det finns för mycket industrimark i Strömstad och att efterfrågan 
områden för industriverksamhet är låg, finns även en möjlighet att använda område 33 för bostäder. 
Området har idag redan en befintlig och i stort sett färdig infrastruktur och en etablering av boenden 
borde kunna ske relativt omgående. 

Finns idag flera Strömstad/Skee bor som gärna vill bosätta sig i området. Att etablera ett bostadsområde i 
södra Bastekärr skulle ge en intressant utveckling av Skee och göra området runt bensinstation/rondell än 
mer naturligt som ett centralt område för service. 

Finns fortsatt en del bekymmer med trafikbuller och närhet till E6:an som behöver lösas, men då vinden 
till största del blåser in från väst så är trafikbullersituationen kanske till och med bättre än vad som gäller 
för nuvarande bebyggelse öster om E6:an? 

Om behovet av industrimark skulle öka igen så finns fortsatt område 30 kvar för framtida 
etableringsmöjligheter. 

 

 

Övriga synpunkter som inte är direkta kommentarer till FÖP 

Nedan följer synpunkter från PUS som inte direkt gäller kommentarer till FÖP, utan är synpunkter 
gällande befintlig detaljplan och efterfrågan på praktiska lösningar på nuvarande förutsättningar och 
problem; 

- Bygg en rondell i korsningen mellan väg 164 och Grålösvägen. Här sker många olyckor och trafikanter 
respekterar inte stopplikten i korsningen samt håller hög fart. Ny förskola öppnar om några månader i 
direkt närhet, vilket kommer att skapa en ökad trafik av fotgängare och cyklister i området. Kommer 
att skapa ytterligare otrygghet i korsningen för dessa och andra oskyddade trafikanter. 

- Gång och cykelbana Grålösvägen/ Hjältsgårdsvägen. För att skydda fotgängare och andra oskyddade 
trafikanter är det angeläget att bygga en gång och cykelbana som sträcker sig från Lionshov på 
Hjältsgårdsvägen till Stationsvägen via Grålösvägen. På Hjältsgårdsvägen är det ganska enkelt att bygga 
bana då det är nära till åker och lätt att flytta belysning. På Grålösvägen finns redan i dag en påbörjad 
del av banan. Är också viktigt utifrån etableringen av den nya förskolan och behovet av bättre 
infrastruktur till och från densamma. 

- Breddning Beatebergsvägen och rondell. Idag upplevs vägen som för smal och breddning av vägen är 
nödvändig för att höja säkerheten. Vid hyreshusen är det tillräcklig brett för att få till en lösning. Även 
rondellen på samma väg behöver breddas, alternativt tas bort. Det uppstår problem när man möter ett 
större fordon. 

- Parkering öster om hyreshuset Beatebergsvägen 25. På kvällarna står det många bilar längs med 
vägkanterna runt hyreshusen. Ett förslag till lösning är att iordningställa enklare parkeringen vid 
ovanstående adress. 

- Nerfart Beatebergsgården. På Beatebergsvägen från skolan och till äldreboendet förekommer en hel 
del tung trafik och även andra trafikanter som håller hög hastighet. Ett förslag till lösning är att istället 
bygga en uppfart från gamla E6:an till Beatebergsgården. En återvändsgata som minskar den tunga 
trafiken och trafikflödet med personal och besökande till anläggningen. 

- Utveckla nuvarande lekplats på Skolvägen. Dagens lekplats för barn behöver en välbehövlig 
uppdatering med nya rutschkanor, sittplatser och gungor och fler aktiviteter. 

  

Kommentar 
Frågan om livsmedelsförsäljning på Bastekärr har lyfts som en separat fråga vid ett flertal tillfällen 
inom kommunledningen. Beskeden från kommunledningen är att ingen ändring ska göras i 
detaljplanen för Bastekärr i detta avseende. FÖP förhåller sig till det givna beskedet. Synpunkter och 
argument från PUS framföres härmed. 
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- Upprustning Vettevi, beslut redan taget av Kommunen. I samband med uppförandet av nytt
aktivitetsområde norr om ishallen behöver arenaområdet rustas upp för att ge fler barn och ungdomar
möjlighet till fysisk aktivitet gärna genom skolans försorg och Skee IF. Viktigt att detta prioriteras
tidsmässigt och gärna synkroniseras med varandra.

17. Strömstads hembygds- och museiförening

Utveckling av handel och besöksnäring:

Strömstad som handelsplats skall stödjas genom en ökad koncentration av kulturella aktiviteter till 
centrum. 

En utveckling av Kulturturismen, inklusive kommunens historiska betydelse belägen vid en nationsgräns i 
Norden, bör betonas som del av besöksnäringen. Information och hänvisning vid stadens entréer samt en 
beskrivning av enskilda byggnader och monument är i det sammanhanget viktig.  

Skee kyrka och området i anslutning till kyrkan är av stor historisk betydelse. Lättillgänglig information är 
av stor vikt för att beskriva områdets och kyrkans historia för boende och besökande. 

18. 

Vi har precis fått veta av kommunen, att vår önskan om att stycka av 4 alt. 6 tomter från vår gård, 
Bjälveröd 1:4, inte har godkänts i en preliminär förfrågan. Motivet var att området har stora naturvärden, 
samt att det finns en möjlighet att det finns hasselsnok och sandödla på den aktuella marken. Samtidigt har 
kommunen redan godkänt att skogen norr om Bjälveröd ska skövlas och ett 16 gånger så stort område, 
mitt i den känsliga skogen får bebyggas med 130 bostäder, i den södra delen med 4-vånings 
flerbostadshus! 

Kommunen säger alltså emot sig själv. Det är inte möjligt att en total skövling på 148 000m2 (!!!) av ett 
helt skogsområde mellan de två vägarna 176 och Skee-vägen är ok, men att man inte godtar att 4 tomter 
avstyckas vid en redan befintlig väg och vid befintlig bebyggelse, som är vårt förslag. 

Argumenten att det är en känslig naturmiljö och att det är en miljö för de utrotningshotade arterna 
hasselsnok och sandödla, måste i så fall gälla i båda fallen, eftersom det handlar om i stort sett samma 
område. Det är t.o.m. så att Lilla Åseröd faktiskt hör till ett gammalt grustag-område (där de båda arterna 
trivs), medan vår del av Bjälveröd ligger i en dal mellan två berg och inte har sandig och solbelyst jord. 

Enligt kommunen har man nu fått ny information(!) om den känsliga naturmiljön, som gör att kommunen 
tycker att vår ansökan om 4 tomter för enfamiljshus bredvid det stora planerade området i Lilla Åseröd, 
inte kan godkännas, men ÄNNU är planen för Lilla Åseröd inte antagen, ÄNNU är skogen orörd och kan 
njutas av både djur och människor. ÄNNU finns det en möjlighet att ändra tidigare och mycket förödande 

Kommentar 
Samtliga ovanstående synpunkter rör frågor där tekniska förvaltningen ansvarar för genomförandet. 
Frågor om prioritering och budget för åtgärder kan dock bli en fråga för kommunstyrelsen. 
Synpunkterna framföres härmed. Kopia av yttrandet har skickats till tekniska förvaltningen. 

Kommentar
Synpunkterna rör flera förvaltningar och de kommunala bolagen. Kopia av yttrandet har skickats till
berörda.

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, men ligger i linje med målsättningarna för FÖP. Synpunkterna rör flera 
förvaltningar och de kommunala bolagen. Kopia av yttrandet har skickats till berörda. 
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beslut. Det nya underlag med ny information som nu har tagits fram, skulle i så fall göra att planen för 
Lilla Åseröd, som påbörjats för väldigt länge sedan, skulle behöva korrigeras. 

Kommunen säger i sin Planbeskrivning för området att man önskar en utbyggnad av bostäder söderut och 
då vore det naturligt att denna i så fall läggs i blygsam utsträckning längs redan dragen väg och vid redan 
byggd miljö. Detta borde gälla för både Lilla Åseröd och för Bjälveröd. Vi hoppas att det inte är så att vi 
måste lida för att ett tidigare, felaktigt beslut har tagits för Lilla Åseröd? 

För Lilla Åseröd, skriver kommunen i sin Planbeskrivning att den planerade detaljplanen med den enormt 
stora skövlingen med hårdgjorda ytor ”inte bedöms skada några kända höga natur-, kultur- eller 
friluftsvärden.” Detta uttalande är att ifrågasätta. Särskilt, eftersom man också skriver att det finns en 
förekomst av både hasselsnok och sandödla i området, att det finns värdefulla fornlämningar mitt i 
området och att det är ett mycket känsligt och värdefullt friluftsområde. 

Att man har tagit hänsyn till dessa viktiga delar, finns det ingenting som vittnar om. Vägen som förbinder 
de två delarna i Lilla Åseröd klipper också av och stoppar den strövarväg som både människor och djur 
skulle behöva för att fritt få röra sig i naturen. Artskyddsförordningen 4§4 kan inte anses ha följts. 

Kommunens rakt motsatta beslut och argumentering för de två planerna; Lilla Åseröd och Bjälveröd 1:4, 
visar att besluten tagits med helt olika underlag och med helt olika mål, vilket inte kan vara möjligt om det 
ska vara rätt och vi vill starkt protestera mot dessa båda beslut. 

19. 

1. Förändringar av detaljplanen för Canning med strandpromenad och färre lägenheter samt att även
innefatta sjukhuset. Skeppsbroplatsen bör komma till senare

Kommentar 
Kunskapsläget 2018 är helt annat än då detaljplanen för Lilla Åseröd påbörjades. Detaljplane-
förslaget för antagande är framtaget i samråd med länsstyrelsen och korrigeringar har gjorts med 
hänsyn till dagens kunskaper. 

FÖP ska peka ut områden som är lämpliga för att påbörja nya detaljplaner. Sett till de naturvärden 
som finns i området blir slutsatsen i FÖP en mycket restriktiv hållning till ytterligare områden för  
bebyggelsegrupper i denna kommundel.  

Samtliga synpunkter som lämnas av kristdemokraterna ingår även i yttrandet från Jan Dahlhielm, se yttrande 13.  
Därutöver lämnas nedanstående synpunkter från Jan Dahlhielm:  
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20. 

Mitt förslag är att lägga till ett bostadsområde norr om Brandstationen/TP uppe på höjden, bif. rött på 
kartan. Här skulle man kunna ha blandad bebyggelse men även höghus på 15-20 våningar, skulle bli en 
fantastisk utsikt och även bli en siluett som syns från långt ut i havet. Vill även att "Pongevrenga" mot 
Volvo kan bli en långtidsparkering. 

21. 

Var på samrådet på Skagerack gällande FÖP.

Reagerade på att all föreslagen mark för bebyggelse ägs av Strömstads kommun, Byggande i kommunal 
regi är inte bra för skattebetalarna då skuldsättningen skulle öka ytterligare i en redan hårt skuldsatt 
kommun. Låt marknaden avgöra ifall de är värt att bygga kommunen ska bara ställa mark till förfogande. 
Ingen annan inblandning. Att ha en stab med arkitekter och annan personal som skall avlönas för egna 
idéer och förslag är allt för kostsamt för denna lilla kommun. 

Balanserande mellan bostadsrätter och hyresrätter är det som det skall ägnas tid till. Monopolet på 
detaljplanearbete måste bort, det är skadligt för utvecklingen då kommunen inte är entreprenör, den 
kunskapen saknas. Attraktiva boendemiljöer i Strömstad torde vara sjönära då de är där människor vill bo, 
Då borde den nordvästra delen Kebal - Seläter vara naturliga delen för bebyggelse vilket Strömstads 
kommun redan insett och bygger på sin egen mark. 

Kommentar 
Området har studerats för bebyggelse 
under FÖP-arbetet. Höjdskillnaderna i 
området är dock så pass stora att 
tillfartsväg skulle kräva dyra och 
omfattande ingrepp. Endast marken allra 
närmast TP saknar betydelse för 
friluftslivet. Det skulle alltså bli en dyr 
exploatering med liten nytta, och har 
därför utgått ur planförslaget. 
När det gäller fler p-platser på långtids-
parkeringarna är huvudspåret att utöka vid 
Hålkedalen. Detta för att få fler besökare 
att välja södra infarten, och för att inte 
förlänga turen för p-bussen.     

Kommentar 
Enligt plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan. För Strömstads 
del redovisas områdena väster om E6 i olika FÖP. FÖP ska redovisa kommunens förslag till 
markanvändning i en avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen. Länsstyrelsen 
granskar hur kommunen uppfyller detta, se yttrande 1. Detta innebär bland annat att områden med 
höga natur-, kultur- eller friluftsvärden inte kan bebyggas. 

Balansen mellan hyresrätter och bostadsrätter avgörs inte i FÖP, utan är normalt sett upp till varje 
fastighetsägare när detaljplan finns. En lika viktig fråga är balansen mellan flerbostadshus och villor 
eller radhus. Många vill äga sin egen bostad och bo med markkontakt. De flesta av de nya områden 
som föreslås i FÖP kan nyttjas för sådan bebyggelse, om man så önskar. 
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Småbåtshamn i Starekilen är förkastlig där finns redan tillräckligt med aktiviteter. Platsen borde vara längs 
Långö-rännan och inloppet till Strömstad där finns utrymmet för boende, hamnar, badanläggningar, 
parkeringar samt att man bygger ihop Seläter med Kebal -Strömstad centrum. Här kan man nog få privata 
aktörer att investera, tänk vilken väg från Norge - Hvaler till Strömstad. 

Nej skrota den FÖP som föreslås idag och tänk om ! Vad vill folket ha ? 

22. 

Enligt vårt möte 26/10-2018 lämnar jag in kartbild med förslag på yta som ska undantas från kommunens 
förslag till grönområde, se bild nedan. Detta skulle ge mig möjligheten att uppföra byggnad, efter ansökan, 
på den av mig, på mötet, beskrivna plats. 

23. 

Förslag till bostadsbebyggelse inom fastigheten Mällby 1:17

Det har under decennier funnits planer på bebyggelse inom fastigheten Mällby 1:17. Inom fastigheten 
finns redan villabebyggelse. I den föreslagna FÖP:en ligger området strategiskt mellan bostadsområdena 
13 och 16. I de planstudier som gjorts förslås en av vägarna till område 13 att dras via Mällby 1:17. 
Område 16 nås enklast genom en väg norrut från område 13. Förslaget har en naturlig begränsning österut 
för att bevara den befintliga gårdsmiljön inom fastigheterna Mällby 1.11 och 1:18. Gränsen österut 
kommer att följa befintligt dike som avvattnar område 16. Åter väster följer gränsen en äldre stig som 
börjar mellan Mällby 1:5 och 1:32 , och leder norrut mot Ånneröd. 

Kommentar 
Kommunen har undersökt samtliga möjliga platser längs kusten för utbyggnad av småbåtshamnar. 
Stora delar av kusten har skyddsvärda marina miljöer, vilket gör utbyggnad omöjligt. Återstår endast 
ett fåtal möjliga platser, där Starekilen är den största outnyttjade resursen. Hur stor utbyggnaden ska 
bli i Stare avgörs i den pågående detaljplanen för området. 

Kommentar 
Området ligger i kanten av ett sammanhängande område med höga natur och rekreationsvärden. 
Dessa värden finns även inom det rödmarkerade området ovan. Kommunens bedömning är att 
FÖP inte ska ändras.  
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Trygell har muntligen kompletterat yttrandet med att han är positiv till att delar av åkermarken öster om 
det föreslagna bostadsområdet nyttjas för odlingslotter. 

24. Strömstad Handelspark AB

Vi vill å vårt dotterbolag Strömstad Handelspark ABs vägnar delge er våra kommentarer till förslaget om 
en Fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee. Strömstad Handelspark AB äger Bastekärr 1:24 och 
Vättland 1:27 på Bastekärr (ca. 160.000 m2).  

Vi vill att den fördjupade översiktsplanen ska lägga större vikt vid utmaningarna på Södra Bastekärr, där 
både Strömstads kommun och Strömstad Handelspark AB äger mycket stora detaljplanerade 
markområden.  

Trots intensivt och fokuserat arbete, har endera parten inte uppnått den utveckling man önskar på 
området. Under loppet av 10 år har det utförts ett signifikant marknadsföringsarbete för området och vi 
menar bestämt att begränsningarna i gällande reglering för livsmedel är en betydande och kanske 
avgörande orsak till ouppnått önskat resultat.  

Därför önskar vi att Strömstads kommun ska fokusera ytterligare på utvecklingen av Södra Bastekärr i 
översiktsplanen samt att Strömstads kommun för det handelsreglerade området kommer kunna tillåta 
etablering av en livsmedelsbutik på området. För andra handelsaktörer är en livsmedelsaktör på 
handelsområdet ofta avgörande för ett beslut om etablering på området. Avsaknaden av en detaljplan för 
livsmedel på Bastekärr sätter stopp för en levande handelsdestination som skulle bidra till ökad 
produktivitet och tillväxt i Strömstad kommun.  

Tillgängligheten till dagligvaror är en viktig hållbarhetsfaktor. I det hållbara samhället bör 
dagligvarubutiker uppmuntras i samtliga stadsdelar och på landsbygden.  

Vi anser det mycket viktigt att man i översiktsplanen tydliggör att Strömstads fysiska utveckling välkomnar 
och skapar möjligheter för aktörer som har investerat eller har intresse att investera i kommunen.  

Det är högst önskvärt att Strömstad kommun tillsammans med oss fastighetsägare är intresserad av en 
hållbar utveckling av markområdet och att ni liksom oss är intresserade av en översiktsplan för området 
som symboliserar nytänkande.  

Strömstad kommun borde se fördelar med att samverka med handeln, fastighetsägarna och andra viktiga 
aktörer i handelsfrågor och vilja stå för helhetssynen samt göra avvägningar mellan de olika intressena. 

Kommentar 
Yttrandet bör tillgodoses. Bebyggelse på fastigheten Mällby 1:17 kan bidra till att binda samman 
södra och norra delen (13-14 och 16-17 på kartan ovan). Det är också positivt att spara centrala 
delar från bebyggelse, oavsett om det ligger kvar som jordbruksmark eller nyttjas för odlingslotter. 
FÖP ska justeras på dessa punkter.  
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I översiktsplanen föreslår man ett signifikant område för verksamheter/industri (område 30) på Bastekärr 
Nord. Översiktsplanen beskriver även att det för närvarande inte finns något behov av sådan mark. Vi 
rekommenderar därför att Strömstad kommun först ser över detaljplanerna/regleringen på Södra 
Bastekärr (område 33) och löser utmaningarna på detta område så att utvecklingen av detsamma kan 
komma igång.  

En stark handelsutveckling på Bastekärr är inte bara positivt för Skee-området, utan förstärker hela den 
södra delen av Strömstad kommun. Dessutom bidrar den till bättre balans i området i och med den 
omfattande och expansiva handelsutvecklingen som pågår i norra delarna av kommunen.  

Som ni förstår har vi både erfarenhet av och tankar och idéer kring hur man framgångsrikt ska utveckla 
Bastekärrsområdet och vi vill därför träffa er på Strömstads kommun för att närmare diskutera 
möjligheterna kring detta. 

25. 

Angående nya tomter på Vattentornsberget, Strömstad

Jag läste med glädje att delar av Vattentornsberget (Strömstad 4:16) hade tagits med i FÖP för Strömstad 
tätort igen. Det är mycket begränsad möjlighet för nybyggnation av villor i tätorten Strömstad och denna 
möjlighet med attraktivt läge nära till allt Strömstad har att erbjuda är tilltalande för att få familjer att flytta 
till eller att stanna kvar i staden, där det dessutom råder bostadsbrist. Ta vara på denna möjlighet att berika 
Strömstad! Jätte positivt :D 

26. 

Viser til samrådsmøte i Skee 31. oktober 2018. Vi hadde dessverre ikke anledning til å delta i på dette 
møtet da vi var bortreist. Vi har ikke fått noe referat fra dette møtet og kan ikke se ut fra artikkel i stnb at 
problemet med trafikken i indre Skee ble diskutert. Vi bor langs Beatebergsvägen og er svært bekymret for 
at våre barn må gå denne sterkt trafikkerte skolevegen, som ikke en gang har fortau, hver dag. Nå er vi 
allerede inne i den mørkeste tiden, og vi opplever at befolkningen i Skee er dyktige på å bruke refleks. 
Samtidig kan vi lese i stnb tirsdag 13. november 2018 at alt flere fotgjengere skades i mørket. Her uttaler 
Marie Nordén, generalsekretær for Nationalföreneningen för trafiksäkerhetens främjande(NTF) følgende: 

- Ett stort ansvar ligger också på bilisten, att man håller låga hastigheter så att man hinner upptäcka de
gående, även om de inte har reflexer. Tyvärr är det så att respekten för hastigheter är alldeles för låg
bland bilister, framför allt i tätorter.

Vi har de seneste par ukene opplevd et par ubehagelige situasjoner. Noen har fjernet skiltene vi foreldre i 
gaten, etter anvisning fra kommunen, har satt opp på eget initiativ. Skiltene ble funnet to ganger i 
søppelkassen ved Ekvägen. I samme periode er store mengder søppel kastet inn i vår hage fra Ekvägen 
siden, der utleieleilighetene har adresse. Man kan bare spekulere i motivet for slike handlinger, men det 
kan virke som om noen er misfornøyd med at vi foreldre jobber for å få ned hastigheten på 
Beatebergsvägen. Vi mener slik oppførsel er uakseptabel. 

Kommentar 
Frågan om livsmedelsförsäljning på Bastekärr har lyfts som en separat fråga vid ett flertal tillfällen 
inom kommunledningen. Beskeden från kommunledningen är att ingen ändring ska göras i 
detaljplanen för Bastekärr i detta avseende. FÖP förhåller sig till det givna beskedet. Synpunkter 
och argument från Strömstad Handelspark AB framföres härmed. 

Området Bastekärr norra, som föreslås i FÖP är avsett som en reserv på lång sikt. Kommunen har 
inga planer på att genomföra detta innan Bastekärr södra är utbyggt, vilket också anges i FÖP. 

Kommentar 
Noteras. Se även kommentar till yttrande 34. 
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Vi har også tatt kontakt pr. mail med enhetssjefene på Beatebergsgården, Susann Håkansson og Maria 
Wogenius, angående flere ansatte på Beatebergsgården som gjentatte ganger er observert i stor hastighet 
på Beatebergsvägen. Dette er observert de tider barna går til og fra skolen. Vi har ikke fått svar på vår 
henvendelse, og håper på at en dialog kan opprettes. 

Under følger mail som vi sendte ut i august. Vi kan ikke se at vi har fått besvart synspunkter, argumenter 
og spørsmål som kommer fram i denne mailen på en tilfredsstillende måte. Dersom ikke dette lar seg gjøre 
pr. mail, vil vi be om et møte for å diskutere hva som kan gjøres med trafikksituasjonen på 
Beatebergsvägen. 

Mail pr. 18 august 2018: 

Vi hadde gleden av å ha et svært trivelig og informativt besøk av Ingemar Eriksson tidlig i juli. Han kunne 
gi oss dybdeinformasjon angående målingene som er gjort på Beatebergsvägen. Vi er interessert i 
målestasjon Beatebergsvägen 1, da det er denne som gir informasjon om trafikken forbi vårt hus. Vi kan 
ut fra statistikken se at hverken prosentandel som kjører for fort (over 30km/h) eller maks hastighet har 
endret seg forbi dette målepunkt etter at kommunen har satt ut ytterligere sjikaner ved skolen (målepunkt 
Beatebergsvägen 13 i statistikken). Slik vi ser på denne statistikken kan vi da se på måleperioden under ett 
når det gjelder målepunkt Beatebergsvägen 1. Vi har da maks hastigheter med topp på 62 km/h. Prosent 
andel som ligger over 30 km/h har en topp på 16%. Det vi legger spesielt merke til er det høye antallet 
passeringer. I måleperiode 1 passerer 1581 kjøretøy(fordon) i løpet av 6 dager. Hver dag i denne perioden 
passerer altså over 260 kjøretøy våre hus,. Antallet kjøretøy som kjører over 30km/h er i denne perioden 
er 16%, det vil si over 40 kjøretøy hver dag. I måleperiode 6 så passerer 2495 kjøretøy i løpet av 6 dager, 
over 400 kjøretøy hver dag. Antallet kjøretøy som kjører over 30km/h i denne perioden er 12%, det vil si 
50 kjøretøy hver dag. Dette mener vi er svært høye tall for et villaområde med mange barnefamilier. På 
dette strekket av Beatebergsvägen bør man ikke holde høyere hastighet enn 20 km/h med tanke på 
antallet barn som sykler, går til skolen barn som leker rundt husene etc. Både antall passeringer og at så 
mange kjøretøy holder uforsvarlig høy hastighet gjør oss veldig bekymret. Vi fikk også vite av Ingemar at 
det ikke går å gjøre ytterligere utbedringer (åtgärder) når det gjelder å få ned hastigheten på dette strekket. 
Det betyr at eneste løsning er å legge om vegen, slik at all trafikk til Beatebergsgården og leiehusene i 
Ekvägen går direkte ned på gamle E6, og at man stenger av Beatebergsvägen ved Beatebergsvägen 6. 

Fordelene med denne løsningen er mange: 

1. Sikkerheten for barn i lek og på skolevegen, eldre og andre som går tur vil bli drastisk forbedret.
Særlig med tanke på at Beatebergsvägen ikke har fortau (trottoar).

2. Hemtjänstens biler og arbeidende på Beatebergsgården vil få mye kortere kjørevei. Dette sparer
kommunen for utgifter til drivstoff og slitasje på bilene, det sparer også miljøet med tanke på utslipp.
Hemtjänstens personale slipper stress med å tvinges til lav hastighet samtidig som de jobber med et
stadig mer pressa tidsskjema. Dette handler om at kommunen som arbeidsgiver med å legge om vegen
kan forbedre Hemtjänstens arbeidsmiljø.

3. Det kjører dessuten mye tung trafikk på Beatebergsvägen, med diverse varer til Beatebergsgården.
Disse lastebilene kjører dessuten også med et tidspress som fører til høyere hastighet, da blir de
dødsmaskiner. Disse skal ikke behøve å kjøre på denne vegen.

4. Ambulansen slipper å kjøre rundt hele Skee og skape farlige situasjoner om det er krise.
5. Det virker som om de som bor i /besøker leiehusene i Ekvägen har det veldig travelt, da får de også

en raskt veg ut på E6.
6. Trykket av trafikk i krysset ved den nye barnehagen vil minske betraktelig, da veldig mye av trafikken

som passerer her skal til Beatebergsgården.
Vi legger ved statistikk. Vi håper på et fortsatt positivt og informativt samarbeid til det beste for våre barn! 

Kommentar 
På de möten som har hållits i Skee har trafikfrågor upptagen en stor del av tiden. De flesta frågorna 
som rör trafik avgörs inte i FÖP. Se även yttrande 16 från föreningen Positiv utveckling i Skee. 
Synpunkter från Sindre Tysdal framföres härmed. 
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27. 

Allmänt

Enligt kommunens bostadsförsörjningsplan 2016 - 2030 är det en förväntning och ett politiskt mål att 
kommunens befolkning skall öka med cirka 3100 personer fram till år 2030. Enligt samma dokument 
innebär detta ett behov av 1500 nya bostäder under perioden. Ungefär 400 bostäder ligger i nya ej 
genomförda detaljplaner. Vissa av dessa detaljplaner har stora osäkerheter i genomförandet.  

Idag bor 57% av kommunens befolkning i småhus. Denna andel kommer knappast att förändras då det är 
ekonomiskt fördelaktigt med småhusboende jämfört med tex större lägenheter i hyresrätt, där hyresnivåer 
i nyproduktion för större lägenheter snabbt passerar den ekonomiska smärtgränsen. Ett behov av 1500 
bostäder ger då ett behov och en efterfrågan på cirka 850 villatomter (57%) under perioden om vi antar att 
fördelningen av olika boendeformer ej förändras. En klar majoritet av personer i kommunens tomtkö på 
70 personer (2016) önskar en tomt för byggnation i egen regi i norra Strömstad. Bostadsförsörjnings-
planen har idag en kraftig övervikt mot lägenhetsboende, vilket inte speglar den kommande efterfrågan. 

Nya utvecklingsområden för bostäder R1  

I Norra Källviksdalen föreslås ett område Rl för nya bostäder; 

 "I direkt anslutning till det område i Källviksdalen som är planlagt men inte utbyggt bedöms ett mindre område som 
lämpligt för nya bostäder. Området är beläget direkt öster om planlagt område och utgör en del  av den tidigare skogbeklädda 
sydsluttning som har avverkats. Området omfattar ca 2 hektar och bedöms kunna rymma 15-20 tomter för friliggande 
villor. "  

Detta föreslagna område är kringskuret av topografi, fornlämningar och habitat för sandödla. 

Kommentar 
Frågan om det ska vara villor eller flerbostadshus i ett nytt utbyggnadsområde avgörs inte i 
FÖP. Inriktningen beslutas i kommunens bostadsförsörjningsplan, som kan uppdateras årligen. 
Men det är först när man gör en detaljplan som kommunen låser vilken typ av bebyggelse ett 
enskilt område ska användas till. Vissa områden är dock uppenbart mest lämpade för det ena 
eller andra. 
Däremot innehåller FÖP antaganden om antal lägenheter, vilket har behövts som underlag för 
trafikutredning och långsiktig planering av VA- och skolutbyggnad. Dessa siffror justeras 
årligen. 
Befolkningsprognosen för 2030 ska skrivas ner till 15.000 invånare, se länsstyrelsens yttrande 
med kommentarer. Siffran 57% som refereras i yttrandet gäller kommunen som helhet. Inom 
FÖP-området bor idag ca 9.300 invånare, varav 20-25% bor i småhus. Övriga bor i radhus eller 
flerbostadshus. Om motsvarande fördelning ska gälla framöver skulle ca 200 nya villatomter 
behövas inom FÖP-området fram till år 2030. 
Tillgången på mark är dock begränsad. Den boendeform som förbrukar i särklass mest mark 
per lägenhet är friliggande villor. Villaområden ger 8-10 lägenheter/hektar. Tätheten i centrala 
Strömstad för radhusområden och de flesta flerbostadsområdena ligger mellan 20-40 
lägenheter/hektar. I FÖP förutsätts därför att större utbyggnadsområden, såsom Mällby, får en 
blandning av flerbostadshus, radhus och villatomter. Se även kommentar till yttrande 32. 

Kommentar 
Utredningen av habitat för sandödla och hasselsnok ska kompletteras under februari 2019. Därefter 
krävs nytt ställningstagande om R1-områdets lämplighet och omfattning. Fornlämningarna ligger i 
kanten av det föreslagna området. Lämpligt skyddsavstånd till fornlämningarna får studeras i 
kommande detaljplan. 
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Ett mer intressant område för nya bostäder ligger mot öster, genom en förlängning av Körnebacksvägen. 
Se bilaga karta skissförslag. Planen anpassas till topografi för självfall, befintliga stigar och lämpliga lägen 
för extra parkering och lekplats. Alla argument som kan framföras för det i planen föreslagna området, 
gäller även här. Ett viktigt tillägg är att en utveckling mot öster kan med etapputbyggnad ge fler tomter 
kopplat till befintlig infrastruktur.  

Detta område innehåller några sedvanliga utmaningar i hanteringen av topografin. Soutterräng-
bestämmelser bör undvikas så långt som möjligt, då det driver upp kostnad och sänker kvaliteten på 
byggda volymer. Utbud av soutterränghus från kataloghusföretag är mycket begränsat. Tomter bör göras 
relativt stora - cirka 900 kvm - för att medge slänter inom tomtgräns. Genomtänkt bestämmelse för 
stödmurar krävs. Topografin är inte mer dramatisk än vad som visats hanterbart i andra lagakraftvunna 
planer. I detta fall kan dock tomter längst österut kräva särskilda bestämmelser. 

Kartbilaga till yttrandet överflyttat till 
kommunens underlagskarta för bättre 
läsbarhet 

Förtätningsområde för bostäder R8 

Söder om gården som på kartan heter Svingen finns ett område lämpligt för utbyggnad med enstaka 
friliggande bostäder genom förhandsbesked. Detta i konsekvens med hur utbyggnad längs denna och 
andra ga-vägar skett genom åren. Principen att hantera en långsam utbyggnad genom förhandsbesked är 
förankrad i FÖP Norra Kustområdet.  

Kommentar 
Syn på platsen samt prövning mot underlagen för grönstruktur visar att stora delar av R1-området 
enligt skissen ovan bör kunna medges. Närmare avgränsning av lämplig tomtmark görs i detaljplan, 
dvs. det kan bli både mer eller mindre tomtmark än området som visas i FÖP. Redan nu kan dock 
konstateras att vissa delar av förslaget ligger i alltför brant terräng. FÖP bör kompletteras med nytt 
R1-område. Gränserna för området i FÖP bör liksom för övriga områden visa "mest sannolika 
utbredning" 

Kommentar 
Området ligger inom R6 i FÖP-förslaget. Rekommendationen innebär att i vissa fall kan ny 
bebyggelse medges, vilket prövas genom förhandsbesked. Formuleringen av R6 ska förtydligas inför 
utställning.  
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VA 

Vatten och avlopp är sedan tidigare utbyggt från Permyrsvägen ner till gården Källvik. Bakgrunden och 
intensionerna med denna utbyggnad är oklar, men tanken måste ha varit att försörja delar av befintlig och 
ny bebyggelse. Oavsett de slutsatser som dras i denna fördjupning, önskar jag som fastigsägare till Källvik 
1:48 kännedom om bakgrund och intensioner, då ingen information står att finna. 

Gång- och cykelväg 

Vi vill påminna om det förslag vi framförde under samråd FÖP Norra Kustområdet. Där nyttjas befintliga 
samfällda småvägar med låg trafikintensitet. Med små kompletteringar kan en sammanhängande 
strandpromenad i kombination med GC-väg skapas längs stranden mot väster och Källviken för att till sist 
ansluta till GC-väg Strömstad - Seläter. Topografin är odramatisk och naturupplevelsen på vägen behaglig. 
Detta överensstämmer väl med den s.k. "Grön-blåstrukturen" som redovisas som en målsättning i 
planförslaget. En ytterligare fördel med denna lösning är att GC-väg genom Källviken kan kopplas ihop 
med Källviksdalen i sydväst med sina nya bostadsområden. 

Kommentar 
Utbyggnaden av Va-nätet ingår i ett projekt som ska vara klart 2025. Syftet är både att få bättre 
kapacitet för Hogdalsnäset och att gem möjlighet att ansluta flera fastigheter på vägen.  

Kommentar 
Detta är fortfarande en bra 
idé som förhoppningsvis kan 
genomföras inom rimlig tid.  

Antingen sker detta genom 
att GC-vägen ingår i den 
kommunomfattande 
cykelplanen. 

Eller så kan åtminstone 
gångpassage säkerställas i 
kommunens arbete med 
kustvandringled från Seläter 
till Svinesund. Allt enligt vad 
som sägs i FÖP Norra 
Kustområdet. 
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28. 

Först vill vi lyfta fram att den fördjupade översiktsplanen utgör ett mycket bra underlag för Strömstads 
framtid med mycket positiva visioner och idéer. Särskilt glädjande är det sätt på vilket Strömstads 
naturvärden uppmärksammas och beskrivs, speciellt vad gäller vissa arter som sandödla, som vi för övrigt 
även har som återkommande gäst i våra trädgårdar. 

Vi ser det som mycket positivt att kommunen nu övergett tidigare planer på infart till Hällekind och 
istället vill fylla ut vattenområdet innanför Hällekind (i folkmun benämnd dypölen). Den lösning som nu 
beskrivs med infart via en fyrvägskorsning till Hällekind och även Hålkedalen samt parkering genom 
utfyllnad ser vi som mycket bra. Det tidigare alternativet med infart närmre Stigbergsbukten har vi hela 
tiden motsatt oss eftersom den både försämrar för närboenden och orsakar stor negativ påverkan på 
naturmiljön genom sprängning och kraftig höjning av marknivån. Vi utgår samtidigt från att den tidigare 
inriktningen att inte ha båtuppställning på parkeringen nära bebyggelse och inte ha en isättningsramp vid 
sandstranden kvarstår. Båtuppställning kan ske på Hålkedalsparkeringen där den inte stör närboenden. 

Den fördjupade översiktsplanen beskriver på ett bra sätt naturvärdena i området. Planen har dock 
förbisett de ejdrar som lever i Starekilen och som har sin viloplats i bl.a. Stigbergsbukten i nordöstra delen. 
Vi har noterat upp till ett 30-tal ejdrar som har sin nattvila i bukten. Ejdern har en nationellt starkt 
minskande population under senare tid vilket medfört att den nu rödlistas som VU (sårbar). Ejderns 
viloplatser skyddas av artskyddsförordningen (2007:845) vilket måste beaktas i samband med 
exploateringar i Starekilen. Det bör också tydligt framgå av planen. 

Riktlinjer för kommande detaljplan för hamnområde Starekilen är bra, men vi anser att det bör finnas en 
viljeyttring om att begränsa hastigheterna för snabbgående farkoster som jetski för att undvika konflikter 
med områdets naturvärden och en attraktiv boendemiljö. Störande motortrafik står i strid med bl.a. 
artskyddsförordningen. 

När kommunen nu väljer att ta ett större grepp på området söder om staden så bör man också se på 
möjligheterna att skapa en attraktiv miljö längs väg 1030 (väg176). Tanken på att komplettera vägen med 
p-fickor för i- och urlastning är bra. Men kommunen bör ta ett steg längre. Bland annat bör den gamla 
badplatsen längst in i Stigbergsbukten (nordöstra Starekilen) restaureras och återställas i det skick den var 
innan rördragningarna för flera år sedan spolierade den. Det skulle skapa en attraktiv möjlighet för 
besökare som kommer längs infarten på väg 1030 att stanna och ta ett dopp likväl som det för närboende 
skulle bli en stor tillgång med en badplats i anslutning till vägen. Även den badplats som ligger ca 200-300 
meter söderut bör markeras som värd att bevara i samband med exploatering. Slutligen välkomnar vi en 
brygga längs berget till Hällekind.

29. 

Jag anser att det behöver byggas en cykelbana till Hällestrand av flera anledningar.

1. Vägen mycket smal. Buss och lastbil kan ej mötas utan att de har däcken i diket, det är därför farligt
att vara oskyddad trafikant på bilvägen.

2. Bilarna kör även fort och det är ett mycket farligt krön på vägen så att man inte ser de oskyddade
trafikanterna. Dödsolycka har förekommit på denna väg, jag vill inte bli nästa.

3. Det är väldigt många som går vanligt, med stavar, med hunden och med barnvagn. Det är cyklar,
rullskidor och löpare på vägen. Jag är förvånad att det är så många motionärer på den farliga vägen
och fler skulle det bli med en tryggare miljö för dessa.

4. Hällestrand skulle knytas samman med Strömstad på samma sätt som nu skett med Skee och Seläter.
Avståndsmässigt är det samma som dessa båda och ett naturligt steg för kommunen att utvidga
cykelstråken.

5. Jag själv skulle cykla till jobbet och till förskolan och hämta barn istället för att ta bilen som jag gör nu
på grund av att det är för farligt att vistas på den vägen.

Kommentar 
Frågan avgörs i den pågående detaljplanen, som är på programsamråd till den 8 februari 2019. 
Synpunkterna har även registrerats som inkomna till detaljplanen. Utgångspunkterna för  
detaljplanens program följer det som sägs i FÖP. 
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30. 

Undertecknade är ägare och förvaltare av fastigheten Strömstad Engalseröd 1:1. Vi har tillsammans med 
juristbistånd gått genom Strömstads kommuns förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Centrum-
Skee. Vi har tagit del av alla handlingar och bilagor. Noterar att följande i planens huvuddrag:  

"Fördjupad översiktsplan för Strömstad - Skee inrymmer ca tre fjärdedelar av kommunens samlade bostadsutbyggnad. 
Utbyggnaden ska lokaliseras så att den stärker underlaget för befintlig infrastruktur och service. Planförslaget anger hur 
tätorternas närrekreation kan säkerställas och utvecklas. Utgångspunkten är att en utbyggnad av bostäder och verksamheter 
ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur".  

Många samtal med kommunens politiker konkluderar med att markområdena runt planområdet Lilla 
Åseröd 2:3 m fl. som nu har lämnats över till kommunstyrelsen inför antagande i kommunfullmäktige är 
områden som naturligt borde läggas in som kommande utvecklingsområden för bostäder. Delar av 
fastigheten Engalseröd 1:1 har sedan länge och i samförstånd med översiktsplaner helt tillbaka på tidigt 
2000-tal legat som ett så kallat FUB-område för utveckling av bostäder tillsammans med Lilla Åseröd. 
Planen gällande Lilla Åseröd som ligger intill fastighetsgränsen till Engalseröd 1.1 medger ett nytt 
bostadsområde med maximalt cirka 130 enheter i friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus. 
Infart till området blir vid korsningen väg 1030 och Tjärnövägen. En infart som även potentiellt kunna 
nyttjas av en vidare bostadsutveckling tillsammans med övrig infrastruktur som byggs ut för denna 
utveckling.  

Översiktsplanerarna har nu redan i förslaget konkluderat att all mark runt planområdet Lilla Åseröd inte är 
tillräckligt lämplig för utveckling av bostäder längre. Dom bäst ägnade områdena för just utveckling av 
bostäder enligt kommunen är plötsligt inte lämpliga längre. Orsaken skall vara slutsatserna från natur-
värdesinventeringar om sandödlor, hasselsnokar m.m. Vi menar dock att slutsatserna i detta är helt fel och 
givna på fel plats. Som kommunen själv har krävd av ägarna till marken inom planområdet för Lilla 
Åseröd för att deras plan skall gå genom så finns det goda aktioner att genomföra för att säkra for utveck-
ling av bostäder inom större delar av detta område. Dock förstår alla att särskilda bestämmelser får gälla.  

Efter att ha gått genom underlaget och slutsatserna ger detta oss anledning att vara konfunderade över att 
samrådshandlingen till FÖP klart påvisar att kommunens intentioner har svängt norrut, till den egenägda 
marken på Mällby och andra ställen av någon anledning. Orsaken hänvisas igen till slutsatser från 
naturvärdesinventeringar om sandödlor, hasselsnokar och grön rekreationsmark för Daftö Camping 
omnämns också, mer eller mindre klart. Andra som sett över samrådshandlingen är också konfunderade 
över denna helomvändning som helt klart gynnar några få. I många år har översiktsplaner gällande 
Strömstad tätort med Skee tydligt och klart anvisat kommunens inriktning vad gäller den vidare utveckling 
av bostäder och centrum, och att utesluta, enligt kommunens själva, dom bästa områdena för just dessa 
ändamål redan i en fördjupat översiktsplan verkar inte vettigt. 

Sådana förhållanden skall studeras noggrant senare i ev. detaljplanarbeten, inte i en fördjupad 
översiktsplan som skall definiera helt andra saker.  

Inom södra området sker det nu mycket nytt... Det planeras för hotell vid Daftö och mycket håller på att 
hända, vilket är helt naturligt med tanke på läget. Att inte utnyttja det befintliga vägsystemet med vägen 
som går rakt genom Engalseröd 1:1 på längs ända ut till E6 enligt gällande utgångspunkt för utbyggnad 
verkar inte vettigt, särskild nu när nya södra infarten till centrum har tagit bort i stort sätt alla bilar från 
denna väg. Ett delmål med planen är att knyta ihop dom två tätorter som finns i kommunen även i 
förhållande med bostadsutveckling, och många har med detta för öga enligt tidiga gällande översiktsplaner 
planerat för detta.  

Undertecknade menar att materialet borde granskas noggrant innan processen går vidare. Det borde vara 
intressant för alla att få insyn i uppdragsbeskrivningar för de rapporter som ger dessa resultat, samt 
intressant att studera om slutsatserna egentligen ger anledning till denna helomvändning. 

Kommentar 
Frågan avgörs i det pågående arbetet med en kommunomfattande cykelplan. Synpunkterna 
framföres härmed. 
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31. 

Enligt förslag för ny FÖP så ska drivingranchen och närliggande skog och berg detaljplaneras som 
bostadsområde. Detta område ligger nedanför husen på Urbergsvägen. Vi motsätter oss en bebyggelse av 
berget och skogen kring drivingranchen och området framför husen på Urbergsvägen då detta område är 
ett viktigt strövområde och lekområde för barnen. 

I förslaget står: Passager genom området ut mot omgivande naturmark ska säkerställas både för tillgänglighet till 
naturområdet för de boende och som spridningslänkar för djur och växter s. 68 

Riktlinjer för detaljplan 

• Området bör nyttjas för villatomter

• Bergpartierna ska inte bebyggas

• Randskogar med ädellövträd ska bevaras obebyggda

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok ska beaktas. s. 68

Vi tolkar dessa riktlinjer som att området kring berget och framför Urbergsvägen inte får bebyggas och vill 
gärna ha detta förtydligat i en ny fördjupad översiktsplan. 

32. Källviken i Strömstad AB

Yttrandet avser Källvik 1:73, som ägs av Källviken i Strömstad AB. Källvik 1:73 är i huvudsak belägen 
inom den fördjupade översiktsplanen för Norra Kustområdet. Men fastigheten är även i begränsad 
omfattning belägen inom den fördjupade översiktsplanen för StrömstadSkee. 

Kommunens mål- och strategier för bebyggelsestrukturen. 

Citat från sam rådsförslaget:  

"Huvuddelen av de nya bostäderna ska byggas i eller i anslutning till Strömstad stad. I de centrala delarna finns utrymme 
för staden att bli tätare. I befintliga kommunikations- och bebyggelsestråk finns möjligheter för nya bostadsområden med 
olika karaktär och täthet att växa fram. Stadens unika förutsättningar, dess historia, identitet och skala ska bevaras och 
sätta ramarna för ny bebyggelse. Närheten till hav och natur ska värderas högt."  

Men hur återspeglas målen och strategierna i nu föreliggande samrådshandling? Vi har granskat 
bostadsförsörjningsplanen och FÖP-förslaget. 

Kommentar 
Nästa version av FÖP (utställning) blir webbaserad. Detta ger bättre möjlighet för kommunen att 
visa olika underlag för FÖP, såsom naturinventeringar. Kommunens ändrade inriktning med 
huvuddelen av nya områden i norr beror på de nya fakta som har framkommit.  

Kommentar 
Rekommendationerna i FÖP ska inte göras mer detaljerade än i samrådsversionen. Det område som 
redovisas på kartan är en preliminär bedömning av lämpligt område för tomter. Närmare 
avgränsning av lämplig tomtmark görs i detaljplan, dvs. det kan bli både mer eller mindre tomtmark 
än området som visas i FÖP. 
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Bostadsförsörjningsplanen som planeringsförutsättning 

Kommunens mål är en befolkningsökning till 16 000 innevånare fram till 2030. Här konstateras att ett 
minimum på 1500 bostäder behövs fram till år 2030, i huvudsak lägenhetsboende. Idag bor 57 % av 
kommunens befolkning i småhus. Även om andelen lägenheter i hyresrätt kommer att öka under 
planeringsperioden kommer fördelningen av olika boendeformer inte att förändras påtagligt. 
Bostadsförsörjningsplanen har idag en kraftig övervikt mot lägenhetsboende. Denna kraftfulla övervikt 
speglar enligt vår bedömning inte den kommande efterfrågan på bostäder och lägenheter. 

Översiktsplaneringen som planeringsförutsättning 

Samrådsförslaget för FÖP Strömstad-Skee styrs av den kommuntäckande översiktsplanen från 2013, som 
'lagt fast att centralorten Strömstads huvudsakliga utveckling ska ske åt nordost. Utvecklingen ska 
koncentreras till Mällbyområdet, som med sin storlek och sitt läge i anslutning till centrala Strömstad är 
den största resursen för utveckling av nya bostäder. I samrådsförslaget anges att Mällby ger utrymme för 
1200-1700 nya bostäder, en kraftfull utbyggnad i Mällby. Målet är ett tätt och högt lägenhetsbyggande. 
Planförslaget anger att område 13 (Södra Mällbyhöjden) bedöms kunna rymma ca 400-800 bostäder. Det 
är i detta område som en byggnation av Mällby föreslås starta. 

Planförslaget måste ses över 

Kommunens mål- och strategier för bebyggelsestrukturen är bra och kan läggas till grund för 
samrådsförslaget. Däremot återspeglas inte målen och strategierna i föreliggande planförslag, som föreslår 
en koncentrerad bebyggelseutveckling till Mällby. En närmare granskning av Mällby visar att huvuddelarna 
av områdena 13-15 är svårtillgängliga och högt belägna bergsområden med begränsade kvaliteter som 
bostadsområden. Samtidigt är dessa områden ett sammanhängande och orört naturområde.  

Det är vår bedömning att dessa delar av Mällby måste studeras ytterligare inom ramen för pågående FÖP-
arbete. Det gäller framför allt områdenas kvaliteter som bostadsområde. Men det gäller även områdenas 
kvaliteter som ett orört stadsnära naturområde.  

Om målet på befolkningstillväxt skall nås, innebär det att en stark inflyttning måste ske. Det som ska locka 
nya innevånare bör kunna utläsas av en fördjupad översiktsplan. Här krävs en fördjupning och 
konkretisering av en slogan som "Havet i centrum och livet i fokus". Oavsett befolkningstillväxt, har 
Strömstads innevånare rätt till en bostadsförsörjning som bygger på de unika kvaliteter som stadens läge 
erbjuder. 

Stärka det vi är - Kuststaden. 

Gränsen mellan FÖP Strömstad-Skee och Norra Kustområdet behöver ändras 

Kustområdet mellan Seläter-Bogen-Hällestrand är en viktig del av Strömstads stadsutveckling åt norr. 
Området är inte bara av betydelse för landskapsbild och friluftsliv utan även för utvecklingen av nya 
bostadsområden med olika karaktär och täthet.  

Kommentar 
Samma synpunkt framförs av Øystein Jensen. Se kommentar till yttrande 27. 

Kommentar 
Mällby är ett av många möjliga utbyggnadsområden, även om det är i särklass störst. Det är en 
missuppfattning att kommunen skulle föreslå tätt och högt lägenhetsbyggande i hela detta område.  
Tvärtom, bör området bebyggas med blandade boendeformer och hustyper. Även grönytor eller 
orörd natur bör sparas inom varje delområde. Enbart område 13 är 27,3 hektar (HA), vilket kan 
jämföras med Tångenområdet som är ca 8,3 HA. En jämförelse: -om hela området 13 skulle 
bebyggas med samma täthet som Rödshöjden skulle detta ge över 700 lägenheter. FÖP anger som 
sagt 400 - 800 bostäder inom området 13. Se även kommentar till yttrande 27. 
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Att ange huvuddelen av området som "område av betydelse för landskapsbild och friluftsliv" innebär att 
översiktsplaneringen inte stödjer en utveckling av tätorten norrut. Med utveckling ska innefattas både 
betydelsen för jordbruk, naturvård och friluftsliv samt för boende och turism.  

Förslag till planavgränsning FÖP Strömstad-Skee 

Det är i detta område en tydlig efterfrågan på nya bostäder finns. Det är också här befintlig samlad 
bebyggelse kan utvecklas i kombination med att förbättrad teknisk försörjning byggs ut. Alltså bör nya 
bostadsområden sökas i koppling till befintliga och de stråk en genomtänkt utbyggnad av VA-nätet sker. 

" ... Stadens unika förutsättningar, dess historia, identitet och skala ska bevaras och sätta ramarna för ny bebyggelse. 
Närheten till hav och natur ska värderas högt."  

Det är också i detta område besöksnäring med tillhörande sysselsättning har förutsättningar för att 
utvecklas, främst i koppling till befintliga anläggningar. 

Utvidgning av föreslaget Rl område N Källviksdalen 

I planförslaget ligger ett mindre Rl område kopplat till ett redan utbyggt område. Detta område bedöms 
kunna ge 15-20 villatomter. I ljuset av kommunens höga ambitioner för inflyttning och ovan nämnda 
målbeskrivning bör ett större/utvidgat område mot nordost prövas i detaljplan för bebyggelse. Här finns 
de eftersökta kvaliteterna för kommunens tillväxt att finna. Slutprodukten i plan skall ge ett gott tillskott 
till bostadsförsörjningen, samt skall leva upp till kommunens ambitiösa och väl uttryckta målformulering. 

Pågående försäljning av bostadstomter i den angränsande detaljplanen visar på ett mycket stort 
köpintresse. På kort tid har cirka hälften av tomterna sålts och reserverats till köpare med sina rötter i 
Strömstad och till andra inflyttare i kommunen.  

Kommentar 
Kommunens FÖP:ar är av praktiska skäl uppdelade i fem delar. Kommunens planering är dock 
inte styrd av några gränser mellan olika FÖP. Gränsen mellan FÖP Norra Kustområdet och FÖP 
Centrum-Skee ligger avsiktligt längs mark där kommunen är restriktiv mot bebyggelse. Detta för att 
inte få utbyggnadsområden som hamnar i två olika FÖP. FÖP Norra kustområdet stödjer 
utveckling av befintliga turistanläggningar. 

På sikt kommer gränser mellan olika FÖP att försvinna. När kommunens övergång till webbaserad 
ÖP/FÖP är fullt genomförd kommer all information att nås via samma kartportal. 
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Ett förslag till Rl område har framförts redan i samråd för FÖP Norra kusten. 

I beredningen av detta yttrande har deltagit Stellan Hermanson. Lantmäterikonsult Stellan Hermanson AB 
och Mats Lundgren, Typ Arketur AB. 

Kommentar 
Synpunkterna från Källviken AB till 
FÖP norra kustområdet behandlades 
i samrådsredogörelse , daterad 2016-
03-16. I denna redovisas kommunens
ställningstaganden för varje
delområde på kartan ovan. Inget nytt
har framkommit som ändrar dessa
ställningstaganden. Se även
kommentar på föregående sida
angående planavgränsning.
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33. 

Vi har varit på ett möte häromveckan på Skee Skola. Vi fick bra information. Men följande viktiga frågor 
behandlades inte:  

1. Livsmedelsbutik i centrala Skee.
2. Pendelbuss från centrala Skee till t ex Gallerian och centrala Strömstad.
3. Gymnastiklokal för äldre som ett led i hälsofrämjandet.

Kommentar till 1. 

Det framförs att en livsmedelsbutik inte lönar sig. Detta ä fullständigt feltänkt. Vi frågade på sin tid 
butikspersonal vid dåvarande Statoil. Svaret: Om det är något som lönar sig så är det livsmedel. Vi 
förväntar oss att frågan tas upp till diskussion av Kommunledningen. 

Kommentar till 2. 

Strömstads kommun arbetar för en bra miljö. Så låter det i media. Bussförbindelser med en mindre buss, 
en per timme, är angeläget. Så minskas bilåkandet. Nuvarande bussförbindelser är oregelbundna och ej 
tillfredställande. 

Kommentar till 3. 

Många äldre är i behov av fysisk träning. En enkel lokal, kanske i anslutning till LIONS vore bra. Då 
slipper många att åka till Rehab vid behov av enklare fysisk träning. 

34. 

Det är med en negativ inställning vi ser att kommunen har för avsikt att tillåta byggande av bostäder på del 
av Vattentornsberget. Vi tycker inte det är positivt att planera för byggnation i ett värdefullt rekreations- 
och strövområde, med fantastisk utsikt, till fö1mån för 10-20 bostäder som kommer att "privatisera" 
området och starkt begränsa tillgängligheten.  

I den strategiska boendeplanen skriver kommunen "att genom långsiktig hållbar planering med fokus på 
tillgänglighet i olika boendeformer utveckla och bevara Strömstads kommuns attraktiva boendemiljöer". Vid tidigare 
propåer, från exploatörer, har Länsstyrelsen starkt ifrågasatt bebyggelse i detta område eftersom den ansett 
att detta grönområde skall bevaras.  

I ett samrådsyttrande från Länsstyrelsen 1994-09-26, där en sammanvägning av andra statliga 
myndigheters synpunkter finns med, skriver den att det aktuella grönområdet skall ses som en tillgång för 
invånarna i Strömstad. "Enligt Länsstyrelsen bör den nu aktuella marken lämnas kvar som "allmän platsmark" eller 
naturområde. Den har stor betydelse särskilt för dem som bor i närheten och används dessutom såsom exkursionsområde för 
skolan".  

Vid samråd om planarbete för Vattentornsberget 1996-03-06 (se även samrådsyttrande dat. 1994-10-28) 
framhöll Länsstyrelsen det mindre lämpligt att exploatera grönområdet, tillika avsatt som allmän platsmark 
i detaljplanen. Sedan dess har plan- och bygglagen ändrats för att ökad hänsyn skall tas till gröna inslag i 
stadsbilden såsom parkmark. Sannolikt är de aktuella områdena ett värdefullt komplement till det 
närbelägna boendet. "Länsstyrelsen anser det principiellt olämpligt att exploatera de fria ytor som finns fastlagda som 
NATUR i detaljplanen". 

Kommunens översiktliga planering har heller inte tidigare visat på något som talar för ingrepp i den 
befintliga grönstrukturen. I fördjupad översiktsplan, samrådshandling från 2006, anges området som 
Park/Stadsnatur. Vattentornsberget är idag ett flitigt använt rekreationsområde och området fyller en 
viktig funktion som del i vardagsnatur för boende i området och som ett delområde i stadens 
grönstruktur.  

Kommentar 
Punkt 1: Synpunkten framföres härmed. Se även yttrande 16. 
Punkt 2-3: Frågorna avgörs inte i FÖP. Synpunkterna framföres härmed. 
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Vi anser att området är en viktig del av det större friområdet runt masten och att det inte är förenligt att 
bygga bostäder och samtidigt behålla karaktären av ett område klassat som NATUR. Att bygga hus på 
dessa hällmarker, med de ingrepp som bostadsbyggande innebär, är att våldföra sig på ett stycke orörd 
natur. Om man dessutom betraktar den mycket stora höjdskillnaden mellan den befintliga bebyggelsen 
och det föreslagna bebyggelseområdet, längs Tomstigen, inser man snabbt olämpligheten. De tänkta 
husen kommer att negativt påverka ljuset och insynen till de fastigheterna.  

Vi anser att planen skall tillåta utveckling av nya kransområden kring staden istället för att bygga igen de 
"gröna lungor" som finns i tätorten/staden och som uppskattas av så många. Canning, Myren, 
Mällbydalen, Mällbyhöjden är relativt centrumnära områden som är under utveckling. 

Vi anser att planförslaget inte är i överensstämmelse med boendeplanen, inte har ett tillräckligt stort 
allmänintresse, berövar strömstadsborna ett fantastiskt strövområde, samt tar den bästa delen av 
vattentornsberget i anspråk.  

Kommunen skrev tidigare i sin översiktliga planering: "Ett grönare Strömstad, Att anlägga nya parkmiljöer och 
skydda befintliga grönområden inom och utanför centrumkärnan". Ett tidigare parti skrev i sitt partiprogram 
följande: "Låt oss därför ta vara på de resurser som finns och inte sälja bort områden med havsutsikt till 
penninghungrande exploatörer". 

Utöver ovanstående anser vi att även nedanstående argument tydligt talar mot exploatering av 
Vattentornsberget: 

- kommunens boendeplan

- miljömålen - miljökvalitetsmålen eftersom den inte fokuserar på "God bebyggd miljö"

- eftersom behovet av naturmark väger tyngre än bostäder i planområdet

- området ligger inom riksintresseområdet för obruten kust enligt Miljöbalken 4 kap 2§

- området är opåverkat med sina berghällar och vindpinade tallar

- området används för lek och rekreation och bjuder på en fantastisk utsikt

- området är en viktig del av ett större friområde och är för strömstadsborna en stor "naturtillgång". Det
är en av de få "gröna lungorna" som inte får byggas igen

- området är lättillgängligt för alla och ej "privatiserat"

- tidigare ställningstaganden från Länsstyrelsen

Vårt förslag är mot denna bakgrund att området Vattentornsberget stryks, som ett utvecklingsområde för 
bostäder, och att marken kvarstår som naturområde i det fortsatta arbetet med den Fördjupade 
Översiktsplanen för Strömstad- Skee. 

(undertecknat 13 fastighetsägare) 

Kommentar 
Förslaget i FÖP gäller den del av Vattentornsberget som bedömts ha minst rekreationsvärde. I 
riktlinjer för detaljplan som anges i FÖP står bland annat: 
- Nya bostadshus ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse och till varandra avseende utblickar mot

havet och skärgården i väster
- Områdets högsta punkt ska göras allmänt tillgänglig och utvecklas som utsiktspunkt

Med dessa och övriga riktlinjer kvarstår kommunens bedömning att området kan prövas för 
bostadsbebyggelse. Det område som redovisas på kartan är en preliminär bedömning av lämpligt 
område för tomter. Närmare avgränsning av lämplig tomtmark görs i detaljplan, dvs. det kan bli 
både mer eller mindre tomtmark än området som visas i FÖP. 
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35. 

Mitt förslag är en cykelväg från Strömstad till Hällestrand. Det är en extremt smal och mörk väg med 
mycket trafik. Det är mycket människor som motionerar på sträckan. Både löpare, gående, cyklister och 
rullskidsåkare. 

36. 

R lämnar 13 förslag med tillhörande illustrationer, sammanlagt 72 sidor. Flera förslag sammanfaller 
helt med yttranden från Kristdemokraterna och/eller Jan Dahlhielm, se illustrationer och 
kommentarer till dessa: 

Förslag 8 – Centralt boende Karlsgatan (se yttrande 13) 

Förslag 9 – Student- / ungdomsboende (se yttrande 13) 

Förslag 10 – Centrumboende Strömsvattnet (se yttrande 13) 

Förslag 11 – centrumboende Oljeberget (se yttrande 13) 

Förslag 12 – parkering för centrumboende (se yttrande 13) 

Förslag 13 – trafik i centrum (se yttrande 13) 

Därutöver lämnar Rolf Böhm dessa förslag: 

Förslag 1 – Skurveskäret 

Om man dessutom sätter ut typ campingbord på vågbrytarpiren och en avjämnad yta på toppen av piren 
skapas en av vår stads vackraste platser. När man kan se staden från havet och ändå med en landfast 
förbindelse. Med liter ramper så blir denna plats också framkomlig för rörelsehindrade personer. 

Segelsällskapets anläggning på Skurve ger Strömstads segelsällskap en fantastisk möjlighet att utveckla 
föreningen och skapa en naturlig samlingsplats för alla som är intresserade av segling. En levande 
mötesplats där barn, ungdomar och vuxna kan träffas över generationsgränserna med segling som 
gemensam nämnare. En plats för inlärning, utlärning, rekreation, samvaro, träning, tävling, spänning, 
njutning, naturupplevelser och glädje. En inkluderande och öppen plats för alla som tycker segling på ett 
eller annat sätt är en positiv aktivitet, antingen att utöva, arrangera eller titta på. 

Havet och skärgården är för många som bor i Strömstad en viktig del i deras upplevda livskvalitet. Det 
gäller med stor säkerhet både för dem som uppskattar att vistas i havets närhet och de som aktivt utnyttjar 
havet som rekreationskälla. Strömstad segelsällskap som förening har genom sin verksamhet möjlighet att 
lära barn, ungdomar och vuxna segling och på så sätt skapa förutsättningar för att låta havet bli en del av 
en positiv livskvalitet. Kunskap om segling ger förståelse för vindar, strömmar och vågor som är till stor 
fördel även för de som väljer att njuta av havet i kajak eller motorbåt.  

En aktiv seglingsmiljö med fler segel på Ströms/jorden är också ett positivt visuellt inslag i stadsbilden. 

Kommentar 
Frågan avgörs i det pågående arbetet med en kommunomfattande cykelplan. Synpunkterna 
framföres härmed. 
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Med dagens anläggning är det svårt att bedriva vår verksamhet och i princip omöjligt att utveckla den 
vidare och ge fler möjlighet att vara med. De flytbryggor som används för jolleverksamheten är i stort 
behov att bytas ut. Klubbstugan, som är tänkt och byggd som en möteslokal, används i stor utsträckning 
som omklädningsrum och det tilltänkta seglingsledarrummet i tornet används som förråd. Vid 
jolleseglingarna betjänar anläggning ca 15 aktiva, 3 ledare och 5 till 15 föräldrar beroende på ålder på 
seglare. Kölbåtsseglingen var under 2015 värdar för ett "pit stop" för en "shorthanded regatta" med 80 
båtar. Det innebar 160 seglare+ funktionärer. På andra större arrangemang som Kostervalsen deltar ett 
hundratal seglare. I klubbstugan finns en toalett och ett duschutrymme som används som städförråd. De 
bryggor, fasta och flytbryggor som används för förvaring av båtar är fullbelagda och det förråd som skall 
rymma segel, roder, centerbord, bojar och övrig seglingsutrustning är fullt.  

För att Strömstads segelsällskap skall kunna bedriva verksamheten behöver anläggningen på Skurve 
utvecklas. På höstmötet 2015 tillsattes en projektgrupp som under hösten/vintern har tagit fram ett 
förslag.  

Be hovsanalys 

Generellt  

- En levande mötesplats för alla, oavsett ålder och kön, som är intresserade av segling.

Kölbåtsverksamheten: 

- Toaletter, omklädning, duschutrymmen och bastu. 4-6 toaletter och 4 duschar. Fler separata
lokalutrymmen som möjliggör att genomföra arrangemang.

- (seglingsledarutrymme, protestförhandlingsutrymme och mötesrum)
- Förråd för bojar, linor, tankar, flaggor mm
- Verkstad för enklare underhåll av beslag och dylikt
- Y-bommar till båtplatser

Jolleverksamheten 

- Uppläggningsyta för optimister, utbyggnad till en kapacitet för att klara 24 optimister, yta 6 x 7
meter, 42 kvm

- Uppläggningsyta för Fevor, för att förvara två fevor behövs 4 x 4 meter. En utbyggnad till en
kapacitet för att klara 6 st Fevor behövs. Yta 12 x 4 meter, 48 kvm.

- Uppläggningsyta för Zoom8 (laser, e-jolle eller liknande båtar som står på kärra). För att förvara
två båtar behövs en yta om 3,5 x 3,5 meter. För en utbyggnad till en kapacitet att klara 8 båtar
behövs en yta på ca SO kvm.

- Riggningsyta för jollar. Varje optimist behöver en yta på 2,5 x 2,5 m. En yta för att kunna rigga 20
optimister kräver ca 100 kvm.

- Riggningsyta för övriga jollar. De kan i princip riggas där de förvaras men det behövs extra yta
även för dessa båtar. Yta 50 kvm.

- Totalyta för jollar ca 300 kvm.
- Förråd till förvaring av segel, roder och centerbord till 44 jollar med torkmöjligheter vid dåligt

väder.
- Två omklädningsrum, ett för pojkar och ett för flickor med två duschar i varje. Storlek som på

kallbadhuset.
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- Toaletter och bastu
- Verkstad
- Ramp och angöringsbrygga
- 6 st båtplatser med bommar till två-kronor
- 3 st båtplatser med bommar till följebåtar.

Arrangemang 

- Partytält
- Utemöbler

Förslag på utformning 

För att möta verksamhetens behov behövs mer yta och fler byggnader. Vår bedömning är att bästa sättet 
att skapa en yta är via ett pontondäck. Förslaget bygger på att utnyttja vattenspegeln innanför piren. För 
att frigöra klubbstugan och möjliggöra att den är en samlingsplats även vid träningar och tävlingar behövs 
omklädningsrum och förrådsutrymmen, förslagsvis i en sjöbodsstil som knyter an till södra hamnen. Det 
viktigaste behovet, att vara en mötesplats för alla seglingsintresserade, tror vi bäst möts om anläggningen 
blir den naturliga utgångspunkten inte bara för jolleseglare utan även för köl båtsseglare. Därför innefattar 
vårt förslag att den yttre flytpontonens insida blir permanenta båtplatser vikta för seglare. Vi tror att en 
gemensam utgångspunkt för sitt seglande, för så många som möjligt, skulle vara väldigt positivt för 
klubben. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Förslaget ryms inom det hamnändamål som anges i FÖP. Synpunkterna 
framföres härmed. 
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Förslag 2 – Utsiktsplats Korpberget 

Trappa upp från gatan till toppen av berget. Fler bänkar och bord för fika på toppen. Det finns ett 
gammalt kanonvärn på toppen. Där kan man med enkla medel uppföra ett tak och skapa en yta under tak. 

Förslag 3 – Plagen (illustrationer, se även yttrande 13) 

Plagen är en mötesplats för alla i ett centralt läge. Att göra om denna yta till en festivalyta är fel tänkt. Utan 
behåll denna yta för mötesplats, ung som äldre. I mitt förslag till ändringar har jag som gästhamnsvärd 
under flera säsonger fått impulser om vad platsen kan användas till. Har också tagit hänsyn till att många 
tycker att lekplatsen ligger dåligt när det gäller tillträde. Om man vill ha typ hamnskoj finns ytan bakom 
Seasea på parkeringen för en sådan aktivitet. Många båtgäster i Södra Hamnen var inte positiva till detta 
event då hög musik och väsen störde natten. Enligt hamnens stadgar ska det vara tyst efter 23.00. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Synpunkterna framföres härmed. 

Kommentar,   
se yttrande 13. 
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Förslag 4 – Landfast bad (illustrationer - se även yttrande 13) 

Ett centrum nära bad har efterfrågats när badet vid lokstallarna försvann då färjetrafiken utvidgades för 
några år sedan. Nu kan vi med enkla medel skapa ett bad, för strömtadsbor och gäster. 

Förslag 5 – Vågbrytare/gästhamn 

Norra Hamnen är vid viss väderlek en mycket dålig hamn för den yrkestrafik som bedrivs där. En brygga 
läggs ut enligt skiss och gör då två funktioner. Vågbrytande för en lugn hamn. Tilläggning av större fartyg, 
som vi idag inte har hamnplats till. Man pratar att Strömstad är en hamnstad och turistort. 

Kommentar, 
se yttrande 13. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. 
Förslaget ryms inom det 
hamnändamål som anges 
i FÖP. Synpunkterna 
framföres härmed. 
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Förslag 6 – Skeppsbroplatsen / småbåtshamn (illustrationer, se även yttrande 19) 

En småbåtshamn utanför Skeppsbroplatsen skulle bli ett tillskott för gästhamnen sommartid och en 
vinterhamn på eftersäsong. En byggnad som skissen visar skulle ge parkeringsplatser genom att den byggs 
som ett däck över de parkeringsplatser som finns idag. Med en strandpromenad förbi som fortsätter runt 
Röudden. En bro från betongdäcket där lägenheter placeras över till sjukhuset, som på sikt ska ha 
verksamhet. Bygga om gamla delen till äldreboende. Inte behöva spränga bort berget på Röudden. Vänta 
med bygget av Canning, använd denna yta till centrumparkering och även till större event typ 
strömstadsfestivalen.  

Förslag 7 Festivalplats / fast bro över Bojarkilen (illustrationer - se yttrande 19) 

Festivalplats bakom berget som inte har sprängts bort. Fast bro över Bojarkilen med 3,5 m höjd över 
havet för tillgång mot Kebal. De båtar som ligger på insidan av bron får då en ny kommunal plats. Då jag 
var på plats i somras kunde jag räkna till 10 båtar som var högre än 3,5 m segelfri höjd. Det har ju 
framförts att man ska göra bron öppningsbar. Till vilken nytta och pris? Tekniskt att manövrera bron 
måste då lösas. Med en bro så kan man också ta långtidsparkeringen i inre Bojarkilen i anspråk vid event 
då besökare kan komma gående efter Kebalvägen. 

Idéförslag till Canning ARENA 

Strömstad behöver en samlad plats för upplevelser, en flexibel utomhusarena för musik, teater, dans och 
andra utomhusaktiviteter sommartid. Vintertid saknas utomhus en konstfrusen skridskobana för lek och 
konståkning. Det saknas också ett berg för klättrare.  

Med hänsyn till den aktuella detaljplanen för Canning och Skeppsbroplatsen och de många olika politiska 
åsikterna om hur dessa platser bör utformas redovisas detta alternativförslag för en framtida utveckling.  

Enligt de senaste prognoserna för bostadsutvecklingen och kostnaderna i landet kommer byggandet att 
minska. Detta gäller säkert även i Strömstad. Flera detaljplanerade bostadsprojekt ligger i malpåse och de 
pågående är tröga att sälja.  

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, utan i den 
pågående detaljplanen för Canning, 
eftersom även vattenområdet utanför 
Skeppsbroplatsen ingår i denna 
detaljplan.. Synpunkter på detaljplanen 
ska lämnas vid samråd och utställning 
för denna detaljplan. 
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ldéförslaget bygger på att färdigställa detaljplanen på Skeppsbroplatsen men med en annan utformning. 
Den befintliga parkeringen kan till stor del ligga kvar men däckas över med parkyta för rekreation och lek. 
ldéförslaget redovisar även en ny gästhamn utmed Skeppsbrokajen samt ett en bryggpromenad utmed hela 
Röudden till Canningområdet. 

I samrådsförslaget till detaljplanen för Canning / Skeppsbroplatsen finns redovisat en bostadsutveckling 
på ca 440 lägenheter. Inom överskådlig framtid är det ej realistiskt att koncentrera så många bostäder hit. 

ldéförslaget redovisar en ändrad användning för Canning med ett mer flexibelt utnyttjande under 10-15 år. 
Den befintliga ytan asfalteras (utan behov av sanering mm) och iordningställes för olika 
utomhusaktiviteter. När den ej används för dessa arrangemang kan den eventuellt användas för parkering. 
Den i planförslaget redovisade gångbron till Kebal bör genomföras snarast. Parkeringsbehovet vid större 
evenemang kan tillgodoses vid "husbilsparkeringen" intill golfbanan med kort gångavstånd via bron till 
Canningarenan.  

Syftet med detta idéförslag är att belysa vilka möjligheter som finns för att utveckla Canning till en levande 
mötesplats för kultur, sport och andra upplevelser i en vacker omgivning under bar himmel. Arenan kan 
förstärka stadens utbud av upplevelser för såväl våra innevånare som tillfälliga besökare. En utvärdering av 
dessa verksamheter kan sedan ske efter 10 till 15 år om behov av nya bostäder i detta läge väger tyngre.  

Det aktuella området är i kommunal ägo och utgörs i huvudsak av en grusyta vilken delvis används som 
lager och parkering. Inom området finns i nuläget "Saltfabriken" som med fördel kan rustas upp och 
utnyttjas för konstnärsateljeer och för lagring av scenutrustning och publikgradänger. Den föreslagna 
gångbryggan runt Röudden kan kompletteras och anslutas till gångbron till Kebal och SPA-hotellet. 

37. 

Jeg har lest på hjemmesiden at dere undersøker muligheten for tomter på Vattentornsberget og synes 
dette er gledelig å høre. Det er stor etterspørsel etter eneboliger og tomter i centrala Strömstad og dette er 
en flott mulighet. Jeg ser fram imot å høre mer om planene videre for disse tomtene! 

Tillkommer enligt beslut i kommunstyrelsen 10 april 2019, § 78. 

Kommunstyrelsen (KS) behandlande förslag till samrådsredogörelse, daterad 2019-02-04 vid sitt möte den 
10 april 2019. KS beslutade att godkänna samrådsredogörelsen med vissa justeringar, samt att uppdra åt 
förvaltningen att fortsätta arbetet med att upprätta utställningshandlingar. Dessa justeringar beslutades: 

1. att Vattentornsberget Skee ingår i FÖP Skee - Strömstads centrum som möjligt bostadsområde

2. att fördjupad detaljstudie genomförs längs södra infarten Skee-Strömstad i syfte att identifiera
möjliga verksamhetsområden för verksamheter och bostäder. På så sätt uppfyller man det som
FÖP:en indikerar, målet att knyta samman Skee och Strömstads tätorter

3. att när cykelplanen är antagen ska den samredovisas med FÖP:en.

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, utan i den pågående detaljplanen för Canning. Synpunkter på detaljplanen 
ska lämnas vid samråd och utställning för denna detaljplan. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Något beslut om att påbörja en detaljplan finns inte för närvarande. Så eventuell 
bebyggelse på Vattentornsberget ligger ett antal år fram i tiden. 

Kommentar 
1-2 Samrådsredogörelsen har justerats, se kommentar till yttranden 14 och 16.
3 Noteras. Frågan påverkar inte utställningsversionen av FÖP 
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4. Äldreboende norr om Karlsgatan vid Mariedal bör läggas till.

Utredningsområden för särskilt boende (säbo) längs Karlsagatan 

Strömstad 2019-05-22 

Björn Richardsson 

Översiktsplanerare 

Kommentar 
4. Frågan har inte lyfts i något av de inkomna remissvaren och kommenteras därför här.

Motivet för detta tillägg är att KS på nytt vill pröva alternativa lokaliseringar för särskilt
boende (säbo). Det är i dagsläget inte prövat om lokaliseringen är förenlig med
naturvärden och regler för undantag från strandskydd. Två alternativa lägen längs
Karlsgatan bör därför prövas i utställningsversionen av FÖP. Bilden nedan visar förslag till
utredningsområden med röd linje. Den blå linjen visar kontroll med byggnad för säbo, för
att se om tomten är tillräckligt stor.
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Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och 
bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen 
vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett 
senare planeringsskede.  

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap.
MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.

Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas 
till planen då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss 
del, ska det anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen 
inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda 
myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Vattenfall 
Eldistribution AB, Skanova AB, Luftsfartverket, Svenska Kraftnät, 
Sjöfartsverket, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning, Post- och 
telestyrelsen, Försvarsmakten, Havs och vattenmyndigheten, Statens 
geotekniska institut, Skogsstyrelsen, Bohusläns museum och 
Lantmäterimyndigheten. Kopior av yttranden som inte har skickats direkt 
till kommunen bifogas för kännedom.
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Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen har tagit fram ett förslag till ny 
översiktsplan. Med utgångspunkt i analys av ekosystemtjänster inom 
utemiljöer, grönytor och till omgivande naturområden tillsammans med 
analys av livsmiljöer för sandödla och hasselsnok samt tidigare 
naturvärdesinventeringar har grönstrukturens utbredning arbetats fram. 
Planförslagets bebyggelsestruktur har i sin tur arbetats fram med 
utgångspunkt i den gröna strukturen. Högklassiga natur- och kulturmiljöer 
samt områden av värde för närrekreation och friluftsliv värnas genom 
område R5 och R6. Dessa områden är viktiga att bevara både utifrån 
riksintresse- och artskyddssynpunkt men även för planområdets 
dagvattenhantering. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

Länsstyrelsen anser att en bedömning mot berörda riksintressen för 
naturvård och friluftsliv behöver göras inom ramen för föreslagen 
planläggning. Länsstyrelsen bedömer dock att riksintresseområdet för 
naturvård som berör Strömsvattnet inte bedöms påverkas negativt av 
planförslaget.  

När det gäller beskrivningen av planens konsekvenser för riksintresse 
kulturmiljövård och andra områden med höga kulturmiljövärden behöver 
detta fortsatt utvecklas för att kommunens motiveringar och 
ställningstaganden ska bli tydligare. Detta gäller särskilt riksintresse Skee-
Folkestad (045) som är det riksintresseområde för kulturmiljö som berörs 
mest av planen. Länsstyrelsen kan därmed inte utesluta att föreslagen 
markanvändning kan leda till påtaglig skada på riksintresset. 

Länsstyrelsen vill påminna om att det finns kulturmiljövärden kopplade till 
såväl landskapet i stort som till stadsbild och siluett runt centrala Strömstad. 
Dessa kulturvärden tillsammans med naturvärden utgör grunden för det 
geografiska riksintresset enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Här kan stora 
byggnadsvolymer och sammanhållen bebyggelse i höjdlägen riskera att 
påverka riksintresset. 

Länsstyrelsen kan inte med nuvarande underlag bedöma om det som 
föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Detta behöver 
fortsatt hanteras och bedömas inom ramen för föreslagen planläggning. 
Dagvattenhanteringen är inte särskilt hanterad i FÖP:en, det är viktigt att en 
dagvattenplan tas fram i närtid. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas.

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och 
som angår angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
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Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som 
föreslås i planen kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende 
människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och 
erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning 
att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt att kommunen behöver 
precisera de övergripande översvämningsåtgärderna och att 
översvämningsproblematiken för vattendragen Vättlandsån och 
Grålösebäcken behöver förtydligas och kartläggas. Det är viktigt att titta på 
översvämningsrisken från ett övergripande perspektiv för att hitta åtgärder 
som fungerar för hela vattendragssystemet och att inte enbart titta på 
översvämningsrisk och åtgärder inom respektive detaljplan.

Där föreslagen markanvändning berör strandskydd är det bra att kommunen 
i ett tidigt skede i planprocessen behandlar strandskyddsfrågan och redogör 
för vilka särskilda skäl som kan tillämpas för ett upphävande av 
strandskyddet. Nuvarande underlag är inte tillräckligt för att kunna ta 
ställning i frågan.  

Länsstyrelsen finner att FÖP:en på ett bra sätt beaktar artskyddet. En tydlig 
dialog kring skyddsåtgärder behöver dock ske i detaljplanearbetet. 
Länsstyrelsen vill understryka att skyddsåtgärder behövs även på lokal nivå, 
utöver de samlade skyddsåtgärderna som planeras i område R5. 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § PBL

Riksintressen

Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Områdena för hamnverksamhet i Starekilen och i Stömstad berör 
riksintresset för naturvård Strömstads kust och innerskärgård. Kommunen 
anger att planen bedöms vara förenlig med riksintresset under förutsättning 
att en marinbiologisk utredning liksom inventering av naturvärdena på 
landomorådet utförs och beaktas i fortsatt planering så att marina värden 
eller höga naturvärden på land inte kommer till skada. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning.

De utpekade campinganläggningarna inom planområdet, Lagunens 
camping, Daftö camping och Bjälveröds camping och besöksanläggningen 
vid Hällekind berörs också av riksintresset för Strömstads kust och 
innerskärgård. Kommunen anger att en avstämning mot riksintresset 
behöver göras inom ramen för föreslagen planläggning. Länsstyrelsen 
instämmer i detta att det är viktigt att en bedömning mot riksintresset görs.

Länsstyrelsen bedömer likt kommunen att riksintresseområdet för 
Strömsvattnet som utgörs av ett stort öppet våtmarkskomplex med 
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värdefulla strandängsmiljöer inte bedöms påverkas negativt av 
planförslaget.  

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresseområdet för friluftsliv Norra Bohusläns kust-inre kustzonen  
omfattar planområdets västra del. Föreslagna bebyggelseområden för 
bostäder samt turismverksamhet i anlutning till Kebal ligger helt eller delvis 
inom riksintresset. Planförslaget föreslår även en utveckling av anläggningar 
för turismverksamhet längs med kusten samt utveckling av hamnverksamhet 
i Starekilen och Strömstads hamn som berörs av riksintresset. Länsstyrelsen 
anser att kommununen har i planförslaget tagit hänsyn till riksintresset på ett 
bra sätt. Men inom ramen för föreslagen planläggning anser Länsstyrelsen 
att en mer detaljerad beskrivning angående påverkan och konsekvenser på 
riksinresset forsatt behöver behandlas. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Beskrivningen av planens konsekvenser för riksintresse kulturmiljö och 
andra områden med höga kulturmiljövärden behöver utvecklas för att 
kommunens motiveringar och ställningstaganden ska bli tydligare. Detta 
gäller särskilt riksintresse Skee-Folkestad (045) som är det 
riksintresseområde för kulturmiljö som berörs mest av planen. Länsstyrelsen 
anser inte att den utredning som har gjorts är tillräcklig, utan att en mer 
djupgående kulturhistorisk analys behöver göras. Här behöver kommunen 
sannolikt ta fram kompletterande kunskapsunderlag. Länsstyrelsen kan 
därmed inte utesluta att föreslagen markanvändning kan leda till påtaglig 
skada på riksintresset. 

Planhandlingarna har enligt samrådsredogörelsen förtydligats vad gäller 
riksintresse för kulturmiljövården, men inte i fråga om hur FÖP tillgodoser 
intresset. Planhandlingarna har dock ett bra innehåll vad gäller hänsyn till 
allmänna intresset kulturmiljövärden. 

Länsstyrelsen ser positivt på att man utifrån hänsyn till bland annat 
kulturmiljö har valt bort vissa utbyggnadsområden: område 21 (Stare) och 
område 22 (Skee, Vattentornsberget), område 23 (Skee, öster om 
Vattentornsberget) och område 24 (Skee, Grålös).

Ett uppdaterat kulturhistoriskt planeringsunderlag är en viktig parameter för 
att utveckla och förstärka kulturmiljövärdena som resurs och 
attraktionskraft. Ett sådant underlag skulle även kunna användas som 
utgångspunkt för formulering av en tydlig strategi för kommunens 
kulturmiljöarbete. En strategi som med fördel hade kunnat kopplas till en 
FÖP.

Hushållningsbestämmelser (4 kap) 
Länsstyrelsen vill påminna om att det finns kulturmiljövärden kopplade till 
såväl landskapet i stort som till stadsbild och siluett runt centrala Strömstad. 
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Dessa kulturvärden tillsammans med naturvärden utgör grunden för det 
geografiska riksintresset enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Här kan stora 
byggnadsvolymer och sammanhållen bebyggelse i höjdlägen riskera att 
påverka riksintresset. Planbeskrivningen tangerar detta riksintresse, men då i 
fråga om att bibehålla vissa obebyggda områden. Särskilt viktigt i detta 
sammanhang är resonemang om den kumulativa effekten av att bygga i 
höjdlägen i stadssiluetten och landskapsbilden. Länsstyrelsen ser en trend i 
att många nya bebyggelseområden uppförs i höjdlägen utmed kusten, vilket 
ger ytterligare en kumulativ påverkan. Här har kommunerna var för sig och 
gemensamt ett ansvar att tillgodose riksintresseområdets samlade natur- och 
kulturvärden. 

Under rubriken ”Plats för förändring med avstamp i historien” förs ett 
resonemang som tydliggör den hänsyn som måste tas till kulturvärden och 
stadens siluett vid förtätningar. Här nämns befintliga landmärken och att nya 
landmärken ska kunna komplettera stadssiluetten. I strategidokumentet 
”Stadens miljö”, som FÖP hänvisar till, hanteras övergripande 
gestaltningsfrågor, men ger ingen övergripande vägledning när/om intresse 
för att bygga nya landmärken skulle uppstå. Länsstyrelsen uppmuntrar 
kommunen att arbeta vidare med dessa frågor för att tydliggöra de 
avvägningar som krävs och som visar kommunens och medborgarnas tankar 
om vad ett kvalitativt stadsbyggande kan vara. Konsekvenskapitlet anger i 
inledningen en risk för betydande miljöpåverkan bland annat med hänsyn 
till stads-/landskapsbild, men själva konsekvensbedömningen bemöter inte 
detta utan gör bedömningen att påverkan på kulturlandskapet som helhet 
blir liten, ett motstående resonemang som tydliggör behovet av fortsatt 
arbete. 

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte påverkar riksintresset för 
kommunikation på ett negativt sätt. 

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Kommunen har på ett tydligare sätt i utställningshandlingen belyst vilka 
miljökvalitetsnormer som berörs inom planområdet. Länsstyrelsen kan dock 
inte med nuvarande underlag bedöma om det som föreslås på land och i 
vatten medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Detta behöver 
hanteras och bedömas inom ramen för föreslagen planläggning.  

Dagvattenhanteringen är inte särskilt hanterad i FÖP:en, det är viktigt att en 
dagvattenplan tas fram i närtid. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Det är viktigt att arbetet med dagvattenplanen innefattar inte 
bara dagvatten från nya planer utan även dagvatten från befintliga planer. 
Det är bra att kommunen har markerat ut områden av värde för 
dagvattenhantering, vilket framgår på sid. 17, däremot framkommer det inte 
om man kan få tillgång till marken, vilken är en förutsättning för att kunna 
nyttja marken för ändamålet, vilket måste utredas i efterföljande prövningar. 



GRANSKNINGSYTTRANDE
2020-06-03

Diarienummer
401-6273-2020

Sida
6(15)

Länsstyrelsen noterar att område av värde för dagvattenhantering inte kan 
utläsas på mark- och vattenanvändningskartan.   

På sid. 162 har kommunen beskrivit Strömstadsfjorden med God ekologisk 
status, vilket inte stämmer, utan förekomsten har måttlig ekologisk status 
enligt VISS.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och 
vattenanvändning som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt. 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som 
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett 
senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 
kap. PBL. 

Skyfall samt översvämning till följd av höga flöden (vattendrag)
Kommunen redovisar en skyfallskartering med områden som riskerar att 
drabbas vid ett 100-års regn. I den redovisade kartan ses att ny bebyggelse i 
huvudsak planeras utanför översvämningsdrabbade områden vilket är bra. 
Det skulle underlätta om planerade utvecklingsområden presenteras i 
samma karta som översvämnings- och skredrisker för att tydligare visa var 
de sammanfaller.

I övrigt råder viss förvirring i underlaget kring vilka problem som är 
kopplade till höga flöden respektive skyfall (100-årsregn). En del av dessa 
kan förstås sammanfalla men skyfall kan orsaka problem på ställen där höga 
flöden inte gör det. Höga flöden i vattendrag uppstår i samband med att 
stora mängder regn- eller smältvatten tillförs vattendraget. Mindre 
vattendrag är generellt mer känsliga för enstaka intensiva regn, medan större 
vattendrag oftare översvämmas i samband med längre perioder av 
nederbörd. Ett 100-årsflöde i ett vattendrag behöver således inte orsakas av 
ett 100-årsregn, detta kan förtydligas i FÖP:en.

När det gäller höga flöden nämns precis som i samrådshandlingen ett 
underlag som HaV tagit fram. I samrådsredogörelsen konstaterar dock 
kommunen att detta underlag innehåller stora felaktigheter och att arbete 
med bättre kommunomfattande underlag har påbörjats. Kommunen skriver 
också att det krävs separat utredning i respektive detaljplan om bättre 
underlag inte hunnits ta fram innan dess. Detta nämns inte i FÖP:en och 
måste även framgå där.

Kommunen skriver att vattendragen Vättlandsån och Grålösebäcken riskerar 
att översvämmas vid beräknad 100-årsnivå. Det konstateras i FÖP:en att 
områden runt Vättlandsån redan idag drabbas av översvämningar vid höga 
flöden. Kommunen hänvisar till en utredning som SMHI har gjort för 
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Vättlandsån och Strömsvattnet där ny bebyggelse bör ligga på minst +7,1 
m.ö.h. Befintlig bebyggelse drabbas av översvämningar och skador redan
idag vid lägre nivåer än +7,1 m och kommunen skriver därför att
övergripande åtgärder behövs innan nivån +7,1 nås. Kommunen behöver
precisera de övergripande översvämningsåtgärderna och
översvämningsproblematiken för vattendragen Vättlandsån och
Grålösebäcken behöver förtydligas och kartläggas. Det är viktigt att titta på
översvämningsrisken från ett övergripande perspektiv för att hitta åtgärder
som fungerar för hela vattendragssystemet och att inte enbart titta på
översvämningsrisk och åtgärder inom respektive detaljplan.

Då avrinningsområdet vid Skee även innehåller vattendrag med 
översvämningsproblematik önskar Länsstyrelsen att kombinationseffekter 
av ett skyfall och höga flöden i vattendragen undersöks. Det kan till 
exempel vara att utreda om det går att avleda och fördröja vatten vid ett 
skyfall även när vattennivåer i vattendragen är höga. Men också att utreda så 
att översvämningsproblematiken för vattendragen inte förvärras vid ett 
skyfall efter exploatering av områdena.

Översvämningsproblematiken är delvis belyst i riktlinjerna för respektive 
område. I Miljökonsekvensbeskrivningen i slutet av FÖP:en konstateras att 
en höjning av marknivån krävs vid en exploatering inom område 32 och 
delar av område 21 i delområde Skee. Detta behöver arbetas in under 
”riktlinjer för detaljplan” för de aktuella områdena. Likaså behöver område 
nr 26 och 27 i delområde centrala Strömstad ta hänsyn till Strömsvattnets 
högsta vattenstånd. 

Att det kan finnas översvämningsproblematik vid Lagunen camping och 
Bjälverörds camping nämns inte i texterna för dessa delområden varför ett 
förtydligande skulle behövas kring översvämningsproblematikens 
omfattning och om det krävs åtgärder. 

Geoteknik
I utvecklingsområdena 21, 32 och 38 i delområde Skee anges i 
konsekvenserna att det finns risker kopplade till översvämning och/eller 
skred som behöver hanteras i detaljplaneprocessen. Länsstyrelsen vill påtala 
att det är mycket möjligt att marken inte är lämplig att bebygga (speciellt 
bostäder) när man kan behöva förstärka/förändra markområdena utanför. 
Speciellt när det gäller område 32, vilket Länsstyrelsen ställer sig mycket 
tveksam till. Området ligger även inom ett markavvattningsföretags 
båtnadsområde och i närheten av Grålösebäcken.  

Statens geotekniska institut (SGI) noterar i sitt yttrande daterat 2020-03-27 
att man i FÖP:en hänvisar till MSB:s översiktliga kartering. Dock är denna 
översiktliga kartering över stabilitetsförhållandena begränsad till vid 
utredningstillfället bebyggda områden. Det kan därmed finnas andra 
områden med förutsättningar för skred, vilket behöver förtydligas i planen. 
För nyplanerad bebyggelse kan underlag hämtas från SGI:s hemsida, se 
yttrandet. SGI påtalar även att vid detaljplanering måste livslängden hos 
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bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver 
förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.  

Farligt gods
Farligt gods nämns kortfattat i FÖP:en och kommunen skriver att vägarna 
E6, väg 164 och 176 utgör transportleder för farligt gods. Även järnvägen 
Bohusbanan nämns som en farligt gods led. Kommunen skriver att vid 
byggnation inom 150 meter av dessa transportleder bör en 
riskanalys/bedömning tas fram utifrån Länsstyrelsens rekommendationer. 
Länsstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning om farlig verksamhet samt 
transporter/hantering av farligt gods i hamnen. I översiktsplanen för 
Strömstad nämns att farligt gods i hamnen kan behöva utredas i en 
fördjupad översiktsplan. Om kommunen anser att detta inte behövs bör detta 
motiveras.

För att underlätta arbetet vid detaljplaneläggning bör också 
riskhanteringsavståndet på 150 meter från transportled för farligt gods 
framgå av kartunderlag. Då är det lättare att utläsa vilka utvecklingsområden 
som hamnar innanför riskhanteringsavståndet.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna 
Intressen
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Strandskyddade områden
Strandskydd kan inträda om en detaljplan upphävs eller ersätts av en ny 
detaljplan. För att kunna utnyttja strandskyddade områden för 
exploateringar krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §§ MB. 
Om kommunen i kommande detaljplaner åberopar något av de särskilda 
skälen punkt 3, 4 eller 5 gäller att åtgärderna/behovet inte ska kunna 
utföras/tillgodoses utanför området. Det ska därmed prövas om de måste 
företas inom det aktuella strandskyddsområdet. Om åtgärden kan lokaliseras 
utanför detta område, ska den lokaliseringen väljas.1 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det ställs stora krav på 
utredning av alternativa lägen, om tätortsutveckling ska komma ifråga som 
särskilt skäl inom strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har 
de senaste åren meddelat flera vägledande domar2 gällande upphävande av 
strandskydd kopplat till särskilt skäl, punkt 5 (angeläget allmänt intresse), 
och antagande av nya detaljplaner. MÖD har genom dessa domslut kraftigt 
förtydligat praxis, där avgörandena pekar på att det trots att angelägna 
allmänna intressen finns krävs långtgående utredningar av alternativ. 
Kommunen bör redan i översiktsplanen hantera frågan om alternativa 
lokaliseringar för planerad markanvändning inom strandskyddat område. En 
djupare alternativutredning och möjligheter till alternativa utformningar 
inom området med mera kan sedan hanteras i kommande detaljplanearbete. 

I förslaget till ny FÖP föreslår kommunen exploatering inom strandskyddat 
område i centrala Strömstad, område 26 och 27 Mariedal för särskilt 
boende. Kommunen anger att endast ett av områdena ska exploateras. I 
riktlinjerna för detaljplan anges att planarbetet bör inledas med att utreda om 
bebyggelse är möjligt i förhållande till strandskyddet. Länsstyrelsen anser 
att detta är mycket bra och angeläget att utreda i tidigt skede. Kommunen 
behöver då ange och motivera de särskilda skäl som finns för föreslagen 
exploatering och varför det inte går att placera ett särkilt boende utanför 
strandskyddat område. 

Campingarna Lagunen, Bjälveröds och Daftö och besöksanläggning vid 
Hällekind berörs delvis av strandskydd. Kommunen anger att det finns stöd 
för en utveckling av dessa anläggningar med en fortsatt inriktning mot 
turismverksamhet och med ett nyttjande under hela året. Ska områdena 
planläggas och strandskydd upphävas måste kommunen även här klarlägga 
vilket särskilt skäl som finns för upphävande av strandskydd. Som 
Länsstyrelsen påtalade i samrådsyttrandet är det önskvärt att de attraktivaste 
lägena närmast vattnet förläggs åt korttidsturister/rörlig camping och att de 
mer tillbakadragna platserna nyttjas för längre vistelse/uppställning. 
Strandskydd bör ligga kvar i de mest strandnära lägena. 

1 Prop. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 2008/09:119.
2 MÖD mål nr P 6876-15, mål nr P 8109-15, mål nr P 4676-17 och P 3718-17.



GRANSKNINGSYTTRANDE
2020-06-03

Diarienummer
401-6273-2020

Sida
10(15)

Båda de utpekade hamnområdena Starekilen och Strömstads hamn berör 
strandskyddat område, vilket också fortsatt behöver hanteras vid 
efterföljande planläggning och prövning. 

Jordbruksmark
Länsstyrelsen anser att kommunen har redovisat och motiverat på ett bra sätt 
vad som ligger till grund för ianspråktagandet av jordbruksmark i 
planförslaget, enligt de villkor som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. 
Sedan samrådsskedet har kommunen förtydligat utställingshandlingen med 
den urvalsprocess som föregått bortvalda områden. Länssstyrelsen bedömer 
att det är mycket bra att de större sammanhängande jordbruksmarkerna ska 
bevaras öppna.

Dock vill Länstyrelsen påpeka att innan område 30 i Skee bebyggs, som är 
utpekat som framtida resurs för verksamhetsutveckling, bör en ny 
lokaliseringsutredning göras.

Vatten

Småbåtshamnar  
Kommunen redovisar två områden för hamnverksamhet Strömstads hamn 
och Starekilen. Angående Starekilen har Länssstyrelsen yttrat sig över ett 
planprogram för berört område 2019-02-11 där det framgår att 
Länsstyrelsen inte kan utesluta att det som föreslås kan påverka MKN för 
vatten negativt. Även strandskydd och påverkan på riksintressen för 
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. MB och riksintresse enligt 4 kap. MB 
behöver forsatt hanteras. Om kommunen har för avsikt att ansöka om 
planeringsbesked för MKN vatten för utbyggnad av Starekilen bör detta 
framgå av områdets ”riktlinjer för detaljplan.” Länsstyrelsen bedömer att en 
eventuell ansökan om planeringsbesked även bör innefatta påverkan på 
strandskyddet. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma den rapport som har 
tagits fram sedan samrådskedet angående ”Fritidsbåtars påverkan på 
grunda kustekosystem i Sverige, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3”.

Kulturmiljö
Kommunen tydliggör att ett ianspråktagande av mark inom detaljplan kan 
medföra krav på tillstånd enligt kulturmiljölagen samt vid behov 
arkeologisk utredning. Det är bra att hänsyn gentemot kända fornlämningar 
anges som riktlinjer i anslutning till respektive utbyggnadsområde, men det 
kunde ha varit tydligare redovisat för hur dessa hänsynstaganden kommer 
att ske. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens uttalade ambition att 
undvika intrång i fornlämningar och kulturmiljöer i senare detaljplanering.

Bohusläns museum påtalar i sitt yttrande daterat 2020-05-18 att det inom 
stora delar av Skeeområdet finns risk att ny beyggelse berör såväl kända 
som okända fornlämningar, även inom områden som legat under vatten och 
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därför föreslås att riktlinjer för detaljplan för repektive delområde 
kompletteras med den informationen. 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen tydliggör väsentliga 
dokument, som byggnadsinventering och stadsmiljöprogram, då dessa 
innehåller väsentlig information kopplad till förändring med avstamp i 
historien. De bör med fördel ingå i förteckningen av betydelsefulla 
dokument i början av planbeskrivningen. För att säkerställa och bevara 
kulturhistoriska värden i bebyggelsen behöver skydds- och 
varsamhetsbestämmelser beslutas om i kommande detaljplaner för centrum. 
Byggnadsinventeringen bör vara en källa till vilka värden som ska 
säkerställas. Inventeringen kan behöva kompletteras och fördjupas innan 
detaljplaner tas fram, beroende på vilken detaljnivå den ligger på.

Bohusläns musueum påtalar i sitt yttrande att på kartan Användning av 
mark- och vattenområden saknas områden med höga kulturvärden. I kartan 
Regler och rekommendationer är endast delar av de uttagna kulturmiljöerna 
redovisade. Det får till följd att inte hela området som är uttaget som 
riksintresse för kulturmiljövården redovisas som kulturvärde. I avsnittet 
Kommunala kulturmiljöer i kapitlet Intressen och Anspråk saknas 
kulturmiljö 18 Skee- Strömstadbanan i uppräkningen.

Länsstyrelsen påtalade i samrådsyttrandet att lämningarna efter Karl XII:s 
transportflotta bör markeras som värdefull kulturmiljö på delområdeskartan 
Centrala Strömstad och att samtliga kända fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar bör redovisas i kartunderlaget Kulturmiljö, 
synpunkterna kvarstår. 

Artskydd
Länsstyrelsen är mycket positivt inställd till att artskyddet behandlas i 
FÖP:en, genom detta kan ett samlat grepp tas om tätortsutvecklingen och 
dess konsekvenser för arter. Detta kan i sin tur förenkla 
detaljplaneprocesserna som följer av FÖP och sannolikt också leda till ett 
mer resurseffektivt artskydd.

Länsstyrelsen noterar att flera planerade byggprojekt valts bort, bland annat 
av hänsyn till hasselsnok och sandödla. Detta är naturligtvis positivt. 
Samtidigt föreslås vissa områden av betydelse för arterna för bebyggelse 
eftersom sociala eller samhällsekonomiska värdeaspekterna här bedöms 
överväga. 

Artskyddsutredningen bedömer att de exploateringar som medges av 
FÖP:en riskerar försämra i synnerhet hasselsnokens, men även sandödlans 
bevarandestatus. Vi delar utredningens bedömning i det avseendet. Detta 
aktualiserar förbud enligt 4 § artskyddsförordningen. 

Enligt tillämpbar rättspraxis inom området bör kommunen utgå från att 
tätortsutveckling inte kan utgöra särskilt skäl (”godtagbart ändamål”) för 
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dispens enligt 14 § artskyddsförordningen. Enligt Naturvårdsverkets 
handbok kan dock förebyggande skyddsåtgärder genomföras för att 
bibehålla kontinuerlig ekologiska funktion för arter. Därigenom kan man 
undvika sådan skada på livsmiljöer som är förbjuden enligt 
artskyddsförordningen. Någon dispens behövs då inte.

För att förebygga denna negativa påverkan – och därigenom släcka risken 
för försämring av arternas bevarandestatus – avser kommunen vidta 
”samlade skyddsåtgärder” inom särskild del av rekommendationsområde R5 
(se figur på sidan 17). Vi finner att ambitionen är lovvärd och planen är i 
stora drag positiv; området innehåller värdefulla habitatnätverk och 
kommunen har här till stora delar rådighet över marken. Här finns enligt 
FÖP:en potential att förstärka och binda samman habitatnätverk. 

Vi noterar att säkerställandet av dessa samlade skyddsåtgärder hänskjuts till 
naturvårdsplanen. Innan den är färdig kan Länsstyrelsen inte uttala sig 
slutligt om skyddsåtgärderna är tillräckliga för att släcka risken för 
försämring av bevarandestatus för arterna, även om ambitionsnivån synes 
tillräckligt hög. En annan försvårande omständighet är att om ekologisk 
funktionalitet ska kunna anses bibehållen behöver skyddsåtgärder utföras 
innan habitat försämras i andra områden. 

Sammantaget finner Länsstyrelsen att FÖP:en på ett bra sätt beaktar 
artskyddet. En tydlig dialog kring skyddsåtgärder behöver dock ske i 
detaljplanearbetet. Länsstyrelsen vill understryka att skyddsåtgärder behövs 
även på lokal nivå, utöver de samlade skyddsåtgärderna som planeras i 
område R5. Dessa bör inriktas på att binda samman/förstärka sambanden 
mellan nätverk och aktiv sköta områden för att säkra ekologisk 
funktionalitet långsiktigt, dvs. bevara samband och förstärka strukturer för 
fortplantning, vila och födosök inom habitat. 

Länsstyrelsen anser att checklistan på sidan 28 – som tagits fram och som 
ska gås igenom när detaljplaner påverkar habitat eller habitatnätverk – är 
bra. Möjligtvis kan den utökas med en punkt om när samråd enligt 
miljöbalken ska ske – dvs. när plan- och bygglagen är otillräcklig för att 
säkra nödvändig hänsyn till arterna – i enlighet med den rutin som 
Länsstyrelsen och kommunen gemensamt lagt grunderna till.

Vatten och avlopp
Det framgår att ombyggnaden av kommunens reningsverk på Österröd ska 
klara den ökade belastningen av planerad byggnation som föreslås i FÖP:en.
Dock saknas en beskrivning av kapacitet för dricksvattenförsörjningen. Kan 
även dricksvatten klaras för den planerade befolkningsökningen?

Miljöstörande verksamhet 
Länsstyrelsen vill påtala att det finns fler miljöstörande verksamheter som 
bör beskrivas i FÖP: en. Länsstyrelsen har följande miljöfarliga 
verksamheter registrerade:
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 Bohus Biotech AB ( nämns i FÖP:en på sid. 120)
 Österröds avfalls och återvinningsanläggning ( nämns i FÖP:en sid

120)
 Strömstads Södra hamn
 Strömstads avloppsreningsverk

Alltså behöver även avloppsreningsverket och hamnen nämnas som 
miljöstörande verksamheter som behöver skyddsavstånd.

Trafik
Trafikverket påtalar i sitt yttrande daterat 2020-03-25 att Trafikverket har 
sedan samrådet genomfört en åtgärdsvalstudie kring Oslorondellen vid 
Gallerian i Strömstad centrum. Problematiken till den trafiksituation som 
uppstår i Oslorondellen härleds till parkeringsplatsen inne vid Gallerian. 
Dock bedöms inte ombyggnationen av befintlig cirkulationsplats vara 
nödvändig i dagsläget. Åtgärden kan bli aktuell om trafikökningen orsakar 
problem framåt år 2040. Det är viktigt att kommunen arbetar för att 
problematiken vid Oslorondellen avhjälps. 

Synpunkter från andra myndigheter
Skanova AB, Skogsstyrelsen,Vattenfall, Försvarsmakten och 
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot FÖP:en. Sveriges 
geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten avstår från att 
yttra sig. 

Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att 
erinra mot FÖP:en. Luftfartsverket påtalar dock att konsekvenser för 
flygvägar till och från flygplatser inte har analyserats och om CSN-
utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser 
ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter 
ingår i planer.   

Svenska kraftnät hänvisar till tidigare yttrande daterat 2018-11-13 där det 
bl.a. efterfrågades en beskrivning av områdets energiförsörjning och 
planering inför kommande energibehov som föreslagna utvecklingsområden 
ger upphov till. 

Sjöfartsverket synpunkter från yttrande daterat 2018-10-12 kvarstår. Där 
påpekades bl.a. att hamnområdesgränsen på Strömstads kommuns karta är 
felaktig. 

Post- och telestyrelsen påtalar bl.a. att en väl fungerande och utbyggd it-
infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, 
sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och 
klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. 
Därmed behöver även it-infrastrukturen in i samhällsplaneringsprocessen på 
regionnivå samt i alla kommuner. Lagändringen i plan- och bygglagen från 
maj 2011 stärker detta. 
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Redaktionellla synpunkter 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver se över så att 
miljökonsekvensbeskrivningens rekommendationer finns med i samtliga 
berörda områdens beskrivning av ”riktlinjer för detaljplan”.

Inom stora delar av Skeeområdet finns risk att ny bebyggelse berör såväl 
kända som okända fornlämningar, även inom områden som legat under 
vatten och i ”riktlinjer för detaljplan” för respektive delområde bör denna 
information kompletteras.  

Skogsvårdsstyrelsen är numera Skogsstyrelsen sid. 102. Skogsstyrelsen 
inleds med versal sid. 13 och 118. 

Beredning
Detta beslut har fattats av plan- och byggchef Nina Kiani Janson 
efter föredragning av planarkitekt Matilda Wirebro. I den slutliga 
handläggningen har även företrädare från naturavdelningen, 
vattenavdelningen, landsbygdsavdelningen, 
miljöskyddsavdelningen, kulturmiljöenheten och enheten för 
samhällskydd och beredskap medverkat.  

Nina Kiani Janson 
Matilda Wirebro 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Yttranden för kännedom från: 
Havs- och vattenmyndigheten daterat 2020-03-27, Luftfartsverket daterat 
2020-02-14, Statens geotekniska institut daterat 2020-03-27, Sjöfartsverket 
daterat 2020-03-12, Post- och telestyrelsen daterat 2020-03-25, Sveriges 
geologiska undersökning daterat 2020-03-25, Skogsstyrelsen daterat  2020-
03-31, Svenska kraftnät daterat 2020-02-25 och Vattenfall daterat 2020-03-
25.

Kopia till:
Skanova AB, Skogsstyrelsen, Vattenfall, Försvarsmakten, Sveriges geologiska 
undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, Luftfartsverket, Svenska kraftnät, 
Sjöfartsverket, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Bohusläns museum, Statens 
geotekniska institut, Lantmäterimyndigheten. 

Länsstyrelsen/
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Enheten för samhällskydd och beredskap, Karin af Geijerstam
Kulturmiljöenheten, Anna Olsfelt, Pernilla Morner, Johan Apelman
Landsbygdsavdelningen, Eva Olsson
Miljöskyddsavdelningen, Annika Lundahl
Naturavdelningen, Maria Ericsson, Martin Goblirsch och Sven Swedberg
Vattenavdelningen, Lena Sedin
Samhällsbyggnadsenheten, Gunnar Åkerlund
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SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING 
- över miljöbedömningen av fördjupning av översiktsplanen för
Strömstad - Skee

Vad är en särskild sammanställning? 
När en översiktsplan är antagen ska kommunen, enligt 6 kap 16§ i miljöbalken 
(MB), upprätta en så kallad särskild sammanställning över miljöbedömningen. 
Sammanställningen ska redovisa på vilket sätt miljöaspekterna har integrerats i 
planen och vilka slutsatser som dragits beträffande risk för betydande 
miljöpåverkan. I den särskilda sammanställningen ska också redovisas hur 
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen har beaktats under planprocessen 
samt skälen till eventuellt val av alternativ. Slutligen innehåller en särskild 
sammanställning en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som ett 
genomförande av planen medför. 
En särskild sammanställning ska hållas tillgänglig för alla som kommunen samrått 
med, d v s när det gäller en översiktsplan även för allmänheten. 

Miljöbedömningen 
Planprocess 
Kommunen har arbetat aktivt med den fördjupade översiktsplanen sedan januari 
2015, även om beslut togs i miljö- och byggnämnden tidigare. 
Parallellt med arbetet med planförslaget påbörjades miljöbedömningen och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram under arbetet med 
samrådshandlingen.  
Under hösten 2018 hölls samråd om ett förslag till fördjupad översiktsplan för 
tätorterna Strömstad och Skee med omgivningar. Handlingen var daterad 2018-08-
21. I handlingen ingick miljökonsekvensbeskrivningen i kapitlet Konsekvenser
tillsammans med redogörelse för sociala och ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvensbeskrivningen bearbetades, liksom övriga delar av planförslaget, 
efter synpunkter som kom in under samrådet. Synpunkterna redovisades i en 
samrådsredogörelse, tillsammans med kommunens kommentar om hur 
synpunkterna skulle beaktas. Planen bearbetades till en utställningshandling. 
Den fördjupade översiktsplanen, handling daterad 2020-01-08, var föremål för 
utställning under tiden 2020-02-07 till 2020-06-01. Utställningstiden förlängdes 
med anledning av coronapandemin. Inkomna yttranden sammanställdes sedan i ett 
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särskilt utlåtande, daterat 2020-07-31. Det särskilda utlåtandet godkändes av 
kommunstyrelsen 2020-09-30. 

Under tiden (2020-04-01) byttes termen "utställning" ut mot "granskning", genom 
ändringar i plan- och bygglagen (PBL). 
En antagandehandling är framtagen 2021-01-07. Avsnittet om miljökonsekvenser i 
kapitel 4 Konsekvenser är i denna redigerat utifrån synpunkter som lämnats under 
utställningen. 

Arbetet med miljöbedömningen 
I den fördjupade översiktsplanen föreslås förtätning och utvidgning av tätorterna 
Strömstad och Skee. En sådan utveckling ställer särskilda krav på att säkerställa en 
fungerande grönstruktur, för människor, djur och växter. En analys av 
ekosystemtjänster inom utemiljöer, grönytor och till viss del omgivande 
naturområden har därför gjorts under planprocessen. Med utgångspunkt i denna 
analys tillsammans med analys av livsmiljöer för sandödla och hasselsnok samt 
tidigare naturvärdesinventeringar har grönstrukturens utbredning arbetats fram. 
Planförslagets bebyggelsestruktur har i sin tur arbetats fram med utgångspunkt i 
den gröna strukturen. 
I arbetet med utformning av planförslaget har ett urval gjorts genom att samtliga 
obebyggda områden inom och i anslutning till tätorterna inventerats. Områdena 
har bedömts utifrån deras lämplighet för bebyggelse alternativt dess lämplighet 
som obebyggt grönområde. 
I steg 1 konstaterades att dessa områden inte kan bebyggas: 

• Mark inom naturreservat
• Mark inom strandskydd
• Ytor med höga naturvärden enligt naturvårdsplan 2009 och

naturinventering 2014
• Ytor som förväntas bli översvämmade, nu eller i framtiden

I steg 2 inventerades: 
• Befintliga och potentiella ekosystemtjänster
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok
• Områden med särskilt höga värden för lek nära bostäder och förskolor
• En grov bedömning av markens byggbarhet inklusive infrastruktur
• Samband med befintlig service och bebyggelse

Fram växte en möjlig struktur för det bebyggda och det obebyggda. 
I steg 3 bearbetades förslaget med ambitionen att visa en så god struktur som 
möjligt för tätortens utbyggnad.  
I steg 4 hanterades avgränsning av områden möjliga att bebygga och områden för 
grönstruktur i flera ”varv” och bedömningar gjordes utifrån inkomna synpunkter 
och en fördjupad kunskap. 
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Inom ramen för miljöbedömningen beskrevs ett nollalternativ, vilket användes 
som ett jämförelsealternativ. Nollalternativet redovisades som en trolig utveckling 
om den fördjupade översiktsplanen inte antas och genomförs. I nollalternativet 
skulle ÖP 2013 fortsätta att gälla som översiktsplan för Strömstad och Skee och 
vara det styrande dokument som anger hur mark- och vattenområden inom 
planområdet ska användas.  

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 
Kommunen genomförde 2018-05-09 samråd med länsstyrelsen om avgränsning av 
MKB för planen. Miljökonsekvenserna är beskrivna i MKB:n med utgångspunkt 
från de aspekter som framkom då: 

• Naturmiljö - påverkan på naturvärden, på land och i vatten, bland annat
artskyddsfrågor

• Friluftsliv – påverkan på det rörliga friluftslivets intressen och möjlighet
till närrekreation

• Kulturmiljö – påverkan på kulturlandskapet, värdefulla bebyggelsemiljöer i
staden och fornlämningsbild

• Landskapsbild - påverkan vid utbyggnad på obebyggda höjdpartier runt
staden och i det öppna landskapet runt Skee, påverkan på landskapsbilden
inom nationallandskapet

• Vatten - vattenkvalité, dagvattenhantering, utsläpp av kväve och fosfor,
vattenförekomster i enlighet med vattendirektivet

• Hälsa och säkerhet - bullerpåverkan och trafiksäkerhet till följd av ökad
trafik och nya bebyggelsestrukturer, risk för översvämning och erosion

• Planens förenlighet med riksintressen, risk för påtaglig skada på
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB

• Behandling av strandskyddsområden
• Miljökvalitetsnormer, planeringens eventuella påverkan på MKN för luft

och vatten
• Avstämning mot relevanta miljömål

Integrering av miljöaspekter och hur synpunkter har beaktats 
Integrering av miljöaspekter i samrådsförslaget 
Förslagets inriktning var ”att begränsa mängden naturmark som tas i anspråk, att 
stärka den gröna infrastrukturen och att utveckla den på ett sätt som gör att 
miljöerna är till gagn för alla människor som bor och vistas i området. Utveckling 
skall så långt som möjligt ske genom förtätning och på ett sådant sätt så att den 
stärker en hållbar samhällsbildning och värnar värdefulla odlingslandskap och 
kulturmiljöer”. 
I MKB-delen redogjordes för hur miljöbedömningen hade påverkat utformningen 
av planförslaget under rubriken ”Miljöbedömningen och förslaget”.  
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Det noterades i samrådshandlingen att i de fall det finns risk för att ett 
genomförande av planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan, kommer 
miljökonsekvenserna att belysas på en mer detaljerad nivå vid fortsatt prövning. 
Under rubriken ”Betydande miljöpåverkan” redovisades följande områden:  

• Bränneriängen (utbyggnadsområde 8)
• Hamnområden - Starekilens småbåtshamn (område 76) och Strömstad

hamn (område 75)
• Triangeln Skee (område 32)

Inkomna synpunkter under samrådet och hur de beaktats 
Många av de inkomna synpunkterna berörde på ett eller annat sätt miljöaspekter. 
Synpunkter som direkt berörde miljöbedömningen och efter samrådet ledde till 
komplettering och förtydliganden i planen var synpunkter från länsstyrelsen 
angående: 

• riksintresse kulturmiljövård
• skälen till att ta i anspråk jordbruksmark
• skogens betydelse för produktion och avvägningar mot exploatering och

friluftsintressen
• påverkan på riksintressen enligt MB 3:6 för natur samt friluftsliv
• komplettering om översvämningsrisker
• önskemål om plan för materialförsörjning med berg samt mellanlagring av

massor.
Länsstyrelsen noterade att det saknas en koppling på delområdeskartan för Seläter-
Kebal och de områden som har dokumenterad god livsmiljö för sandödla och 
hasselsnok. 
Länsstyrelsen noterade också några skillnader i samrådsversionen i planförslag och 
MKB som beaktades.  
Även Bohusläns museum efterlyste under samrådet förtydliganden om riksintresse 
för kulturmiljö och av kulturmiljöperspektivet. Marina lämningar behöver 
uppmärksammas och enligt Bohusläns museum ska, i de fall MKB tas fram, 
kulturvärden både på land och i vatten hanteras. Vad gäller konsekvenserna för 
riksintresset/den värdefulla kulturmiljön med anledning av planerad ny bebyggelse 
så konstaterades att förslaget innebar en påverkan på kulturmiljön men att det 
saknades en konsekvensbeskrivning. Hur påverkar den nya bebyggelsen 
kulturlandskap och fornlämningar och hur kan den anpassas för att minimera 
eventuell negativ påverkan? 
Inför utställning bearbetades planen som en följd av miljöbedömningen och 
inkomna synpunkter genom: 

• att utbyggnadsområde för bostäder ströks söder om Seglarbyn samt
Gåseberget, efter att inventering visat på höga naturvärden.
Kunskapsunderlaget kring de skyddade arterna sandödla och hasselsnok
fördjupades och förslaget anpassades bland annat genom att
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rekommendationen R5, områden med höga natur- och/eller 
närrekreationsvärden, utökades väsentligt inom dessa områden.  

• att område för bostäder nedanför gallerian vid Oslovägen (område 8)
ströks, då länsstyrelsen inte såg några särskilda skäl för upphävande av
strandskyddet.

• förtydliganden i handlingen om den urvalsprocess som föregått bortvalda
områden.

• förtydliganden i handlingen kring skälen till varför jordbruksmark måste
tas i anspråk, komplettering om översvämningsrisker samt förtydligade
riktlinjer och utvecklad beskrivning av påverkan på kulturmiljöer.

Inkomna synpunkter efter utställning och hur de beaktats 
I länsstyrelsens yttrande efter utställning konstaterades att kommunen på ett bra 
sätt redovisat och motiverat vad som ligger till grund för ianspråktagandet av 
jordbruksmark i planförslaget, enligt de villkor som krävs enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken. Länsstyrelsen bedömde att det är mycket bra att de större 
sammanhängande jordbruksmarkerna ska bevaras öppna. 
Efter utställningen, inför antagande, gjordes nedanstående förändringar av 
planförslaget som en följd av miljöbedömningen: 

• Områden som ströks från förslaget av miljöskäl var Mällbyhöjd östra
(utvecklingsområde 15, benämnt som bortvalt område 28 i
antagandehandling) samt Mariedal (område för särskilt boende/Säbo,
utvecklingsområde 26 och 27). Tillfart till området Mällbyhöjd östra skulle
ge stora ingrepp i naturen. Kringliggande marker har höga natur- och
friluftsvärden. Om område 15 inte bebyggs är det en naturlig del i
grönstrukturen. Område 26 och 27 är en del av den tätortsnära
grönstrukturen. Strandskydd skulle återinträda om gällande detaljplan
gjordes om. Det innebär att en prövning skulle behövas av särskilda skäl
för undantag av strandskydd, vilket inte föreligger då funktionen har
lokaliserats till en annan plats. Istället kom detta område inför antagande
att ingå i stadens grönstruktur.

• Rekommendationskartan ändrades så att R5 (område med höga natur-
och/eller närrekreationsvärden) endast kom att omfatta de ytor som har
dokumenterade höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för
skyddade arter. Delar av R5 redovisades istället som R6 (område av
betydelse för landskapsbild och friluftsliv). En minskning av R5-områden
kan bidra till att miljöintressena i de som blir kvar får större tyngd.

Följande synpunkter från länsstyrelsen får beaktas och bedömas i den fortsatta 
planeringsprocessen när det finns konkreta förslag/projekt: 

• Krav om utredning av påverkan på riksintresset för kulturmiljö Skee
Folkestad. Frågan får utredas i kommande detaljplaner.

• Resonemang om den kumulativa effekten av att bygga i höjdlägen i
stadssiluetten och landskapsbilden behövs. Kommunen bedömer att
föreslagna bostadsområden är möjliga att bebygga utan att påtagligt skada
landskap- och stadsbild. De kumulativa effekterna är i hög grad beroende
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av bebyggelsens placering och utformning inom respektive område. 
Detaljerade studier behöver göras i det fortsatta arbetet med detaljplaner 
där modellstudier och fotomontage vid behov utökas till att visa en större 
del av den omgivande staden.  

Länsstyrelsens synpunkt om att genomförandet av skyddsåtgärder för sandödla och 
hasselsnok måste säkerställas innan länsstyrelsen slutgiltigt kan säga att FÖP-
förslaget är förenligt med artskyddslagstiftningen har inte beaktats.  

• Skyddsåtgärder kan inte säkerställas i FÖP. Kommunen kommer inom
ramen för den kommunala strategin för grön infrastruktur (tidigare
naturvårdsplan) att ta fram skötselplaner som ska ligga till grund för en
åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska säkerställa skötsel och förbättringsåtgärder
inom det utpekade området för särskilda skyddsåtgärder.

Slutsatser 
Planen 
Planförslaget bygger på en struktur där den grundläggande utgångspunkten är 
vilka områden som kan bebyggas och vilka områden som långsiktigt ska säkras 
och utvecklas som obebyggda områden.  
En sammanhängande grönstruktur som inrymmer områden med höga natur- och 
kulturvärden och höga värden för närrekreation kringgärdar tätorterna, avgränsar 
bebyggelseområden från varandra samt ingår i en småskalig väv av obebyggda 
platser inom de byggda miljöerna. Den sammanhängande grönstrukturen ger, 
enligt planförslaget, förutsättningar att stärka den gröna infrastrukturen och 
utveckla ekosystemtjänster till nytta för såväl människor som djur och växter. 
I delen Konsekvenser är planens miljömässiga, sociala och ekonomiska 
konsekvenser beskrivna. Tonvikten är lagd på miljökonsekvenserna, vilka är 
redovisade i avsnittet Miljökonsekvensbeskrivning. Planens förenlighet med 
berörda riksintressen och strandskyddsbestämmelser behandlas och förslaget stäms 
av mot miljökvalitetsnormer och miljömål. I konsekvensdelen beskrivs även de 
avvägningar och förändringar av planförslaget som gjorts under processens gång.  

Betydande miljöpåverkan 
Det bedöms vara risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av 
förslag i planen för några av de utpekade utvecklingsområdena med hänsyn 
till marina värden, påverkan på vattenomsättning, MKN för vatten, 
påverkan på naturmiljöer och höga naturvärden med fokus på skyddade 
arter samt stads-/landskapsbild. Risk för betydande miljöpåverkan redovisas för 
följande områden i antagandehandlingen: 

• Hamnområden - Starekilens småbåtshamn (område 76) och Strömstad
hamn (område 75)

• Canning (område 50)
• Rådhusberget (område 51)
• Vattentornsberget, Strömstad (område 10)
• Centrala Mällbyhöjden (område 8)
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Den omfattande utbredningen av habitat och habitatnätverk för sandödla och 
hasselsnok (med och utan kända förekomster av djur) innebär därutöver att det för 
flera utpekade utvecklingsområden i FÖP kan finnas risk för betydande 
miljöpåverkan. Ett platsbesök behöver göras av sakkunnig i ett tidigt skede när 
detaljplan upprättas inom tidigare oexploaterat område. Detta för att bedöma 
förekomsten av faktiska livsmiljöer och nätverk och därmed behovet av hänsyn till 
artskyddsfrågan i den fortsatta processen. Det innebär att ovanstående bedömning 
av områden där det finns risk för betydande miljöpåverkan kan komma att 
förändras när kunskapsunderlaget kring de skyddade arterna kompletteras och 
fördjupas.     
Miljöbedömningen har också gjort att några områden där det befarats bli 
betydande miljöpåverkan har tagits bort.   

Integrering av miljöaspekter och behandling av alternativ 
Miljöbedömningen har i och med att den ingått i planarbetet kunnat bidra till att 
synpunkter med avseende på miljökonsekvenser integrerats i planprocessens olika 
skeden, vägts in och i förekommande fall ställts mot utvecklingsintressen. 
Konsekvensbeskrivningen bearbetades underhand i enlighet med de förändringar 
av planförslaget som gjordes efter samråd och utställning. 
Förutom nollalternativet behandlades inga andra alternativ på strukturell nivå. 
Under processen gjordes istället ett urval när det gäller utvecklingsområden, som i 
stor utsträckning grundades på analys av olika miljöaspekter. Nollalternativet 
förlorade i betydelse när planprocessen nådde sitt slutskede. 

Uppföljning och ansvar 
Aktualisering av översiktsplan 
Det är viktigt att en översiktsplan hålls aktuell, eftersom den ska vara strategisk 
och vara vägledande för beslut i plan- och lovärenden eller tillstånd enligt 
miljöbalken. En del i den kontinuerliga översiktsplaneringen är att kommunen 
varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. Det är samtidigt lämpligt att 
kommunen då ser över om de fördjupade översiktsplanerna är aktuella. När det 
gäller miljöbedömningen är det viktigt att följa upp och utvärdera planens 
miljöeffekter kontinuerligt. Bedömningen av betydande miljöpåverkan i den 
fördjupade översiktsplanen kan ses över i samband med att kommunen, under 
kommande mandatperiod, prövar aktualiteten i den kommuntäckande 
översiktsplanen. Beslut om fördjupningens aktualitet kan också tas separat. 

Detaljplaner 
Förslag och rekommendationer i planen kommer vidare att följas upp i samband 
med detaljplaneläggning. Vid upprättande av detaljplan ska alltid en bedömning 
göras av om det finns risk för betydande miljöpåverkan och därmed behov av att 
genomföra miljöbedömning och upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning. 
Följande frågor kan behöva beaktas/underlag kan behöva tas fram inför 
upprättande av detaljplaner: 
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• Avstämning mot kunskapsunderlaget om hotade arter och artskydd.
Avstämning ska göras i ett tidigt skede av samtliga detaljplaneprocesser för
att avgöra om det finns behov av hantering av artskyddsfrågan.

• Inventering och närmare analys av naturvärden. Naturvärdesinventering
ska genomföras vid uppstart av samtliga detaljplaneprocesser inom tidigare
oexploaterade områden för att säkerställa att artskyddsfrågan inte förbises.

• Marinbiologiska utredningar av de områden där det är aktuellt
• Landskapsanalys/analys av påverkan på stadsbild inklusive kumulativa

effekter
• Inventering och närmare analys av kulturmiljövärden.
• Arkeologiska utredningar för aktuella land- och vattenområden
• Dagvattenutredning
• Bullerutredning
• Trafikutredning
• Lämpliga platser för kollektivtrafik
• Säkra gång- och cykelvägar

Förhandsbesked och bygglov 
Intentionerna i översiktsplanen och planens rekommendationer beaktas vid 
prövning av förhandsbesked och bygglov. 

Skydd av områden av värde för naturvård och friluftsliv 
Det är aktuellt att följa upp rekommendationerna i översiktsplanen vid framtida 
översyn och omarbetning av naturvårdsplanen.  

Område för samlade skyddsåtgärder för sandödla och hasselsnok 
Fortsatt arbete med åtgärder inom område för samlade skyddsåtgärder för sandödla 
och hasselsnok kommer ske inom ramen för den kommunala strategin för grön 
infrastruktur (tidigare naturvårdsplan). I ett första steg kommer kommunen under 
2021 påbörja ett projekt i den norra delen av det utpekade området för särskilda 
skyddsåtgärder. Inom ramen för projektet kommer livsmiljöer för hasselsnok och 
sandödla att inventeras. Därefter ska skötsel- och förbättringsåtgärder tas fram till 
grund för en åtgärdsplan vars syfte är att långsiktigt säkerställa lokalt god 
bevarandestatus för arterna hasselsnok och sandödla.   

Strömstads kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 

Anna Wallblom 
Miljöplanerare 
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Kommunstyrelsen

Fördjupad översiktsplan - FÖP Strömstads tätort med Skee 

Kommunledningsförvaltingens förslag till beslut
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att

1) antaga fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07

2) antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska ersätta den kommunomfattande 
översiktsplanen (ÖP) för området Strömstad-Skee.

Ändringar av FÖP efter utställning följer det som anges i det särskilda utlåtandet, 
daterat 2020-08-24. Utlåtandet godkändes av KS 2020-09-30.

Ärendet
Kommunen är skyldig att ha en översiktsplan som redovisar en långsiktig 
utvecklingsstrategi och grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden. En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden 
underlättar bygglovhantering, detaljplanering, och andra tillståndsprövningar. 

Inom områden med riksintresse eller artskydd krävs omfattande utredningar 
innan bebyggelse kan medges på en viss plats. Dessa utredningar är i allt 
väsentligt gjorda i denna FÖP. Ansökningar som följer FÖP kan hänvisa till de 
utredningar som redan finns.

Kommunen kan medge avsteg från översiktsplanen. Då krävs en motivering av 
varför avsteget ska beviljas och i vissa fall komplettering av de utredningar som 
har gjorts till FÖP.

ÖP och övriga FÖP aktualitetsförklarades av KF i juni 2018. Hela översiktsplanen 
blir därmed aktuell fram till mitten av nästa mandatperiod. Då krävs ett nytt 
ställningstagande av KF i form av en antagen planeringsstrategi.

Mer information om syfte och regelverk finns på boverkets webbsida.
Länk till Boverket / Översiktsplan
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Kartan regler och rekommendationer är anpassad för visning i kommunens 
kartportal där övriga ÖP och FÖP finns tillgängliga för allmänheten.
Länk till kartportal

Större delen av tätorterna Strömstad och Skee täcks av detaljplaner, vilket ska 
visas i kartportalen. För att se ställningstaganden i FÖP inom områden med 
befintliga detaljplaner släcker man lagret detaljplan. I pdf-versionen till antagande 
har detta lösts genom två kartor: en med och en utan detaljplanerna redovisade.

Beslutsunderlag
Följande handlingar tillhör FÖP Centrum-Skee:

 Antagandehandling 2021-01-07, A4-dokument samt 3 st. A3- kartor
 Samrådsredogörelse 2019-05-22
 Särskilt utlåtande 2020-08-24
 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-06-03
 Sammanställning av miljöbedömning

Bilagorna till FÖP utgör underlag och finns tillgängliga på kommunens webbsida. 
De behöver inte godkännas av KF och kan komma att uppdateras vid ett senare 
tillfälle. Länk till FÖP Centrum-Skee

Björn Richardsson
översiktsplanerare
0526-196 80
bjorn.richardsson@stromstad.se

Terése Lomgård
t.f. utvecklingschef
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Beslutet skickas till
MBN, TN, BUN, ON, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB
Länsstyrelsen
Diariet
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KS/2020-0135

KS § 57 Etappmål och styrtal

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga 
den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera 
Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med 
etappmål för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige antog i juni (KF 2020-06-16 §95) preliminärt etappmålen för 
2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella synpunkter på de 
preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. Under augusti 
arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter som framkom vid 
de workshops som genomfördes har sammanställts.

Utifrån de synpunkter och förslag som framkom tog kommundirektören fram ett 
samlat förslag till etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna 
och synpunkter från nämnderna.

Kommunfullmäktige antog därefter mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 
den 26 november 2020 (KS/2020-0135) och etappmålen blev slutligt beslutade.

Parallellt med denna process har förslag till styrtal tagits fram för att möjliggöra 
en mätning av måluppfyllelsen. Samtliga av kommunens förvaltningar har varit 
involverade i att ta fram förslag till styrtal och även föreslagna målnivåerna för 
2021 och 2022. Styrtalen har sedan beslutats i samband med varje nämnds 
verksamhetsplan för 2021.

Styrtalen kommer att återrapporteras till nämnder och fullmäktige i samband med 
uppföljningsrapporter i april, augusti och vid årsbokslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Vision 2030, etappmål 2021-2022 samt styrtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 52

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022.
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KS/2020-0135

KSau § 52 Etappmål och styrtal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga 
den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera 
Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med 
etappmål för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige antog i juni (KF 2020-06-16 §95) preliminärt etappmålen för 
2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella synpunkter på de 
preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. Under augusti 
arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter som framkom vid 
de workshops som genomfördes har sammanställts.

Utifrån de synpunkter och förslag som framkom tog kommundirektören fram ett 
samlat förslag till etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna 
och synpunkter från nämnderna.

Kommunfullmäktige antog därefter mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 
den 26 november 2020 (KS/2020-0135) och etappmålen blev slutligt beslutade.

Parallellt med denna process har förslag till styrtal tagits fram för att möjliggöra 
en mätning av måluppfyllelsen. Samtliga av kommunens förvaltningar har varit 
involverade i att ta fram förslag till styrtal och även föreslagna målnivåerna för 
2021 och 2022. Styrtalen har sedan beslutats i samband med varje nämnds 
verksamhetsplan för 2021.

Styrtalen kommer att återrapporteras till nämnder och fullmäktige i samband med 
uppföljningsrapporter i april, augusti och vid årsbokslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Vision 2030, etappmål 2021-2022 samt styrtal

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022.
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Kommunledningsförvaltningen 2021-03-10 Ärende: KS/2020-0135
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Styrtal till etappmål 2021-2022

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga 
den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera 
Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med 
etappmål för år 2021 och 2022.

Kommunfullmäktige antog i juni (KF 2020-06-16 §95) preliminärt etappmålen för 
2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella synpunkter på de 
preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. Under augusti 
arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter som framkom vid 
de workshops som genomfördes har sammanställts. 

Utifrån de synpunkter och förslag som framkom tog kommundirektören fram ett 
samlat förslag till etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna 
och synpunkter från nämnderna.

Kommunfullmäktige antog därefter mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 
den 26 november 2020 (KS/2020-0135) och etappmålen blev slutligt beslutade.

Parallellt med denna process har förslag till styrtal tagits fram för att möjliggöra 
en mätning av måluppfyllelsen. Samtliga av kommunens förvaltningar har varit 
involverade i att ta fram förslag till styrtal och även föreslagna målnivåerna för 
2021 och 2022. Styrtalen har sedan beslutats i samband med varje nämnds 
verksamhetsplan för 2021. 

Styrtalen kommer att återrapporteras till nämnder och fullmäktige i samband med 
uppföljningsrapporter i april, augusti och vid årsbokslut. 

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:
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2021-03-10 Ärende: KS/2020-0135

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv

Ärendet berör samtliga av ovanstående perspektiv då etappmålen kommer att 
styra hur kommunens verksamheter ska utvecklas under kommande år. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Vision 2030, etappmål 2021-2022 samt styrtal

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
Mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten
Samtliga förvaltningar
Carina Dalenius - controller



Strömstads kommuns

Vision 2030, kommunfullmäktiges beslutade 
etappmål 2021-2022 samt styrtal
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En 
internationell småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två 
långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett 
miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030. Fyra etappmål för perioden 2021-
2022 ska leda kommunen mot de övergripande målen och vision 2030. 

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken riktning fullmäktige vill 
att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad målet innebär, varför vi ska sträva mot 
målet och det förväntade resultatet arbetet ska leda till. Till varje förväntat resultat har styrtal valts 
ut för att möjliggöra en mätning av om verksamheten utvecklar sig i den riktning som målet anger. 



Attraktivt att bo, besöka och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon.

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler 
invånare.

Förväntat resultat:

 Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Antal nyetablerade företag. 92 98 89 75 75

Andel nyetablerade företag inom andra 
branscher än handel 82% 79% 84% 85% 85%

Svenskt näringsliv enkät - sammanfattande 
omdöme företagsklimatet i kommunen 3,51 3,53 3,13 3,33 3,53

Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning) 72 77 73 76 77

 Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Antal färdigställda nya boendeenheter 
(slutbesked)
- hyresrätt
- bostadsrätt
- småhus

87 85 91 85 150

Antal nya byggrätter för boendeenheter i 
antagna detaljplaner över de fem senaste åren

- fördelning mellan tätort (Strömstad centrum
och Skee) och landsbygd 75/25
- Antal boendeenheter i detaljplaner berörande
kommunalägd respektive privat mark

350 0 0 100 100

Antal boendeenheter i pågående kommunala 
bostadsprojekt i genomförandefasen - - - 25 25



 Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel av utbetalda arrangörsstöd som har barn 
och unga som målgrupp. - 19 % 26 % 30 % 30 %

Erbjuda kulturskoleaktiviteter på olika platser i 
kommunen på höst-, sport-, och påsklov - - 1 3 6

Andel medlemskap i föreningar i förhållande till 
barn mellan 0-20 år - - 67 % 73 % 79 %

Fördelning av lokalt aktivitetsstöd mellan pojkar 
och flickor - - f: 36,8%

p: 63,2%
f:45 %
p:55 %

f: 50 %
p: 50 %

Andel besökare fritidsgård i förhållande till barn 
mellan 12-18 - - 21 % 23 % 24 %



En erkänt bra utbildningsverksamhet
Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska 
lyckas i skolan. 
Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda 
möjligheter att förbereda sig för vuxenlivet.

Förväntat resultat:

 Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel elever i årskurs 6 som når kunskapskraven 
i samtliga ämnen

86 % 80 % 68 % 80 % 85 %
Andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven 
i samtliga ämnen

73 % 69 % 72 % 75 % 80 %
Behörighet till gymnasiet till ett nationellt 
program i gymnasieskolan

80 % 76 % 85 % 90 % 90 %
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år 
(nationella program) 

58 % 56 % 60,6 % 65 % 70 %
Barn 1-5 år inskrivna i förskolan

81 % 82 % - 85 % 85 %
Personaltäthet, antal inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan

5,1 4,8 5,1 5,2 5,2

 Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, 
andel barn 45 % 55 % 75 % 80 % 90 %

Vårdnadshavarenkät förskolan - Föreställ dig en 
perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker 
att ditt barns förskola kommer? Skala 1-6 

4,1 4,4 4,0 4,8 5,0

Jag känner mig trygg på min skola
91 % 91 % 89 % 93 % 95 %

Jag får studiero i min klass
65 % 69 % 69 % 75 % 80 %

Jag har inte känt mig utanför, retad eller illa 
behandlad under läsåret. 69 % 74 % 72 % 80 % 85 %

Medarbetarengagemang HME barn- och 
utbildningsförvaltningen 75 78 81 80 80



 Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Elever på SFI som klarat två kurser, av nybörjare 
två år tidigare, andel 13 % 9 % 10 % 20 % 30 %

Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, 
andel (%) 7 % 8 % - 10 % 10 %

 Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel legitimerade förskolelärare
31 % 30 % 34 % 38 % 43 %

Lärare(heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskolan 1-
9

32 % 56 % 78 % 80 % 82 %

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola 73 % 80 % 86 % 90 % 90 %



Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad.
Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre. 

Förväntat resultat: 

 Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
Styrtal Utfall 

2018
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Bemötande, förtoende och trygghet inom 
hemtjänsten 95 % 98 % 96 % >90 % >90 %

Bemötande, förtroende och trygghet inom 
särskilt boende 90 % 91 % 93 % >90 % >90 %

Brukarundersökning LSS - Daglig verksamhet 
(resultat genomsnitt samtliga frågor) 83 % 85 % 80 % >80 % >80 %

Brukarundersökning LSS - Servicebostad 
(resultat genomsnitt samtliga frågor) 89 % 84 % 82 % >80 % >85 %

Brukarbedömning Individ- och familjeomsorg 
totalt- helhetssyn 95 % 86 % 93 % 85 % 85 %

Medarbetarenkät HME (hållbart 
medarbetarengagemang -  Totalindex 
Svarsfrekvens

77 80
65%

     79
63 %

80
75 %

80
75 %

Personal med kompetens för området
74 % 77 % 74 % 90 % 90 %

Väntetid till särskilt boende - antal dagar från 
beslut - 106 68 45 45 

Brukartid i hemtjänst
- - 57 % 55 % 55 %

Beläggning särskilt boende
- - 98 % 95 % 95 %

 Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.
Styrtal Utfall 

2018
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Sjukfrånvaro inom socialförvaltningen 8,95 % 9,25 % 10,2 % <8 % <8%

Andel arbetade timmar av timanställda 8 % 12 % 8 % < 7 % <7%

Andel heltidsanställda inom vård och omsorg 72 % 73 % 80 % 80 % 80 %

Nyttjandegrad friskvårdsbidrag
28 % 36 % 60 % 60 %



 Ett ökat utbud av digitala tjänster.
Styrtal Utfall 

2018
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel utvecklingsprojekt som har en tydlig 
koppling till digitalisering

- - - 80 % Ökande 
trend

Andel personal som har tillgång till wifi på sin 
huvudsakliga arbetsplats  

- - - 100 % 100 %

Antal insatser som kan erbjudas digitalt eller 
genom digitala hjälpmedel

- - - 4 Ökande 
trend

Andel personal som upplever tillräcklig kunskap i 
digitala arbetssätt

- - - 50 % Ökande 
trend

Antal ansökningar som inkommer via e-tjänst - - - 50 st. Ökande 
trend



En hållbar kommun
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för 
kommande generationer. 
Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler 
invånare.

Förväntat resultat:

 Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och medborgardialog.
Styrtal Utfall 

2018
Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Antal personer som går från 
arbetsmarknadsenheten ut i sysselsättning - - 15 10 10

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 79 51 - 50 50

Invånare 25-64 år med eftergymnasial 
utbildning (Andel %) 28,6 28,9 - 29,1 29,4

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram kommunala skolor (Andel %) 80,2 75,5 85,3 86 87

 Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår
kommun, samt ökad andel hållbara upphandlingar.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Resultat motsvarande minst 4 procent av 
skatter, generella statsbidrag
och kommunal utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år.

3,9 % 5,1 % 5,2 % 4,0 % 4,0 %

Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler 
fastställs till att bolagets överskott (resultat 
efter finansiella poster) ska uppgå till 0,5 
procent av bolagens totala kapital.

0,8 % 1,9 % 1,2 % 0,5 % 0,5 %

Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen 
fastställs till att bolagets överskott (resultat 
efter finansiella poster) ska uppgå till 0,75 
procent av bolagens totala kapital.

0,5 % 0,9 % 1,1 % 0,75 % 0,75 %

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får 
inte understiga 25 procent.

26,8 % 29,3 % 28,9 % >25,0 % >25,0 %

AB Strömstadslokaler soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år.

-1,5 % 1,6 % 4,8 % 0,5 % 0,5 %

AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år.

0,4 % 0,5 % 1,1 % 0,5 % 0,5 %

Andel annonserade upphandlingar där krav 
utifrån upphandlingsmyndighetens 
kritieriebibliotek har använts

- - - Första 
mätning

Ökande 
trend



 Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd 
miljö med minskade fossila utsläpp.

Styrtal Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Måltal 
2021

Måltal 
2022

Andel klimatlöften som har uppfyllts 100 %

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel (%)

22 23 24 30 35

Fossilfria bilar i kommunorganisationen, andel 
(%) (Laddhybrid, Etanol, El, Gas)

36,8 49,6 39,0 45 55

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil 
(ton/årsarbetare)

0,14 0,13 - 0,12 0,12

Andel (%) hushåll som getts möjlighet att lämna 
matavfall till kommunal insamling. 

0 0 0 15 75
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KS/2021-0243

KF § Revisionsrapport 2020

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för räkenskapsår 
2020.

Sammanfattning av ärendet
EY har granskat kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda 
redovisningen med avseende på resultat- och balansräkning med nothänvisning, 
kassaflödesanalys, driftsredovisning och investeringsredovisning.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Deras bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med 
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och 
årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning. Kommunen har från 2019-01-01 börjat 
tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LBKR), vilken 
ersätter tidigare Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). Kommunen har 
under 2020 gjort ytterligare anpassningar av redovisningen till LKBR. I 
årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper vilka anpassningar av 
redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på bokslutet.

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av 
kommunens bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra 
väsentligaste iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten 
är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till 
förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget 
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens 
interna kontroll. Deras granskning av den interna kontrollen har inte omfattat en 
fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.

Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som 
erhållits den 12 mars 2021. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 52,7 mnkr 
(66,5) vilket är 23,2 mnkr över budget. Eget kapital om 708,7 (656,0 mnkr) samt 
balansomslutning om 1 649,4 mnkr (1 417,3 mnkr) för kommunen. Motsvarande 
siffror för koncernen är resultat om 64,6 mnkr (79,3 mnkr), eget kapital om 846,9 
(781,5 mnkr) samt balansomslutning om 3 044,7 mnkr (2 857,5 mnkr).

Belopp inom parantes avser föregående år och har justerats med hänsyn till 
anpassningar enligt ovan.

Beslutsunderlag
Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2020
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Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Ingemar Nordström, ordförande kommunens revisiorer
Diariet





 

2 

 

Innehåll 

 

1.  Inledning ....................................................................................................................... 3 

2 Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning ................................... 1 

2.1 God ekonomisk hushållning ................................................................................... 1 

2.2 Finansiella mål ....................................................................................................... 2 

2.3 Verksamhetsmässiga mål ...................................................................................... 2 

2.4 Avstämning av balanskravet .................................................................................. 2 

2.5 Bedömning av måluppfyllelsen .............................................................................. 3 

3. Granskning av intern kontroll ..................................................................................... 5 

3.1. Granskningsansats ................................................................................................. 5 

3.2. Bokslutsprocessen ................................................................................................. 5 

3.3. Löneprocessen ...................................................................................................... 6 

3.4. Inköps- och utbetalningsprocessen ........................................................................ 7 

3.5. Investeringsprocessen ........................................................................................... 7 

3.6. Exploateringsprocessen ......................................................................................... 8 

3.7. Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning.................. 9 

4. Kommentarer till resultaträkningen .......................................................................... 10 

5. Kommentarer till balansräkningen ............................................................................ 11 

5.1. Anläggningstillgångar .......................................................................................... 11 

5.2. Exploatering ......................................................................................................... 11 

5.3. Avsättningar ........................................................................................................ 11 

5.4. Finansiell leasing .................................................................................................. 12 

 



 

3 

1.  Inledning 

 

Vi har granskat kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda redovisningen 
med avseende på resultat- och balansräkning med nothänvisning, kassaflödesanalys, 
driftsredovisning och investeringsredovisning.   
 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i 

alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens resultat 

och ställning. Kommunen har från 2019-01-01 börjat tillämpa Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LBKR), vilken ersätter tidigare Lag (1997:614) om 

kommunal redovisning (KRL). Kommunen har under 2020 gjort ytterligare anpassningar 

av redovisningen till LKBR. I årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper 

vilka anpassningar av redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på 

bokslutet.  

 
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 
bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 
iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att 
uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. 
Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att 
det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår 
granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att 
kartlägga alla tänkbara brister.  
 
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.   
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 
den 12 mars 2021. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 52,7 mnkr (66,5) vilket är 
23,2 mnkr över budget. Eget kapital om 708,7 (656,0 mnkr) samt balansomslutning om 
1 649,4 mnkr (1 417,3 mnkr) för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 
resultat om 64,6 mnkr (79,3 mnkr), eget kapital om 846,9 (781,5 mnkr) samt 
balansomslutning om 3 044,7 mnkr (2 857,5 mnkr).  
 
Belopp inom parantes avser föregående år och har justerats med hänsyn till anpassningar 
enligt ovan. 
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2 Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1 God ekonomisk hushållning 

 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning  

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

 

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. Initialt är 

det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål 

kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av kommunstyrelsens 

utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 

uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

 

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk 

hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

 

I budget 2020 framgår att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv bland 

annat innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den 

konsumerar. Ur ett verksamhetsperspektiv avses kommunens förmåga att bedriva sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Detta innebär att hänsyn bör 

tas till antalet uppfyllda mål, målens skilda vikt samt resultatet av genomförd 

internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och 

fullmäktiges mål uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga 

brister konstateras i den interna kontrollen. 

 

I kommunens årsredovisning för 2020 framgår vilka finansiella och verksamhetsmässiga 

mål som ska bidra till att god ekonomisk hushållning uppfylls. De finansiella målen för god 

ekonomiska hushållning består av ett resultatmål och ett balansmål för kommunen samt 

två resultatmål och ett soliditetsmål för de kommunala bolagen. De verksamhetsmässiga 

målen är kommunfullmäktiges 11 långsiktiga mål. Kommunen gör i årsredovisningen en 
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samlad bedömning av de finansiella och verksamhetsmässiga målen. Kommunstyrelsens 

bedömning är att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen bygger på 

att samtliga finansiella mål har uppnåtts samt att antalet verksamhetsmål som ej har 

uppnåtts understiger 25 procent. Därtill har inga allvarliga brister framkommit i 

internkontrollen.   

2.2 Finansiella mål 

Strömstads kommun har antagit följande finansiella mål med avseende på god ekonomisk 
hushållning: 
 

• Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 4 procent av 
skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt 
över fyra år. 

• Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att bolagets överskott ska 
uppgå till 0,5 procent av bolagets totala kapital. 

• Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att bolagets överskott 
ska uppgå till 0,75 procent av bolagets totala kapital. 

• Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 27 procent. 
• AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 

procentenheter per år 
 
Av årsredovisningen framgår att samtliga finansiella mål har uppnåtts.   

2.3 Verksamhetsmässiga mål 

Fullmäktige har antagit 11 verksamhetsmässiga mål (långsiktiga mål). I årsredovisningen 
finns en uppföljning av samtliga dessa mål och en bedömning av måluppfyllelsen. 
Bedömningen görs utifrån en tregradig skala (uppnått, delvis uppnått samt ej uppnått).  
 
Av årsredovisningen för 2020 framgår att: 

• Ett av målen är uppnådda  
• Åtta av målen är delvis uppnådda 
• Två av målen är ej uppnådda 

 
Antal mål som ej har uppnåtts understiger därmed 25 procent. Vidare framgår att 
uppföljningen av den interna kontrollen inte har visat på några allvarliga brister under år 
2020. Vi noterar dock att en majoritet av målen inte uppfyllts då endast ett av elva 
verksamhetsmål bedömts uppnått.  

2.4 Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 
kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet ska realisationsresultat från försäljningar av 
anläggningstillgångar exkluderas.  
 
Avstämning mot balanskravet: 
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Mnkr 2020 
Årets resultat enligt resultaträkningen  52,7 
Justering för realisationsresultat 
Justering för orealiserade vinster i värdepapper 

  -0,2 
  -5,4 

Positivt balansresultat  47,0 
 
Kommunen redovisar ett realisationsresultat om 0,2 mnkr från försäljning av 
anläggningstillgångar. Vid vår granskning har vi konstaterat att det lagstadgade 
balanskravet är uppfyllt. 

2.5 Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 12 §, granskat om resultatet är förenligt 
med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi kan 
konstatera att balanskravet är uppfyllt. 
 
Vi kan konstatera att det i årsredovisningen finns en uppföljning av samtliga av fullmäktiges 
11 långsiktiga mål. Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen nått upp till målen för 
god ekonomisk hushållning under år 2020, både ur ett finansiellt eller verksamhetsmässigt 
perspektiv. Kommunstyrelsens bedömning grundar sig i att samtliga finansiella mål har 
uppnåtts. Vidare grundar sig bedömningen i att antalet verksamhetsmål som ej uppnåtts 
understiger 25 procent samt att inga allvarliga brister har framkommit i internkontrollen.  
Det görs dock ingen bedömning utifrån att en majoritet av verksamhetsmålen inte är 
uppfyllda, vilket är ett av kriterierna i kommunfullmäktiges huvudregel för god ekonomisk 
hushållning.  
 
Vi bedömer sammantaget utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för 
flera av målen i stort är förenligt med vad fullmäktige bestämt. Vidare bedömer vi att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts.  Bedömningen grundar sig i att en majoritet av målen 
är uppfyllda eller delvis uppfyllda 2020 samt utifrån att målen är långsiktiga och ska uppnås 
först 2030. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts.  Vi konstaterar dock att det av kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk 
hushållning inte framgår när målen ska vara uppnådda för att god ekonomisk hushållning 
ska föreligga. Vi bedömer detta som en brist. Kommunen bör enligt vår mening säkerställa 
att kommunens kriterier för god ekonomisk hushållning tydliggörs för att minska risken för 
olika tolkningar mellan åren. 
 
Vi bedömer att det, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, finns en strukturerad 
avrapportering av de enskilda långsiktiga målen och styrtalen. 
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3. Granskning av intern kontroll  

3.1. Granskningsansats 

Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen 
av kommunens redovisning och interna kontroll.  
 
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer 
 

- Bokslutsprocessen 
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 
- Inköpsprocessen 
- Investeringsprocessen (anläggningsrutinen) 
- Exploateringsprocessen 

 
Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela 
flödet, exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering 
sker i huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.  
 
Övrig granskning som genomförs är:  
 

- Analytisk granskning av löner inklusive stickprov 
- Kontoanalyser på väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga 

poster 
- Granskning av momsredovisning 
- Närståendegranskning 
 

3.2. Bokslutsprocessen 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar 
och bedömningar som kan påverka bokslutet. Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet 
rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera. 

3.2.1. Gjorda iakttagelser 

Nytt investeringsreglemente är under framtagande. Det har saknats en instruktion som 
fastslår vilken funktion som ansvarar för att policyn för aktivering/kostnadsföring 
uppdateras och finns tillgänglig. Ny koncernfinanspolicy har under 2020 tagits fram och är 
på remiss till bolagsstyrelserna. 

3.2.2. Rekommendationer 

 

Vi rekommenderar kommunen att fastställa nytt investeringsreglemente samt klarlägga 
vilken funktion som ansvarar för att aktivering/kostnadsföring uppdateras och finns 
tillgänglig.  
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3.3. Löneprocessen  

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har 
gått igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 

3.3.1. Gjorda iakttagelser 

Vid genomgång av lönerutinen har vi i likhet med tidigare år noterat att 
rimlighetsbedömning avseende total nettolön att utbetala inte genomförs likväl som 
respektive ansvarig chef inte gör någon rimlighetsbedömning av nettolönesumma att 
utbetala per person. En kompenserande automatisk kontroll sker i lönesystemet, vilken 
indikerar större bruttolöneavvikelser.  
 
Vi har även noterat att det inte finns någon kontroll som säkerställer att de parametrar som 
styr löneberäkningen i systemet är aktuella. Det finns inbyggda kontroller i systemet men 
någon löpande kontroll av dessa genomförs inte. Rutin finns upprättad men har ännu inte 
börjat tillämpas. 
 
Det framgår att politikernas arvoden och ersättningar ska attesteras av nämndsekreterare 
alternativt förvaltningschefer. Enligt samtal med HR-avdelningen görs dock detta sällan 
utan politikerna lämnar in lappar och får utbetalt enligt de regelverk som finns; 
Förtroendemannareglementet samt Politikerarvoden.   
 

3.3.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen hittar rutiner för att bedöma rimligheten i den lön som 
ska utbetalas. Ansvaret skall läggas på respektive ansvarig chef. Centralt måste kommunen 
försäkra sig om att ansvariga chefer rimlighetsbedömer och godkänner löner för deras 
anställda.  
 
Vi rekommenderar att kommunen utökar kontrollen av grunddata genom kontroll av 
logglistan, till exempel genom stickprovskontroll, för ändringar av fast grunddata i 
lönesystemet. Registrerade uppgifter ska kontrolleras av någon annan än den som 
registrerar dem.  
 
Löneprocessen bör även kompletteras med en rutinbeskrivning utifrån handhavande i 
lönesystemet, avseende hanteringen vilken bör godkänts av personalchefen. 
 
För att stärka processen ytterligare bör utbetalningar av politikers arvoden och 
ersättningar enligt rutin föregås av attest. 
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3.4. Inköps- och utbetalningsprocessen 

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 
Granskning av ett urval av inköp har gjorts för att verifiera fakturor, kontering, attest, 
koppling till verksamheten etc.  

3.4.1. Gjorda iakttagelser 

Processen håller på att ses över av kommunen och uppdateringar av inköpsrutinen 
omarbetas. 
 
Respektive verksamhetsansvariga ansvarar för att initiera ett inköp, inklusive upphandling 
och tillse att inköp görs i enlighet med kommunens policy och riktlinjer. Någon uppföljning 
centralt av efterlevnaden av policyn utförs däremot inte.  
 
Anställda som har rätt att göra inköp genomgår utbildning där kommunens inköpspolicy 
gås igenom. Enligt kommunen har flertalet förvaltningar inköp/upphandling som en årlig 
internkontrollpunkt.  
 
Regelbundna genomgångar av förändringar av grunddata i leverantörsregistret så som 
ändringar av bankgironummer, koppling till eventuella avtal, momsregistreringsnummer 
etc. sker inte av en annan person som inte har behörighet att registrera grunddata. Rutin 
är upprättad och månatligen tas lista ur ekonomisystemet som visar samtliga nya 
leverantörer vilken distribueras till respektive förvaltnings ekonomiansvarig samt 
kommunens ekonomichef för att utreda eventuella oklarheter, om nya leverantörer är 
rimliga och ändringar på befintliga leverantörer är korrekta.  

3.4.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att följa upp huruvida ramavtal är tecknat med leverantörer 
som förekommer i leverantörsreskontran, åtminstone stickprovsmässigt, och att korrekt 
upphandling har skett. Kommunen bör även införa en rutin som säkerställer att samtliga 
avtal registreras i diariet.  
 

3.5. Investeringsprocessen 

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar 

fungerar tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av 

balansomslutningen dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom 

rutiner för anläggningstillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi 

har utfört granskning enligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller 

för anläggningsregistret. 

Granskning av större investeringar under året har genomförts. 
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3.5.1. Gjorda iakttagelser 

I likhet med tidigare år noterar vi att anläggningsregistret hanteras av endast en person 
vilket innebär att det är väldigt sårbart vid eventuell långvarig frånvaro. Det finns dock 
backup inom ekonomiavdelningen för detta ansvar. 
 
Enligt investeringsreglementet ska anläggningsregistret hållas aktuellt och förvaltningarna 
ska löpande rapportera in om något behöver utrangeras eller när ett projekt ska aktiveras. 
Förvaltningarna ska tillse att inventarierna är märkta och att det årligen upprättas en 
inventarieförteckning vilken sänds till ekonomiavdelningen. Detta är dock inget som 
inhämtas från centralt håll.  
 
Förvaltningarna ska även årligen genomföra en fysisk inventering. Inventeringen av 
förråden görs i samband med årsskiftet men i övrigt genomförs ingen inventering. Ingen 
uppföljning avseende fysisk inventering från centralt håll, men att det ska genomföras av 
respektive förvaltning.  

3.5.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att från centralt håll inhämta underlag från förvaltningarna 
avseende inventarieförteckning samt underlag efter genomförd fysisk inventering.  
 

Vidare rekommenderas att man fastställer vem ansvaret ligger på att policy för 
aktivering/kostnadsföring uppdateras och finns tillgänglig. Detta för att uppgiften vid 
personalomsättning inte skall falla mellan stolarna.  
 
Rekommenderat är även att kommande reglemente innehåller riktlinjer för 
avskrivningstider. Uppdatering av ett nytt investeringsreglemente pågår och vi 
rekommenderar att man gör ett tillägg avseende ovan noteringar kring 
aktivering/kostnadsföring samt rutiner för av och nedskrivningar. 
 

3.6. Exploateringsprocessen 

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med 

inriktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen.  

3.6.1. Gjorda iakttagelser 

Processen håller på att ses över av kommunen, nytt reglemente är inte klart men de nya 
riktlinjerna enligt lag och rekommendationer har tillämpats retroaktivt i bokslutet för 2020 
och kommer från 2021 att tillämpas löpande. 

3.6.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att ta fram en skriftlig rutinbeskrivning för hanteringen av 
exploatering. Rutiner för själva exploateringsredovisningen kommer kommunen att ta 
fram, tillämpning sker efter gällande rekommendationer avseende exploatering.  
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3.7. Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning 

3.7.1. Gjorda iakttagelser 

Kontoanalyser har genomförts på väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt avseende 
bland annat gränsdragning mellan investering och drift, förtroendekänsliga konton så som 
t.ex. kostnader för utbildning, konferens, representation etc. Granskning sker av ett antal 
fakturor med avseende på rörelsegiltighet, F-skattsedel, momsregistreringsnummer, 
attester, ramavtal etc. Likaså granskar vi ett antal kostnader för representation, utbildning 
och liknande kostnader med avseende på att syfte, deltagarförteckning, program etc. 
framgår av underlaget. Under 2020 har detta slags kostnader varit av begränsad 
omfattning. 
 
Inga väsentliga iakttagelser har framkommit i samband med denna granskning. 
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4. Kommentarer till resultaträkningen 

 
Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 
kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 
budget. 
 
Kommunen redovisar ett resultat för år 2020 om 52,7 mnkr (66,5), vilket är 23,2 mnkr 
över budget. Kommunens intäkter uppgår till 304,7 mnkr (298,3) varav 0,2 mnkr utgörs 
av jämförelsestörande poster för realisationsvinster av maskiner, inventarier och 
fastigheter. Finansnettot har realisationsvinst om 5,4 mnkr kopplat till orealiserade vinster 
kopplat till värdering av finansiella instrument till verkligt värde. Resultat exklusive dessa 
jämförelsestörande poster är 47,0 mnkr. 
 
Jämfört med budgeterat resultat om 29,5 mnkr är balanskravsresultatet 47 mnkr över 
budget med 17,5 mnkr för 2020. Avvikelserna avser nämndverksamheten (-24 mnkr) vilket 
i stort är hänförligt till lägre hamn- och parkeringsintäkter. Detta möts med högre 
statsbidrag och sammantaget skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning (-0,9 
mnkr) samt avvikelser gällande pensioner (13,6 mnkr). Exploateringsverksamheten avviker 
negativt då flera projekt kostnadsförts (-15,9 mnkr). 
 
Kommunens intäkter har ökat med 6,4 mnkr jämfört med föregående år.  
Kommunens kostnader har jämfört med föregående år totalt sett ökat med 8,2 mnkr, 
personalrelaterade kostnader har ökat (16,1 mnkr), minskade avskrivningskostnader (-2,5 
mnkr), i övrigt mindre förändringar (-5,4 mnkr). Skatter och utjämning har ökat med 56,6 
mnkr jämfört med föregående år. Finansnetto 10 mnkr lägre.  
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5. Kommentarer till balansräkningen 

5.1. Anläggningstillgångar 

5.1.1. Årets aktiveringar 

Under året har investeringar gjorts om 157,8 mnkr (175,5) fördelat på byggnader och 
mark, pågående anläggningar samt maskiner och inventarier. Budgeten uppgick till 214,4 
mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras av att ett flertal av investeringarna framflyttad på 
grund av försenad investeringstakt men också förändrade behov. 
 
De största investeringarna under året Färjeläget om 27,8 mnkr, inom VA; Utbyggnad av 
Österröd 55,3 mnkr dubbla råvattenledning Blomsholm-Färingen 13,1 mnkr. 
 
Vi har stickprovsvis granskat aktiveringar under året utan att notera några väsentliga fel.  

5.1.2. Anläggningsregister 

Under året har uppdatering av kommunens affärssystem gjorts. I samband med 
bokslutsgranskning noterades differenser mot anläggningsregister för samtliga konton 
avseende Byggnader och mark samt Maskiner och inventarier (förutom Konst) där 
differenserna var lika stora för anskaffningsvärden som för avskrivningar. Kommunen 
upptäckte att när migrering gjorts från gamla till nya affärssystemet har poster om 152 
mnkr ej överförts. Praktiskt taget samtliga poster är fullt avskrivna tillgångar. Utredning 
och korrigering kommer ske under 2021. 

5.2. Exploatering 

Pågående exploateringsverksamhet uppgår till 40,1 mnkr (74,3) i årsbokslutet vilket är en 
minskning med 34,2 mnkr. De främsta förändringarna avser kostnadsföring av 
Canningområdet 22,3 mnkr samt en del kostnadsförda detaljplaner såsom Bastekärr 2,5 
mnkr. Investeringar som skett under året uppgår till ca 3 mnkr. 
 
De största exploateringsområdena är Bastekärrs industriområde som utgör 89 % av den 
totala balansposten. 
 
Vi har granskat de större exploateringsprojekten och större transaktioner under året utan 
att notera några väsentliga fel. 
 

5.3. Avsättningar 

5.3.1. Pensioner 

Kommunen redovisar pensionsförpliktelse i enlighet med den så kallade blandmodellen. 

Kommunen redovisar 93 mnkr som skuld i balansräkningen och pensioner intjänade före 

1998 om 232,7 mnkr som ansvarsförbindelse. Pensionsavsättningen är avstämd mot 

prognos från Skandia.  
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5.4. Finansiell leasing 

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 avser Leasing och ska tillämpas 
vid redovisning av leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras antingen som ett finansiellt 
eller ett operationellt leasingavtal. Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller 
operationellt måste det avgöras huruvida de ekonomiska risker och fördelar som är 
förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren eller inte.  
 
I årsredovisningen har kommunen inte beaktat alla de lokalhyresavtal som kan vara 
finansiella leasingavtal i redovisningen. Kommunen bedömer att det finns ett mindre antal 
avtal som eventuellt bör redovisas som finansiella. Det är oklart till vilket värde dessa 
uppgår till men kommunen bedömer att det är av mindre, ej väsentliga, värden. Vi noterar 
således att kommunen kan ha leasingavtal vilka kan betraktas som finansiella leasingavtal 
i enlighet med RKR R5. Under 2021 kommer kommunen kartlägga alla avtal från samtliga 
förvaltningar för att kunna göra bedömning om klassificeringar. 

5.4.1. Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen gör översyn av och dokumenterad bedömning av 
väsentliga leasingavtal för att bedöma huruvida de ska redovisas såsom operationella 
eller finansiella leasingavtal. 
 

 
 
 
 
 
Göteborg den 15 april 2021 
 
 
 
 

 
     
Liselott Daun    Anna de Blanche 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Auktoriserad revisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  
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KS/2021-0243

KF § Revisionsberättelse 2020

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
att notera Revisionsberättelsen för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten 
samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning.

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för 
kommunen mot bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts 
inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så 
utsträckt i tid. Vi har under året på en övergripande nivå granskat hur 
kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med krishantering. Den övergripande 
granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin krishantering 
arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som uppstått med 
anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur 
kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av 
Covid-19.

De bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

De bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit 
tillräcklig.

De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

De tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ.
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De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

De åberopar Redogörelse för revisionen år 2020.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2020
Redogörelse för revisionen år 2020

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Ingemar Nordström, ordförande i Kommunens revisorer
Diariet
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KS/2020-0220

KS § 63 Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. att godkänna årsredovisningen för 2020.

2. att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt.

3. att i Årsredovisning 2020 tillföra förtydligande om att det år 2020 infördes nya 
beräkningar avseende kommunalekonomiska utjämningssystemet som för 
Strömstads kommun räkning innebär en förstärkning på ca 22 miljoner som både 
stärker kommunens ekonomi långsiktigt och har stor betydelse för det 
ekonomiska resultatet för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2020. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 47,0 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,5 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av 
mars 2020 har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 9,6 miljoner kronor.

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden.

Befintligt underskott på 24,0 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av 
förlorade hamn- och parkeringsintäkter till följd av stängd riksgräns mot Norge. 
Nämnderna i övrigt redovisar ett nära noll-resultat, detta trots ökade kostnader 
på grund av pandemin. Kommunen har fått ökade generella statsbidrag för att 
möta den kostnadsbild som Covid-19 medfört. Denna ersättning täcker dock inte 
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intäktsbortfallet inom hamn- och parkeringsverksamheten. Verksamheterna har 
under året präglats av god budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning 
med gemensamma resurser. 

Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Strömstad har deltagit i nationella 
brukarundersökningar inom vård och omsorg, funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat i jämförelse med andra 
kommuner. Resultatet visar att målet avseende resultat av brukarundersökningar 
är uppfyllt 2020. Den nationella medborgarundersökning som genomfördes under 
hösten 2020 visar på stigande värden på flera områden jämfört med 2018 när 
undersökningen genomfördes senast. 

Årets bokslut inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, innan år 2019 redovisades de till anskaffningsvärde. 
I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post.

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun har nått upp till 
målen om god ekonomisk hushållning.

År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4 procent och 
soliditetsmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser uppnås.

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta finansiella 
målen för året. Kommunen når därför upp till de finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning år 2020.

Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2020 helt eller delvis nått upp till 
nio av de totalt elva verksamhetsmålen. Två av målen bedöms som ej uppfyllda, 
dels nådde inte befolkningstillväxten upp till målsättningen och dels nåddes inte 
målnivåerna för nya byggrätter och bostäder.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 157,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
214,4 mnkr, varav 79,9 mnkr avser överföringar från tidigare år. Merparten av 
dessa rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och avlopp, renhållning 
etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och avloppsanslutning av nya områden 
till reningsverket har varit i fokus. Andra större investeringar har varit 
ombyggnation av strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av färjeläget 
till nya fartyg i färjetrafiken.

Måluppfyllelse av finansiella mål

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 27 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls.
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Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat efter skatt och bokslutsdispositioner för 2020:

Resultaträkning
Mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikels
e

AB Strömstadbyggen, koncern 6,6 5,9 0,7

AB Strömstadlokaler 4,1 2,4 1,7

AB Strömstads Badanstalt -1,1 -0,9 -0,2

Årets resultat 9,6 7,4 2,2

Både resultatmålet samt balansmålet för AB Strömstadslokaler samt AB 
Strömstadsbyggen uppfylls.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 58
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna årsredovisningen för 2020.

2. att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andreas Hansson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), att i 
Årsredovisning 2020 tillföra förtydligande om att det år 2020 infördes nya 
beräkningar avseende kommunalekonomiska utjämningssystemet som för 
Strömstads kommun räkning innebär en förstärkning på ca 22 miljoner som både 
stärker kommunens ekonomi långsiktigt och har stor betydelse för det 
ekonomiska resultatet för 2020.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker.

Ordföranden ställer frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Andreas 
Hanssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att avslå tilläggsyrkandet och nej-röst för att bifalla tilläggsyrkandet.
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Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för att avslå tilläggsyrkandet mot 7 nej-röster för att bifalla 
tilläggsyrkandet beslutar kommunstyrelsen att bifalla tilläggsyrkandet.

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej

1 Kent Hansson S    Ja  

2 Mats Granberg S    Ja  

3 Leif Andersson S    Ja  

4 Rose-Marie Fagerberg KD    Ja  

5 Marielle Alvdal FI     Nej

6 Mattias Gustafsson SD     Nej

7 Lars Tysklind L     Nej

8 Marie Edvinsson Kristiansen M     Nej

9 Jörgen Molin M     Nej

10 Åsa Torstensson C 10 Andreas Hansson C  Nej

11 Bengt Bivrin MP     Nej

  4 7

 Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0220

KSau § 58 Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna årsredovisningen för 2020.

2. att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2020. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 47,0 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,5 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av 
mars 2020 har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 9,6 miljoner kronor.

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden.

Befintligt underskott på 24,0 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av 
förlorade hamn- och parkeringsintäkter till följd av stängd riksgräns mot Norge. 
Nämnderna i övrigt redovisar ett nära noll-resultat, detta trots ökade kostnader 
på grund av pandemin. Kommunen har fått ökade generella statsbidrag för att 
möta den kostnadsbild som Covid-19 medfört. Denna ersättning täcker dock inte 
intäktsbortfallet inom hamn- och parkeringsverksamheten. Verksamheterna har 
under året präglats av god budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning 
med gemensamma resurser. 
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Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Strömstad har deltagit i nationella 
brukarundersökningar inom vård och omsorg, funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat i jämförelse med andra 
kommuner. Resultatet visar att målet avseende resultat av brukarundersökningar 
är uppfyllt 2020. Den nationella medborgarundersökning som genomfördes under 
hösten 2020 visar på stigande värden på flera områden jämfört med 2018 när 
undersökningen genomfördes senast. 

Årets bokslut inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, innan år 2019 redovisades de till anskaffningsvärde. 
I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post.

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun har nått upp till 
målen om god ekonomisk hushållning.

År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4 procent och 
soliditetsmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser uppnås.

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta finansiella 
målen för året. Kommunen når därför upp till de finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning år 2020.

Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2020 helt eller delvis nått upp till 
nio av de totalt elva verksamhetsmålen. Två av målen bedöms som ej uppfyllda, 
dels nådde inte befolkningstillväxten upp till målsättningen och dels nåddes inte 
målnivåerna för nya byggrätter och bostäder.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 157,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
214,4 mnkr, varav 79,9 mnkr avser överföringar från tidigare år. Merparten av 
dessa rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och avlopp, renhållning 
etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och avloppsanslutning av nya områden 
till reningsverket har varit i fokus. Andra större investeringar har varit 
ombyggnation av strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av färjeläget 
till nya fartyg i färjetrafiken.

Måluppfyllelse av finansiella mål

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 27 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls.

Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat efter skatt och bokslutsdispositioner för 2020:
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Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Resultaträkning
Mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikels
e

AB Strömstadbyggen, koncern 6,6 5,9 0,7

AB Strömstadlokaler 4,1 2,4 1,7

AB Strömstads Badanstalt -1,1 -0,9 -0,2

Årets resultat 9,6 7,4 2,2

Både resultatmålet samt balansmålet för AB Strömstadslokaler samt AB 
Strömstadsbyggen uppfylls.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att årsredovisningen för 2020 godkänns

att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2021-03-15 Ärende: KS/2020-0220
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att årsredovisningen för 2020 godkänns

att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2020. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 47,0 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,5 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av 
mars 2020 har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 9,6 miljoner kronor.

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden.

Befintligt underskott på 24,0 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av 
förlorade hamn- och parkeringsintäkter till följd av stängd riksgräns mot Norge. 
Nämnderna i övrigt redovisar ett nära noll-resultat, detta trots ökade kostnader 
på grund av pandemin. Kommunen har fått ökade generella statsbidrag för att 
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möta den kostnadsbild som Covid-19 medfört. Denna ersättning täcker dock inte 
intäktsbortfallet inom hamn- och parkeringsverksamheten. Verksamheterna har 
under året präglats av god budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning 
med gemensamma resurser. 

Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Strömstad har deltagit i nationella 
brukarundersökningar inom vård och omsorg, funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat i jämförelse med andra 
kommuner. Resultatet visar att målet avseende resultat av brukarundersökningar 
är uppfyllt 2020. Den nationella medborgarundersökning som genomfördes under 
hösten 2020 visar på stigande värden på flera områden jämfört med 2018 när 
undersökningen genomfördes senast. 

Årets bokslut inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, innan år 2019 redovisades de till anskaffningsvärde. 
I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post.

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun har nått upp till 
målen om god ekonomisk hushållning.
År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4
procent och soliditetsmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser
uppnås.
AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta
finansiella målen för året. Kommunen når därför upp till de finansiella
målen för god ekonomisk hushållning år 2020.

Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2020 helt eller delvis
nått upp till nio av de totalt elva verksamhetsmålen. Två av målen
bedöms som ej uppfyllda, dels nådde inte befolkningstillväxten upp
till målsättningen och dels nåddes inte målnivåerna för nya byggrätter
och bostäder.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 157,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
214,4 mnkr, varav 79,9 mnkr avser överföringar från tidigare år. Merparten av 
dessa rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och avlopp, renhållning 
etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och avloppsanslutning av nya områden 
till reningsverket har varit i fokus. Andra större investeringar har varit 
ombyggnation av strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av färjeläget 
till nya fartyg i färjetrafiken.

Måluppfyllelse av finansiella mål

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 27 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls.
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Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat efter skatt och bokslutsdispositioner för 2020:

Resultaträkning
Mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

AB Strömstadbyggen, koncern 6,6 5,9 0,7
AB Strömstadlokaler 4,1 2,4 1,7
AB Strömstads Badanstalt -1,1 -0,9 -0,2
Årets resultat 9,6 7,4 2,2

Både resultatmålet samt balansmålet för AB Strömstadslokaler samt AB 
Strömstadsbyggen uppfylls.

Perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några speciella aspekter på ärendet 
utifrån listade perspektiv annat än att goda ekonomiska resultat stärker 
kommunens möjligheter att jobba med dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2020

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Kommundirektör
Kommunikationschef
Ekonomichef
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- Bokslut 2020Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Bokslutet för år 2020 är en summering av ett extraordinärt 
år i Strömstads kommuns historia. Det som i alla år lyfts 
fram som en tillgång och konkurrensfördel – vårt geogra-
fiska läge vid riksgränsen mot Norge – har under året som 
gått vänts till såväl en risk som en nackdel.
Ingen annan kommun har drabbats så hårt av pandemins effekter 
som Strömstad. Nästan alla invånare har på ett eller annat sätt blivit 
berörda. Det handlar om permitteringar, uppsägningar, ekonomiska 
svårigheter och ett ständigt hot om coronasmittan. Jag tänker också 
på reserestriktionerna som slår hårt mot de som arbetar i Norge 
och mot våra tusentals delårsboende och besökare från Norge som 
tidigare dagligen korsat gränsen för att handla, semestra, eller bara 
besöka feriebostaden. En hel marknad punkterades över en natt när 
gränsen i princip stängdes i mars 2020. Det hade också stor inverkan 
på kommunens ekonomi genom kraftigt minskade hamnintäkter 
när de båda rederier som tidigare trafikerat vår hamn ställde in 
verksamheten under våren och resten av året.

Pandemin till trots – kommunen gör ett bra 
resultat 2020
Mot bakgrund av de stora utmaningar som präglat 2020 är det 
mycket glädjande att kommunkoncernen ändå levererar ett bra 
resultat för 2020. Nämnderna visar dock ett underskott jämfört med 
budget på 24 miljoner kronor vilket beror på uteblivna hamn- och 
parkeringsintäkter. Detta till trots hamnar det slutliga resultatet på 
47,0 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 29,5 miljoner 
kronor. Det goda resultatet förklaras främst av de extraordinära 
bidrag kommunerna erhållit från staten på grund av pandemin. 
Positiva utfall från försäljning av finansiella tillgångar och mark, lägre 
pensionskostnader samt en överlag god hushållning med resurser i 
verksamheterna är också bidragande orsaker till det goda resultatet. 

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Det skapar dessutom förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar ekonomi och ger oss en bra handlingsberedskap för utveckling 
av samhällsservicen även kommande år. Det minskar även behovet 
av låneupptagning och ökar graden av egen finansiering i beslutade 
investeringar, vilket är viktigt för att minska den totala låneskulden.

Under året inleddes förhandlingar om köp av Pilen 5. Kommunen 
förvärvade under januari 2021 sjukhusfastigheten, Pilen 5 av Västra 
Götalandsregionen. Det är en strategisk, centralt belägen fastighet 
som ger oss goda förutsättningar för framtida utveckling av såväl 
kommunens verksamheter som för privata hyresgäster. Under 2021 
inleds arbetet med om- och tillbyggnad av tillagningsköket samt en 
projektering av ett särskilt boende för äldre i fastigheten.

Pandemin har radikalt förändrat förutsättningarna för stora delar 
av det lokala näringslivet och för många invånare. Detsamma gäller 
för kommunens verksamhet. Mycket utvecklingsarbete har fått stå 
tillbaka för det merarbete som pandemin medfört i den dagliga 
driften. En drift vi ändå kunnat genomföra på ett bra sätt, vilket 2020 
års medborgarundersökning visar. Denna ger kommunen ett gott 
betyg för hanteringen av coronapandemin. Även omdömet om kom-
munal service har också förbättrats i de flesta fall jämfört med 2018 
när den förra undersökningen gjordes. Omsorgstagare och anhöriga 
inom hemtjänst, LSS och äldreomsorgen ger i sin tur verksamheten 
ett högt betyg i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

Förhoppningsvis - Mot ljusare tider!
Strömstad är i grunden en stark kommun. Vi har fortsatt bra 
förutsättningar för en god ekonomi. Men vi kan inte förvänta oss att 
allt återgår till precis samma ordning som före pandemin. Vi behöver 
bredda vårt näringsliv för att skapa en beredskap och motståndskraft 
mot händelser som de vi utsatts för under 2020. Det arbetet inleddes 
under 2020 då vi med regionala utvecklingsmedel till hjälp tog de 
första stegen för en breddning av näringslivet via ett omställnings-
kontor under samlingsnamnet ”Kraftsamling Norra Bohuslän”.

Framtiden möter vi genom att bygga ett starkt och robust lokal-
samhälle utifrån de erfarenheter vi fått under ett oerhört svårt år. 
Strömstad ska fortsatt kännetecknas av tillväxt, vi ska bibehålla vår 
fina livsmiljö, återskapa en god arbetsmarknad och se till att vårt 
geografiska läge - mitt emellan storregionerna Oslo och Göteborg - 
åter blir en framgångsfaktor.

Till sist - ett stort tack till alla medarbetare och politiker för ett 
utmärkt och ihärdigt arbete under året. Många av oss har ställts 
inför utmaningar vi aldrig anat, och vi har klarat dem med glans. En 
särskild eloge går till på personalen inom vår äldreomsorg som ställt 
upp till 100 procent för våra utsatta äldre trots att de tvingats jobba 

under tuffa och ibland osäkra förhållanden. Jag tänker också på 
medarbetare i ledningsfunktioner som med fast hand tagit svåra men 
nödvändiga beslut och ställt om verksamheten allteftersom pandemin 
krävt det. En eloge också till personal och elever inom skolans värld 
och särskilt till gymnasieskolan som klarat av undervisning på distans 
med den äran.

Strömstad kan när det krävs – nu tar vi nya tag inför 2021!

 

Kent Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Översikt över verksamhetens utveckling
Nedan presenteras en översikt över den kommunala koncernens samt kommunens  
utveckling de senaste fem åren. 

I tabellen ovan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Den kommunala koncernen redovisade 
ett resultat på 64,6 mnkr för verksamhetsåret 2020. Det lägre resultatet är relaterat till covid-19 och 
förklaras främst av minskade intäkter för hamn- och parkeringsverksamheten på grund av stängd gräns 
mot Norge. Under året har även ett antal exploateringsprojekt avslutats vilket påverkar resultatnivån. På 
koncernnivå är verksamhetens kostnader 2020 högre än tidigare år på grund av merkostnader för covid-19. 
Kommunen har fått kostnadsersättningar samt höjda generella statsbidrag för att täcka ökade kostnader.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 20,2 procent vilket är en förbättring gentemot tidigare år. 
Den långfristiga låneskulden på koncernnivå har ökat med 50 mnkr. Det är främst kommunen som ökat 
sin låneskuld och bolagen har oförändrad eller minskad låneskuld då de amorterat samt att ett lån är 
omklassificerat från långfristigt till kortfristigt beroende på sin löptid.

Utvecklingen vad gäller folkmängd är något stigande jämfört med år 2019. Skattesatsen är oförändrad. 
Omfattande investeringar har gjorts inom kommunen de senaste tre åren även om nivån är något lägre år 
2020. Dessa investeringar har i till viss del finansierats genom upplåning. Kommunen tog upp sitt första lån 
år 2018, under 2019 ökade lånen med 50 mnkr och under år 2020 så har ytterligare upplåning skett med 
60 mnkr för att finansiera det planerade inköpet av fastigheten Pilen 5. Fastigheten förvärvades under ja-
nuari 2021. Investeringarna består främst av utbyggnad av ledningar till och från det nya reningsverket och 
ombyggnad av färjeläget för anpassning av nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken. Färjelägets investering 
är kopplat till avtal om amorteringskrav med rederierna.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna 
medel, det vill säga kassaflödet som återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett värde 
på minst 100 innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finansiella 
handlingsutrymmet. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden över fyra år uppgår till 52 procent. 

Pensionsförpliktelserna utanför balansräkningen fortsätter att minska medan avsättningarna inom 
balansräkningen ökar. För att möta de kommande pensionsförpliktelserna har kommunen fonder 
avsatta som vid bokslutsdagen är marknadsvärderade till 141,3 mnkr.

Årets resultat för kommunen uppgår till 52,7 mnkr. Kostnader för avslutade exploateringsprojekt 
belastar resultatet samt ändrad redovisningsregel för exploateringsverksamhet där exempelvis 
detaljplanekostnader bokförs som en kostnad direkt på resultatet. Under året har kommunen haft 
kraftigt minskade intäkter för hamn- och parkeringsverksamheten vilket försämrar resultatet samt 
orealiserade vinster för finansiella tillgångar vilket förbättrar resultatet. Enligt kommunallagen ska 
ett balanskravsresultat beräknas som är rensat från orealiserade vinster och förluster för finansiella 
tillgångar samt justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. 
Balanskravsresultatet uppgår till 47,0 mnkr. 

Den kommunala koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter, mnkr 400,5 395,2 381,4 381,5 371,4

Verksamhetens kostnader, mnkr -1 055,3 -983,3 -978,0 -950,9 -922,4

Årets resultat, mnkr 64,6 79,3 37,2 40,1 42,1

Soliditet, procent 27,8 27,3 25,7 26,4 26,6

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, procent 20,2 18,9 16,6 16,2 15,7

Investeringar (netto), mnkr 179 211 412 219 161

Långfristig låneskuld till kreditinstitut, mnkr 1 599,7 1 549,7 1 489,7 1 259,7 1 219,7

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd 31 dec enligt SCB:s statistik, antal 13 244 13 218 13 253 13 218 13 079

Primärkommunal skattesats, procent 21:91 21:91 21:91 21:91 21:91

Verksamhetens intäkter, mnkr 304,7 298,3 296,1 291,7 283,4

Verksamhetens kostnader, mnkr -1 050,9 -981,7 -982,2 -956,1 -925,0

Årets resultat, mnkr 52,7 66,5 30,0 32,7 37,6

Årets resultat/skatter o bidrag, Procent 6,3 8,6 4,0 4,5 5,5

Balanskravsresultat, mnkr 47,0 55,0 27,8 31,8 36,7

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 834,1 777,5 742,6 723,0 689,1

Soliditet, procent 43,0 46,3 46,1 51,2 55,0

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, 
procent

29,3 28,9 26,8 27,6 28,1

Investeringar (netto), mnkr 157 175 284 141 82

Självfinansieringsgrad, procent 69 67 24 47 77

Långfristig låneskuld till kreditinstitut, mnkr 290 180 130 0 0

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen, 
mnkr

232,7 241,4 247,1 248,6 247,2

Antal anställda 1 275 1 260 1 252 1 285 1 291

Förvaltningsberättelse



7

Organisationsplan för Strömstads kommun   sp an ö  S röms ads  

  Kommunrevision

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

   Personalutskott

              BOLAG

   Överförmyndare

Tekniska förvaltning

   Folkhälsorådet

   Kultur- och fritidsutskott

   Valnämnd

   AB Strömstadsgaragen

 Miljö- och byggförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

 Socialförvaltning

   AB Strömstanet

KOMMUNDIREKTÖR

AB Strömstads Badanstalt

   AB Strömstadsbyggen

 AB Strömstadslokaler

  TEKNISK NÄMND

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

   SOCIALNÄMND

 Kommunledningsförvaltning

 Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

 Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning

 Förvaltningschef - Barn- och utbildningsförvaltning

 Förvaltningschef - Socialförvaltning

Den kommunala koncernen

Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktige styr kommunen Strömstads kommun är en politiskt styrd 
organisation där folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda, företräder 
medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och 
kvalitet. Vart fjärde år väljer strömstadsborna ledamöter och ersättare till kom-
munfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur ledamöter och ersättare 
till kommunstyrelsen, kommunens nämnder, valnämnden och till styrelserna i 
kommunens bolag.

Kommunstyrelsen beslutar i egna ärenden och bereder ärenden som ska 
beslutas av  kommunfullmäktige. I Strömstad finns det under kommunfull-
mäktige – utöver kommunstyrelsen och valnämnden – fyra facknämnder och 
fem bolag som har egna ansvarsområden med beslutanderätt inom det egna 
ansvarsområdet. Varje facknämnd och bolagen har en egen förvaltning.

Strömstads kommun har tre helägda bolag, AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt. AB Strömstadsbyggen äger 
samtliga aktier i dotterbolagen AB Strömstanet samt AB Strömstadsgaragen. 
En fullständig översikt av den kommunala verksamheten inklusive bolagsstruk-
turen framgår av organisationsschemat till höger. 

Nämndernas verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla 
kommunens verksamhet som helhet. I ansvaret ingår även kultur- och 
fritidsverksamhet i syfte att öka kommunens attraktivitet. Ordförande är Kent 
Hansson

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens miljö- och hälsoskydds-
arbete, plan- och byggfrågor, räddningstjänst, mätverksamhet, kartfram-
ställning, geografisk information och kommunal lantmäteriverksamhet. 
Ordförande är Peter Sövig.

Tekniska nämnden ansvarar för utveckling, byggnation och för Strömstads 
kommun förvaltning av kommunens allmänna platser, väghållning, hamnar 
och markreserv. I nämndens ansvar ingår även vatten- och avloppsförsörjning, 
avfallshantering och fjärrvärmeförsörjning. Ordförande är Ulf Gustafsson.

Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta 
utifrån gällande lagstiftning. Nämnden ansvarar också för socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg. Hit hör ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroen-
devård, familjerätt samt barn- och ungdomsvård. Ordförande är Pia Tysklind.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola 
och gymnasieskola. Därtill ingår bibliotek, vuxenutbildning, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och kulturskola i nämndens ansvarsområde. Ordförande är 
Lena Martinsson.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelse

I ett år som 2020 kommer ingen undan coronapandemins 
påverkan på den kommunala ekonomin.  

Omfattande statsbidrag samt förändringar i 
kostnadsutjämningssystemet 
För att mildra pandemins effekter har staten utbetalt väsentliga 
generella bidrag till offentlig verksamhet. Dessa bidrag har medverkat 
till att kommunerna visat på ett bättre resultat än på många år. Därtill 
har staten i viss mån kompenserat för tillkommande kostnader som 
uppkommit inom vården och för krisinformationen till allmänheten. 
Kommunerna har också gynnats av det allmänna stödet till alla 
arbetsgivare som kompensation för sjuklönekostnaderna. 

Trots mycket kritik från kommunerna ökar antalet riktade statsbidrag. 
Detta får, enligt Statskontoret, en långtgående inverkan på styrningen 
av kommunernas verksamhet och påverkar både vad som görs och 
hur det ska göras. Många riktade bidrag driver upp kostnadsnivån 
i verksamheterna. Detta kan i sin tur få en hämmande inverkan på 
nödvändig utveckling och effektivisering.

Resultatet för året är förstärkt med drygt 25 miljoner på grund av 
förändringar i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Det är 
resultat av att medlen låg utanför budget vilket redogörs för i budget-
dokumentet 2020. Detta stärker kommunens ekonomi långsiktigt och 
har stor betydelse för årets ekonomiska resultat

Lägre skatteintäkter och högre statsbidrag
Det stora antalet ansökningar om statsbidrag för merkostnader inom 
vård och omsorg är ett kvitto på att många också haft stora kostnads-
ökningar kopplat till covid-19. De 20 miljarder kronor som regeringen 
tillsatt för att täcka merkostnaderna år 2020 har ianspråktagits 
och Strömstads kommun har tagit del av detta bidrag. Det bidrag 
kommunen erhållit kompenserar inte fullt ut för de merkostnader 
som pandemin medfört.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelar att skatteintäkterna 
beräknas vara 8 miljarder kronor lägre under år 2020 än vad som 
angavs i prognosen från februari 2020. Samtidigt ökade staten de 
generella statsbidragen med 20 miljarder kronor specifikt som 
en följd av pandemin. De statliga satsningarna berörde också 
kommunerna indirekt. Ändrade regler för A-kassa (till exempel höjd 
ersättningsnivå) och lägre trösklar för att kvalificera sig för ersättning 
påverkar inte bara skatteunderlaget utan också ersättningsnivån vad 
beträffar ekonomiskt bistånd. De ändrade reglerna föreslås gälla till 
och med år 2022. 

Kommunen måste lösa sitt uppdrag – också i 
svåra tider.
År 2020 var ett exceptionellt år med många ekonomiska osäkerhets-
faktorer på grund av den pågående pandemin. 

Staten har skjutit till stora tillfälliga statsbidrag till kommuner och 
regioner så att sektorn har haft en tryggad ekonomi för att hantera 
den exceptionella situationen i en mycket osäker tid.

Hur kommer det sig att Strömstads kommun får ett starkt resultat 
mitt i en pandemi?
Det starka resultatet beror på att pandemins effekter inte påverkat 
skatteintäkterna i förväntad omfattning. Detta trots att arbetade 
timmar har minskat under året. Att skatteunderlaget är intakt beror 
mycket på de statliga åtgärderna såsom regler vid korttidspermit-
tering och ökade ersättningsnivåer vid arbetslöshet. Dessutom stiger 
pensionsinkomsterna snabbt i år. Resultatet har även påverkats av att 
pandemin inneburit en minskad efterfrågan av vissa verksamheter. 
Därtill hade det redan under åren 2018 och 2019 påbörjats effektivi-
seringar för att hantera den demografiska situationen.

Hur kommer kommunen att använda sig av överskottet? 
Årets resultat gör att Strömstads kommun kan öka likviditeten och 
därmed tillfälligt minska lånebehovet för att täcka stora behov av 
investeringar. 

Det är viktigt att påpeka att det stora överskottet är högst tillfälligt 
och har blivit en effekt av coronapandemin. Kommunen behöver 
ställa om, arbeta annorlunda och prioritera för att hantera de stora 
demografiska utmaningarna som slår olika hårt och på olika sätt runt 
om i landet. Det gäller därmed att använda det tillfälliga överskottet 
på ett sätt som kan bidra till att minska kostnaderna i framtiden. 

Hur stora är merkostnader för covid-19 i kommunen under år 2020?
Merkostnaderna för omsorg till följd av pandemin beräknas till cirka 
10,5 miljoner kronor. Kostnaderna täcks därmed av de statliga medel 
som kommunen hittills fått. Därtill tillkommer intäktsbortfall för till 
exempel hamntrafiken, parkeringsverksamhet samt för kultur- och 
fritidssektorn. Enbart på färjetrafiken beräknas kommunen ha förlorat 
runt 23 miljoner kronor som en följd av pandemin.

Pandemin fortsätter och drabbar oss alla på olika sätt. Det är därför 
viktigt att verksamheterna inom välfärden har fortsatt hög kvalitet 
även om det kostar på för både personal och resurser.

Kommunen har i några fall haft lägre kostnader år 2020 än under 
ett normalår. Bilden är dock splittrad. Korttidspermitteringar och 
sjukdom har lett till att fler barn tillbringat mindre tid på förskolan och 

Procentuell fördelning

ålder Strömstads kommun

2020 2019

totalt män kvinnor totalt män kvinnor

0-6 år 8 8 8 8 8 9

7-15 år 11 11 10 10 11 10
16-19 år 4 4 4 4 5 4
20-24 år 4 5 4 4 4 4
25-44 år 26 26 25 25 26 25
45-64 år 24 24 24 25 24 25
65-79 år 17 17 17 17 17 17
80+ 6 5 7 6 5 7

fritids, vilket gör att kostnaderna för verksamheterna minskat i många 
kommuner men ökat i andra. Fortfarande är det oklart i vilken mån 
den digitaliserade gymnasieskolan påverkat kostnaderna. Inom äldre-
omsorgen har kommunen haft vissa kostnadsökningar, medan andra 
områden har haft lägre kostnader. Pandemin är huvudförklaringen. 

Befolkningsutveckling 
Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har 
stor betydelse för kommunens kostnader. Kommunens ekonomi 
och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utvecklingen. 
Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg och 
äldreomsorg varierar över tid beroende på befolkningens storlek och 
ålderssammansättning. Detta ställer krav på att samhällsplanering 
och finansiering följer utvecklingen. 

Befolkningsutvecklingen har varit svagt positiv för Strömstads 
kommun sedan år 2014. År 2019 sjönk antalet invånare något men 

har ökat igen under år 2020 och uppgick vid årsskiftet till 13 244. 
Kommunen har störst andel invånare i åldern 25-64 år. 

Åldersfördelningen bland invånarna styr vilken kommunal service 
som efterfrågas. Inför år 2021 förväntas enligt prognosen antalet 
födda ligga på ungefär samma nivå som tidigare år, men en viss 
ökning kan konstateras i åldersgrupperna 1-18 år. Antalet personer i 
arbetsför ålder (18-64 år) ligger på ungefär samma nivå. Beträffande 
antalet äldre (65-79 år) kan en marginell ökning konstateras. Blickar 
kommunen framåt är det i åldersgruppen 80 år och över som den 
stora förändringen beräknas ske på lång sikt även om ökningen 
mellan åren 2020 och 2021 är marginell. Sistnämnda förhållande är 
något som noga måste följas upp under kommande år.
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Öppet arbetslösa december 2020

Näringsliv och arbetsmarknad 
Näringslivet i Strömstads kommun är starkt. I kommunen finns 
cirka 7 359 arbetstillfällen fördelade på 3 266 små företag (<50 
anställda), 2 032 jobb i större företag och 2 061 jobb i offentliga och 
övriga organisationer. Förutom en mycket stark besöksnäring, med 
besöksmål såsom Koster, är handeln den dominerande näringsgrenen 
(30 procent). Förutom de dominerande branscherna återfinns flera 
framgångsrika företag inom bland annat miljöteknik, mekanisk 
industri, hantverk och bygg samt tjänstesektorn. 

Strömstads kommun är en inpendlingskommun med 1 370 från 
annan svensk kommun, och utpendling om 716 till annan svensk 
kommun. Därtill finns cirka elva procent av befolkningen som 
arbetspendlar till Norge, men som inte finns rapporterad i SCB-data 
för år 2020.   

Arbetsmarknaden i Strömstad har tidigare varit mycket stabil och 
långtidsarbetslösheten i kommunen har varit låg i jämförelse med 
riket och flera av de övriga kommunerna i regionen. Coronapandemin 
har påverkat arbetslösheten i Strömstad negativt. I december år 2020 
var andelen öppet arbetslösa i ålder 16-64 år 7,9 procent i Strömstad, 
en ökning med 4,3 procent i jämförelse med december 2019. 
Arbetslösheten är fortsatt högre bland män än kvinnor.

Svårigheten ligger i gapet mellan arbetsmarknadens krav och 
kompetensen hos de som står till arbetsmarknadens förfogande. 
Detta kräver ökade utbildningsresurser och långsiktiga insatser för att 
möta näringslivets behov både i nuläget och i framtiden.  

Strömstadsbyggen
Pandemin som råder kommer att fortsätta påverka verksamhetsåret 
2021. För bolagets räkning innebär detta att många hyresgäster 
har det svårt och bolaget märker av uppsägningar och en minskad 
efterfrågan på lokaler. Företagets ekonomiska utveckling bedöms som 
stabil och uthyrningsgraden förutspås vara fortsatt god. Efterfrågan på 
bostäder har under år 2020 varit stor och förväntas vara det även det 
kommande året.

De fåtal vakanser som finns beror till stor del på att bolaget reserverar 
lägenheter för evakuering i samband med rotrenoveringar.

Bolagets lån är till stor del räntesäkrade genom derivat och därmed 
så är räntekostnaden stabil de närmaste åren och bolaget har en god 
betalningsförmåga.

Under våren 2021 initierar Strömstadsbyggen Mobilitetsprojektet 
tillsammans med bland annat Kungliga tekniska högskolan och 
Sveriges Allmännytta. Projektet är forskningsbaserat för att undersöka 
möjligheten att starta upp en elbilspool i Strömstad där målet är 
ett mer effektivt utnyttjande av både bilar och parkeringsplatser. 
Planen är att elbilspoolen ska bli tillgänglig för bolagets hyresgäster 
och övriga kommuninvånare samt besökare. Faller projektet väl ut 
finns förhoppningen att forskningen kommer att bidra till att förändra 
framtidens syn på centrumnära parkering och möjligheten till att 
samnyttja resurser. 

Strömstadslokaler
Företagets ekonomiska utveckling bedöms som stabil och uthyrnings-
graden förutspås vara fortsatt god. 

Källa: Västra Götalandsregionen

Kvinnor Kvinnor Män Män

dec. 
2020

Δ dec. 
2020

Δ

Ålder 16-64 år

Riket 4,3% 0,5% 4,9% 0,6%

Västra Götalands län 4,3% 0,8% 4,7% 0,9%

Strömstad 6,4% 3,6% 8,2% 4,2%

Ålder 18-24 år
Riket 3,9% 0,3% 5,7% 0,1%

Västra Götalands län 3,6% 0,4% 5,4% 0,2%

Strömstad 5,9% 3,2% 11,1% 6,9%

Strömstads kommun: Procentuell förändring 
2000-2040 av antal invånare jämfört med år 
2019

Symbolen Δ avser förändring i procentenheter i jämförelse med motsvarande 
period föregående år. Källa: Arbetsförmedlingen

Pandemin som råder kommer att fortsätta påverka verksamhetsåret 
2021.

För bolagets räkning innebär detta en kontinuerlig och i viss mån 
varierande påverkan på hur lokaler skall nyttjas och underhållas 
till följd av smittläget. Dessutom kan vakansgraden komma att 
påverkas negativt men om detta är prognostiseringen alltför osäker i 
utgångsläget. Följdeffekterna påverkar likaså bolagets resursallokering 
då Strömstadslokaler har gemensamma projektresurser tillsammans 
med Strömstadsbyggen.   

Kommunens anskaffning av fastigheten Pilen 5 innebär ett tillskott 
till kommunens lokalinnehav och förvaltningen kommer att skötas av 
Strömstadslokaler. Detta påverkar resurstillsättning, beredskap med 
mera. Beroende på hur sammansättningen av hyresgästerna i denna 
fastighet, såväl nuvarande som kommande, kommer att se ut behöver 
det etableras en tydlig besluts- och kommunikationshantering mellan 
ägare och förvaltare.   

De största identifierade riskerna är förutom ovan nämnda även 
en eventuell förändring i kommunens lokalbehov. Att kommunen 
upprättat en lokalförsörjningsstrategi samt tillsatt en samordnare är 
ett stort plus för att komma tillrätta med alltför snabba omkastningar. 
Detta kan i sin tur påverka bolagets ekonomi och resurshantering 
positivt. 

Sammantaget kan läget summeras med att det finns en beredskap 
och kontinuerlig dialog med bolagets hyresgäster vilket är en tydlig 
framgångsfaktor.

Organisationen har under förra verksamhetsåret förstärkt sina 
projektresurser och bolaget har goda förutsättningar för att klara av 
ett något instabilt läge till följd av pandemin.

Bolagets lån är till största delen räntesäkrade genom derivat och 
därmed så förutspås räntekostnaden vara stabil de närmaste åren och 
bolaget har en god betalningsförmåga.

Strömstanet
Bolaget är fortsatt i ett uppbyggnadsskede och har mycket goda möj-
ligheter att utveckla verksamheten i och med den digitalisering som 
pågår i hela samhället. Bolaget kommer att ha en viktig strategisk roll 
i kommunens digitalisering av sina verksamheter. Digital infrastruktur 
kommer att vara en pusselbit för ett mer digitaliserat arbete som kan 
bidra till att de globala målen om hållbar utveckling kan nås.

Strömstanet har tillsammans med kommunen tagit fram ett förslag till 
en strategi för digital infrastruktur. Detta har varit ett viktigt arbete för 
att skapa förståelse för vad digital infrastruktur är och vilka möjlig-
heter det skapar. Digitala tjänster samt infrastruktur kräver någon 
form av uppkoppling och med ett stabilt och robust fibernät skapas 
möjligheter för Strömstads kommun.

0-18 år 19-30 år 31-64 år 65-79 år 80+ årÅldersgrupper:

50%

0%

2000 2010 2020 2030 2040
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Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsberättelse

Covid-19
Året har varit starkt präglad av covid-19 vilket påverkat både 
verksamheterna och det ekonomiska resultatet. Verksamheten har 
hanterat utmaningar med att kunna ställa om till nya arbetssätt 
såsom exempelvis distansundervisning inom gymnasieskolan och 
hemarbete för kontorspersonal. Införskaffande av nödvändig skydds-
utrustning inom vård och omsorg där det i perioder varit materialbrist 
hos leverantörerna. Verksamheterna har hanterat utmaningarna på 
ett förtjänstfullt sätt. Inom den kommunala hamn- och parkerings-
verksamheten så har intäkterna kraftigt minskat då Norges gräns 
stängdes. Trots stora merkostnader för kommunen så har de statliga 
stöden kompenserat upp för de ökade kostnaderna inom framför allt 
vård, omsorg och skola. Kommunen har fått kostnadsersättningar för 
både merkostnader samt sjuklöner under året, tillika har de generella 
statsbidragen ökat. Sammantaget så redovisar kommunen ett resultat 
som överstiger budgeterad nivå.

Kultur och Fritid 
Winter Word Festival hann genomföras i slutet av februari och blev 
ett välbesökt och lyckat arrangemang. Konsthallen Lokstallet kunde 
trots pandemin hålla öppet med begränsat insläpp under sommaren 
dock med inställda vernissage och konserter. Utställningen med lokala 
konstnärer var väldigt uppskattad och välbesökt.

Flera av kommunens högtider och evenemang blev digitala såsom 
Valborgsfirande, nationaldagsfirande, magiska datum och julkon-
serten. Genom dessa filmer nådde det lokala kulturlivet ut på ett 
annat sätt än tidigare år.

Under år 2020 har fritidsgården utökat sitt utbud med e-sport 
verksamhet, i projekt med biblioteket har olika aktiviteter utvecklats 
så som graffitimålning, sångtextverkstad, skrivverksamhet samt 
utveckling av pop-up bibliotek.

Agenda 2030
Arbetet med framtagande av strategi för Agenda 2030 samt utbild-
ningar om agendan har varit en av de största processerna under året.

Under hösten har en stor del av arbetet handlat om att planera och 
genomföra temaveckan Tillsammans-hållbarhetsveckan i Strömstad. 
Planering av samverkanskonferens om våld i ungas relationer har 
gjorts tillsammans med polis, brottsofferjour och Tanums kommun.

Arbete pågår med att säkerställa att upphandlingar är i linje med 
Strömstad kommuns mål och strategi för att vara fossiloberoende 
2030.

I ett led i Strömstads kommuns vision 2030 om en fossiloberoende 
kommun har det under året köpts in tio stycken biogasbilar och 
kommunen har totalt 29 stycken biogasfordon. Även fyra stycken 
el-mopeder har inköpts till sommarpersonalen för fossilfria 
transporter.

Näringsliv 
Till näringslivsfunktionen anställdes vid halvårsskiftet en näringslivs-
ansvarig och en företagslots. Företagslotsning kom som ett behov 
för att möta upp coronapandemins samhällsekonomiska effekter på 
näringslivet. Effekterna eskalerade och behovet av samordning kring 
omställningsarbete identifierades. För att möta oro och ängslan på 
arbetsmarknaden med inverkan på näringslivet så parerades behovet 
med en resursomläggning av näringslivsfunktionen.

Samhällsbyggnad
Färjeläget har färdigställts under år 2020. Arbetet avseende att 
möjliggöra för laddning av det nya hybridfartyget har pausats på 
grund av pandemin.

Projektet avloppsledningar till och från Österröds avloppsreningsverk 
har pågått under året. Projektets omfattning är att öka kapaciteten i 
avloppsledningssystemet in till Österröd samt få en ny utloppsledning 
från Österröd.

Dubblering av råvattenledning från Färingen har pågått under året 
och är nu 3,7 kilometer långt.

För att skapa en tryggare och attraktivare miljö på Oscarsplatsen har 
ny effektfull belysning installerats längs bergskanten.

Strandpromenadens renovering har fortsatt och arbetet med den 
sista etappen, Skagerack – Simons Hörna, påbörjades under hösten. 
Detta för att skapa en attraktivare centrummiljö.

I Södra hamnens småbåtshamn har tre bryggor ersatts med nya 
bryggor med tillgänglighetsanpassade ramper.

Verksamheten har under året arbetat med ett antal exploateringar 
såsom Vattentornsberget, Mällbygård och Mällbyhöjden Södra där 
det pågått arbete med planläggning och utveckling av projekten. 

För bostadsprojekten Mällbygård och Canning har det under året 
beslutats att avbryta detaljplanerna och projekten har lagts ned.

Digitalisering
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är i fokus och kom-
munen har investerat resurser och ekonomiska medel i upphandling, 
inköp, förberedelse och installation inför test och implementering av 
digitala tjänster och verktyg. På försök har verksamheterna använt 
VR-glasögon, digitala medicinskåp, digital tillsyn, taligenkänning, 
smarta toaletter, smarta duschar, mobil dokumentation och digitala 
signeringslistor. Detta arbete är en viktig del inom verksamhetsut-
veckling och förberedelse inför framtiden i en allt mer digitaliserad 
tid.

Även för brukare har verktyg som Skype och Teams använts i en 
mycket högre utsträckning.

Möjligheterna till kompetensutveckling på distans/digitalt har ökat 
markant och lett till större möjligheter till kompetenshöjning inom 
hela verksamheten. Det har inneburit att åtta personer fått möjlighet 
att studera på betald arbetstid och samtidigt få tillsvidareanställning 
under hösten 2020 och under år 2021 kommer ytterligare 14 
personer att få denna möjlighet.

Service och kvalité
En ny version av kommunens ekonomi- och e-handelssystem har 
implementerats under året. Detta är ett projekt som berört hela 
organisationen och påverkar även många i förvaltningarna. Det har 
medfört flera nya funktioner, mer automatisering av processer och 
säkrat en högre kvalitet. 

Kommunen har under år 2020 fortsatt att utveckla sitt kommuncenter 
för att stärka servicen ut mot allmänheten. Begreppet ”En väg 
in” gäller och fler tjänster och frågor kommer nu att hanteras och 
besvaras i kommuncentret.

Bra chefer och ledare är en förutsättning för en välmående organi-
sation och för att organisationen ska utföra sitt uppdrag till belåtenhet 
för invånarna. Därför satsar kommunen på sina ledare och genomför 
ett ledarutvecklingsprogram med ledarstöd, mentorsprogram och 
handledning samt olika kompetenshöjande utbildningar.  

Hemtjänst på Koster startade under augusti som en egen arbetsgrupp 
i syfte att upprätthålla samma servicenivå som på fastlandet.
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Förvaltningsberättelse

Strömstadslokaler
Under året har värmeanläggningen i badhuset bytts ut, från 
oljepannor till luft-/vattenvärmepumpar samt en bergvärmepump. 
Beräknad årlig besparing av förbränningsolja är 40 m3.

Strömstanet
År 2020 har varit ett speciellt år för Strömstanet. Distansarbete och 
karantäner har lett till ökat intresse för digitala tjänster. Under året 
som gått har ytterligare 400 fastigheter i Strömstad anslutit sig till det 
kommunala fibernätet. År 2020 avslutades med fiberdragningar i ett 
av Strömstads äldsta områden, Bukten.

Det har varit utmaningar att nå ut med information under rådande 
pandemi och under hösten gjordes en introduktionsfilm för fiber för 
att kunna sprida information om stadsnätet digitalt. Under året har 
fokus legat på att öka intresset i vissa områden, vilket har gett effekt. 
Intresseanmälningarna på exempelvis Sydkoster har ökat till cirka 30 
procent. 

Under året har bolaget bistått mobiloperatörer med fibrering av 
mobilmaster, som ett steg i förberedelser inför den kommande 5G 
satsningen. 

Strömstads Badanstalt
Coronapandemins första bekräftade fall kom till Sverige den 1 februari 
2020. Pandemin har sedan dess ställt bolaget inför stora utmaningar. I 
mars stängde Norge sin gräns mot Sverige, vilket minskade kundflödet 
till verksamheten.

I november stängde bad- och gymverksamheten ner. Barnbassängen 
har under hela år 2020 varit stängd, vilket påverkar besöksantalet och 
ekonomin negativt.

Strömstadsbyggen
Bolaget har genomfört ett antal åtgärder avseende utemiljön för 
att ge hyresgästerna en trevligare och tryggare utevistelse. Det 
har genomförts uppdateringar på de större lekplatserna så som 
Korpeberget, Rådhusberget och Bergsliden. Många grönytor har 
antingen föryngrats eller nyplanterats. Flera kvarter har även 
utrustats med bättre belysning utomhus. Under år 2020 påbörjades 
genomförandet av montering av hjärtstartare i bolagets fastighetsbe-
stånd, arbetet kommer fortlöpa under år 2021.

Kulturhuset Skagerack i höstljus.
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Väsentliga personalförhållanden
Följande personalnyckeltal redovisas i enlighet med 
Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommenda-
tioner samt enligt en överenskommelse i de nordbohus-
länska kommunernas nyckeltalsprojekt. Om inte annat 
anges avser uppgifterna i redovisningen 1 november res-
pektive år och redovisar personal som är månadsavlönade 
och anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB). 

Kvinnor Män Totalt

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Antal 964 968 967 288 292 308 1252 1260 1275
Andel 77 0 76 8 75 8 23 0 23 2 24 2

Total hade 1 271 personer en anställning med månadslön den  
1 november 2020. Andel män fortsätter sakta att öka och är nästan 
25 procent av antalet anställda.

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män Samtliga

86,1 74,7 83,4

Andel tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön 2020

Syss.grad 0-74% 75-99% 100% (Heltid)

Kön Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

% 4,0 3,1 12,8 3,9 83,2 93,0

Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad och kön 
(tillsvidareanställda)

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1 275 
månadsavlönade i november så hade drygt 83 procent en tillsvidare-
anställning. Det är ökning jämfört med föregående år vilket är positivt 
och tyder på en stabilare personalplanering men också på att till 
exempel antalet personer som är ersatta med en vikarie på grund av 
sjukdom har minskat.

Behovet av att anställa på visstid har till stor del att göra med 
kravet på behöriga lärare i skolan som i enlighet med skollagen 
inte kan anställas på tillsvidareanställningar utan lärarlegitimation. 
Behörighetskravet har utökats och gäller numera även för lärare i 
fritidshem. 

Förvaltning Män Kvinnor Totalt

Kommunledningsförvaltningen 22 37 59
Socialförvaltningen 55 352 407
Barn- och utbildningsförvaltningen 78 414 492
Tekniska förvaltningen 55 7 62
Miljö- och byggförvaltningen 20 23 43

Totalt 230 833 1 063

Av kommunens tillsvidareanställda är det 85,3 procent som har en 
heltidsanställning. Det är en ökning med cirka två procentenheter 
mellan 2019 och 2020. I tabellen redovisas andelen kvinnor 
respektive män per sysselsättningsgrupp. Inom socialförvaltningen 
har under en längre tid arbetet med heltidsresan pågått vilket är 
förklaringen till den ökade andelen heltider. Att anställa på heltid är 
inte bara en jämställdhetsfråga utan även en fråga om kompetensför-
sörjning i verksamheterna.

Anställda fördelade efter ålder och kön, samt medelålder per 
förvaltning

Ålder Totalt

-29 11,4 % KLF 47,4 år

30-39 17,6 % SF 46,4 år

40-49 28,3 % BUF 45,7 år

50-55 17,2 % TF 48,8 år

56- 25 4 % MBF 45 6 år

Totalt 46,2 år

2017 2018 2019 2020

Kvinnor 30 080 kr 30 813 kr 31 642 kr 32 697 kr

Män 32 255 kr 32 728 kr 33 610 kr 34 726 kr

Totalt 30 523 kr 31 222 kr 32 058 kr 33 136 kr

Medellön per kön

Medellönen i kommunen har ökat med 1 078 kr det senaste året 
vilket är en ökning med 3,3 procent. I denna löneökning ingår årligt 
löneöversyn samt löneglidning till följd av rekrytering. Kvinnornas 
medellön är 94,1 procent av männens lön vilket är samma skillnad 
som förra året. Kommunen arbetar aktivt med arbetsvärdering av 
befattningar för att kunna jämföra skillnader mellan lika och likvärdiga 
arbeten.

Personalomsättning 
Personalomsättning per förvaltning

2018 2019 2020

Förvaltning Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran Inkl penion/
sjukersättning

Egen begäran

KLF 13,00 % 8,12% 1,75 % - - -

SF 10,85 % 8,57 % 11,59 % 8,39 % 11,51 % 8,01 %

BUF 11,23 % 9,14 % 9,00 % 6,43 % 6,78 % 5,34 %

TF 7,05 % 7,05 % 12,43 % 6,21 % 6,43 % 4,82 %

MBF 28,21 % 22,16% 4,47 % 2,23 % 9,07 % 6,81 %

Totalt 11,57 % 9,24 % 9,63 % 6,65 % 8,28 % 6,09 %

Personalomsättningen minskar både när det gäller totalt och när 
vi endast tittar på egen begäran. Det är viktigt att tänka på att på 
mindre förvaltningar så ger enstaka personer ett väldigt stort utfall 
på procentsatsen. Personalomsättningen har även minskat inom 
barn- och utbildningsförvaltningen vilket är väldigt positiv med tanke 
på det svåra rekryteringsläget och konkurrens om behöriga lärare 
som gäller i hela landet. Det är fortfarande  stora pensionsavgångar 
och kommunen arbetar både på kort och på lång sikt när det gäller 
handlingsplaner för kompetensförsörjning.

Förvaltningsberättelse

Personalvolym 
Totalt antal anställda personer per år fördelade efter kön och 
totalt: 

Medelåldern har minskat något jämfört med föregående år och vi kan 
se en ökande andel i de yngre åldersgrupperna. 
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Att jämföra sjukfrånvaron 2020 med tidigare år är svårt med tanke 
på pandemin och de direktiv om att stanna hemma vid minsta 
symptom som har gällt sedan i mars. Att sjukfrånvaron trots detta 
endast är en knapp procentenhet högre än föregående år tolkas som 
att kommunen hade haft en sjunkande siffra om 2020 hade varit ett 
vanligt år. Antalet dagar som räknas som långtidssjukfrånvaro har gått 
ned vilket naturligtvis har stor påverkan på statistiken. Anledningen 
till sjunkande långtidsfrånvaro är tidiga insatser vid frånvaro, tydliga 
rutiner för rehabiliteringsarbetet och ett ökat fokus på arbetsmiljöfrå-
gorna med bland annat hållbara scheman i fokus.

2018 2019 2020

KLF 2,50 2,66 3,36

SF 8,95 9,27 10,18

BUF 6,43 6,11 7,23

TF 1,22 4,11 2,05

MBF 4,33 4,79 7,74

Totalt 6,87 6,97 7,88 

Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid (mäts på alla 
anställningar och löneformer)

Sjukfrånvaro

Män Kvinnor

2019 2020 2019 2020

KLF 1,30 1,97 6,63 4,30

SF 7,88 8,81 9,61 10,40

BUF 2,97 4,50 6,82 7,89

TF 4,20 1,86 3,53 3,51

MBF 1,60 1,27 8,01 14,22

Totalt 4,45 4,78 7,83 8,95

Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning 

Sjukfrånvaron i procent efter åldersgrupper, totalt och kön

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

   > 29 år 3,76 8,11 6,78

30-39 år 5,76 8,83 8,04

40-49 år 4,48 9,54 8,35

50-55 år 4,75 8,36 7,61

  56 <  4,96 9,15 7,96

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män

27,72 72,28

Andel tillsvidareanställda

Andelen tillsvidareanställda är i övervägande del män.

Män Kvinnor Totalt

Ekonomi, ADM 1 5 6
Bobutik 0 4 4
Förvaltning 5 1 6
Fastighetsskötsel 15 0 15

  Totalt 21 10 31

Andel tillsvidareanställda fördelade per avdelning och kön

Anställda fördelade efter ålder och kön

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

  -29 10,0 % 4,9 % 6,5 %

30-49 70,0 % 33,3 % 45,1 %

50 - 20,0 % 61,8 % 48,4 %

  Totalt 10 21 31

Personalredovisning AB StrömstaNet per 201231
Samtliga anställda i bolaget är män.

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män

0 100

Personalvolym

Män Kvinnor Totalt

Net 3 0 3
   Totalt 3 0 3

Andel tillsvidareanställda fördelade per avdelning och kön

Anställda fördelade efter ålder och kön

Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt

   -29 0 % 0 % %

30-49 0 % 100 % 100 %

50 - 0 % 0 %  %

Totalt 0 3 3

Förvaltningsberättelse

Håller med och 
Håller helt med

Jag anser att jag får tillräckligt med information om 
vad som gäller inom kommunen avseende 
coronasituationen 

76 %

Jag känner förtroende för hur Strömstads kommun 
hanterat och hanterar coronasituationen

59 %

Jag känner mig trygg med de skyddsinsatser 
som gjorts på arbetsplatsen, till exempel 
skyddsutrustning, avståndsmarkeringar, tillgång till 
handhygien etc

54 %

Kort redovisning av frågor i medarbetarenkäten med anledning av 
pandemin

Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor oavsett förvaltning och 
åldersgrupp. Viktigt att tänka på att det på små förvaltningar ger stort 
utslag med enstaka individer. Det är ändå värt att notera den höga 
sjukfrånvaron på miljö- och byggförvaltningen. 

Det är många faktorer som spelar in när det gäller sjukfrånvaro. Det 
är dels arbetet och arbetssituationen men även den totala livssitua-
tionen, stress och andra hälsofaktorer. Det är viktigt att arbeta med 
att säkra upp arbetsmiljön både när det gäller fysisk och psykisk miljö 
samt när det gäller arbetsorganisation. Inte minst ett år som detta då 
pandemin har inneburit stor påfrestning på personalen i kommunens 
verksamheter.  

Många av de anställdas arbetsuppgifter har inneburit risk för 
smittspridning och krävt åtgärder för att minska dessa risker. Det har 
också inneburit oro hos kommunens medarbetare. Dels för sin egen 
hälsa men också oro för att sprida smitta. I årets medarbetarenkät 
ställdes frågor kring pandemin till alla kommunens anställda och det 
framgår att mer än hälften av medarbetarna känner så stark oro kring 
coronasituationen att det påverkar dem negativt. 

Personalredovisning AB Strömstadsbyggen per 
201231
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Förväntad utveckling

Förvaltningsberättelse

Det är svårare än någonsin att försöka förutse hur 
kommunen, landet och världen kommer att utveckla sig. 
Kommunen har upplevt en lång period av stängd gräns 
mot Norge vilket får stor påverkan på Strömstad som 
handelsplats och turiststad. Vaccinering mot covid-19 pågår 
och förhoppningsvis kommer detta att leda till minskad 
smittspridning och åter igen öppnade gränser. 

Internationell utveckling 
Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i världen. 
Coronapandemins ekonomiska konsekvenser är svåra att förutse. 
Förra årets rekordsnabba konjunkturkollaps och dess effekter på sam-
hällsekonomin tycks i nuläget ligga bakom oss. Kollapsens bottennivå 
har passerats både globalt och i Sverige men återhämningen från 
föregående års kraftiga ras kommer att ta tid. 

På senare tid har coronapandemin tagit ny fart och nya restriktioner 
har införts i flera länder. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen 
är därför mycket stor. Som utgångspunkt för det ekonomiska 
scenariot antar Folkhälsomyndigheten ändå att smittspridningen 
globalt kulminerar i år och att den globala trenden för året blir ett 
gradvis minskat antal smittade. Scenariot utesluter inte faser av ökad 
smittspridning i länder eller regioner, mer tillfälligt eller mer utdraget.

Sedan februari 2020 har pandemin överskuggat allt annat och skiftat 
fokus bort från tidigare makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad 
kvarstår flera av de riskfaktorer som många tidigare talat om. Ett 
exempel på en sådan riskfaktor är följderna av Brexit där det fortfa-
rande inte går att utesluta en betydande negativ påverkan på den 
europeiska ekonomin. En annan riskfaktor är de ökade spänningarna 
mellan USA och Kina. Trots Bidens intåg som president i USA finns det 
risk att detta frågetecken tynger den fortsatta konjunkturuppgången 
globalt – så länge avtalsfrågor inte lösts och geopolitiska konflikter 
består.

Norge
Det ekonomiska läget i Norge betyder mycket för utvecklingen i 
Strömstad. Närheten till Norge har tidigare medfört att Strömstad 
varit mindre sårbar för svenska utvecklingstrender. Historiskt har det 
visat att nationella trender inte får lika stor påverkan på Strömstad 

skulle sannolikt leda till att hotell-, restaurang- och transportbran-
scherna kan börja återhämta sig.

Det har skett en betydande ökning av antalet konkurser, främst inom 
hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen. Dessa 
branscher har permitterat i lägre utsträckning jämfört med andra. 
Däremot är investeringskostnaderna vad gäller fysiskt kapital i dessa 
branscher lägre jämfört med industrin och verksamheter går därför 
snabbare att bygga upp igen. Många av de som blivit arbetslösa 
under år 2020 skulle kunna återanställas igen år 2021.

Arbetslösheten kan också bli kvar på en hög nivå en längre tid när 
exempelvis nyexaminerade inte hittar arbete och sedan riskerar att 
trängas ut av personer med färskare examen när konjunkturen vänder 
uppåt.

För kommunen betyder det inte bara lägre skatteintäkter men också 
risk för högre kostnader i underhållsstöd.

Runt hörnet väntar också stora utmaningar när det gäller den 
demografiska utvecklingen och som späs på av pandemins långsiktiga 
konsekvenser. Sveriges kommuner och regioner räknar med att 
behoven av välfärd, främst äldreomsorg, kommer att öka. Samtidigt 
måste sektorn hantera brist på arbetskraft och fortsatt stora behov av 
investeringar.

Kommunens kostnader kan stiga till följd av stöd till hårt belastad per-
sonal, hantering av psykisk ohälsa och sociala problem som isolering 
och andra påfrestningar kan ha fört med sig hos invånarna. Stöd till 
barn och unga som till följd av distansundervisning och störningar i 
skolarbetet kan komma att innebära ökade kostnader. Likaså kan stöd 
behövas till de som blivit arbetslösa, särskilt de i utsatta grupper, så 
att de kommer i arbete igen. Kommunen behöver få igång ett lokalt 
idrotts-, kultur- och näringsliv som tvingats bromsats upp och som i 
vissa fall lidit en stor skada ekonomiskt. 

I nuläget fokuserar kommunen på att lösa situationen och se till att 
verksamheterna fungerar så bra som möjligt. 

Strömstads kommun har i Vision 2030 att vara 15 000 invånare. 
Kommunen ser av Statistiska centralbyråns prognos att det kan bli 
svårt att uppfylla. Kommunen arbetar vidare med att påverka sin 
attraktivitet och kunna erbjuda bra boende och sysselsättning till 
kommande invånare.

i jämförelse med andra delar av landet. Detta förändras dock 
radikalt när gränsen stängs och kommunen inser hur beroende den 
är av norrmännen. Det som då händer i Sverige i övrigt förstärks i  
kommunen och får en ackumulerad effekt.

Det första halvårets utveckling i Norge kommer i väsentlig omfattning 
bero på hur smittspridningen utvecklar sig. Snabbt utförd vaccinering 
kommer att bidra till en positiv utveckling, men fortsatt måste det 
räknas med outnyttjad produktionskapacitet och hög arbetslöshet i 
Norge fram till sommaren. Detta kommer att resultera i en minskad 
efterfrågan på konsumtionsvaror.

Från Statistisk Sentralbyrå (SSB) och Norges Bank kommer en relativt 
optimistisk bild och det förutspås att Norge hösten 2021 kommer att 
ha återhämtat sig till den nivå som rådde i landet före februari 2020.

Från SSB kommer beräkningar på ökade bostadspriser och det kan 
medföra att styrräntan höjs i Norge kommande sommar. 

Enligt Norges Bank kommer sannolikt hushållens ökade konsumtion 
att utgöra en väsentlig bidragande orsak till återhämtningen i slutet 
av år 2021.

Nationell utveckling 
Enligt Konjunkturinstitutet kommer vaccineringen innebära att 
återhämtningen kan ta fart från och med andra kvartalet 2021. Det 
framgår av den nya prognosen i Konjunkturläget.

Lågkonjunkturen förblir ändå djup under år 2021 och arbetslösheten 
uppgår i genomsnitt till nio procent.

Trots att finanspolitiken varit mycket expansiv under år 2020 för att 
stödja ekonomin under pandemin och trots rekordstora budgeterade 
ofinansierade åtgärder för år 2021 är de offentliga finanserna 
fortfarande starka. Om konjunkturen av någon orsak skulle utvecklas 
betydligt sämre än prognostiserat finns det därför fortfarande ett 
stort manöverutrymme för att stödja ekonomin med ytterligare 
offentliga medel år 2021. 

Covid 19-pandemin har till skillnad från finanskrisen, främst drabbat 
branscher som sysselsätter outbildad arbetskraft och för vilka det kan 
ta tid att hitta nytt arbete.

Samtidigt styrs arbetsmarknadens utveckling framöver i hög 
utsträckning av covid 19-pandemins fortsatta förlopp. Ett effektivt 
vaccin, som kan börja distribueras under första halvåret av år 2021, 
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningen regleras genom lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning. Av 4 kap. 1§ framgår att 
årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, resulta-
träkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter samt en drift- 
och investeringsredovisning (för kommunens interna redovisning). 
Av 12 kap. 1 § framgår att årsredovisningen även ska innehålla en 
sammanställd redovisning (koncernredovisning). Denna består 
av en sammanställd resultat- och balansräkning för kommunen 
samt de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 
Kommunen ska enligt den kommunala redovisningslagen följa god 
redovisningssed avseende bokföring och redovisning. Kommunen 
följer i allt väsentligt lagen och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper 
Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto 
redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande 
belopp har tagits upp som en kortfristig skuld. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter 
att tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar används 
den linjära metoden. Inkomster från gatukostnadsersättningar och 
andra bidrag till finansiering av investeringar från privata aktörer 
intäktsförs i takt med att investeringen färdigställs och intäkts- 
kriterierna är uppfyllda, det vill säga när investeringen är färdig att 
tas i drift, har kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten 
ska därför till fullo vara intäktsförd. I den mån en avgift eller 
ett offentligt bidrag är hänförbart till en investering, intäktsförs 
inkomsten på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och 
förbrukning. För befintliga investeringar tillämpas huvudsakligen 
följande avskrivningsperioder:

• Maskiner och inventarier 3, 5, 7, 10, 15 och 20 år
• Anläggningar för hamn/gator- och vägar/vatten- och 

renhållning 10, 15, 20, 25, 30, 33, 46, 50, 70 och 75 år
• Mark och konst – ingen avskrivning

 
Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en 
nyttjandeperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp. 

Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR R4

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. 
Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i den mån de inte avser avgifts- 
bestämd ålderspension. Den avgiftsbestämda delen avseende 2020 

har kostnadsförts och redovisas som kortfristig skuld.  Den årliga 
förändringen av pensionsavsättningen redovisas som verksamhets-
kostnad och de finansiella kostnaderna redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensionskostnader har belastats 
med särskild löneskatt.

Ackumulerade resultat samt årets resultat för vatten- och av-
loppsverksamhet-, fjärrvärme- och avfallskollektiven har överförts 
till vardera investeringsfond och redovisas som skuld i kommunens 
balansräkning. Avfallskollektivet har sedan 2012 en investeringsfond 
som avser två förrådsbyggnader och energihuset på återvinnings- 
centralen. 

Under 2019 har en genomgång av vatten- och avloppsverksam-
hetens anläggningsregister gjorts. Detta har resulterat i justering 
av avskrivningstider för anläggningarna och anslutningsavgifterna. 
Den genomsnittliga avskrivningstiden i verksamheten uppgår nu till 
46 år (tidigare uppgick den till 40 år). Konsekvensen av detta är att 
anläggningsvärdet skrivits upp med 25,3 mnkr som en resultateffekt 
2019. Från och med 2020 tillämpas de nya avskrivningstiderna. 

Intäkter från anslutningsavgifter tillförs resultatet med 10 procent 
av årets anslutningsavgifter. Resterande 90 procent av anslutnings-
avgifterna från tidigare år periodiseras fram till och med 2019 med 
1/30-del per år, i enlighet med rekommendationerna. I och med 
förändringen av avskrivningstiderna i verksamhetens anläggnings-
register periodiseras anslutningsavgifterna från 2020  med 1/46-del 
per år för att harmoniera med den genomsnittliga avskrivningstiden i 
anläggningsregistret.

I rörelsekapitalet är 8 mnkr öronmärkt i en investeringsfond för 
framtida investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strategiska 
åtgärder.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell 
omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR R7. Portföljens förvaltning 
regleras av fullmäktige antaget reglemente KF2007-06-14/140. 
Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärde.

Den nya redovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 anger 
att möjligheten till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
tagits bort och tidigare års uppskrivningar behöver därför återföras. 
Detta gäller insatskapital i Kommuninvest. Återföringen minskar den 
finansiella anläggningstillgången och samtidigt minskas eget kapital 
med motsvarande belopp. Någon resultateffekt uppstår inte med 
anledning av denna justering. Den nya lagen anger även att finansiella 
instrument ska värderas till verkligt värde. Detta gäller kommunens 
innehav i korta placeringar samt pensionsfonder. Dessa har tidigare 
värderats till anskaffningsvärde. Från och med årsskiftet 2019 tas 
dessa upp till marknadsvärde och får för året 2020 en resultat- 
påverkan. Gatukostnadsersättningen som tidigare var upptagna bland 

de långfristiga skulderna har i enlighet med nya redovisningslagen 
överförts till eget kapital. 

I samband med ny kommunal redovisningslag har Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) tagit fram nya rekommendationer för 
vilka kostnader som får belasta ett exploateringsprojekt. De rekom-
mendationer som RKR tar fram tillämpas som normerande praxis 
i kommunen. Denna nya rekommendation innehåller anvisningar 
hur personalkostnader får belasta exploatering/investeringsprojekt. 
Från och med 2020 får endast direkta lönekostnader och sociala 
avgifter bokföras som en exploaterings/investeringskostnad. Övriga 
omkostnader i samband med egen personal ska bokföras som en 
kostnad på driftbudgeten. Från och med 2020 ska även kostnader för 
framtagande av översiktsplan, detaljplaner, förstudie, projekterings-
utgifter (om det inte bedöms som sannolikt att de kommer leda till 
ett genomförande), samt utgifter för marknadsföring och försäljning 
bokföras som en kostnad på driftbudgeten. Den nya rekommen-
dationen innebär byte av redovisningsprincip och upparbetade 
historiska värden till och med 31 december 201931 redovisas som 
korrigeringspost i ingående eget kapital år 2020. Tidigare års nedlagda 
kostnader på exploateringsprojekt avseende bland annat detaljplaner 
och kostnader för egen personal kommer att minska ingående eget 
kapital vilket kommer ge en förändrad soliditet. Jämförelsetalen för år 
2019 är omräknade enligt den nya rekommendationen.

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala 
koncernen Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre helägda 
koncernföretag vilka är AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår två 
helägda bolag som är Strömstadgaragen och Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med 
förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter 
räknas intjänat kapital in i koncernens eget kapital. Den samman-
ställda redovisningen grundas på preliminära bokslut för företagen. 
Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna 
har i allt väsentligt eliminerats. Vid upprättande av koncernredovis-
ningen tillämpas i första hand kommunens redovisningsprinciper.

AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar kompo-
nentavskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 2014 enligt 
BFNAR 2012:1 (K3).  AB Strömstadslokaler redovisar enligt K3 sedan 
2016. AB Strömstad Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2016:10 (K2).
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Hållbarhetsredovisning
Fortsatt arbete för hållbar utveckling
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2020 att Strömstad år 2030 
ska uppfylla de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. 
Under år 2020 genomfördes bland annat utbildningsinsatser om 
Agenda 2030 och en strategisk plan har tagits fram för beslut i början 
av år 2021. 

Enligt Strömstads kommuns värdegrund ska barnets perspektiv och 
folkhälsoperspektivet beaktas. Strömstads kommuns folkhälsoarbete 
utgår från det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Enligt barnkonventionen har alla barn oavsett bakgrund 
rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets 
bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad år 2030 
vara en fossiloberoende kommun. En strategi har tagits fram för att 
nå målet som fokuserar på fyra områden: transporter, klimatsmart 
och hälsosam mat, sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt 
förnybara och resurseffektiva varor och tjänster. 

Agenda 2030 - en global handlingsplan för 
omställning
FN:s medlemsländer antog i september år 2015 Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan för hur världens alla 
länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld inom 
planetens gränser fram till år 2030.  För att Agenda 2030 ska genom-
föras krävs ett globalt förhållningssätt; vi behöver förståelse för hur de 
lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och 

representanter från både näringsliv och kommun. På grund av 
pandemin fick årets program anpassas till rådande restriktioner men 
ambitionen är att Tillsammans på sikt blir en vecka fylld med viktiga, 
intressanta, roliga, allvarliga, spännande, inspirerande och insiktsfulla 
events som kopplar till de 17 globala målen. Några hållpunkter ur 
2020 års program: Nya permanent belysta områden i Strömstad, 
gratis cykelservice, politikerutbildning om Agenda 2030, digital 
Yoga, tipspromenad för barn i Strömsdalen, teaterföreställningar för 
skolelever, föreläsningar om elbilar och solceller samt cykelaktiviteter.

Klimatlöften
Kommunernas klimatlöften består av insatser på 20 områden där 
en kommun som organisation har rådighet och med en möjlighet till 
en väsentlig minskning av utsläppen. Arbetet samordnas av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Kommunen har ansvar för att 
de antagna klimatlöftena genomförs. 

I december 2020 antog kommunstyrelsen följande klimatlöften för 
Strömstads kommun 2021.

• Vi använder en klimatstyrande resepolicy
• Våra nya personbilar är miljöbilar
• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
• Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i 

kommunala bostadsbolag
• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
• Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar
• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
• Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet 

och har mål
• Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
• Vi producerar egen solel
• Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 

obligation
• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

att lokalt agerande får globala konsekvenser. De globala målen måste 
ses som en helhet, där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter 
har samma tyngd och där ingen lämnas utanför. Kommuner är viktiga 
aktörer i genomförandet av agendan. Här förändrar vi samhället, är 
länken mellan medborgare och myndighet och är de mest lämpade 
att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.

Bilden illustrerar förhållande och beroende mellan agendans olika dimensioner 
där den ekologiska dimensionen utgör basen för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Miljödimensionen; är det vi har att förhålla oss till. Sociala 
dimensionen; är det vi vill uppnå. Ekonomiska dimensionen; är verktyget, 
medlen. Bild från Johan Rockström, Stockholm Resilience Center.  
Illustration: J. Lokrantz/Azote

Tillsammans – Hållbarhetsveckan i Strömstad
Tillsammans – Hållbarhetsveckan i Strömstad är en satsning med 
syfte att inspirera, lyfta, skapa debatt och förståelse för hållbar-
hetsfrågor. Veckan inleds med det redan etablerade evenemanget 
Strömstad in Light och följs upp av en inspirerande vecka där bland 
annat den tidigare Mental hälsa-veckan är integrerad. Temaveckan 
ska vara ett forum för alla som vill engagera sig och drivs av 
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Utmaningar i hållbarhetsarbetet
Med utgångspunkt från de utbildningar och workshops som genom-
förts för chefer och politiker under år 2020, har utmaningar inom 
följande hållbarhetsmål identifierats för Strömstads kommun. 

• Mål 4 God utbildning för alla
• Mål 7 Hållbar energi för alla
• Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
• Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

God utbildning för alla - Säkerställa 
en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla
 

Det finns en stark koppling mellan utbildningsnivå och hälsa. 
Utbildningsnivån påverkar individens möjligheter för egna val 
av livsstil och arbete. I Sverige skiljer det 6 år i medellivslängd 
mellan de som endast har förgymnasial utbildning och de som har 
eftergymnasial. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten ökar 
långsamt utbildningsnivån i Strömstad liksom i resten av riket. 
Nivån är förhållandevis låg jämfört med riket men ungefär i nivå 
med kommunerna i Norra Bohuslän. Kvinnor i Strömstad har högre 
utbildningsnivå än män. I Strömstad har behörigheten till gymnasiet 
ökat från 76 procent år 2019 till 85,5 procent år 2020. Behörigheten 
är högre hos flickor (88,5 procent) än pojkar (83 procent). Även andel 
gymnasieelever som tar examen inom 4 år har ökat från år 2019 (59 
procent) till år 2020 (65 procent), här finns också en skillnad mellan 
könen, där 71 procent av kvinnorna tar examen inom 4 år i jämförelse 
med 63 procent av männen (SCB & Skolverket). 

Hållbar energi för alla - Säkerställa 
tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern 
energi för alla

 
Vision 2030 säger att Strömstad ska vara en fossiloberoende 
kommun, det gäller inte bara kommunens egna verksamheter utan 

alla aktiviteter inom kommunens gränser. Transporter är den sektor 
som har den största andelen av klimatpåverkande utsläpp. Ett nyck-
eltal för detta mål handlar om minskade försäljningsvolymer gällande 
fossila drivmedel räknat per invånare. I jämförelse med startåret 2016 
ses en tydlig minskning år 2019, försäljningen av fossila drivmedel 
har minskat med 16 procent. Det beror främst på att år 2019 är det 
första helåret med lagstadgad reduktionsplikt, det vill säga att en viss 
andel i bensin och diesel ska vara förnybar och denna andel kommer 
succesivt att öka. Under år 2019 var reduktionsplikten för bensin 
4,2 procent och för diesel 20 procent. Underlaget för år 2020 är inte 
klart men en nedgång kan förväntas på grund minskade resor under 
pandemin och en höjning av lagstadgad låginblandning i diesel som 
under år 2020 ska vara minst 21 procent.

Förberedelser för att starta upp matavfallsinsamling påbörjades 
under år 2020 i Strömstads kommun. Insamlingen kommer att starta 
år 2021 och matavfallet kommer att rötas till biogas för bland annat 
fordonsbränsle.

Under år 2020 tecknades ett avtal med ett privat företag om 
uppförande av laddpunkter på kommunal mark, det blir på befintliga 
parkeringsplatser på Torskholmen. Några av de nya laddpunkterna 
kommer vara snabbladdare med en möjlig kapacitet på minst 50 kW.

När det gäller antal laddpunkter per person så ligger Strömstads 
kommun bland de högre i regionen.

Kommunen erbjuder liksom tidigare kostnadsfri och oberoende 
energi- och klimatrådgivning för alla privatpersoner, organisationer 
och företag. Det har funnits en särskild resurs för rådgivning gällande 
transporter under år 2020. Det finns fortsatt ett stort intresse från 
invånare och verksamheter kring solceller men även intresset för 
fossilfria transporter och särskilt ladd-infrastruktur ökar. Föreläsningar 
om solel och laddbara fordon har ordnats under året och en av dem 
har spelats in och finns att tillgå när man vill på kommunens hemsida.

Även i år har det sommartid funnits ”Parkeringsbussar” för att minska 
trängsel i biltrafiken i Strömstads tätort.  Bussarna underlättar för 
besökande att använda infartsparkeringarna. 

Några företag i kommunen har deltagit i Cykelvänlig arbetsplats. 
Vintern 2019/20 genomfördes även Vintercyklist som innebär att 
några invånare får prova dubbdäck på sin cykel och som motpre-
station lovar att cykla och dela med sig av sina erfarenheter. Dessa 
projekt, som är initierade av Västtrafiks avdelning ”Hållbart resande 
väst” är även i gång vintersäsongen 2020/21.

Strömstads kommun är anmäld till Cykelvelometern 2020, vilken 
innebär en genomlysning och konkreta råd av Cykelfrämjandet när 
det kommer till kommunens arbete för att underlätta och öka cykling 
i kommunen. Resultatet presenteras under år 2021.

Kommunens fossilfria resor i siffror
Ett nyckeltal för hur den kommunala organisationen bidrar till 
fossilfrihet är andelen personbilar i bilparken som kan köras fossilfritt, 
vid årsskiftet 2020/21 är 39 procent fossilfria. Kommunens leasing-
bilar byts fortsatt successivt ut till bilar med gasdrift och en ökning 
har skett under året. Hos bolagen ligger nivån kvar på ungefär samma 
nivå som förra året, hos Strömstadsbyggen AB är nu över 70 procent 
av bilarna fossilfria, mestadels gas men också el.

Under år 2020 kördes cirka 145 000 mil med kommunens alla 
fordon vilket är en minskning med 10 000 mil (6 procent) jämfört 

I vilken utsträckning 
användes varje bränsle? 
Så här blev utfallet för år 
2020 när det gäller andel 
körda kilometer  
per bränsle.
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skillnader. Jämlikhetsperspektivet behöver förstärkas där åtgärder 
mer än idag skulle behöva målgruppsanpassas. Exempel är infor-
mation till och dialog med allmänheten som kan behöva riktas till 
vissa målgrupper. Folkbildning och medborgardialog kommer att vara 
viktiga framöver för att engagera och involvera alla nivåer i samhället i 
arbetet med Agenda 2030.

När individer och grupper upplever att de inte har möjlighet att 
påverka sina egna livsvillkor eller samhällsutvecklingen känner 
de i mindre utsträckning tillit till sin omgivning och en känsla av 
maktlöshet och utanförskap uppstår. Grupper med lågt valdeltagande 
har till exempel en lägre självskattad hälsa än dem med högre 
valdeltagande. 

Ett prioriterat målområde i Strömstads kommuns folkhälsoplan är 
delaktighet och inflytande. 

Barns rätt till inflytande är en av grundprinciperna i barnkonventionen 
och i Sverige är detta integrerat i de lagar och regler som styr 
kommunens verksamheter. För att underlätta för barn och unga att 
påverka vad som händer i kommunen har kultur, fritid och folkhälsa 
avsatt medel i en ungdomspott. Ur potten ska barn och unga enkelt 
kunna ansöka om bidrag för att arrangera olika typer av aktiviteter. 

I samverkan med polisen genomför Strömstads kommun årligen 
en trygghetsundersökning inom ramen för det brottsförebyggande 
arbetet. År 2020 upplevde 58 procent av de som svarade att de sällan 
eller aldrig känner sig otrygga (år 2019, 53 procent). Det som skapar 
trygghet är god belysning, synligare polis och ”folk på stan”. Det som 
skapar otrygghet är dålig belysning, trafik, samt färre människor som 
rör sig utomhus. I SCBs medborgarundersökning år 2020 har den 
upplevda tryggheten fått ett högre betygsindex än år 2018.

I SCBs medborgarundersökning från år 2020 har kommunens Nöjd-
inflytande-index höjts sedan år 2018 och ligger nu i nivå med 2016 
års resultat. Dock ligger Strömstad lågt med ett index på 42 där under 
40 är ej godkänt och över 55 är godkänt. 

De kommunala bolagen
Strömstadsbyggen
Mobilitetsprojektet Strömstad
Då källor visar att mer än 80 procent av Allmännyttans klimatpå-
verkan är kopplade till transporter till och från våra bostäder, tackade 
Strömstadsbyggen under år 2020 ja till att vara med i ett forsknings-
projekt för att hjälpa till att minska vårt klimatavtryck och bli bättre på 
att använda det vi redan har – genom delningsekonomi.

Mobilitetsprojektet Strömstad är ett samarbete mellan Kungliga 
Tekniska högskolan, Sustainable innovations, Sveriges Allmännytta, 
Move About och Strömstadsbyggen. Projektets huvudmål är att starta 
och driva en elbilspool med syfte att; på sikt minska antalet bilar i 
staden och behovet av nya parkeringsplatser vid nybyggnation till 
förmån för exempelvis stadsutveckling. Elbilspoolen kommer inled-
ningsvis bestå av tre bilar som utgår från parkeringshuset “Hajen” 
och delas mellan Strömstadsbyggens boende och de kommunala 
bolagens personal, men kommer även finnas tillgänglig för andra, 
exempelvis besökare till platsen Strömstad. 

Strömstadsbyggen ser en stor potential och ett värde för bolagets 
hyresgäster att få tillgång till denna tjänst. Hyresgästen kommer 
enkelt att kunna boka bilar via en app.

Bolagets samarbetspartners står för analys, förstudie, support och 
erfarenhet. Mobilitetsprojektet ska vara igång under våren 2021.

Energi
Köpt elenergi under året är sju procent lägre än föregående år. 
Efter normalårskorrigering uppgår minskningen till två procent. 
Att normalårskorrigera innebär att den förbrukning som används 
för uppvärmning justeras på grund av att klimatet varierar mellan 
åren. De senaste åren har varit mildare än normalåret, som är ett 
medelvärde av åren 1981 till 2010, enligt data från SMHI.

Att veta hur stor del av den totala energiförbrukningen som används 
för uppvärmning förutsätter att bolaget har undermätning av 
energiförbrukningen.

Strömstadsbyggen har en del undermätare som läses av manuellt 
en gång i månaden och som sedan registreras i fastighetssystemet. 
Undermätningen är dock inte på den nivå som krävs för att utläsa 
hur stor del som går enbart till uppvärmning. Av den anledningen 
har en schablon använts, vilken är baserad på uppgifter från 
Energimyndigheten om att 40 procent av elförbrukningen går till 
uppvärmning. Med detta antagande ser elenergiförbrukningen ut 
enligt nedan:

Att elförbrukningen för uppvärmning ökat beror på att oljebaserad 
spetsvärme har avvecklats och ersatts med elbaserad spetsvärme.

Kostnaden för eldningsolja har minskat med 35 procent jämfört med 
föregående år. En stor del av denna minskning beror på det varma 
klimatet år 2020 då behovet av spetsvärme inte var lika stort eller 
nästan obefintligt.

För att förbättra möjligheten till en korrekt mätning av energiförbruk-
ningen testas trådlösa mätare som kommunicerar via kommunika-
tionssystemet LoRaVAN.

Med mer fokus på energiuppföljning på detaljnivå kan bättre och mer 
kostnadseffektiva förslag till energieffektiviseringar tas fram.

AB Strömstadsbyggen 2019 
(kWh)

2020 
(kWh)

Förändring: 

Faktisk elförbrukning     10 663 762       9 876 485 92,6%

Uppvärmning, schablon 40%       4 265 505       3 950 594 

Fastighets- och 
verksamhetsel

      6 398 257       5 925 891 

Normalårskorrigering 
uppvärmning:

Korrigeringsfaktor 89,9% 79,4%

Korrigerad förbrukning 
uppvärmning

      4 744 722       4 975 559 104,9%

Korrigerad total 
elförbrukning:

    11 142 979     10 901 450 97,8%
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Att elförbrukningen för uppvärmning ökat beror på att oljebaserad 
spetsvärme har avvecklats och ersatts med elbaserad spetsvärme. 

Kostnaden för eldningsolja har minskat med hela 65 procent jämfört 
med föregående år. En stor del av minskningen beror på det varma 
klimatet år 2020 då behovet av spetsvärme inte var lika stort eller 
nästan obefintligt, dessutom har oljepannorna på Strömstads 
Badanstalt avvecklats under året.

Med mer fokus på energiuppföljning på detaljnivå kan bättre och mer 
kostnadseffektiva förslag till energieffektiviseringar tas fram.

Strömstadslokaler uppgraderar driftövervakningssystemet för 
ventilation och värme. Detta kommer att förenkla driftövervakningen, 
då fastighetstekniker ges möjlighet att se statusen på fastigheter i 
mobilen eller surfplattan, oberoende av var de befinner sig.

Strömstadsbyggen uppgraderar driftövervakningssystemet för 
ventilation och värme. Detta kommer att förenkla driftövervakningen, 
då bovärdar ges möjlighet att se statusen på fastigheter i mobilen 
eller surfplattan, oberoende av var de befinner sig.

Strömstadslokaler
Energi
Köpt elenergi under året är sju procent lägre än föregående år. 
Efter normalårskorrigering uppgår minskningen till två procent. 
Att normalårskorrigera innebär att den förbrukning som används 
för uppvärmning justeras på grund av att klimatet varierar mellan 
åren. De senaste åren har varit mildare än normalåret, som är ett 
medelvärde av åren 1981 till 2010, enligt data från SMHI.

Att veta hur stor del av den totala energiförbrukningen som används 
för uppvärmning förutsätter att bolaget har undermätning av 
energiförbrukningen.

Strömstadslokaler har en del undermätare men de läses inte av i 
dagsläget. Av den anledningen har en schablon använts, vilken är 
baserad på uppgifter från Energimyndigheten om att 40 procent 
av elförbrukningen går till uppvärmning. Med detta antagande ser 
elenergiförbrukningen ut enligt nedan:

AB Strömstadslokaler 2019 
(kWh)

2020 
(kWh)

Förändring: 

Faktisk elförbrukning       7 930 076       7 367 976 92,9%

Uppvärmning, schablon 40%       3 172 030       2 947 190 

Fastighets- och verksamhetsel       4 758 046       4 420 786 

Normalårskorrigering 
uppvärmning:

Korrigeringsfaktor 89,9% 79,4%

Korrigerad förbrukning 
uppvärmning

      3 528 399       3 711 827 105,2%

Korrigerad total 
elförbrukning:

      8 286 444       8 132 612 98,1%

Strömstads stadshus.



Redovisning nämnder
Kommunstyrelsen | Socialnämnden| Barn- och utbildningsnämnden

Miljö- och byggnämnden | Tekniska nämnden

Södra hamnen, Strömstads gästhamn.
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Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksahet som 
bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevi-
sorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäk-
tiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed 
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utma-
ningar för kommunen mot bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn 
har aldrig tidigare ställts inför situationen att hantera en global 
pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under 
året på en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och 
nämnderna arbetat med krishantering. Den övergripande gransk-
ningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin krishan-
tering arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som 
uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att 
fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att 
hantera konsekvenserna av Covid-19.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamål-
senligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna 
kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt.

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning 
för 2020 

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Kommunens revisorer 

Strömstad den 15 april 2021





Kallelse/föredragningslista 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-29

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0243

KF § Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa 
organ för år 2020.

Jäv
Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet vad avser 
det egna uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har enligt 5 kap 24 § kommunallagen att vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad efter det år som revisionen avser, 
besluta om ansvarsfrihet som beviljas eller vägras.

Kommunfullmäktiges presidium har uppdraget att bereda ärende om 
ansvarsfrihet.



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0331

KS § 64 Finansiella rapporter 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna Finansiell rapport för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31. Värdet på aktierna 
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är 
värdeökningen 164,4 procent.

Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr. 

Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport 2020
Öhmans månadsrapport 201231
Tjänsteskrivelse 2021-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 59

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Finansiell rapport för 2020.

Beslutet skickas till
KS diarie



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0331

KSau § 59 Finansiella rapporter 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Finansiell rapport för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är 
värdeökningen 164,4 procent.

Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr. 

Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport 2020
Öhmans månadsrapport 201231
Tjänsteskrivelse 2021-03-15

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Finansiell rapport för 2020 godkänns.

Beslutet skickas till
KS diarie



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-03-15 Ärende: KS/2020-0331
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Finansiella rapporter 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Finansiell rapport för 2020 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är 
värdeökningen 164,4 procent.

Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr. 

Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020.

Perspektiv

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Fonderna är med och säkerställer att kommunen har en god teckning för 

Miljöperspektiv
Finanspolicyn säkrar att förvaltaren följer kommunens krav till hållbarhet i de 
fonder kommunens medel finns investerade.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport 2020
Öhmans månadsrapport 201231

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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2021-03-15 Ärende: KS/2020-0331

Beslutet skickas till
KS diarie
Ekonomichef
Redovisningsansv. Diana Johansson



Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Finansiell rapport 2020

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr.

Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är 
värdeökningen 164,4 procent.

Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr. 

Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020.

Avkastning

Total avkastning 2020 uppgår till 6,8 procent, medan jämförelseindex ökade är 4,5 
procent. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 164,4 procent, medan 
jämförelseindex har ökat 181,1 procent. Bästa utvecklingen sista år står svenska aktier 
för med en ökning på 11,1 procent. Sämst har utvecklingen varit för svenska 
räntebärande med +1,3%. Så länge det låga ränteläget varar kommer avkastningen på 
ränteplaceringar vara mycket låga.  

 

Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde ökade motsvarade 9 mnkr under 2020.  Det totala värdet 
uppgår till 141,4  mnkr sista december. Orealiserad vinst uppgår till 25,8 mnkr vilket är 
en ändring med 5,2 mnkr jämfört med 2019.

Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.
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Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 51,4 procent vid årets slut. Andelen 
aktier ligger på 48,6 procent.  

Likviditetsförvaltning

Likvida medel har ökat med 115,5 mnkr under året, från 3,1 mnkr till 118,6 mnkr. 
Förändringen kommer av att kommunen lånat upp, på slutet av året, till köpet av Pilen 
5 samt presenterar ett bra resultat.

Under året har kommunen haft en stram likviditetssyrning vilket innebär att inte ha för 
höga innestående eller för högt nyttjande av kredit.  Kommunen belastas med 
kostnader för innestående likviditet samt för nyttjande av kredit över 50 mnkr. 

Sedan år 2013 finns ett likviditetsöverskott placerad i en bostadobligationsfond vars 
syfte är att användas till framtida investeringar. Saldot uppgår till 10 mnkr.

15 mnkr av överlikviditeten är placerade i en korträntefond.

Inga försäljningarna ur fonderna har skett under året.

Under perioden har externt lån tagits upp från Kommuninvest på totalt har 110 mnkr. 

Likviditetsrisken bedöms än som låg.
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Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 190 mnkr. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgår till 157,8 mnkr. 

Fondvärde per 201231 

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell kurs Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

Nordea Bostadsobligationsfond 93 476        109,15    112,51 10 517 373         314 267

Nordea Institutionell Kortränta 12 551     1 209,84 1 217,69 15 140 918 131 106

Lånuppföljning

Koncernens kontokredit var outnyttjad på balansdagen 31 december. Kommunen och 
de kommunala bolagen ingår i ett gemensamt koncernvalutakonto där dess 
gemensamma behållning bedöms gentemot den kreditlimit som är beviljad.

De externa lånen uppgår per 201231 till 290 mnkr. Kommunen har andra långfristiga 
skulder uppgående till 167 mnkr. Dessa består av inbetalda anslutningsavgifter för 
vatten, avlopp och fjärrvärme och investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras 
över tid enligt gällande redovisningsregler. 

De kommunala bolagens upplåning uppgår till 1 319,7 mnkr fördelat på 895,7 mnkr i 
koncernen Strömstadsbyggen och 424 mnkr i Strömstadslokaler. Den höga belåningen 
i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en 
viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. Bolagen amorterade under 2020 
50 mnkr och reducerade således sin totala upplåning.



Strömstad kommun

Ekonomiavdelningen

452 80 Strömstad

Strömstad kommun

MÅNADSRAPPORT

31 december 2020
Diskretionär portföljförvaltning

KUNDANSVARIG

E-POST

TELEFON

Staffan Thorslund

staffan.thorslund@ohman.se

+46 8 407 58 75

Mäster Samuelsgatan 6
Box 7837
103 98 Stockholm
info@ohman.se
www.ohman.se
Orgnr: 556050-3020
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Strömstad kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2020-12-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 34 065 544Svenska aktier  24,1

 34 658 851Utländska aktier  24,5

 68 724 395Summa aktier  48,6

 72 624 871Svenska räntebärande  51,4

 72 624 871Summa räntebärande värdepapper  51,4

Summa värdepapper  141 349 266  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 141 349 266  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2020-12-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier 3,2 1,3 11,1 14,8 308,3 357,0

Utländska aktier 2,8 0,5 11,0 2,0 193,8 155,7

Svenska räntebärande 0,1 0,0 1,3 0,5 95,2 107,6

Totala portföljen 181,1164,44,56,80,41,5
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Strömstad kommun
2120001405

Innehav per 2020-12-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  1 544  1 560,04  2 408 766  2 013 927  394 839 7,1%Öhman Sweden Micro Cap A

SEK  178 117  177,73  31 656 778  22 342 336  9 314 442 92,9%Öhman Sverige Hållbar A

 34 065 544  24 356 263  9 709 281 100,0%

 9 709 281 24 356 263 100,0% 34 065 544Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  89 417  310,23  27 739 754  14 641 551  13 098 203 80,0%Öhman Global Hållbar A

 889 776 6 029 321 20,0% 6 919 097 114,89 60 224SEK

Öhman Global Småbolag

Hållbar A

 34 658 851  20 670 872  13 987 979 100,0%

 13 987 979 20 670 872 100,0% 34 658 851Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  247 305  111,40  27 549 767  26 843 080  706 686 37,9%Öhman FRN Hållbar A

SEK  475 325  94,83  45 075 104  43 697 058  1 378 046 62,1%Öhman Obligationsfond SEK B

 72 624 871  70 540 139  2 084 733 100,0%

 2 084 733 70 540 139 100,0% 72 624 871Summa svenska räntebärande

 141 349 266  115 567 273  25 781 992Summa värdepapper

Lämplighetsförklaring

Din/er investering är förenlig med senast genomförda lämplighetsbedömning och syftar till att uppfylla dina/era 

önskemål, mål med investeringen och andra egenskaper.

Öhman     4 (8)





Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 23 499 2422019-12-31

 23 367 731 0 02020-01-31 -0,6 -0,6 1,0 1,0

 23 491 898 2 000 000 2 000 0002020-02-29 -7,0 -7,5 -6,6 -5,6

 24 172 948 6 000 000 4 000 0002020-03-31 -14,8 -21,2 -13,3 -18,2

 26 345 552 6 000 000 02020-04-30 9,0 -14,1 8,5 -11,2

 27 448 026 6 000 000 02020-05-31 4,2 -10,5 5,5 -6,3

 27 861 168 6 000 000 02020-06-30 1,5 -9,1 2,4 -4,1

 28 633 384 6 000 000 02020-07-31 2,8 -6,6 4,1 -0,2

 30 017 406 6 000 000 02020-08-31 4,8 -2,1 3,7 3,5

 31 368 758 6 000 000 02020-09-30 4,5 2,3 4,5 8,2

 29 691 521 6 000 000 02020-10-31 -5,3 -3,2 -5,9 1,8

 33 017 057 6 000 000 02020-11-30 11,2 7,7 11,4 13,3

 34 065 544 6 000 000 02020-12-31 3,2 11,1 1,3 14,8

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2020

Portfö j

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 33 062 2132019-12-31

 33 820 688 0 02020-01-31 2,3 2,3 1,8 1,8

 29 867 983-2 000 000-2 000 0002020-02-29 -6,5 -4,3 -7,5 -5,8

 26 304 466-2 000 000 02020-03-31 -11,9 -15,7 -11,6 -16,8

 28 940 363-2 000 000 02020-04-30 10,0 -7,3 9,1 -9,2

 29 501 737-2 000 000 02020-05-31 1,9 -5,5 0,6 -8,6

 30 492 721-2 000 000 02020-06-30 3,4 -2,3 2,1 -6,7

 30 223 022-2 000 000 02020-07-31 -0,9 -3,2 -1,2 -7,8

 31 351 689-2 000 000 02020-08-31 3,7 0,4 4,7 -3,5

 31 465 277-2 000 000 02020-09-30 0,4 0,8 0,4 -3,1

 31 009 894-2 000 000 02020-10-31 -1,4 -0,7 -3,0 -6,0

 33 728 200-2 000 000 02020-11-30 8,8 8,0 7,9 1,5

 34 658 851-2 000 000 02020-12-31 2,8 11,0 0,5 2,0

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2020

Portfö j

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 75 779 6302019-12-31

 76 131 104 0 02020-01-31 0,5 0,5 0,3 0,3

 76 384 662 0 02020-02-29 0,3 0,8 0,3 0,6

 70 606 414-4 000 000-4 000 0002020-03-31 -2,3 -1,5 -0,3 0,2

 71 148 088-4 000 000 02020-04-30 0,8 -0,8 0,1 0,3

 71 322 278-4 000 000 02020-05-31 0,2 -0,5 0,0 0,2

 71 826 702-4 000 000 02020-06-30 0,7 0,2 0,1 0,4

 72 049 954-4 000 000 02020-07-31 0,3 0,5 0,0 0,4

 72 228 602-4 000 000 02020-08-31 0,2 0,7 0,0 0,4

 72 431 018-4 000 000 02020-09-30 0,3 1,0 0,2 0,5

 72 436 534-4 000 000 02020-10-31 0,0 1,0 0,1 0,6

 72 581 865-4 000 000 02020-11-30 0,2 1,2 0,0 0,6

 72 624 871-4 000 000 02020-12-31 0,1 1,3 0,0 0,5

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2020

Portfö j

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0214

KS § 68 Initiativärende angående nedsättning av 
avgift för utomhusserveringar

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. att under 2021 medge avgiftsbefrielse för restauranger med uteserveringar på 
kommunal mark i Strömstads kommun, som beviljats tillstånd enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 42, om Riktlinjer för uteserveringar i 
Strömstads kommun, samt

2. att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till. 

Sammanfattning av ärendet
Kent Hansson (S) och Mats Granberg (S) har inkommit med ett initiativärende där 
de uppger: Under 2020 beviljades restaurangägare med uteservering på 
kommunal mark avgiftsbefrielse, utifrån grunder orsakade av Covid 19. Så vitt vi 
kan bedöma ser situationen inte bättre ut inför sommaren 2021. Vi kan se att 
restaurangägarna har blivit särskilt drabbade på grund av regeringsbeslut om 
öppettider mm, varför vi anser att det finns goda skäl att även sommaren 2021 
bevilja avgiftsbefrielse. Detta med hänsyn taget till samma grunder som 2020. 
Förutsättningar ges därmed också för ett mera levande centrum, som gynnar alla.

De föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med 
uteserveringar på kommunal mark, under förutsättning att gällande avtal 
efterlevs vad avser upplåtelsetid mm för 2021, samt

att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.

Beslutsunderlag
Initiativärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 60

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med 
uteserveringar på kommunal mark, samt

2. att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Andreas Hansson (C), att under 
2021 medge avgiftsbefrielse för restauranger med uteserveringar på kommunal 
mark i Strömstads kommun, som beviljats tillstånd enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2018-11-22 § 42, om Riktlinjer för uteserveringar i Strömstads kommun, 
samt att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslut och Mats Granbergs 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Granbergs förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2021-0214

KSau § 60 Initiativärende angående nedsättning av 
avgift för utomhusserveringar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med 
uteserveringar på kommunal mark, samt

2. att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.

Sammanfattning av ärendet
Kent Hansson (S) och Mats Granberg (S) har inkommit med ett initiativärende där 
de uppger: Under 2020 beviljades restaurangägare med uteservering på 
kommunal mark avgiftsbefrielse, utifrån grunder orsakade av Covid 19. Så vitt vi 
kan bedöma ser situationen inte bättre ut inför sommaren 2021. Vi kan se att 
restaurangägarna har blivit särskilt drabbade på grund av regeringsbeslut om 
öppettider mm, varför vi anser att det finns goda skäl att även sommaren 2021 
bevilja avgiftsbefrielse. Detta med hänsyn taget till samma grunder som 2020. 
Förutsättningar ges därmed också för ett mera levande centrum, som gynnar alla.

De föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med 
uteserveringar på kommunal mark, under förutsättning att gällande avtal 
efterlevs vad avser upplåtelsetid mm för 2021, samt

att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.

Beslutsunderlag
Initiativärendet

Förslag till beslut under sammanträdet
Marie Edvinsson Kristiansen (M), med instämmande från Lars Tysklind (L), yrkar 
att meningen "under förutsättning att gällande avtal efterlevs vad avser 
upplåtelsetid mm för 2021" stryks.

Ordföranden uppger att de går med på att stryka den meningen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget med Marie 
Edvinsson Kristiansens ändringsyrkande och finner att så sker.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-03-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Diariet



  

  

   

       

      

 

           

            

   

           

        

 

         

              

              

               

            

              

  

  

  

  

  



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0172

KS § 69 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet 
Väst

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna upprättad årsredovisning för 2020

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2020.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 68
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Ulrika Haugland 2021-03-25 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2020

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KS/2020-0172

KSau § 68 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet 
Väst

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2020

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2020.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Ulrika Haugland 2021-03-25 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2020

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2021-03-25 Ärende: KS/2020-0172
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) - 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2020
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2020.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Ulrika Haugland 2021-03-25 
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2020

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Väst; gudrun.emilsdottir@sofvast.se
Diariet



 

 

RUTIN och TIDPLAN för Samordningsförbunden i Västra Götaland      (2020-11-12) 
  

Årsredovisning 2020 Datum Sändes till 

SUS- Deltagaruppgifter från alla aktiviteter, utfall för hela 2020 
SUS- Ekonomiskt utfall för hela 2020 

2021-01-09  1) 

2021-01-20 1) 
www.susam.se          
www.susam.se          
 

Inrapportering av ekonomiskt utfall för hela 2020 

Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen (separat utskick) 
• Totala intäkter/omsättning 

• Årets resultat  

• Utgående eget kapital 

• Balansomslutning (sa tillgångar enligt balansräkning)  

• Antal anställda 

• Västra Götalandsregionens bidrag 2020 

• Västra Götalandsregionens röstandel i procent  
 

2021-01-18 2) 

2021-02-05 

Göteborgs kommun 

annika.b.andersson@vgregion.se  

Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 
och protokollsutdrag  
  

                                                

2021-02-152) 
När beslut 
finns eller 

senast 
2021-03-31 

 

Göteborgs kommun 

Övriga kommuner, om de inte har meddelat annat  

koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

samt annika.ek@vgregion.se    

samt respektive hälso- och sjukvårdsnämndskansli  

koncernekonomi@forsakringskassan.se  

samt Respektive lokala Försäkringskassa  

silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se 
 

1) Försäkringskassan baserar nationella årsuppgifter för alla samordningsförbund på vad som registrerats i SUS vid dessa tidpunkter. 
2) Gäller Samordningsförbundet Finsam Göteborg 

 

*      Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut.  
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare. 
För Göteborgs kommun sker  konsolideringen av Samordningsförbundet i Cognos i mars och augusti.  



 

 

 

 

RUTIN och TIDPLAN för Samordningsförbunden i Västra Götaland      (2020-11-12)  
 

DELÅRSRAPPORT  och ev. ekonomiska rapporter Datum Sändes till 
 

Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos   
 
Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med 
årsprognos, inklusive protokollsutdrag  
 
 
 
 
 
  

 

2021-09-141) 
 

2021-10-02 
 
 
 
 
 

 
 

 

Göteborgs kommun 
 
Respektive kommun(-er), i Göteborg även stadsdelsnämnderna  

koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

samt annika.ek@vgregion.se    

samt respektive hälso- och sjukvårdsnämndskansli  

koncernekonomi@forsakringskassan.se  

samt Respektive lokala Försäkringskassa  

silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se 
 

 

1)    Gäller Samordningsförbundet Finsam Göteborg 
 

*   Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter.  
  Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare. 
  För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



















































Samordningsförbundet Väst  
Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan – Västra Götalandsregionen 

Kommunerna Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
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Syfte, målgrupper och mål  med Sof Väst insatser 2020 
och måluppfyllelse 2020 
Bilaga 1 tillhörande Årsredovisning 2020 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet är 350 samverkansparter under 2020. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

89 samverkansparter har fått 

information om förbundet och 

insatserna vid olika möten. Samtliga 

utbildningsinsatser, ”Öppet Hus”, 

Arenadagar, Förbundet Dag och 

Finsamkonferensen har blivit inställt för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

Några av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

Det finns avtal om arbetsträningsplatser 

med AME/AMA i alla kommuner, 

förutom AMI i Färgelanda. Flera av 

AME/AMA har haft stopp för nya 

deltagare under större delen av året för 

att förhindra smittspridning av Corona.  

23 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI-enheterna under 2020.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2020  
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare  Rehabvägledarna har under 2020 haft 151 nya deltagare, 73 

kvinnor och 77 män, samt en anonym.  

 

Kommentar: Tidigare år har det alltid varit flera kvinnor än 

män 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 40 % av deltagarna som började sin insats hos RV under 2020 

var under 30 år.  

 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 Drygt 71 % av deltagarna som avslutades under 2020 kunde 

tillgodogöra sig insatsen.  

 

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

17 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade helt 

kommit i egen försörjning eller 24 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 

Kommentar:  

Något färre än tidigare år har kommit till egen försörjning och 

det är under målet. Corona har fört med sig ökat arbetslöshet 

och då har denna målgrupp haft ännu svårare för att komma 

in på arbetsmarknaden, det har även varit mycket svårt att få 

arbetstränings-/prövnings-/praktikplatser. 
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  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

27 % av alla deltagarna som avslutades under 2020 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 39 % av dem som kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Att det är färre än tidigare år och under målet beror 

förmodligen huvudsakligen på Corona och därav läget på 

arbetsmarknaden. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid var 10 månader. 

 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019-01-01 och tom 

2020-06-30 

198 deltagare avslutades 

under denna period, 184 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 149 

eller 81 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? 

 

39 % (18 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (32 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 198 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 
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Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018 

87 deltagare avslutades, 83 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 66 

eller 80 % svarade. 

De som har egen 

försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut 

gör de det även det 2 

år efter avslut? 

 

40 % (17 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen offentlig 

försörjning 2 år efter avslut. 

35 % (29 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller studerar  

2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 87 som avslutades 2018, 

dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentar: Att det är mera än dubbelt så många som har ingen offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut och lika många eller flera än de 
som har arbete eller studerar, beror förmodligen på att det är flertal av f.d. deltagare som har blivit utförsäkrade ur våra trygghetssystem eller fått avslag på ansökan 
om offentlig försörjning och försörjer sig på sparade medel och/eller närstående. Men att det är flera som arbetar eller studerar 6 månader och 2 år efter avslut än vid 
avslut visar ändå på att resultatet av insatsen är bestående över tid. 
 

Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 nya deltagare  153 personer deltog totalt i utredningen under 2020, 82 kvinnor, 68 män 

och tre anonyma. Här ingår förutom de som deltog i 4 veckors utredningen, 

även KAKA (Komprimerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) 

som är en veckas utredning, samt ett antal individuella utredningar.  
 

Ytterligare 28 personer avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de 
kallades.  

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 Drygt 25 % av deltagarna i utredningen 2020, var under 30 år. 

Kommentar: 

Det är något flera än tidigare år. 
 

Kommentar: Förbundet begränsade antal deltagare/grupp för att förhindra smittspridning av Corona. Deltagarna till årets sista grupper fick något kortare individuella 
utredningar. En grupp med 12 deltagare genomfördes under våren, i Tanum, med enbart deltagare från Tanum och Strömstad. 
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Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa och 

därmed får ökad arbetsförmåga och 

ökade förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen försörjning.  

Personer med eller utan erfarenhet 

av arbetslivet, men med behov av 

stöd för att förbättra sin hälsa och 

närma sig arbetslivet. 

6 grupper och 

minst 50 nya 

deltagare  

 

HOV:en har under 2020 haft 3 grupper och 33 deltagare,  

19 kvinnor och 14 män. Därav var 21 nya deltagare för 2020, 

11 kvinnor och 10 män.  

Drygt 42 % av deltagarna var under 30 år. 

 
 

Kommentar: Grupperna som skulle börjat i april och november blev inställda pga. försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av Corona.  

Gruppledarna arbetade under den perioden individuellt med flesta av de anvisade deltagarna. 

Förhållandevis få deltagare har anvisats till HOV:en under året så gruppen som skulle börjat i september blev inställd pga. det.  

Insatsen upphörde vid årsskiftet. Målgruppen kommer att erbjudas att delta i Samordningsförbundets övriga insatser. 

 

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2020 
Att göra deltagarna medvetna 

om sina fysiska förutsättningar 

och eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i 

insatser som Sof Väst 

finansierar. 

Genomföra minst en föreläsning om 

hälsa, kost och motion per grupp 

inom Utredning, HOV:en och Steg1. 

 

Genomfört 14 föreläsning under 2020.  

9 i Utredningen, 4 i HOV:en och en i Steg1. 

Utreda deltagarens 

förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge 

råd till deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

under året. 

Genomfört 55 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Kommentar: På grund av rådande pandemi har inte Tippa- 

och konditionstester kunnat erbjudas i samma omfattning 

som vanligt.  
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ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse januari 2020 
Att tidigt fånga upp och ge  

en meningsfull aktivitet  

till ungdomar som hoppat  

av skolan eller  är på väg  

att hoppa av skolan.  

Att reducera utanförskap  

hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitets-  

höjande samt arbets-  

och studieförberedande. 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden 

Att avsluta insatsen som planerad 

den 31 januari och planera för 

fortsättningen för pågående 

deltagare.  

Totalt deltog 27 ungdomar i Steg1 (En skola för alla) under 

januari, därav 7 på Orust  13 i Munkedal/Färgelanda  och 7 i 

Uddevalla (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum). 

Samtliga avslutades. 

 

 

Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse feb-dec 2020 
Samma som Steg1 i ESF-

projektet En skola för alla, 

se ovan 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Deltagarna kan komma från 

samtliga kommuner inom Sof 

Väst område 

30 nya deltagare under feb-dec 2020 Steg1 hade under feb-dec 2020 20 nya deltagare, 10 kvinnor 

och 10 män. Samtliga deltagare var från Uddevalla. 

 

Kommentar: Insatsen upphörde vid årsskiftet pga. 

prioriteringar utifrån budgetförutsättningar.  

Målgruppen kommer fortsättningsvis att erbjudas att delta i 

Samordningsförbundets övriga insatser. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse jan-mars 2020 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare 
inom Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola 
för alla) 

50 samverkansparter under jan-mars 

2020 
 

Delprojektledaren ledde de 

kommunvisa styrgrupperna, samt 

spred information om projektet. 

12 medarbetare medverkade runt projektet under jan-mars 

2020.  

Vid slutkonferensen av projektet deltog totalt 300 personer 

och där av ett stort antal från vårt område. 

 

Delta i  

ledningen av projektet.  

Huvudprojektets   

projektledare,  

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den  

standard som ESF krävde, samt  

sammanfatta Sof Väst´s del i 

slutrapporten.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen 

och lämnat in allt underlag och rapporter som krävs och har 

efterfrågats, samt skrivit sammanfattning av Sof Väst´s del i 

slutrapporten. 

 



 
Samordningsförbundet Väst 

Org.nr 222000 – 2030 
Finansiell samordning av rehabilitering mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 med:  
 

Statistik tillhörande Årsredovisning 2020 
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Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut, samt pinnstatistik över remittenter. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna, fallbeskrivningar och uppföljning av 

indikatorerna.   

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig försörjning.  

All statistik redovisas könsuppdelat, förutom om deltagarantalet är mindre än 10 personer. Deltagare som inte 

vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Tre Strukturövergripande insatser har finansierats av Sof Väst under 2020.  

Processamordnare¸ delprojektledare ESF-projektet,  samt kunskapsutveckling och information i samverkan. 

Målet var 400 medarbetare, men det har deltagit 101. Största avvikelsen beror på att samtliga planerade 

aktiviteter med kunskapsutveckling har pga. Corona epedemin varit inställda sen i mars. 
 

Sof Väst har finansierat 5 olika individinriktade insatser under 2020. Totalt har det varit 479 deltagare, 259 

kvinnor och 216 män, samt fyra anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i övrig statistik. 

Det var 355 unika deltagare, d.v.s 120 deltagare har deltagit i mera än en insats eller varit inskrivna mera än 

en gång, det är 25 %.  

Under 2020 var målstättnigen att det skulle börja  370 nya deltagare, det har varit 345 nya deltagare, varav 

176 kvinnor och 165 män och 4 anonyma. 334 deltagare avslutade sin insats under 2020, varav 195 kvinnor 

och 139 män. Den 31 december 2020 var 121 personer, 59 kvinnor och 65 män i Sof Väst insatser, samtliga 

hos rehabvägledarna.  

Hälsa- och Vägledningskursen/HOV:en och Steg1 avslutades vid årsskiftet.  

Antal anvisade deltagare under 2020 var 296 och därav var kommunen störst inremittent, följt av AF. 
Att antal anvisade deltagare har blivit färre än planerad antar vi beror nästan enbart på Corona epedemin. 

Handläggarna hos myndigheterna har framfört att de har varit högt belastade och hinner inte anvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. 
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fungerar i mer arbetslika situationer. Peter kommer första dagen i sällskap med en av sina föräldrar. 

Föräldrarna ser till så att han kommer till utredningen varje dag då föräldrarna är angelägna om att 

utredningen genomförs så att Peter får mer underlag till en ny ansökan om aktivitetsersättning. Peter 

genomför utredningen men han interagerar överhuvudtaget inte med övriga deltagare och är inte 

självständig i någon av arbetsuppgifterna utan är beroende av att utredare finns till hands för att guida 

genom samtliga moment.  

Efter de 4 veckorna på utredningen återgår Peter till remittent och avaktualiseras på AF då han ej är aktuell 

för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

 

Lisa är 29 år och remitterades till rehabvägledare och utredningen från IFO och Öppenpsykiatrin. Lisa har 

haft försörjningsstöd sedan 2014.  

Lisa har ADD, ångestproblematik och social fobi med kognitiva svårigheter. Hon har svårt att hålla fokus och 

kan ej ta in skriftlig info utan behöver praktisk visning för att ta in information. Hon får ångest i sociala 

situationer och blir lätt stressad. Hon har dålig självkänsla, glömmer saker och haft återkommande 

depressioner sedan tonåren. 

Lisa är ensamstående mamma och har aldrig haft ett arbete. Lisa genomförde utredningen men hade 

svårigheter att åka buss och vara i en grupp p g a sin sociala fobi. Under tiden i utredningen hade hon 

återkommande stödsamtal med rehabvägledare. 

Efter genomförd utredning startade Lisa arbetsträning inom kök. Detta gick ganska bra till en början. Lisa 

var duktig när hon väl var på plats, men hon hade väldigt mycket frånvara p g a sin ångestproblematik. Lisa 

hade parallellt kontakt med psykiatrin. Arbetsträningen avbröts efter ett tag p g a hög frånvaro. Nya samtal 

om olika alternativ genomfördes och rehabvägledaren fick en kontakt inom kost och städ vilket resulterade 

i att en ny plan gjordes så att Lisa successivt skulle komma tillbaka till en arbetsträning igen. Hon började 

arbetsträna 4h/dag vilket fungerade så bra. Lisa hade en handledare som hon hade ett stort förtroende för 

och de fick väldigt bra kontakt. Lisa hade full närvaro de första veckorna och kände stor glädje att gå till 

jobbet. En helt ny känsla för henne.   

Efter 2 månader ökades Lisas omfattning till 7h/dag. Arbetsplatsen låg nära Lisas bostad vilket har 

underlättat för Lisa. Hennes mål är att komma upp i heltid och kunna försörja sig och sitt barn. Hon har 

blivit så bra omhändertagen av sin handledare och chef. 

6 månader senare har Lisa kunnat arbetsträna på heltid och blivit erbjuden en anställning på heltid med 

lönebidrag. Efter ett drygt år avslutas Lisa hos RV. 
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Hos endast en av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i åtta till är det 

insamlade resultatet i samma nivå som rikssnittet. I fem av indikatorerna är det lägre jämfört med 

rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året är på samma nivå i åtta av indikatorerna men 

sjunker i sex av indikatorerna. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört med 2019 är alla 

indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och samverkan mellan myndigheterna.  

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i tre av åtta indikatorer. För männen 

visar fyra av åtta indikatorer ett lägre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker 

gruppen kvinnors resultat i tre av indikatorerna och ökar inte i någon medan männen ökar i tre. De 

indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. 

Resultatet för förbundet totalt är sämre 2020 jämfört med 2019 för flera indikatorer. Anledningen till detta 

kommer behöva analyseras mer än att det bara kan tillskrivas pandemin.  
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1 Bakgrund

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

Interna regelverk och instruktioner

1.3 Metod och avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

Förvaltningsberättelse

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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Resultaträkningen

Balansräkningen

Kassaflödesanalysen

Noter

Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

Intervjuer med berörda tjänstemän

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. 

Översiktlig analys av övriga poster.

2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.  
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner. 

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.

2.3 Räkenskapsrevision 

Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för 
de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 
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Vi noterar att upplysningen om den sammanlagda kostnaden för revisorernas gransk-
ning i årsredovisningen kan utvecklas till nästa år. 

2.4 Balanskrav

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets underskott för året uppgår till -1 003 tkr.

Det framgår i årsredovisningen att förbundet tagit ett beslut i Verksamhetsplanen för 
2020 att det egna kapitalet ska förbrukas till viss del så att det totala egna kapitalet 
sänks. 

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,3 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,754 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2020-12-31 om 1,758 mkr.

2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning

Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen.

För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:

”använda de medel som förbundet har tilldelats till avsett ändamål och på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt.”
Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning.

I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2020 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att god 
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Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats
något under perioden.

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital.

2.8 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.

2.9 Drift- och investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

Dag som ovan
KPMG AB

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Josefine Kjellberg

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen.
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REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 
  
Samordningsförbundet Väst 
Organisationsnummer 222000-2030 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Väst, org nr 222000-2030, för verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Uddevalla, 2021-03-23 

Krister Stensson 
Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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för Samordningsförbundet Väst, org. nr 222000-2030 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden   

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Väst för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Väst för år 2020. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka til kommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 

Jönköping den 23 mars 2021 

  

KPMG AB  

  

  

  

Lisa Tenggren  

Auktoriserad revisor  
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-29

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

KF § Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB Strömstadsbyggen, KS/2020-0040

2. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB Strömstadsgaragen, KS/2020-0041

3. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB StrömstaNet, KS/2020-0042

4. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB Strömstads Badanstalt, KS/2020-
0043

5. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB Strömstadslokaler, KS/2020-0044

Beslutet skickas till
Diariet
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