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FÖRORD
Fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet är kommunens förslag 
till hur avvägning ska göras mellan bevarande och utbyggnad i kustom-
rådet norr om Strömstad. Här finns höga natur- och kulturmiljövärden 
och stora värden för friluftslivet som bör skyddas. Samtidigt är efterfrå-
gan på nya tomter i området hög.

Befintlig bebyggelse i området används till stor del för delårsboende. 
För kommunen är nya helårbostäder en prioriterad fråga. De områden 
som i planen pekas ut för bostadsutbyggnad söder om Dynekilen ligger 
på platser som vi ser har potential för ökat helårsboende och där ett 
tillskott av nya bostäder även kan bidra till en positiv utveckling av 
befintlig bebyggelse. Kustområdet söder om Dynekilen ligger förhål-
landevis nära arbetsplatser och service i staden och det finns en redan 
utvecklad infrastruktur att ansluta till.

Norr om Dynekilen ser vi idag inget behov av fler områden med sam-
lad bebyggelse. Vi tror istället att helårsboende kan tillkomma här ge-
nom förhandsbesked inom avgränsade områden, främst intill befintlig 
bebyggelse och infrastruktur.

En utmaning är att få en rimlig utveckling av vägar och gång- och cy-
kelvägar i förhållande till nyttjandegraden. Behovet varierar stort över 
året och det är inte alltid möjligt att göra investeringar som motsvarar 
toppbelastningen under en mycket begränsad sommarperiod.

Norra kustområdet har förutsättningar för att bli ett än mer attraktivt 
område i Strömstads kommun, både för besökare och boende. Med 
en långsiktig planering vill vi skydda och tillgängliggöra de fantastiska 
värden som finns i området, samtidigt som vi vill ge kommunen möj-
lighet att utvecklas. 

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande



LÄSANVISNING

Inledning / Mål och strategier

I de två inledande kapitlen beskrivs de mål och strategier som ligger 
till grund för planen, liksom syftet med och viktiga frågor för planen.

Intressen och anspråk

I denna del beskrivs de allmänna intressen som kommunen har tagit 
hänsyn till i den översiktliga planeringen av norra kustområdet. Här 
beskrivs även utbyggnadsbehov av bostäder och verksamheter. De all-
männa intressena och de anspråk på mark- och vattenanvändningen de 
föranleder är beskrivna sektorsvis i text och på kartor. Beskrivna intres-
sen är främst areella näringar, vattenförsörjning och avloppshantering, 
kommunikationer, natur och naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. 
I kapitlet redovisas också frågor om hälsa och säkerhet, bland annat 
översvämningsrisker. De allmänna intressen som är av riksintresse är 
särskilt redovisade.

Användning av mark- och vattenområden 

I denna del redovisas planen. Till planen hör en karta som redovisar 
nuvarande och framtida användning av mark- och vattenområden 
inom hela planområdet. För sex delområden redovisas, på kartor i en 
större skala, nuvarande huvudsaklig användning av mark- och vatten-
områden samt förslag till hur den ska kunna förändras. Till planen hör 
också en karta som visar var det finns gällande regler samt de rekom-
mendationer som visar hur kommunen förhåller sig till mark- och vat-
tenanvändningen.

Konsekvenser

I denna del är planens miljömässiga, sociala och ekonomiska konse-
kvenser beskrivna. Tonvikten är lagd på miljökonsekvenserna, vilka är 
redovisade i avsnittet Miljökonsekvensbeskrivning. Planens förenlighet 
med berörda riksintressen och strandskyddsbestämmelser behandlas. 
I denna del stäms också förslaget av mot miljökvalitetsnormer och  
miljömål.

Fortsatt arbete

Slutligen beskrivs i denna del de åtgärder som är planerade eller behövs 
vid genomförande av planen, liksom tidplan och ansvar för dessa.
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Inledning

INLEDNING

Planområdet
Detta är en fördjupning av översiktsplanen för Strömstads kommun 
för delar av det norra kustområdet. Planområdet sträcker sig från plan-
gränsen för fördjupad översiktsplan Strömstad-Skee i söder och upp 
till gränsen för fördjupad översiktsplan Nordby-Svinesund i norr. I 
öst-västlig riktning sträcker sig planområdet från väg E6 samt omfat-
tar ett skärgårdsområde med bland annat Nord- och Syd-Långö samt 
Nord- och Syd-Hällsö. 

Fördjupningar av översiktplanen
Översiktsplanen för Strömstads kommun omfattar hela kommunen 
och visar huvuddragen i mark- och vattenanvändningen. För de de-
lar av kommunen där mer detaljerade ställningstaganden behövs, 
tas fördjupningar av översiktsplanen fram. De är en del av kommu-
nens översiktsplan och ska följa processen som för en översiktsplan. 
Planen har efter att samråd och utställning genomförts antagits av 
Kommunfullmäktige.
Översiktsplanen och fördjupningar av denna ska enligt plan- och bygg-
lagen (PBL) redovisa:
• Grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark och 

vattenområden
• Kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska användas, ut-

vecklas och bevaras
• Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena 

och följa gällande miljökvalitetsnormer
• Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till 

och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regio-
nala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen

För en fördjupning av översiktsplanen gäller också att sambanden med 
översiktsplanen som helhet redovisas i planen. Den antagna planen ska 
ligga till grund för kommunala beslut om detaljplaner, förhandsbesked 
och bygglov och den ska också ligga till grund för andra myndigheters 
beslut om åtgärder i den fysiska miljön. 

Det pågår arbete i kommunen med att ta fram samrådshandling för 
fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee samt utställningshandling 
för fördjupad översiktsplan Nordby - Svinesund. 

Områden med aktuella fördjupningar av 
översiktsplanen (gröna) och områden där    
fördjupningsstudier pågår (röda)

Planavgränsning FÖP Norra kustområdet

STRÖMSTAD
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Inledning

Kommunala måldokument
Kommunala måldokument som har betydelse för fördjupningen av 
översiktsplanen:

ÖP Strömstad, antagen 2013 
Planen redovisar övergripande ställningstaganden för kommunens 
mark- och vattenanvändning och bygger på kommunens Strategiska 
plan. 

Bostadsförsörjningsplan 2016-2030, antagen 2016
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. 

Miljömål, antagna 2010 
Flera av kommunens miljömål har relevans i arbetet med FÖP Norra 
kustområdet. Vilka mål det handlar om redovisas närmare i miljökon-
sekvensbeskrivningen.

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.

Blå ÖP
Samarbete pågår mellan de fyra kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum 
och Strömstad i havsplaneringsfrågor. Ett av målen är att ta fram en 
så kallad Blå ÖP, som behandlar kommunernas havsområden fram till 
territorialgränsen i väster. Arbetet med översiktsplanen syftar till att 
skapa ett gemensamt förhållningssätt för en hållbar utveckling av havet 
och havsmiljön.

Sambandet med ÖP Strömstad
För Strömstads kommun finns en kommuntäckande översiktsplan, 
”ÖP Strömstad”. Översiktsplanen är antagen hösten 2013. I ÖP 
Strömstad redovisas samtliga avgränsningar för aktuella FÖP-områden 
i kommunen. Gränsen mellan FÖP Norra kustområdet mot FÖP 
Strömstad - Skee och mot FÖP Nordby - Svinesund har studerats 
vidare inom ramen för denna plan och är här mer detaljerad. I ÖP 
Strömstad finns redovisade rekommendationer som gällde innan FÖP 
Norra kustområdet antogs. 

1

NATURVÅRDSPLAN FÖR

STRÖMSTADS KOMMUN

Miljö- och byggnämnden 2006-06. Uppdaterad 2008-12-17







ÖP Strömstad
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Inledning

Planeringens syfte
Syftet med denna fördjupade översiktsplan är att tydliggöra områdets 
förutsättningar, uppmärksamma områdets natur- och friluftsvärden 
samt belysa områdets möjligheter för utveckling. 

I kommunens kustområde råder det högt bebyggelsetryck. Ett av 
de främsta syftena med planeringen är att identifiera var och hur ny 
bebyggelse kan tillkomma på ett sätt som långsiktigt stärker en hållbar 
bebyggelseutveckling. 

De höga natur-, kultur- och friluftsvärdena i norra kustområdet är 
av stor betydelse för att området ska vara attraktivt för såväl helårs- och 
delårsboende som för besökare. Ett annat viktigt syfte med planeringen 
är därför att uppmärksamma dessa värden och att göra sådana avväg-
ningar mellan olika intressen att värdena inte kommer till skada utan 
att de i stället kan förstärkas och bevaras. Planen ska ge underlag för det 
fortsatta arbetet med att skydda och bevara de värdefulla naturområden 
som pekats ut i kommunens naturvårdsplan och efterföljande natur-
inventering. Planen ska också visa hur sammanhängande obebyggda 
natur- och friluftsområden framgent kan behållas, utan att bebyggelse 
och anläggningar splittrar landskapet och förhindrar allmänhetens 
framkomlighet, tillträde och möjligheter till friluftsliv.

Denna fördjupade översiktsplan syftar till att beskriva mark- och 
vattenanvändningen i FÖP-området fram till år 2040. 

Viktiga frågor för fördjupningen
Planeringens huvudfrågor är: 

• Var och hur kan nya bostäder tillskapas i norra kustområdet så 
att en bra bebyggelsestruktur med goda boendekvaliteter upp-
nås samtidigt som en lämplig utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp kan genomföras?

• Vilka särskilda natur-, kultur- landskaps- och friluftsvärden 
finns i norra kustområdet och hur ska de tillvaratas?

• Hur ser möjligheterna/behovet ut för utveckling av helårsbo-
ende i norra kustområdet?

• Hur ska önskemålen om fler båtplatser för boende och gästande 
i området tillgodoses utan att naturvärden skadas?

• Hur ska det öppna kulturlandskapet bevaras, återställas och 
skötas så att natur- och kulturmiljövärdena samt de sociala vär-
dena i landskapet bibehålls?

• Hur ska intentionerna i kommunens naturvårdsplan från 2009 
följas upp i planen?

• Hur ska möjligheten att idka friluftsliv i de sammanhängande 
och oexploaterade naturområdena säkerställas? 

• Hur ska besöksanläggningar få utvecklas i kustnära lägen?
• Hur skapar vi förutsättningar för att stärka möjligheterna till 

rörligt friluftsliv?  

Syftet med FÖP Norra Kustområdet
Formulera strategier för en hållbar 
bebyggelseutveckling
Bevara natur-, kultur- och friluftsvärden
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Mål och strategier

MÅL OCH STRATEGIER
Norra kustområdet i Strömstads kommun består av ett varierat land-
skap med höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Utgångspunkten för 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen är att bebyggelseutveck-
lingen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt så att värdena i området 
inte äventyras. I planeringen ska göras avvägningar av var bostäder och 
andra anläggningar kan lokaliseras på ett sätt som stödjer utvecklingen 
av samhället och inte skadar natur- och kulturvärdena. 

För arbetet med FÖP Norra kustområdet har ett antal mål formule-
rats för områdets utveckling. Nedan följer målbeskrivningar samt stra-
tegier för att genom en god samhällsplanering kunna nå uppsatta mål.  

En bebyggelseutveckling som stärker 
möjligheterna för helårsboende
Det norra kustområdet i Strömstads kommun skiljer sig till viss del 
från andra delar av kustområdet i kommunen. I det norra kustområ-
det finns inga tydliga samhällsetableringar utan det präglas av mindre 
lokalsamhällen och bostadsbebyggelse i lantliga lägen. Flertalet av 
bostadshusen används för delårsboende. Längs kusten råder ett högt 
bebyggelsetryck i kustnära lägen. 

En kartläggning av helårs- och delårsboende i området visar att i de 
direkt kustnära lägena är delårsboendet som högst medan det är flest 
helårsboende i de inre delarna av norra kustområdet. Kartläggningen 
visar också att flest helårsbostäder tillskapas genom förhandsbesked 
och att detaljplanerade områden främst bidragit till en ökad andel fri-
tidsboende. 

Kommunen behöver ha en tydlig strategi för hur helårsboendet i 
det norra kustområdet kan stärkas. För att bostäderna ska förbli helårs-
hus krävs insatser och styrning från kommunen. Genom att koncen-
trera ny samlad bebyggelse till områden nära kommunal service och 
infrastruktur kan nya helårsboenden tillskapas inom en relativ när-
het till tätorten. Att definiera områden där bebyggelse kan tillkomma 
genom förhandsbesked skapar möjligheter för de strömstadsbor som 
önskar ett mer lantligt boende. 

Strategier för en hållbar bebyggelseutveckling
• Ny sammanhållen bebyggelse ska i huvudsak lokaliseras i 

området söder om Dynekilen.
• All ny sammanhållen bebyggelse ska anslutas till kommunalt 

vatten och avlopp.
• Befintlig bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och 

avlopp i så hög utsträckning som möjligt.
• Ny bebyggelse ska i första hand placeras intill befintlig bebyg-

gelse. 

Hällestrand samhälle
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Mål och strategier

Besöksnäringens verksamheter i området ska 
ges förutsättningar att utvecklas och stärkas
I norra kustområdet finns flera etablerade verksamheter för besökare så 
som campingar och stugbyar. Besöksnäringen i Strömstads kommun är 
ständigt växande och boendeanläggningar för besökande behövs.

En trend inom dessa typer av verksamheter är idag att de omvandlas 
till bostadsrättsföreningar där boendet övergår till ett privat fritidsbo-
ende. Besöksanläggningarna ligger i strandnära lägen, vilket innebär 
att tillgängligheten för allmänheten kan försämras om områdena pri-
vatiseras. Det är svårt att säkerställa att boendeanläggningar med privat 
fritidsboende i eget ägande eller bostadsrättsform tillfredsställer beho-
vet av fler övernattningsmöjligheter för besökande. Inom strandskyd-
dat område är omvandling från uthyrning av besöksboende till enskilt 
ägda fritidsboenden inte en önskvärd utveckling.

Ett av kommunens viktigaste mål för besöksnäringen är att områ-
dets rum och stugor är tillgängliga för bokning under turistsäsongen. 
Alla lösningar som kan bidra till målet är värda att diskutera med 
berörda aktörer inom besöksnäringen.

I Strömstads översiktsplan anges att det främst är de befintliga 
anläggningarna för besöksboende som ska ges möjlighet till utveck-
ling. Öppna och allmänt tillgängliga campingplatser och besöksanlägg-
ningar kan underlätta för det rörliga friluftslivet i norra kustområdet.  

Strategier
• Vid utveckling av campingplatser ska utrymme finnas för både 

fast och rörlig camping.
• Lika regler ska tillämpas för samtliga campingplatser i kommunen.
• Alla kommunens campingplatser ska vara detaljplanelagda.
• Turistanläggningar för uthyrning av korttidsboende ska främ-

jas. Användningen ska säkerställas vid planläggning. 
• Kommunen ska ta initiativet till en bredare diskussion med 

berörda aktörer inom besöksnäringen, i syfte att främja besöks-
boende. Resultatet ska därefter inarbetas i lämpligt kommun-
övergripande dokument. 

Främja ett varierat friluftsliv med 
attraktiv närrekreation
I norra kustområdet bor man nära naturen med goda förutsättningar 
för närrekreation. Höga värden för det rörliga friluftslivet finns inom 
de större ostörda naturområden som präglar Strömstads norra kustom-
råde. Här finns områden för friluftsliv kopplade till både kustlandska-
pet och till inlandet. Här finns närhet till aktiviteter som bad- och båt-
liv, vandring och golf. Norra kustområdets värden för friluftslivet har 
potential att stärkas och göras tillgängligt för fler besökare och boende. 

Strategier
• Värdena för friluftslivet ska prioriteras inom områdets stora 

sammanhängande natur- och friluftsområden.

Strövområden finns på Nord-Långö där 
man bland annat kan besöka stenträdgården 
Alaska. 

Vy från havet mot Kungsviks hamn och camping 
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Mål och strategier

• Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske genom att nya hus 
tillkommer i anslutning till befintlig bebyggelse, för att undvika 
splittring av naturområden värdefulla för friluftslivet.

• Etablerade gångstråk och vandringsleder ska säkerställas vid 
detaljplaneläggning och vid prövning av förhandsbesked och 
bygglov.

• Tillgängligheten för allmänheten till attraktiva områden med 
värdefulla natur- och kulturmiljöer ska säkerställas, exempelvis 
genom parkeringar och skyltning.

En tillgänglig kust
Kustområdet skiljer sig åt i FÖP-områdets olika delar. Söder om 
Dynekilen finns en lättillgänglig kust med fina områden för bad- och 
båtliv. Kusten norr om Dynekilen har en mer kuperad terräng med 
klippbranter mot vattnet vilket gör kuststräckan mindre tillgänglig. 

Det finns behov av fler båtplatser inom kustområdet. Det är dock 
viktigt att områden för båtplatser inte hamnar i konflikt med höga natur- 
och/eller kulturvärden och områden tillgängliga för badliv. 

I andra delar av kommunen finns etablerade vandringsstråk med 
målpunkter längs med kusten. Kustområdet i norra delen av kommu-
nen har potential att bli mer tillgängligt för både besökare och boende.

Strategier
• Nya båtplatser ska i första hand skapas genom utvidgning av 

befintliga småbåtshamnar.
• Nya områden för småbåtshamnar ska anläggas.
• Badlivet längs med kusten ska främjas genom ordnade badplat-

ser med god tillgänglighet. 
• Ett varierat rekreationsutbud längs kusten ska främjas genom eta-

blerade gång- och cykelmöjligheter samt tillgängliga besöksmål. 

Värna lokala natur- och kulturvärden 
samt landskapets karaktär
Det norra kustområdet i Strömstad har en mycket markerad topografi 
med höga berg, hällmarker och bergbranter. Här finns även dalgångar med 
skogsmarker och på ett fåtal platser drivs det fortfarande aktivt  jordbruk.

I området finns identifierade natur- och kulturvärden som är vik-
tiga att bevara och skydda. Områdets stora opåverkade områden är 
viktiga för vildmarkskaraktären och områden med aktivt jordbruk är 
viktiga för en långsiktig hållbar samhällsutveckling såväl som för land-
skapets karaktär. 

Strategier
• Ny bebyggelse ska placeras så att områden med värdefulla 

natur- och kulturmiljöer inte skadas eller så att odling och 
betesdrift förhindras.

• I odlingslandskapet och i anslutning till detta bör ny bebyg-
gelse anpassas till det traditionella bebyggelsemönstret.

Öppna hagmarker vid Brehult

Sjöbodar vid Medvik

Öppet kulturlandskap i Brehult
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Bebyggelse vid Källviksbukten
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INTRESSEN OCH ANSPRÅK

Befolkning och bostäder 
Befolkningen inom norra kustområdet uppgår till cirka 550 invå-
nare. Av dessa bor 320 personer söder om och 228 personer norr om 
Dynekilen. På öarna finns endast 2 bofasta invånare. 

Åldersfördelningen bland helårsboende är ungefär att 10 % är barn 
mellan 0-9 år, 9 % är ungdomar mellan 10-19 år, 65 % är vuxna mel-
lan 20-69 år, och 16 % är äldre mellan 70-89 år. Norr om Dynekilen 
bor fler äldre och på den södra sidan bor fler barn och ungdomar.

Flest andel helårsboende bor söder om Dynekilen och något inåt 
land. Längs kusten utgörs allt fler bebyggda fastigheter av fritidshus. 
En analys av boende- och bebyggelseutvecklingen i området visar också 
att givna förhandsbesked i området, procentuellt sett, har genererat fler 
helårsboende än planlagda områden. Övervägande antalet bostäder i 
området utgörs av enbostadshus. 

Hela kustområdet, väster om E6, norr om Strömstad är ett område 
där det råder stor efterfrågan på mark, dvs där bebyggelsetrycket är 
högt. Under de senaste 11 åren har det ansökts om ca 160 förhands-
besked i området. Efterfrågan på nya bostäder gäller främst friliggande 
enbostadshus. 

För att inte befolkningen ska minska krävs att helårsboendet i 
området främjas och att nya bostäder för helårsändamål tillskapas i 
attraktiva och strategiska lägen. 

Strömstads kommun ställer sig positiv till uppgradering av gamla 
fritidshusområden genom t ex ökade byggrätter samt förbättrade vat-
ten- och avloppslösningar som möjliggör åretruntboende.

Inom planområdet finns inga förskolor. För boende i området finns 
förskolor vid naturliga knutpunkter för arbetspendling.

Näringsliv och sysselsättning

Verksamheter och arbetsplatser
Inom det norra kustområdet finns inga stora arbetsplatser. De verksam-
heter som finns inom området är främst turist- och besöksanläggningar 
vilka genererar arbetstillfällen under sommarmånaderna. 

De turist- och besöksanläggningar som finns i området ska ha möj-
lighet att utvecklas. Det finns inga planer på nya områden för turist- 
och besöksanläggningar utan resurser bör läggas på de verksamheter 
som idag är etablerade för att göra kustområdet mer tillgängligt för 
besökare. Flera av de befintliga anläggningarna omvandlas idag från 
rörliga besöksanläggningar till privata fritidsboenden. Denna trend 
önskar kommunen bryta så att dessa anläggningar fortsatt ska vara till-
gängliga för en större allmänhet. 

Enligt kommunens campingpolicy ska alla campingplatser planläg-
gas. Syftet vid planläggning av besöksanläggningar ska vara att hålla 
områden allmänt tillgängliga och underlätta för det rörliga friluftslivet 
i norra kustområdet. 

Hel- och delårsbostäder finns både längs kust-
bandet och i inlandets jordbrukslandskap. 

(ej i kartan)
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Jord- och skogsbruk
Jordbruksmarken är uppdelad i betesmark och åkermark och re-
dovisas på kartan ”Areella näringar” med uppgifter från i huvudsak 
Jordbruksverkets databas. Databasen används som underlag för olika 
stödformer inom jordbruket. Det finns inga större sammanhängande 
åkermarker inom planområdet. 

Fiske och vattenbruk
Fiske
Inom det yttre vattenområdet kring öarna samt vattenområdet längs 
Hogdalsnäsets kust bedrivs yrkesfiske. Inom området fiskar cirka 20 
yrkesfiskare med aktiva licenser (2015). Här bedrivs nätfiske, räkfiske 
samt burfiske. Delar av havsområdet omfattas av trålförbud. 

Vattenbruk
Vattenbruk är en gemensam benämning på odling av fisk, skaldjur, 
blötdjur och alger under kontrollerade former i vattenmiljö. Utveckling 
av vattenbruk kan vara ett sätt att komplettera den lokala näringsverk-
samheten i ett område, där de traditionella näringarna viker. Det finns 
inga befintliga odlingsområden för vattenbruk inom planområdet. 
Möjliga utvecklingsområden för vattenbruk redovisas på karta till vän-
ster med uppgifter från kartunderlaget till Blå ÖP

Mjukbottnar grundare än 30 meter lämpar sig bäst för vattenbruk. 
Dessa områden är också rent allmänt mycket värdefulla biotoper, då de 
bland annat har stor betydelse för den biologiska mångfalden. I sådana 
områden förekommer mussel- och ostronbanker, ålgräsängar och maerl- 
bottnar, vilka är skyddsvärda och inte bör utsättas för risken av en even-
tuell påverkan från vattenbruksverksamhet.

Vatten och avlopp
Allmänt
Vattenförekomsterna i kustområdet har idag otillfredsställande till 
måttlig ekologisk status, förutom i det yttre kustområdet är den ekolo-
giska statusen är god. Utifrån vattendirektivet har kommunen en tids-
frist till 2021 att uppnå god ekologisk status. Se vidare under avsnittet 
Miljökvalitetsnormer. Otillfredsställande och måttlig status beror delvis 
på övergödning, där dåliga enskilda avlopp är en källa av flera. Miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen har genomfört en inventering av de flesta 
enskilda avloppen i området och det finns flera äldre anläggningar i 
sämre skick. Det finns behov av åtgärder och längs Dynekilen, som har 
måttlig ekologisk status, finns det behov av upprustning. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldig-
het att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för män-
niskors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp 
i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. 
En del av de äldre fritidshusområdena har enskilda gemensamhetsan-
läggningar för vatten och avlopp. Anläggningarna är av skiftande kvali-

Kungsviks camping i Kungbäck är en av de 
större campingansläggningarna i kommunen.

Intressen som är viktiga att ta 
hänsyn till vid lokalisering av 
vattenbruksverksamhet:
• Logistik (farleder, säkra sjövägar,  

hamnområden)
• Rekreation och friluftsliv (natur- 

hamnar, hummerfiske, dykning,  
badplatser, landskapsbild)

• Fiskenäringsintressen (musselodlings-
tillstånd)

• Biologiska faktorer (Natura 2000, 
ålgräsängar, musselbankar, säl- och 
fågelskyddsområden, miljökvalitets- 
normer för musselvatten, rödlistade 
arter, totalt antal arter)

• Fysiska faktorer (djup, exponerings-
grad)

• Förhållandena på land med möjliga 
tillfartsvägar, hamnplats, förvaring, 
hantering etc
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tet och ålder. En stor del av bebyggelsen i området ligger långt från den 
allmänna VA-anläggningen. 

Tekniska förvaltningen har tagit fram en VA-försörjningsplan och 
arbetar kontinuerligt med VA-planering för att så många som möjligt, 
av såväl befintliga som planerade bostadsområden, ska kunna anslu-
tas till de allmänna VA-anläggningarna. VA-avdelningen arbetar också 
med att se över kommunens verksamhetsområden för VA. 

Möjlighet till latrintömning för fritidsbåtar finns inte inom planom-
rådet. Närmaste septiktanktömning finns i anslutning till Strömstads 
gästhamnar samt genom den ambulerande sugtömningsstationen M/S 
Latrina i Kosterhavet. 

Vattenförsörjning 
Inom området finns inga kommunala vattentäkter eller skyddsområ-
den för vattentäkter. Kommunalt vattenledningsnät är utbyggt i delar 
av planområdet. Berggrunden i området består till största delen av 
granit som innehåller uran som är radonförande. Höga radonhalter 
är vanligt i brunnsvatten från bergborrade brunnar i områden med 
förhöjda uranhalter i berggrunden, medan vattnet i grävda brunnar i 
regel har låg radonhalt. Gränsvärden och rekommendationer för radon 
i dricksvatten sätts av Livsmedelsverket. Inom planområdet finns också 
risk för saltvattenpåverkan i dricksvattenbrunnar.

Dagvatten
Dagvatten definieras enligt miljöbalken som avloppsvatten. En nyan-
läggning av dagvatten inom detaljplanelagt område är anmälningsplik-
tig. Vid detaljplaneläggning eftersträvas ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten, LOD. 

Befintlig VA-situation
Det kommunala VA-nätet är utbyggt från Strömstad via Hällestrand 
upp till Lökholmen. Vid Kungbäck pågår idag en utbyggnad av den 
kommunala VA- anläggningen för att tillgodose redan detaljplanerad 
bebyggelse inom  planen.

Inom översiktsplanens område finns sex gemensamma anlägg-
ningar för enskilt avlopp som kommunens Miljö- och hälsoavdelning 
har tillsyn över. Dessa betjänar två campingar, en semesteranläggning, 
en rastplats samt två samfällighetsföreningar.

För det utpekade F1- området vid Härslätt finns det möjlighet att 
ansluta till det kommunala VA-nätet om ca 8 år. För det utpekade 
F1-området i Medvik finns det möjlighet att ansluta till det kommu-
nala VA-nätet om ca 12 år. 

Fritidshusområdet vid Bogen har behov av anslutning till det kom-
munala nätet på grund av brister i de befintliga enskilda anläggning-
arna. En utbyggnad av nätet mellan Ånneröd och Bogen finns med i 
kommunens VA-översiktsplan och planeras vara slutförd om ca 10 år.

Begreppsförklaring

Allmän VA-anläggning  
Kommunalt ägd anläggning för vatten och 
avlopp

Verksamhetsområde för VA 
Det geografiska område inom vilket 
en eller flera vattentjänster har ord-
nats eller ska ordnas genom en allmän 
VA-anläggning

Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning förvaltas 
antingen av en samfällighetsförening eller 
genom delägarförvaltning. 

En gemensamhetsanläggning är alltid en 
enskild anläggning (enskilt ägd eller för-
valtad) även om den i en punkt är anslu-
ten till den allmänna VA-anläggningen. 

För en gemensamhetsanläggning som 
inte är ansluten till den kommunala 
VA-anläggningen, kan avloppslösningarna 
bestå av infiltration, markbädd, mindre 
reningsverk etc.

Enskilda avlopp 
Små avloppsanläggningar för 1–2 hushåll 
av typen markbädd, infiltration, mini-
reningsverk etc.

BDT-avlopp  
Enskilda avloppsanläggningar för Bad, 
Disk och Tvätt

VA-lagen  
Lag om allmänna vattentjänster  
SFS 2006:412
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Kommunikationer
Allmänna vägar
Väg E6 är av riksintresse och utbyggd till motorvägsstandard. I ös-
ter omfattar planen delar av väg 988 (tidigare väg E6). Söder om 
Dynekilen går allmän väg 1036 till Medvik, väg 1034 till Hällestrand 
och väg 1041 genom Vässby. Norr om Dynekilen går allmän väg 1040 
till Nordby, 1037 till Lökholmen samt 1037:1 till Kungsvik. 

Trafiken är betydligt intensivare sommartid än under övriga delar 
av året. Det allmänna vägnätet har delvis låg standard, med smala väg-
banor och avsaknad av vägrenar. Både framkomlighet och trafiksäker-
het är därmed låg.

Väg 1036 och 1034 har koppling till cirkulationsplatsen vid 
Strömstads norra infart. Sommartid genereras här köer som periodvis 
når väg E6 och riskerar att skapa farliga trafiksituationer. De viktigaste  
faktorerna i en strategi för att hantera trafiksituationen ligger utan-
för planområdet och ingår i det angränsande planområdet för FÖP 
Strömstad-Skee. FÖP Norra kustområdet är till stor del en bevarande-
plan där lite exploatering föreslås. Detta är en del av kommunens stra-
tegi för att hantera trafikfrågan, då tillkommande bebyggelse medför 
ytterligare belastning på vägnätet. 

Trafikmätningar genomförda sommaren 
2014. Siffrorna visar ett dygnsmedeltal 
under en veckas mätning under högsä-
song. Uppgifterna för läge G är endast 
en uppskattning och är inte inmätt data. 

A - Stensvik söder  194
B - Stensvik norr  141
C - Kungbäck   1234
D - Hogdalsnäset  1761
E - Hogdalsnäset ga E6 6256
F - Capri badplats 1127
G - Caprivägens början 1500
H - Medvik  589
I - Hällestrandsvägen 998
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Gång- och cykelvägar
Det finns inget gång- och cykelvägnät inom planområdet. På sikt finns 
behov av att anlägga separata gång- och cykelvägar utmed väg 1034 
mellan Strömstad och Hällestrand, utmed väg 1036 mellan Strömstad 
och Medvik samt utmed väg 1040 och 1037 mellan Hogdalsmotet 
och Kungbäck. Det finns även behov av gång- och cykelväg utmed 
väg 1040 norrut mot Nordby. En utredning av vägåtgärder, genomförd 
2014 av Wikon, redovisar möjligheterna att höja trafiksäkerheten på 
tre av de ovanstående vägarna samt lämpliga placeringar av busshåll-
platser längs stråken. 

Kollektivtrafik
Mellan Strömstad och Halden går busslinje 111. Den trafikerar delar 
av planområdet norr om Dynekilen, längs väg 1040. Från Strömstad 
går busslinje 895 mellan tätorten och ut till kusten vid Källviken, 
Hällestrand och Knarreviken under veckodagarna. Linjer för skolbus-
sar trafikerar området under skoldagar. 

IT
I kommunen kan föreningar bildas, som ansvarar för att det lo-
kala fibernätet byggs ut i områden utanför det kommunala bolaget 
Strömstadsnets verksamhetsområde. I norra kustområdet finns det en 
fiberförening, Hogdalsfiber. De har inte någon utbyggd fiber idag men 
föreningen är på gång att söka bidrag för utbyggnad.  

Sjöfart
Längs Hogdalsnäsets kust går en farled som är av riksintresse för sjöfart. 
Söder om öarna Holmen grå och Syd-Långö fortsätter denna farled in 
till Strömstads hamn, som även den är av riksintresse. Delar av riksin-
tresset för sjöfart berör planområdet. 

Ett vattenområde i Singlefjorden är av riksintresse för djupa och 
skyddade områden enligt miljöbalken. 

Energi
I den antagna vindkraftsplanen för Strömstads kommun är inga ut-
vecklingsområden för vindkraft utpekade inom norra kustområdet. 

Vindkraftsplanen anger riktlinjer för småskaliga verk. Till småska-
liga vindkraftverk räknas de gårdsverk/hobbyverk som är tänkta att i 
liten skala producera el till en gård, ett par hushåll eller en verksamhet 
och som har liten påverkan på omgivningen. En rekommendation om 
små vindkraftverk, i enlighet med vindkraftsplanen, har införts i plan-
förslagets Generella rekommendationer. 

En 40 kV- ledning är planerad mellan Strömstad och Hogdals-
Sundby via planområdet.

Väg 1036 mellan Strömstad och Medvik
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I stort sett hela planområdet omfattas av sär-
skilda hushållningsbestämmelser.

Särskilda hushållningsbestämmelser 4 kap MB

Den obrutna kusten -  ett nationallandskap
Enligt miljöbalkens 4 kapitel är Bohusläns kustområde i sin helhet av 
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. I den norra delen av kustområdet som i lag-
stiftningen geografiskt anges från riksgränsen mot Norge till Lysekil, 
”den obrutna kusten”, ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av till-
låtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Norra 
kustområdet ingår i området ”obruten kust”. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i ett arbete från år 2000, försökt 
att tolka syftet med 4 kapitlet för att utifrån kustområdets helhetsvär-
den kunna ge råd till kommunerna i samband med planering i områ-
det. Värdena har beskrivits i rapporten ”Kustområdet och skärgården 
i Bohuslän - en värdebeskrivning av ett nationallandskap enligt 4 kap 
miljöbalken”, Länsstyrelsen i Västra Götaland 2000:8. 

Länsstyrelsens tolkning uttrycks i en sammanfattning av värdena 
enligt 4 kap MB för den ”obrutna kusten”, dvs i kustområdet från 
gränsen mot Norge till Lysekil enligt nedan:

1. Ursprunglighet inom hela området
2. Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser, 

möjligheter till båtsport
3. Förutsättningar för turism
4. Tillgång till serviceorter
5. Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga 

på allemansrättslig grund samt sammanhängande vackra och 
ursprungliga landskapspartier, utsiktspunkter

6. Högklassiga fornlämningsmiljöer
7. Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer
8. Vetenskapliga natur- och kulturvärden
9. Lättillgängliga och synliga geologiska värden
10. Rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler
11. Marina biologiska värden
12. En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kul-

turvärden

Med ”ursprunglighet” menas att vi ska värna om ”...att vi fortfarande 
skall kunna uppleva den kulturpräglade orördheten. Denna karaktär 
skall kunna förändras försiktigt och påverkas med vår tids tillskott, 
men fortfarande på så sätt att möjligheten att kunna uppleva den tidi-
gare karaktären bibehålls...”
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Natur och naturvård 

Landskapet
Området längs kusten norr om Strömstad är speciellt på flera sätt. 
Topografin är mycket markerad, med höga berg, hällmarker och berg-
branter och där emellan smala, sedimentfyllda dalgångar. Skogsmarker 
och impediment dominerar medan aktivt jordbruk, med betesmarker 
och åkrar, enbart finns kvar på några få platser. Allra mest dramatiska 
är höjdområdena och branterna vid och innanför havsområdet Säcken. 
Här störtar branta klippväggar och lodytor av röd bohusgranit rakt 
ner i havet. Här och var genomskärs graniten av lövskogsklädda bergs-
sprickor. Skogsmarken domineras av närings- och kalkfattiga häll-
marktallskogar. Flera av de högst belägna områdena har naturvärden, 
till exempel knutna till öppna hällmarksytor, klapperstensfält, äldre 
tallskogar med döda stående och liggande träd samt gamla senvuxna 
tallar.

Riksintresse för naturvård 3 kap 6 § miljöbalken
Näst intill hela planområdets yttre kustlinje samt vattenområde är av 
riksintresse för naturvård. 

Riksintresseområdet (NRO 14006) Idefjorden-Dynekilen utgörs av 
värdefull marin och terrester miljö. Dynekilen är en relativt oexploate-
rad fjord. Den har bland annat vetenskapligt värde som referenslokal 
till andra mer exploaterade bohuslänska tröskelfjordar. Landområdena 
karaktäriseras av brant stupande berg mot vattnet. Halle-Vagnaren på 
Hogdalsnäsets västsida utgör med sina 120 meter över havet ett fram-
trädande parti i den mäktiga bergsryggen. Tallurskogen som växer här 
har stora naturvärden. Den växer långsamt och glest och har undgått 
större skogliga ingrepp. Skogen har därför en naturlig karaktär med 
olikåldriga träd, en del mycket gamla (vissa ca 350 år), torrträd och 
lågor. Barrskogen inom området når ända fram till havskanten i väster. 

Skärgårdsområdet i sydväst, med bland annat Nord och Syd Långö, 
ingår i riksintresseområdet Strömstads kust- och innerskärgård (NRO 
14011). Landskapet präglas av skogklädd skärgård, mer eller mindre 
slutna vatten och trånga sund samt branta klippstränder omväxlande 
med låga saltängar där dalgångar mynnar vid havet. I exponerade lägen 
mot väster blir vegetationen vindformad och får på många ställen 
karaktär av en knotig och lågvuxen hällmarktallskog.

På öarna finns en rik variation av naturtyper från kalktorrängar, 
strandängar, frodig fuktängsvegetation och lummiga lövskogspartier 
till karg och vindpinad hällmarksvegetation.

Vattenområdet längst i väster ingår i riksintresseområdet Koster 
och Väderöarna (NRO 14005). Vattenområdet är en del av det marint 
värdefulla området Kosterrännan. Det beskrivs som det artrikaste och 
mest mångformiga marina området i Sverige och innehåller en lång rad 
unika djur- och växtarter. I området kallat Säcken finns bland annat 
Sveriges enda kända rev av levande ögonkorall. 
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Riksintresseområdenas värden kan bland annat påverkas negativt av:
− exploatering av stränder för bebyggelse m.m.
− utsläpp från industriella processer
− anläggning av hamnar, bryggor eller pirar; bojförtöjning
− utfyllnad, dumpning, avfallsdeponering
− uppläggning av fartyg
− framförande av höghastighetsfartyg
− vindkraftverk, kraftledningar, kommunikationsmaster
− framdragning av rör eller ledning i vattnet eller på bottnen
− fiskodling
− friluftsliv/turism
− orenade avloppsutsläpp
− sjöfart
− bebyggelseexploatering 
− väganläggningar, broar, hamnanläggningar

Skyddade områden
Nationalpark, 7 kap 2 § miljöbalken
Delar av planområdet ingår i Kosterhavets nationalpark enligt ett reger-
ingsbeslut. Nationalparken invigdes i september 2009. Det är främst 
havsområdet i väster som ingår, men också mindre öar i söder så som 
Lerskär och Lyngholmen. För nationalparken gäller särskilda föreskrif-
ter som bl a reglerar förtöjning och ankring, landstigning, hastighet för 
fritidsbåtar, fiskemetoder etc. 

Naturreservat, 7 kap 4 § miljöbalken
Området inrymmer tre naturreservat: Nord-Långö, Capri och Halle-
Vagnaren. 

För varje naturreservat finns föreskrifter om vad som är till-
låtet och inte tillåtet samt uppgifter om vem som förvaltar området. 
Skötselplaner är kopplade till reservaten. 

Natura 2000- område, 7 kap 27 § miljöbalken
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i Europa. Skyddet 
bygger på två EU-direktiv, fågeldirektivet som syftar till att skydda alla 
naturligt förekommande fågelarter i EU:s medlemsländer och art- och 
habitatdirektivet, som syftar till att säkra den biologiska mångfalden. 
Norra kustområdet berörs av ett Natura 2000- område, Kosterfjorden-
Väderöfjorden, med bevarandeplan SE0520170. 

Kosterfjorden-Väderöfjorden är det mest artrika och mångformiga 
marina området i Sverige med unika miljöer. Speciellt skyddsvärda 
miljöer är djupa hårdbottnar, områden med ögonkorall och grunda, 
exponerade områden i ytterskärgården. Natura 2000-området inne-
har omkring 200 arter av ryggradslösa djur och 9 arter av alger som i 
Sverige endast finns här. Inom Kosterfjorden-Väderöfjorden finns dess-
utom viktiga reproduktionslokaler för knubbsäl och häckningslokaler 
för sjöfågel. 

Värdena i ett Natura 2000-område får inte skadas. Det krävs till-
stånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000- område. Detta gäller även för åtgär-
der utanför området. Om det är svårt att avgöra vilka åtgärder som kan 
påverka naturvärdena i ett område bör man samråda med länsstyrelsen 

Utblick över inre delarna av Dynekilen. 
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innan man påbörjar en åtgärd. Om det rör sig om en skogsbruksåt-
gärd ska istället samråd hållas med skogsvårdsstyrelsen innan en åtgärd 
påbörjas.

Biotopskydd 7 kap 11 § miljöbalken
Naturskogen vid Hattefuruberget på  Hogdalsnäset är ett biotopskydds-
område. Området består av mycket gammal granskog med inslag av 
gamla grova aspar. Här finns rikligt med död ved i form av högstubbar, 
lågor och torrträd. 

Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 
åtgärder som kan skada naturmiljön. Ansökan om dispens från biotop-
skyddet behandlas av Skogsstyrelsen. Dispens medges endast om det 
finns särskilda skäl.

Djur- och växtskyddsområde 7 kap 12 § miljöbalken
I havsområdet finns obebyggda holmar och skär som är sälskydds- och 
fågelskyddsområden. I sådana områden råder landstigningsförbud un-
der de tider som föreskrivs av länsstyrelsen.

Strandskyddsområde 7 kap 13 § miljöbalken
Större delen av stränder och vattenområden omfattas av utökat strand-
skydd 300 meter på land och 300 meter i vattnet. 

Delar av den dramatiska kustlinjen på västra Hogdalsnäset

Odlingslandskap vid Brehult på Hogdalsnäset
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Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Inom ett strandskyddsområde får bland annat inte 
• nya byggnader uppföras
• byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 

anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt 

• åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna om 
strandskydd, om det finns särskilda skäl för detta. De särskilda skäl som 
kan innebära grund för upphävande av eller dispens från strandskyddet 
är i de fall det avsedda området;

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften,

• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg-
ningen inte kan genomföras utanför området,

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket ange-
läget intresse.

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte 
omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och bygg-
naderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Kommunen kan bevilja dispenser från strandskyddet i alla områden 
som inte har områdesskydd enligt 7 kap MB.

Naturvårdsplan
Kommunfullmäktige antog en naturvårdsplan för Strömstads kom-
mun i mars 2009. Denna bygger på inventeringar och på underlag från 
bland andra länsstyrelsen, jordbruksverket och skogsstyrelsen. 

I naturvårdsplanen anges vilka områden som är skyddsvärda på 
land och i vatten och förslag ges till hur dessa ska skyddas och skötas. 
Naturvårdsplanen har följts upp med nya inventeringar av skyddsvärda 
naturområden på land, (Naturcentrum 2014, se nedan).  

Strand vid Stensvik på Hogdalsnäset. 

Ängsmark på Syd-Långö

Vissa små biotoper har minskat 
starkt i hela landet. De är värdefulla 
för växt- och djurarter och omfattas 
därför av ett generellt biotopskydd 
i miljöbalken (MB 7 kap 11§):

• Allé
• Källa med omgivande våtmark 

i jordbruksmark
• Odlingsröse i jordbruksmark
• Pilevall
• Småvatten och våtmark i jord-

bruksmark
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme
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Övriga naturvärden

Naturinventering
Under 2013 och 2014 har kommunen genomfört kompletterande 
naturinventeringar i norra kustområdet. I rapporten beskrivs områ-
dets övergripande värden och karaktärsdrag, mer specifika värdefulla 
delområden samt de särskilt skyddsvärda arter som påträffats. Arbetet 
med inventering och bedömning har utförts av Naturcentrum i 
Stenungsund. Klassningen är närmare förklarad i rapporten som är 
en bilaga till planen. På kartan Naturvärden redovisas resultatet från 
naturinventeringen.

I norra kustområdet har 77 områden med värdefull natur identifie-
rats varav tre områden bedöms ha mycket höga naturvärden (klass I) 
och 31 områden bedöms ha höga naturvärden (klass II). Övriga områ-
den har klassats som områden med naturvärden (klass III). Områden 
med höga eller mycket höga naturvärden ingår i planförslaget i rekom-
mendationsområde R5, ”Område med höga naturvärden”. Inom områ-
den med naturvärden (klass III) har i regel inga rödlistade arter påträf-
fats, men områdena kan på sikt och med rätt sorts skötsel utveckla höga 
naturvärden.

Inom norra kustområdet finns särskilt skyddsvärda naturtyper. 
Dessa förekommer även i områden som inte är direkt utpekade i 
inventeringen.  Särskilt värdefulla naturtyper är bland andra hällmar-
ker, bergbranter, vattendrag och strandängar. Dessa områden bör gene-
rellt bedömas som hänsynsområden där det i samband med eventuell 
exploatering måste göras fördjupade inventeringar. 

I norra kustområdet förekommer även ett flertal särskilt skydds-
värda arter. Havsöring, hasselsnok, sandödla och strandstarr är arter 
som är frekvent förekommande. 

Marina värden
Länsstyrelsen har identifierat områden som är extra värdefulla och 
prioriterade att skydda mot oljepåslag. Dessa redovisas i kartan till 
höger som värdefulla marina områden, klass 1. Ålgräsängar redovisas 
enligt inventering från år 2000 som marina värden klass 2. Inom pla-
nområdet finns även grundområden (0-6 meter), vilka är viktiga som 
uppväxtområden för fisk och har en viktig reglerande funktion. Dessa 
redovisas i Blå ÖP. Det finns även områden som är av värdefulla för 
forskning och för tråldrag. Dessa presenteras i bild till vänster. 

Arbete pågår med att ta fram en nationell havsplan, med Länsstyrelsen 
som samordnare för planområde Västerhavet. Kommunerna i norra 
Bohuslän arbetar även med så kallad Blå ÖP, en översiktsplan som syf-
tar till att redovisa ett gemensamt förhållningssätt, för att långsiktigt 
både skydda och utveckla livet i och vid havet. 

En översiktlig marinbiologisk kartering har genomförts som under-
lag för en bedömning om lämpligheten och utbredningen av hamn-
lägen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen (Loo & Scherer 
2014). Fyra områden har studerats, Kungsviks hamn, Saltverksbukten, 
Medvik/Bågen och Hällestrandshamn. Karteringen kan ligga till grund 
för en eventuell prövning av hamnverksamhet och materialet ska vid 
framtida tillstånd och planprövning fördjupas. 
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Karteringen visar att det är troligt att man kan utöka antalet båt-
platser i de områden som pekas ut som utredningsområden för små-
båtshamnar utan att det inkräktar på miljöer som, enligt Konventionen 
för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR) och 
Naturvårdsverket, anses speciellt skyddsvärda. Sådana är till exempel 
ålgräsängar, musselbankar (blåmussla, hästmussla, ostron) och grunda 
havsvikar. 

Karteringen visar endast lämpligheten i de direkt inventerade områ-
dena. Med den information som finns att tillgå är det i dagsläget inte 
möjligt att bedöma närliggande områden utifrån detta arbete.

För mer information om de olika studerade områdena se respektive 
områdesbeskrivning. 

Artskydd - sandödla och hasselsnok 
Inom de västra delarna av planområdet, söder om Dynekilen, har flera 
fynd av de båda rödlistade kräldjursarterna sandödla och hasselsnok 
gjorts (www.artportalen.se). 

Både sandödla och hasselsnok är upptagna i rödlistan (Artdatabanken 
2015) som sårbara (VU). De finns också upptagna i EU:s habitatdi-
rektiv bilaga 4, vilket i sin tur medför att de är skyddade genom art-
skyddsförordningens 4 §. Detta innebär ett mycket starkt skydd, där 
både djuren i sig och de miljöer där de fortplantar sig, övervintrar, tar 
skydd eller vilar är skyddade enligt lag. 

Parallellt med naturinventeringen har Naturcentrum genomfört en 
fördjupad inventering av sandödlor. I rapporten redovisas en avgräns-
ning för huvudutbredningsområdet för sandödla i kommunen samt 
identifierade områden med extra gynnsamma förhållanden för arten.   
I områden där sandödla kan förekomma kan mer djupgående invente-
ring behöva genomföras vid en lämplighetsprövning för exploatering. 

Friluftsliv
Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § miljöbalken
Område 01, Norra Bohusläns kust i Strömstads, Tanums, Sotenäs och 
Lysekils kommuner 
Stora delar av planområdet ingår som en mindre del i det till ytan om-
fattande riksintresset för friluftsliv Norra Bohusläns kust. Enligt vär-
debeskrivningen för riksintresseområdet i sin helhet finns särskilt goda 
förutsättningar för positiva upplevelser i området vad gäller botaniska, 
geologiska och ornitologiska naturstudier, för kulturhistoriska studier 
och för båtsport, bad, fritidsfiske och kanoting. 

Vidare är det lämpliga klimatförhållanden och bra vatten, stränder 
och bottnar för bad samt stränder och vatten lämpliga för fritidsfiske.  
Området kan, genom sin storlek och variation, utnyttjas mångsidigt. 
Det finns goda möjligheter att komma till och in i området samt att 
vistas där. Inskränkningarna i allemansrätten är relativt små.

Ett stort antal campingplatser finns längs kusten, de flesta med till-
gång till badmöjligheter på nära håll. 

Värdeomdöme: Området är utan tvekan ett av de mest frekvente-
rade friluftsområdena i landet och utgör ett betydande mål även för 
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internationell turism. Landskapet är i hög grad särpräglat och inrym-
mer stor variation.

Det pågår en översyn av riksintresseområden för friluftslivet.

Norra kustområdets värden 
Allmänt om värdena
Norra kustområdet är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
Sommartid är nyttjandet som störst. Bad, båtliv, cykling och vandring 
är aktiviteter som dominerar. Skogsområdena utnyttjas för bär- och 
svampplockning. 

Tillgängligheten för friluftslivet är till viss del begränsad. Inom 
naturreservaten finns markerade leder och besöksparkeringar men 
i övrigt finns det inga väletablerade vandringsleder i området. 
Parkeringsmöjligheter för besökare är begränsade och utöver turbåtar 
till Alaska under sommarmånaderna finns det ingen allmän färjetrafik 
ut till öarna. 

Besöksanläggningarna i området är flera, vilket gynnar det rörliga 
friluftslivet och möjliggör för besökare att vistas i området. 

På öarna finns naturhamnar och stränder lämpliga för bad som 
enkelt kan angöras med fritidsbåt. 

Badplatser
Större badplatser i området finns vid Lökholmens camping, Kungsviks 
camping, Capri, Hällestrand resort, Stensvik, Källviken, Syd-Långö 
och Medvik. Längs kustlinjen och ute på öarna finns flera fina strän-
der och badvikar. På en del av dessa finns anordningarar som toaletter, 
hopptorn, trappor och dylikt. 

Kommunen tar vattenprover vid badplatsen på Lökholmen. 

Båtliv och småbåtshamnar
Båtlivet utgör en väsentlig del av det rörliga friluftslivet i norra kustom-
rådet. Det finns behov av och efterfrågan på hamnplatser för fritidsbå-
tar i området, såväl för hel- och delårsboende som för gästande båtar.

Det finns inga kommunala småbåtshamnar i området. Därmed 
finns inte heller någon enskild båtplatskö som ger en samlad bild över 
behovet av båtplatser inom området. Befintliga privata småbåtshamnar 
har egna båtplatsköer.

Genom att föreskrifterna för Kosterhavets nationalpark innebär 
restriktioner för vistelsen i naturhamnar, kan det uppstå ett behov av 
kompensation i anlagda gästhamnar. 

Kustområdet är av riksintresse för friluftsliv till vilket också båtsport 
kan räknas. Ett alltför intensivt utnyttjande av skärgårdsområdet med 
fritidsbåtar kan komma i konflikt med andra typer av friluftsliv, som 
t.ex. bad. Utbyggnad av småbåtshamnar kommer också ofta i konflikt 
med naturvårdens intressen, eftersom utbyggnad negativt kan påverka 
förhållandena på grunda havsbottnar som bland annat är viktiga repro-
duktionsområden för fisk.

Inriktningen vid utökning av antalet platser för fritidsbåtar är där-
för att i första hand utöka och förtäta i befintliga hamnområden, där 
bottnarna sedan tidigare kan vara påverkade, och först i sista hand 
pröva helt nya hamnlägen.



33Antagen 2016-12-15

Stenträdgården Alaska på Nord-Långö



34 FÖP Norra kustområdet  

Då efterfrågan på båtplatser kan vara svår att tillgodose till fullo, kan 
också andra lösningar prövas. Om det finns för bil lättillgängliga ram-
per för sjösättning kan boende och besökare i området sjösätta mindre 
båtar som förvaras på land under den tid de inte används. Beroende 
på om båten är omålad och avstånd till sjösättningsramper kan detta 
alternativ även vara fördelaktigt ur miljösynpunkt.

Camping och besöksboende
Besöksanläggningar i området är: 

• Capri stugby
• Hällestrand resort (Silverhornet)
• Ylseröds camping
• Dynekilens camping
• Lökholmens camping
• Kungsviks camping
• Källvikens kursgård
• Syd-Långö

Det är en trend att campingar och stugbyar allt mer privatiseras som 
bostadsrättsföreningar. Detta kan komma att påverka allmänhetens till-
gänglighet till stränder och andra områden av intresse för friluftslivet. 

Fritidsfiske 
Fritidsfisket är av stor betydelse för kustbefolkningen, särskilt det 
så kallade husbehovsfisket med nät, burar och liknande redskap. 
Sportfiske med spö och fisketurism har utvecklats och utgör idag ca 
75% av fritidsfisket. De vanligaste arterna som fångas idag är havsör-
ing, makrill, vitling, skrubba, sandskädda samt hummer och krabb-
taska. Fritidsfisket efter torsk och rödspätta har liksom för yrkesfisket 
minskat p g a överfiskade bestånd. 

Närrekreation - vandring, cykling
I norra kustområdet finns stora, sammanhängande, glest bebyggda om-
råden som lämpar sig för närrekreation för boende i området och för 
det rörliga friluftslivet. 

I området söder om Dynekilen finns flera lättframkomliga stigar 
längs kustområdet. På Hogdalsnäset är terrängen mer otillgänglig men 
det går att ta sig fram på mindre vägar. Halle-Vagnarens naturreservat 
är ett viktigt besöksmål i kommunen men det ligger relativt otillgäng-
ligt, långt från allmänna vägar och bussförbindelser. Här finns en mar-
kerad stig som leder upp till toppen.

De skogbevuxna delarna inåt landet kan nyttjas för svamp och bär-
plockning. 

Det är redan idag möjligt att någorlunda kustnära ta sig från Halle-
Vagnaren och Kungbäck i norr till Hällestrand och Medvik i söder 
genom vandring på befintliga vägar och stigar. Någon markerad vand-
ringsled finns inte. Blå linje på kartan på sidan 35 visar vilka befintliga 
stigar och vägar man kan använda. De röda streckade linjerna visar 
terrängavsnitt som saknar väg eller stig, men som på ett enkelt sätt 
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skulle ge en sammanhängande vandringsled som till stor del undviker 
trafikerade vägar. Grön streckad linje visar den omväg som måste tas 
så länge röda sträckningar saknas. På sikt bör hela kuststräckan inom 
FÖP-området norr om Strömstad göras bättre tillgänglig både för 
vandring och för cykling. I praktiken kommer sträckningen förmodli-
gen bli olika för vandring och för cykling. En bra vandringsled passe-
rar fler utsiktspunkter och på bergiga höjdpartier. Lämplig sträckning 
för vanlig cykel är däremot ofta längs befintliga grusvägar, som går i 
dalgångarna. Hur dessa olika sträckningar ska dras kräver omfattande 
studier och markägarkontakter, vilket är ett eget projekt utanför FÖP, 
se vidare under kapitlet Fortsatt arbete. 

Kulturmiljö

Kommunalt värdefulla kulturmiljöer
I en kulturmiljöinventering från 2003 är fyra områden inom planom-
rådet utpekade som värdefulla kulturmiljöer.

Hilma Svedahls Alaska
Alaska är en sentida kulturmiljö med en personhistorisk anknytning. På 
Nord-Långö skapade den hemvändande guldgräverskan Hilma Svedahl 
under 1920-talet en stenträdgård inspirerad av sina år i Amerika. I 
trädgården har sten och cement använts för att bygga broar, terrasser, 
urnor, valv och utsiktspunkter m m. 

Syd-Långö
Under de kända sillperioderna i Bohuslän var människorna delvis bo-
satta ute på öarna. På Syd-Långö finns flera så kallade tomtningar kvar, 
enkla visten för övernattning bestående av stenringar som man lade ut 
och spände segelduk över för att få skydd för väder och vind. 

På västra sidan av ön, vid yttre Kvibukten, finns grunderna efter 
en sillolje- och guanofabrik som invigdes 1896, i slutet av den senaste 
sillperioden. Här torkade och malde man grums och sill till ett tämli-
gen luktfritt pulver, guano, som såldes som gödning. I anslutning till 
fabriken finns stensatta dammar som kan ha använts för färskvatten. 

På ön finns också husgrunder och ett kummel vilka tillsammans 
med fiskberedningsanläggningen och tomtningarna utgör en, för 
Bohuslän, karaktäristisk kulturmiljö. 

Tjurholmen
På Tjurholmen finns ett gränskummel märkt med årtalet 1912. Dessa 
kummel sattes upp efter unionsupplösningen 1905 för att markera 
gränsen till Norge. 

På bergknallen innanför kumlet står fundamentet till en fyr och 
därifrån leder en välhuggen granittrappa ner till fyrpersonalens till-
läggsplats. På ön finns grunderna efter åtminstone en torplägenhet och 
odlingsspår syns på flera ställen i den tätnande vegetationen. 

Grunden från sillolje- och guanofabriken på 
Syd-Långö
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Dyne-Dynekilen-Hogdal
Vid Dynekilens inre delar ligger Hogdal som beskrivs som ett gammalt 
sockencentrum med kyrka, stenvalvbro, ett gammalt gästgiveri och en 
tidigare tullstation. 

I denna havsvik överraskades en svensk transportflotta av den 
dansk-norske kaptenen Peter Tordenskjold i juni 1716. Tordenskjold 
avgick med segern, vilket innebar dödsstöten för de svenska fälttågen 
i Norge och Karl XII fick dra sig tillbaka in i Sverige. På Gedholmen i 
Dynekilen finns en minnessten för slaget.

Platsen har också fungerat som utskeppningsplats för framförallt 
timmer och sågat virke. Dyne lät vid sekelskiftet 1900 anlägga ett tegel-
bruk, vilket dock lades ner inom kort. 

Även kommunikationshistoria präglar platsen. Den bilväg som 
anlades 1921-22 och går mellan campingplatsen och på utsidan ber-
get norrut till Hogdal var för smal för möte mellan bil och buss. I 
stället för att modernisera och bredda vägen byggdes en ny vägsträck-
ning över berget, vilken idag är sträckningen för väg E6. Intill finns 
även lämningar efter ännu äldre vägar. Parallellt med E6 går den gamla 
Kungsvägen, till stora delar ännu möjlig att vandra på. Utefter denna 
står väghållningsstenar. Det finns alltså tre generationer riksväg inom 
området.

Fornlämningar 
Norra kustområdet är rikt på kulturhistoriska lämningar och andelen 
fornlämningar är hög. Fornlämningarna är spår som visar att området 
bebotts och nyttjats sedan äldre stenålder fram till idag, det vill säga i 
cirka 8000 år. 

Kulturmiljölagen (1988:950 samt SFS 2013-548) ger ett generellt 
skydd för alla fornlämningar, vilket innebär att bebyggelse i eller i dess 
direkta närhet ska undvikas. Vid exploatering i anslutning till fornläm-
ningar, eller i områden där fornlämningar kan förväntas på land eller 
vatten, kan arkeologisk utredning komma att krävas. 

Övrig kulturhistoriskt värdefull miljö

Värdefullt odlingslandskap vid Hogdal
Vid Hogdal ligger en smal dalgång med åker- och betesmarker kring 
den högt belägna Hogdals kyrka. Sockenkyrkan, prästgården och går-
den Stora Hogdal med gästgiveri markerar bygdens centrum. Detta 
område finns utpekat i Länsstyrelsens bevarandeprogram för värdefullt 
odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län (1995).

Området har lång jordbrukshistorisk kontinuitet och innehåller 
välbevarad bebyggelse. Den äldsta stenkyrkan på platsen byggdes ca 
1200 medan byn Hogdal är skriftligt dokumenterad 1391. 

I dalgången nordöst om kyrkan finns tre medeltida ödegårdar. 
Genom dalgången flyter den starkt meandrande Hogdalsälven, kan-
tad av lövträd, främst al. Dalen domineras av åkrar med öppna diken. 
Mot Dynekilen öppnar sig dalgången och bryts upp av lövskogsklädda 
impediment.
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Brehult
Brehult är ett öppet och kuperat odlingslandskap där gårdsbebyggelsen 
vittnar om områdets och gårdens utveckling. Bebyggelsen är placerad 
med utblickar över det öppna jordbrukslandskapet. Brehult är utpekat 
som värdefull miljö i samråd mellan kommunen och Bohusläns mu-
seum. 

Strand
Fritidshusområdet Strand är ett område som har en speciell karaktär 
och visar tydligt på planerings- och byggnadstraditioner från 1970- 
talet. Det är av värde att bevara den struktur och småskalighet som 
präglar området. Strand är utpekat som värdefull miljö i samråd mellan 
kommunen och Bohusläns museum.  

Hällestrand resort
Hällestrand resort, tidigare känt som Silverhornet, är en semesteran-
läggning som postverket skapade för sina anställda i mitten på 1900- 
talet. Anläggningen är ambitiöst utformad med lägenheter i radhus 
med mindre altaner i söderläge och med en större restaurangbyggnad 
i betong med stora glaspartier. De arkitektoniska kvaliteterna hos res-
taurangbyggnaden samt hos radhusen är av värde att bevara. Områdets 
enhetliga utformning har en speciell karaktär och de öppna ytorna 
är viktiga för tillgängligheten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Göteborgs stadsmuseum och Västarvet har Silverhornet med som ett 
bra exempel på en semesteranläggning av sin rapport ”Fritid genom 
arbetet - Företags- och fackföreningsägda semesteranläggningar i Västra 
Götaland” (2014).

SSAB semesteranläggning
År 1952 köpte Grängesbergsbolaget ön Syd Långö, som semesteran-
läggning för de anställda. En intensiv period av ombyggnad av hus och 
uppförande av nya semesterbostäder tog vid. Därefter, mellan 1958 
och fram till idag, har man byggt ut och moderniserat i olika etapper. 
Stugorna är exempel på fritidsstugor från tiden.

Hälsa och säkerhet

Trafikbuller
Trafiken på de allmänna vägarna i området är tidvis intensiv, särskilt 
under sommarsäsongen. Ny bostadsbebyggelse som kan kräva avsteg 
från Naturvårdsverkets riktvärden för buller ska inte medges. 

Trafiksäkerhet
Risken för trafikolyckor är betydligt högre sommartid då fler män-
niskor rör sig på vägarna. Biltrafiken är på sommaren intensivare sam-
tidigt som gående och cyklister i stor utsträckning är hänsvisade till att 
använda vägarna för att ta sig fram.

Hällestrand resort
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Det finns inget gång- och cykelvägnät inom planområdet. I sam-
band med att mer bebyggelse tillkommer i området kan behovet upp-
komma av ytterligare trafikreglerande åtgärder, kombinerat med att 
gång- och cykelvägnätet byggs ut. Behovet av utbyggnad och priorite-
rade sträckor redovisas under avsnittet Kommunikationer. 

Översvämning och höga vattenstånd
Klimatprognoser visar att Västra Götalands län är ett av de områden i 
landet som blir mest påverkat av ökade nederbördsmängder i framtiden. 
Länets kuststräcka blir bland annat också påverkad av havsnivåhöjning. 
För att ge råd och vägledning till kommunerna i länet vid planering 
av bebyggelse i vattennära lägen har länsstyrelserna i Västra Götalands 
och Värmlands län år 2011 tagit fram ett planeringsunderlag ”Stigande  
vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade  
områden” samt tillhörande faktablad för kusten (version 2.0, 2014). 

I rapporten presenteras en modell där översvämningsriskerna kart-
läggs i översvämningszoner. För kusten är zonerna indelade i fyra, där 
det i zon 4 är mest risk för att en översvämning inträffar och i zon 1 
minst sannolikhet för översvämning. För att beräkna översvämnings-
zonerna utgår man från ett framtida medelvattenstånd. För Strömstads 
del är säkerhetsnivå 2, dvs i området högre än zon 1 satt till +3,2. Zon 
2, dvs intervallet mellan säkerhetsnivåerna 1 och 2 är satt till +2,7.

Slutsatserna i ”Stigande vatten” ska tillämpas i kommunen, vilket 
innebär att översvämningszonerna 1-4 ska identifieras i översvämnings-
karteringar. De tidigare rekommendationerna om en lägsta golvnivå 
för ny bebyggelse i kustnära lägen ändras från +2,5 till + 3,2 i lägen där 
inga åtgärder kan vidtas för att skydda bebyggelsen från översvämningar.

För planområdet har en översiktlig kartering gjorts av hela strand-
området genom att nivåerna +2,0 och +3,3 redovisas på karta. Kartan 
visar också klassade vattenförekomster med en förväntad vattenutbred-
ning vid ett 100- års regn. 

Geoteknik
Skredrisk
SGI har under år 2015 utfört en förstudie för översiktlig stabilitetskar-
tering i Strömstads kommun. Förstudien pekar inom planområdet ut 
ett område i Kungbäck på Hogdalsnäset, där det bedöms behöva utföras 
en översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena. Enligt jordartskar-
tan består jorden av sand, morän och berg. Sanden kan eventuellt vara 
underlagrad av lera. Strandkanten är kraftigt eroderad. Slänthöjden 
varierar mellan 2 m och 4 m. I slänten förekommer lutande och böjda 
träd. Bebyggelsen utgörs av enfamiljshus och ligger ställvis 10 m från 
släntkrönet. MSB kommer att studera området vidare.

I samband med att detaljplaner upprättas ska de geotekniska förhål-
landena redovisas i geotekniska utredningar. 
Kusterosion
Översiktliga karteringar visar att det inte finns några kända platser med 
stranderosion inom planområdet. Det finns dock flera områden med 
erosionskänsliga jordarter såsom grovsand och finsand, framförallt vid 
Dynekilens inlopp. 

Bilden visar utvalt undersökningsområde för 
skredrisk vid Kungbäck inom FÖP-området. 
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Bergras
Det finns ingen kartering av i vilka områden det finns risk för bergras. 
I samband med att detaljplan upprättas i de olika föreslagna områdena 
kommer risken för bergras att utredas.

Förorenad mark
Vid Hällestrands hamn kan det förekomma förorenad mark till följd av 
hamnverksamheten. Branschtypiska ämnen och föroreningar från fri-
tidsbåtshamnar (inklusive bottensediment) är båtbottenfärger (TBT), 
blymönja, lacker, bensin, diesel, diverse kemikalier, tungmetaller m m.

Kungbäcks gamla deponi ligger avsides i kuperad skogsmark och 
nås endast via en skogsväg. Deponin användes enligt uppgifter för 
deponering av hushållsavfall och latrin. När deponin togs i bruk är 
okänt. Verksamheten avslutades i slutet av 70- talet och täcktes därefter 
med schaktmassor. Idag är området till stora delar igenvuxet. 

Längs Dynekilens östra strand har det tidigare legat en tegelfabrik. 
Verksamheten startade vid sekelskiftets början. Det är oklart när verk-
samheten upphörde men detta skedde förmodligen i anslutning till 
att fabriken revs 1921. Platsen där fabriken låg samt omgivande mark 
utgörs numera av Dynestrands camping. Det finns inga uppgifter om 
huruvida tegelfabriken kan ha föranlett markföroreningar men möj-
ligtvis kan förorening finnas i anslutning till tidigare förbränningsan-
läggningar, eller om det funnits cisterner på platsen. 

På 1920- talet startades ett sågverk i Askeviken i Dynekilens inre 
del som var aktivt fram till 50- talet. Därefter fortsatte verksamheten 
i området i form av ett stenhuggeri. Stenhuggeriet upphörde troligtvis 
1970. På platsen finns idag inget kvar av de tidigare verksamheterna. 
I samband med att den nya E6:an drogs genom området under 2000- 
talet, brast en fördämning som stod i förbindelse med den å som går 
genom området. Troligtvis kan detta ha påverkat sedimentation i och 
omkring ån och därmed de föroreningar som eventuellt kan ha funnits 
i sedimenten. 

Skjutbanan vid Källviken har sanerats och förorenat material har 
sållats och transporterats bort. 

Andra områden där det kan finnas risk för att marken är förore-
nad är områden där det har bedrivits miljöstörande verksamheter, som 
exempelvis verkstäder, jordbruk och entreprenadfirmor. 

Radon
Den dominerande bergarten i planområdet är granit. Det innebär att 
det finns risk för förhöjda radonhalter i berggrunden. I samband med  
att bygglov prövas och nya detaljplaner upprättas kan ställas krav på 
radonsäkra utföranden av bebyggelsen.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten i Strömstad har stationer i Strömstad och Skee. 
Det norra kustområdet tillhör insatsområdet för stationen i Strömstad. 
Insatstiden till Capri och Hällestrand är 10-20 min, och insatstiden till 
Kungbäck är 20-30 min. Räddningstjänsten i Strömstad samarbetar 
med Halden Brannvesen inom området. 
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Kartan Regler och rekommendationer ska 
läsas parallellt med texten. Kartan finns i A3- 
format längst bak i handlingen. 

ANVÄNDNING AV MARK- 
OCH VATTENOMRÅDEN

Planens redovisning
En översiktsplan ska visa huvuddragen i mark- och vattenanvänd-
ningen. En fördjupad översiktsplan är en del av den kommuntäckande 
översiktsplanen, och ska på ett mer fördjupat sätt följa upp översikts-
planens intentioner. Översiktsplanen och fördjupningar av denna är 
inte juridiskt bindande. Detaljerade ställningstaganden görs i detaljpla-
ner och områdesbestämmelser som blir juridiskt bindande dokument.

I tidigare avsnitt har angetts kommunens mål och strategier som 
ligger som utgångspunkt för de ställningstaganden och avgöranden 
som görs i planen. Under kapitlet Intressen och anspråk redovisas de 
sektoriella anspråk som ställs på mark- och vattenanvändningen genom 
olika allmänna intressen. I planen har gjorts en avvägning mellan olika 
intressen och anspråk. Planen presenteras på kartor med tillhörande 
text. Under avsnitten Planens huvuddrag, Användning av mark och vat-
ten och Delområden redovisas motiven till planens utformning och en 
beskrivning av vad som föreslås. De regler och rekommendationer som 
ska tillämpas vid prövning redovisas under avsnittet Regler och rekom-
mendationer. 

Till planen hör åtta kartor, varav två täcker hela planområdet och de 
övriga redovisar sex inzoomningar i beskrivna delområden:

• Karta -  Regler och rekommendationer 
• Karta  -  Användning av mark- och vattenområden 
• Kartor -  Användning av mark- och vattenområden, delområden

Kartan Användning av mark- och vattenområden illustrerar pågående 
och föreslagen markanvändning. Kartan Regler och rekommendationer 
visar hur bebyggelse får tillkomma, förändras och bevaras och vilka 
lagstadgade regler om mark- och vattenanvändningen som finns och 
var dessa gäller inom planområdet. Kartorna och texten ska läsas och 
användas parallellt.

Markanvändning Rekommendationer
Utredningsområde för bostäder R 1
Utredningsområde för trafikanknuten verksamhet R 2
Utredningsområde för turismverksamhet R 3
Utredningsområde för småbåtshamn R 9
Förtätningsområde för bebyggelse R8
Område med kulturvärden R7
Odlings-, betes-, och jordbruksmark R 4, delar av R 5
Områden för skydd av värdefull natur R5 och R10
Områden av betydelse för friluftslivet R6
Framtida utredningsområde för bostäder F1
Framtida utredningsområde för småbåtshamn F9
Områdesskydd enligt MB N (Regler)

Sambandet mellan markanvändning på karta Användning av mark- och vattenom-
råden och rekommendationer på kartan Regler och rekommendationer
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Planens huvuddrag

Allmänt
Utgångspunkten i planen är att en god hushållning med naturresurser 
ska iakttas och att en utbyggnad av bostäder och verksamheter ska ske 
i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. I första hand ska 
bebyggelseutvecklingen ske inom de i planen utpekade utredningsom-
rådena. Ansökningar om nya hus i lägen utan anknytning till befintlig 
bebyggelse ska prövas restriktivt. Inom områden med fornlämningar 
och områden av betydelse för naturvård och kulturmiljölandskapet ska 
ny bebyggelse undvikas helt.

Bebyggelseutveckling
Inom planområdet finns ett utredningsområde för bostäder (R1) ut-
pekat i Stensvik där ny sammanhållen bebyggelse kan prövas genom 
detaljplan. Två framtida utredningsområden för bostäder (F1) finns 
utpekade i Medvik och Härslätt. 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 ny sammanhållen bebyggelse ska placeras i områden med 
möjlighet till anslutning till kommunalt vatten- och avlopp, förstärks 
underlaget för den kommunala VA-anläggningen och det blir möjligt 
att minska antalet enskilda avlopp i området.

Inom avgränsade delar av planområdet kan enstaka ny bebyggelse 
medges där det beöms lämpligt (R8). I dessa områden bedöms det fin-
nas goda förutsättningar för tillkommande helårsboende. 

Intill Hogdalsmotet föreslås ett utredningsområde för trafikanknu-
ten verksamhet (R2).

Turist- och besöksverksamheter ska ha möjlighet att utvecklas inom 
planområdet (R3). Enligt kommunens campingpolicy ska campingar 
och stugbyar i kommunen detaljplaneläggas. 

Utbyggnad i områdena R1, R2, R3 och F1 ska föregås av detalj-
plan. Detta ger kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakten samt 
avgöra hur detaljplanerna ska avgränsas. 

Ny enstaka bebyggelse inom R8-områden kan prövas genom för-
handsbesked. Det är även möjligt att genom detaljplan pröva en mer 
sammanhållen bebyggelse inom R8-områden. 

Samhällsutveckling inom strandskyddsområde 
Inom planområdet föreslås inga områden för ny bostadsbebyggelse 
inom strandskyddade områden. Utredningsområden för turismverk-
samhet samt för småbåtshamn ligger inom strandskyddade områden. 
Vid detaljplaneläggning ska användningen prövas gentemot strand-
skyddslagstiftningen. Omvandling av besöksanläggningar till privat 
boende i form av bostadsrätter är inte förenligt med strandskyddslagen.

Skydd av områden med höga naturvärden
Områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken gäller för delar av vatten- och 
landområden inom planområdet, t ex inom nationalpark och natur-
reservat. 
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Flera naturområden på land, utöver de som är redovisade i natur-
vårdsplanen, har efter kompletterande inventering bedömts ha stora 
naturvärden. Inventerade områden med höga värden binds sam-
man till större områden med ett högt sammantaget naturvärde (R5). 
R5-områden innefattar även områden som omfattas av riksintresse för 
naturvård samt områden inom strandskydd längs kusten. I områden 
med höga naturvärden ska ny bebyggelse prövas restriktivt. 

Områden med av Länsstyrelsen avgränsade dokumenterade marina 
värden redovisas i planen (R10).

Områden av betydelse för landskapsbild och friluftsliv
Utanför områden utpekade för bostadsutveckling och områden med 
höga naturvärden utgörs markerna av öppen åker- och betesmark samt 
skogs- och bergspartier. 

De öppna åker- och betesmarkerna (R4) och område med kultur-
värden (R7) ligger inom ett småskaligt och mosaikartat landskap där 
det är viktigt för landskapsbilden att markerna hävdas och hålls öppna. 
Delar av åker- och betesmarken är klassade som jordbruksmark av 
Jordbruksverket.

Det finns stora sammanhängande skogs- och bergspartier som är 
glest bebyggda. Här går det att ta sig fram till fots utan att hindras av 
bebyggelse. Dessa områden är av betydelse för det rörliga friluftslivet 
(R6). 

Inom R4-områden kan ny bebyggelse prövas vid kanten mot öppen 
mark. Jordbruksmark får inte tas i anspråk i andra fall än de som nämns 
i miljöbalken 4 kap. 4 § och skälen till att exploatera jordbruksmark 
måste vara väl motiverade. Inom R6-områden ska stor restriktivitet 
iakttas mot ny bebyggelse.

Användning av mark- och vattenområden

Nya bostäder
Uppskattad markåtgång
Den fördjupade översiktsplanen redovisar tre utredningsområden 
för bostäder, varav två är definierade som framtida utredningsom-
råden. Sammanlagt omfattar dessa områden cirka 33 hektar. Inom 
utredningsområden kan ny bostadsbebyggelse prövas i detaljplan. 
Utredningsområdena bedöms möjliggöra en utbyggnad av 60-80 nya 
bostäder. En förutsättning för att pröva ny bebyggelse inom utpekade 
områden är att den kan anslutas till det kommunala VA-nätet. 

Föreslagna utredningsområden för bostäder bedöms täcka behovet 
av helårsbebyggelse inom området under en längre tid, förutsatt att 
kommunen prioriterar utbyggnad för helårsändamål och att de till-
kommande nya bostäderna huvudsakligen används för åretruntboende.

Områden för helårsbostäder
De utredningsområden som redovisas i planförslaget ska huvudsakligen 
utformas för att främja åretruntboende. Inga detaljplaner ska genom-
föras för nya fritidshusområden. Bostadstyp och upplåtelseform av ny 
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bebyggelse styrs inte i planen men i kommande detaljplanearbeten ska 
förutsättningar för helårsboende beaktas. 

All ny bebyggelse ska utformas med åretruntstandard, så även 
enstaka bebyggelse som tillkommer genom förhandsbesked.

Nya bostäder utanför föreslagna utbyggnadsområden
Utanför redovisade utredningsområden för bostäder kan en lämplig-
hetsprövning för enstaka ny bebyggelse göras genom förhandsbesked. 
All ny bebyggelse ska uppföras med helårsstandard. 

Inom redovisade R-områden finns särskilda värden som ska beaktas 
och restriktivitet gentemot ny bebyggelse kan förekomma. 

Verksamheter

Område för trafikanknuten verksamhet
Ett utredningsområde för trafikanknuten verksamhet (R2) föreslås i 
anslutning till Hogdalsmotet vid väg E6. Området ligger i ett tydligt 
avgränsat landskapsrum med direkt anslutning till väg 988. 

Anläggningar för besökare
Inom det norra kustområdet finns ett flertal anläggningar för besökare. 
Turist- och besöksanläggningar ligger ofta inom områden med värde-
full naturmiljö och värden för friluftslivet. Enligt kommunens cam-
pingpolicy bör alla campingplatser inom kommunen planläggas. Vid 
prövning av en verksamhets utbyggnad ska allmänhetens tillgänglighet 
till området prioriteras. Omvandling från besöksboende till bostadsrät-
ter är, från kommunens sida, inte en önskvärd utveckling, om detta 
innebär att områdets rum och stugor inte är tillgängliga för bokning 
under turistsäsong. 

Inom planområdet är sex utredningsområden för turismverksamhe-
ter (R3) utpekade. 

Småbåtshamnar
Tre utredningsområden för utbyggnad av småbåtshamnar (R9) föreslås 
inom planområdet. Ett område på norra stranden av Dynekilen samt 
två områden längs Dynekilens södra strand. I två av områdena föreslås 
en utbyggnad av befintliga hamnlägen och det resterande avser om-
råde för utbyggnad av småbåtshamn där det idag finns ett antal privata 
bryggor. 

Därutöver föreslås ett område för framtida utbyggnad av små-
båtshamn (F9) vid Saltverksbukten, längs Dynekilens norra strand. 
Behovet av båtplatser i området ska dock främst fyllas via förtätning av 
redan befintliga hamnlägen.

Områdena på Dynekilens norra strand är utpekade som utrednings-
områden för småbåtshamn i den kommuntäckande översiktsplanen. 

Service
Inom området finns ingen kommunal basservice. I gällande detaljplan 
för Hällestrands ängar finns en byggrätt för äldreboende. Denna yta 
avsedd för omsorgsändamål går relativt enkelt att ändra till förskola 
om detta skulle anses lämpligt. Då inga större exploateringar är tänkta 
i området är inte heller någon förskola planerad i dagsläget.
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Vägnät
Vägnätet inom området är bristfälligt. Det finns behov av att utföra 
kapacitetshöjande åtgärder på det allmänna vägnätet och att bygga ut 
gång- och cykelvägnätet. I en trafikutredning gjord av Wikon 2014 har 
möjligheter för att höja säkerheten för oskyddade trafikanter studerats.
Vid planläggning av utredningsområden för bostäder ska trafiksäker-
hetshöjande åtgärder säkerställas och kostnadsfördelning studeras. 

Prioriterad vägsträcka för utbyggnad av gång- och cykelväg är väg 
1034 mellan Strömstad och Hällestrand, se delområdeskarta.

Odlings-, betes- och jordbruksmark
Områdena utgörs dels av åker- och betesmark som enligt Jordbruksverket 
är klassad som jordbruksmark och dels av andra öppna gräsmarker. Att 
områdena kan hållas hävdade och öppna har stor betydelse för land-
skapsbilden, det småskaliga jordbruket och för den biologiska mångfal-
den i kustområdet. Att områden för odlings-, betes- och jordbruksmark 
kan hållas öppna och hävdade har också stor betydelse för bevarandet, 
förståelsen och upplevelsen av kulturvärdena i landskapet. 

Bild från havet mot Stensvik, som är utpekat som ett utredningsområde för bostäder i planen. 
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Delområden
Planområdet för FÖP Norra kustområdet har delats in i delområden. 
De presenteras i text med tillhörande kartor som redovisar nuvarande 
mark- och vattenanvändning samt förslag till förändrad mark- och 
vattenanvändning i valda delar. Siffrorna i texten hänvisar till område 
markerat på kartan i slutet av varje avsnitt. 

Hogdalsnäset
Delområdet utgörs av den sydvästra spetsen av Hogdalsnäset vid 
Dynekilens inlopp. Som helhet präglas området av en splittrad bebyg-
gelsestruktur, där campingplatser och hamnanläggningar dominerar i 
de strandnära områdena mot Dynekilen. I öster respektive väster reser 
sig obebyggda skogsklädda höjdområden som ramar in kulturlandska-
pet. Hällmarker och bergsbranter omnämns som hänsynsområden i 
den naturinventering som gjorts över området. Ett vattendrag rinner i 
sydvästlig riktning genom delområdet och mynnar i Sågestrandsbukten. 
Området kring bäcken har höga naturvärden i form av sumpskog och 
strandskog med död ved och högörtsvegetation. 

Inom området finns inga kulturmiljöer av riksintresse eller kultur-
miljöer av kommunalt intresse, däremot ett stort antal fornlämningar 
som behöver beaktas vid utveckling av området. 

Sedan en längre tid tillbaka har trycket varit stort i området både 
när det gäller anspråk på nya bostäder och utökning av campinganlägg-
ningar. Sedan FÖP Hogdalsnäset blev antagen 2003 råder det detalj-
planekrav i stora delar av området då ett flertal utbyggnadsområden 
pekades ut. Merparten av dessa har idag planlagts eller omfattas av 
pågående detaljplanearbeten. De utbyggnadsområden som pekades ut 
i FÖP Hogdalsnäset och är redovisade i ÖP Strömstad (2013) medger 
en utbyggnad av cirka 100 bostadsenheter och en omfattande utveck-
ling av turistanläggningar och besöksboenden. 

Inom hela delområdet Hogdalsnäset har det de senaste 10 åren 
tillkommit cirka 55 bostadsenheter genom planläggning och cirka 13 
bostäder genom förhandsbesked. Detta tyder på att det fortsatt råder 
ett högt bebyggelsetryck i området. 

Väg 1037 leder norrifrån till Hogdalsnäsets södra spets. Kommunalt 
vatten och avlopp håller på att byggas ut i området. 

Hogdalsnäsets södra del omfattas av karaktärsområdena Stensvik, 
Kungbäck, Kungsvik, Lökholmen och Strand. Generellt domineras 
området av fritidshusbebyggelse.

Stensvik
Stensvik (1), som är beläget längst i väster på Hogdalsnäset, är ett gam-
malt fiskeläge och den äldre bebyggelsen vittnar om att delar av husen 
kommit till som utflyttningsgårdar från Hogdalsnäsets inre delar. I 
Stensvik finns en blandad bebyggelse med större, äldre bostadshus och 
mindre fritidshus. Bebyggelsen ligger i ett flackt område som sluttar 
mot vattnet i söder och ramas in av hällmarker och bergsbranter. I 
väster och öster finns hällmarker med förekomst av hasselsnok. 

Planområdet är indelat i sex olika delområden 
enligt kartan ovan. 
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Flera av husen i området har havsutsikt och goda solförhållan-
den. Inom bebyggelseområdet upplåts stora ytor för parkeringsplatser, 
vilka till stor del är uthyrda till boende på öarna utanför. I viken finns 
ett fåtal bryggor och några sjöbodar samt en öppen sandstrand med 
strandängsvegetation. Stranden och klipporna är välbesökta badplatser 
under sommartid.  

Öster om Stensvik (2) finns ett område med förekomst av hassel-
snok. 

Planförslag
• Stensvik är redovisat som utredningsområde för bostäder. Området 

bedöms kunna inrymma 15-20 nya bostadstomter som kan till-
komma genom förtätning av befintlig bebyggelse. Ingen ny bebyg-
gelse eller andra anläggningar får tillkomma innan detaljplan är 
antagen. Den glesa bebyggelsestrukturen ska behållas i möjligaste 
mån. De centralt belägna parkeringsytorna har exklusiva lägen som 
bör kunna utnyttjas för bostadsbebyggelse. Nya hus bör placeras 
så att utsiktsförhållanden från befintliga fastigheter påverkas så lite 
som möjligt. Byggrätter bör vara av storlek som medger åretrunt-
boende. 

Kungbäck
Nordost om Stensvik ligger området Kungbäck (3). I ÖP Strömstad 
redovisas här utbyggnadsområden för bostäder och turistanlägg-
ning. I Kungbäck finns detaljplaner antagna 2008 som medger en 
utbyggnad av ca 55 bostadshus och ca 150 uthyrningsstugor. Mellan 
Kungbäckområdet och Stensvik medger detaljplanen en yta för parke-
ring och båtuppställning som är viktig för hela Hogdalsnäsets möjlig-
het till utveckling. Kungbäckområdet är under utbyggnad. 

Planförslag 
• Ingen ändrad markanvändning är föreslagen inom området. 

Kungsvik
Kungsviks camping (4) består av ett större antal husvagns- och husbils-
uppställningsplatser för både säsongs- och besökscamping. Campingen 
drivs som en föreningscamping. Campingområdet omgärdar båda 
sidor av Kungsviksvägen. Den södra delen omfattar ett allmänt till-
gängligt strandområde som under sommartid används av badgäster. 
Strandområdet bedöms ha höga naturvärden och här förekommer 
flera hotade växtarter. För besökare till området finns det begränsade 
parkeringsmöjligheter. Större delen av campingområdet omfattas av 
strandskydd.

Kungsviks hamn (5) är en småbåtshamn innanför Vadbodskär med 
7 större bryggor, vilka rymmer ca 280 båtplatser. Hamnen har fasta 
båtplatser och det finns inte utrymme för gästhamn. I hamnområdet 
finns en isättningskran för båtar samt ett fåtal parkeringsplatser. Det 
finns behov av en spolplatta för båtar i anslutning till hamnområdet.

Den marinbiologiska karteringen, gjord under 2014, visar att vat-
tenområdet karakteriseras av grund mjukbotten med mer eller mindre 
mängder av skalgrus och varierande täckningsgrad av ålgräs och alger. 
Längst inne i norra delen finns en större ålgräsäng. 

Bilden visar resultatet från genomförd 
marinbiologisk kartering i Kungsviks hamn. 
Mörkgrön yta visar utbredning av ålgräsäng 
och de ljust bruna ytorna visar mjukbotten.
(Illustration från Översiktlig marinbiologisk 
kartering 2014) 

Kungsviks hamn
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Angränsande till Kungsviks camping ligger ett detaljplanelagt fri-
tidshusområde med 15 bostadstomter (6). Området ligger i ett kuperat 
skogsparti där fastigheterna avskiljs av vegetation. Området omfattas 
av en nyligen antagen detaljplan. Den innebär en ökning av byggrät-
terna i området, vilket kan leda till att området kommer att nyttjas för 
helårsboende. 

Planförslag
• Kungsviks camping (4) bör planläggas i enlighet med kommunens 

campingpolicy. Vid planläggning ska campingens markanvänd-
ning och utbredning utredas. 

• En utveckling av Kungsviks hamn (5) föreslås, som möjliggör ef-
fektivisering och en viss utbyggnad av det nuvarande hamnområ-
det. Den marinbiologiska karteringen visar att det norra området 
är ett högproduktivt grunt område som inte bör användas som 
småbåtshamn. De sydvästra delarna, med ett större djup, bedöms 
vara mer lämpliga för en eventuell utbyggnad. Även i den invente-
ring som gjordes under 2001-2002 beskrivs att en utvidgning av 
hamnen mot väster kan vara lämplig. Utbyggnaden får dock inte 
inkräkta på badplatsen med närområde. Någon form av vågbrytare 
kan komma att bli nödvändig.

Lökholmen
Lökholmen halvö sticker ut från Hogdalsnäset i Dynekilen. På halvön 
ligger ett fåtal bostadsfastigheter. En tredjedel av halvön omfattas av 
Lökholmens camping (7) och resterande ytor är naturmark. På västra 
delen av Lökholmen finns en liten sandstrand och på den östra sidan 
klippor samt ett flertal privata bryggor. Hela halvön omfattas av strand-
skydd. 

Småskalig fritidshusbebyggelse i området Strand 
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Lökholmens camping är en sommarcamping med cirka 170 camping-
platser och ett mindre antal campingstugor. Campingplatsen har en 
flytbrygga som läggs ut under sommarsäsongen. 

Det pågår ett detaljplanearbete som omfattar halvön Lökholmen 
och som syftar till att pröva markanvändningen för campingen. 

Planförslag
• Lökholmens camping (7) bör planläggas i enlighet med kommu-

nens campingpolicy. Vid planläggning ska campingens markan-
vändning och utbredning utredas. 

Strand
Strand (8) är ett tätt fritidshusområde med tydlig kvartersstruktur. 
Området byggdes ut under 1970- talet och har en karaktär som är väl 
bevarad från denna tid. Bebyggelsen i området är låga fritidshus på 
naturtomter. Totalt finns här cirka 120 bostadshus, endast ett fåtal av 
dessa nyttjas av helårsboende. Från bostadsområdet går stigar ner till 
vattnet i söder. De angränsande naturområdet i öster (9) är ett värde-
fullt strövområden för boende och besökare.

Planförslag
• Vid förfrågningar om ny- och tillbyggnad inom området bör stor 

vikt läggas vid anpassning till befintlig bebyggelse och struktur. 

Övriga områden
I området Vallen (10) är gles bebyggelse belägen på ömse sidor om den 
allmänna vägen. Denna bebyggelse är inte reglerad i detaljplan. Vissa 
kompletteringar har gjorts inom området genom förhandsbesked. 

Vid Backen (11) ligger ett detaljplanelagt bostadsområde med cirka 
20 bostadshus. Inom det planlagda området är en stor del helårsbo-
ende. Norr om det detaljplanelagda området har fem tomter tillkom-
mit genom förhandsbesked. De tomter som är bebyggda är även de 
nyttjade som helårsboenden.

Vid Saltverksbukten (12) finns idag några privata bryggor. En 
avloppsledning har också sitt utlopp i bukten, vilket behöver beak-
tas vid en eventuell framtida planläggning. I Saltverksbukten finns 
en blandning av mjukbotten dominerad av sand och skalgrus samt 
hårdbotten med klippblock. Några blåstångsplantor och fintrådiga 
alger utgör den sparsamma vegetationen. På denna plats gjordes även 
2002 en marinbiologisk utredning (Nilsson, 2002). Varken då eller vid 
genomförd inventering 2014 kunde det dokumenteras sjögräsängar 
eller musselbankar. Bottnen sluttar relativt brant och verkar inte vara 
särskilt produktiv. 

Planförslag
• Mellan Vallen och Backen (10+13) samt direkt norr om Backen 

(14) bedöms enstaka ny bebyggelse kunna tillkomma genom för-
handsbesked, som en fortsatt utveckling av Kungbäcks samhälle. 
Ett mindre antal nya bostäder kan göra att området utvecklas i 
mer begränsad takt än de senaste årens utbyggnad. I området är 
kommunalt vatten och avlopp utbyggt alternativt planeras det för 
utbyggnad. 

Bilden visar resultat från genomförd marin-
biologisk kartering i Saltverksbukten. Rosa yta 
visar utbredning av hårdbotten och de ljust 
bruna ytorna visar mjukbotten. (Illustration 
från Översiktlig marinbiologisk kartering 
2014) 
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• Vid Saltverksbukten (12) finns idag ett fåtal privata bryggor vilka,  
om behov uppstår, kan samordans i en mindre småbåtshamn. För 
att minimera marin påverkan är det lämpligt att bygga ut bryggor 
i befintliga lägen och undvika att exploatera vattenområdet i väs-
ter. I angränsande landområden finns ytor som kan användas för 
parkering och båtuppställning. Det är nödvändiga funktioner för 
etablering av en småbåtshamn. En förutsättning för att utreda en 
småbåtshamn vid Saltverksbukten är att redan befintliga hamnan-
läggningar i området är fullt utbyggda. 

Medvik och Hällestrand
Delområdet kring Hällestrand består av karaktärsområdena Medvik- 
Knarrevik, Hällestrand resort och Hällestrand. Stora delar av området 
ligger inom huvudutbredningsområde för sandödla. (Läs mer under 
avsnittet Natur och naturvård.)

Medvik-Knarrevik 
Området domineras av ett fritidshusområde (1) utbyggt under början 
av 1960- talet. Området omfattar ett drygt 50- tal hus där merparten 
används som fritidshus. Områdets vattenlinje är uppbruten och min-
dre badplatser finns utspritt och nyttjas främst av boende i närområdet. 
Ett antal privata bryggor finns i anslutning till fritidshusområdet.

Bryggområdet (2) ingår i den övergripande marinbiologiska karte-
ringen som är genomförd under 2014. Karteringen visar att området 
karakteriseras av grund mjukbotten med större eller mindre mängder 
skalgrus och varierande täckningsgrad av ålgräs och alger. I den västra 
delen finns en mindre ålgräsäng. I övrigt består området av mjukbot-
ten. Det är tänkbart att det växer ålgräs samt finns musselbankar i de 
grundare delarna intill bryggorna, vilka inte kunde studeras vid inven-
teringen. 

Området har idag enskilda lösningar för vatten och avlopp vilka 
delvis är utdömda. Det finns stort behov av att anlägga kommunalt vat-
ten- och avloppsnät i området. Inom FÖP-perioden (2040) kommer 
kommunalt vatten och avlopp att byggas ut i området kring Medvik.

Fritidshusområdet i Medvik omfattas av en detaljplan från 1962 
med relativt små byggrätter. Kommunen ställer sig positiv till att se 
över möjligheterna att öka byggrätterna genom att upprätta en ny 
detaljplan. Initiativet för ett eventuellt planarbete ska dock komma 
från de boende i området. För att möjliggöra för fler åretruntboende 
i området behöver även standard på vägar ses över vid planläggning. 

Nordost om fritidshusområdet i Medvik ligger Kokhusbukten (3). 
Bukten har en värdefull strandängsmiljö och ålgräsängar finns i buk-
tens inre delar. Då inga bryggor ligger inne i bukten är vattenområdet 
inte påtagligt påverkat av båttrafik. Med hänsyn till naturvärden bör 
inte fler bryggor anläggas i bukten. Ett fåtal hus ligger utmed buktens 
östra kant. 

I dalen inåt land finns flackare jordbruksmarker som övergår i 
skogsklädda höjder. Höjdpartierna har inslag av hällmarker. 

Intill fritidshusbebyggelsen i Medvik finns ett 
antal bryggor för de boende. De kan effektivi-
seras i en mindre småbåtshamn. 

Små badvikar finns längs med kusten vilka 
främst används av de boende i området. 

Bilden visar resultat från genomförd marin-
biologisk kartering i Medvik. Mörkgrön yta 
visar utbredning av ålgräsäng och de ljust 
bruna ytorna visar mjukbotten. (Illustration 
från Översiktlig marinbiologisk kartering 
2014)
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Planförslag 
• Ett framtida utredningsområde för bostäder (4) är utpekat söder 

om fritidshusområdet i Medvik. Kommunen bedömer att området 
inte har de förutsättningar som krävs för en utbyggnad i närtid då 
en anslutning till kommunal VA-anläggning ej kan komma till-
stånd inom de närmsta 12 åren. Området bedöms vid en framtida 
planläggning kunna inrymma cirka 20-25 bostäder. Området lig-
ger delvis inom område med extra gynnsamma förhållanden för 
rödlistade arter. Ytterligare inventering, vad gäller till exempel fö-
rekomst av sandödla, kan komma att krävas inför detaljplanelägg-
ning. Vid planläggning av ny bebyggelse ska gång- och cykelstråk 
till centralorten säkerställas genom att finansiering och genomför-
ande redovisas i planarbetet. 

• Bryggområdet (2) vid fritidshusbebyggelsen kan effektiviseras och 
befintliga bryggor kan samordnas i en småbåtshamn där fler bryg-
gor kan rymmas. I anslutning till hamnen kan område för parke-
ring och isättningsramp anläggas. En utveckling av bryggområdet 
till småbåtshamn ska prövas i detaljplan. 

Hällestrand resort
På Hällestrand resort (5) finns det möjlighet att hyra stuga, lägenhet 
eller rum på vandrarhemmet. Anläggningen inbjuder till flertalet akti-
viteter såsom tennis, minigolf, bad och volleyboll.  

De öppna ytorna, badområdet och strövområdena används flitigt av 
boende i närområdet och av besökare. 

Semesteranläggningen har ett kulturmiljövärde med tidstypisk arki-
tektur från 1960- talet. (Läs mer under avsnittet Kulturmiljö, rubriken 
Övrig kulturhistoriskt värdefull miljö.)

Huvudbyggnaden på Hällestrand resort med en tidstypiskt arkitektur från 1960- talet 
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Planförslag 
• Hällestrand resort (5) ligger inom strandskyddat område och en 

utveckling av anläggningen ska prövas i detaljplan. En utveckling 
av besöksanläggningen får endast ske i syfte att värna den allmänna 
tillgängligheten och det rörliga friluftslivet. Området har höga 
naturvärden och ligger inom område som bedöms ha extra gynn-
samma förhållanden för sandödla. Ytterligare undersökningar, vad 
gäller till exempel förekomst av sandödla, kan komma att krävas 
inför detaljplaneläggning. (Läs mer under avsnittet Natur och  
naturvård.)

Hällestrand 
Hällestrand (6) är ett gammalt stenhuggarsamhälle med flera års-
ringar. Den äldre bebyggelsen kompletterades med mer bostadsbebyg-
gelse under 1990- talet. Under 2000- talet bebyggdes ett område på 
Hällestrands ängar, vilket förlängde samhället söderut. 

I området finns ett Folkets hus där olika aktiviteter arrangeras. 
Hällestrands småbåtshamn (7) har 85 båtplatser. Vattenområdet i 

hamnen karakteriseras av grund mjukbotten med större eller mindre 
mängder av skalgrus och alger samt av flera områden med ålgräs med 
varierande täckningsgrad. Inga musselbankar har identifierats i områ-
det vid inventeringen. Ålgräs har lokaliserats i flera delar av hamnområ-
det förutom i den nordöstra delen. Den största utbredningen av ålgräs 
är i den sydöstra viken inne i hamnen. Utbredningsgraden av ålgräs kan 
variera under ett år, vilket gör det svårt att uttala sig om den verkliga 
utbredningen. 

Hällestrand är det samhälle i norra kustområdet som har störst 
andel helårsboende. De områden som redan är bebyggda och regleras 
i detaljplan bedöms inte kunna förtätas. Den branta terrängen gör det 
svårt att utveckla samhället i direkt anslutning till den befintliga bebyg-
gelsen. 

Planförslag 
• Söder om Hällestrand mellan väg 1034 och väg 1041, i höjd med 

Härslätt är ett framtida utredningsområde för bostäder utpekat (8). 
Området bedöms kunna inrymma 30-35 bostäder för helårsbruk. 
Utbyggnad inom området ska föregås av detaljplaneläggning. En 
förutsättning för bostadsutveckling i området är att det finns möj-
lighet att ansluta tillkommande bebyggelse till det kommunala 
VA-nätet. Förutsättning för utbyggnad av VA saknas i dagsläget.

• Möjligheten att bygga ut Hällestrands småbåtshamn (7) ska utre-
das vidare i planläggning. Den marinbiologiska karteringen visar 
att det troligen görs minst påverkan på den marina miljön vid an-
läggande av brygga från land ut till djupare områden där ålgräsets 
utbredning naturligt minskar. 

Övriga områden 
Området kallat Medvik Näbbehagen (9) ligger i anslutning till väg 
1036. I området finns bostadsbebyggelse med en större andel helårsbo-

Bilden visar resultat från genomförd marin-
biologisk kartering i Hällestrandshamn. 
Mörkgrön yta visar utbredning av ålgräsäng 
och de ljust bruna ytorna visar mjukbotten. 
(Illustration från Översiktlig marinbiologisk 
kartering 2014)
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ende på ömse sidor den allmänna vägen. Området ligger cirka 2,5 km 
från Strömstads tätort. 

Skee-Vässby (10) kallas det område som ligger intill väg 1041 som 
går mellan Hällestrand och Stora Vässby. Även här finns en större andel 
helårsboende. Området ligger i god anslutning till väg E6 med angö-
ring vid Blomsholms motet.

Planförslag 
• Inom området Medvik Näbbehagen bedöms ny bebyggelse kunna 

tillkomma genom förhandsbesked. Kommunen planerar för en 
framtida utbyggnad av kommunalt VA. 

• Inom området Skee-Vässby bedöms ny bebyggelse kunna tillkom-
ma genom förhandsbesked. 

Inre delarna av Hogdalsnäset
De inre delarna av Hogdalsnäset omfattar ett område mellan Dynekilen 
i söder och Nordby i norr. Topografin är markerad, med höga berg, 
hällmarker och smala, sedimentfyllda dalgångar. I området finns na-
turvärden främst i form av öppna/halvöppna hällmarker med tallskog 
men även lövskogar, våtmarker och betade skogsmarker. Särskilt värde-
fullt är området som omger Kongholmsbäcken/Lökholmsbäcken. Här 
finns sumpskog och strandskog med död ved och högörtsvegetation. I 
den norra delen av området finns en mycket värdefull naturskog med 
flera rödlistade arter. 

Kustområdet i väster vetter mot Singlefjorden och är ett orört och 
relativt otillgängligt kustlandskap. Här finns höga naturvärden, bland 
annat kalkpåverkad ädellövskog. Stora delar av denna kuststräcka inne-
fattas i naturreservatet Halle-Vagnaren. Kusten i söder mot Dynekilen 
är otillgänglig med branta bergspartier som stupar ner i vattnet. Ett 
antal mindre dalgångar och klåvor mynnar ut i små vikar. 

Området norr om Dynekilen och upp mot Idefjorden är rikt på 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Fornlämningar 
har skydd enligt Kulturmiljölagen. 

Bebyggelsen i området är utspridd. I den södra delen är den belägen  
i dalgångar med klåvor som mynnar i Dynekilen. Bebyggelsen utgörs 
här främst av fritidshus. I de norra och centrala delarna av området 
ligger bebyggelse enskilt eller i mindre klungor i öppna jordbruksland-
skap. Generellt ligger bebyggelsen i låglänta delar i landskapet eller i 
randen till skog och berg. De högre belägna delarna av hällmarksom-
rådena är obebyggda. 

Planförslag
• Gårdsmiljön och jordbrukslandskapet kring Brehult (1) har ett 

kulturvärde. Kompletterande bostadsbebyggelse kan tillkomma 
i anslutning till befintlig gårdsbebyggelse. Vid prövning av ny 
bebyggelse ska särskild hänsyn tas till placeringen i landskapet så 
att det kuperade jordbrukslandskapet hålls öppet. I området finns 
även nio skyddsvärda träd, vilka vid prövning av ny bebyggelse inte 
ska påverkas negativt.

• Det finns möjlighet att bygga enstaka helårsbostäder, genom pröv-
ning i förhandsbesked, längs bebyggelsestråket intill vägen mellan 
Stuveröd och Toften (2).  
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Långöarna och Hällsöarna
Nord- och Syd-Långö samt Nord- och Syd-Hällsö ligger strax utanför 
fastlandet nordväst om Strömstad tätort. Öarna har olika landskaps- 
och vegetationstyper och nyttjas på olika sätt. (Nord-Hällsö finns inte 
med på intilliggande karta.)

Större delen av Nord-Långö är naturreservat. Ön består av en lång-
smal bergrygg avskild från fastlandet genom en djup förkastnings-
spricka, Långörännan. Här och var förekommer ännu öppen ängs-
mark, mest framträdande i söder. Klippstränder dominerar med inslag 
av sand-, grus- och klapperstenstränder. På ön finns en rik flora. Stor 
förekomst av idegran har noterats från norra delen av ön. 

Ön är sommartid ett livligt besökt friluftsområde. Ett väl utveck-
lat system av stigar gör det lätt att komma fram till utsiktsplatser och 
badplatser. 

På nordöstra sidan av Nord-Långö ligger stenträdgården Alaska 
(1) som är utpekad som en värdefull kulturmiljö i kommunen. (Läs 
mer under avsnittet Kulturmiljö.) Hit kommer turbåtar från Strömstad 
dagligen under sommarmånaderna. Anläggningen ligger inom område 
som omfattas av bestämmelser för naturreservatet. 

Syd-Långö har en mer låglänt topografi. Stränderna domineras av 
klipphällar, men block- och sandstränder förekommer också. I dalstrå-
ken har det tidigare bedrivits jordbruk. Dessa marker håller nu till stor 
del på att växa igen med bl a en, slån, nypon, hagtorn och berberis. På 
några platser har hävden återupptagits genom bl a slåtter. Lokalt finns 
frodig randvegetation med alm, ek, bok, asp och björk.

På Syd-Långö finns en semesteranläggning (2) med ett 15-tal stugor 
samt ett antal rum. Anläggningen ägs och drivs av SSAB, men är också 
öppen för allmänheten.

Nord-Hällsö, Syd-Hällsö och Holmen grå (3) är Nord-Långös 
ögrannar i väster. Öarna är starkt exponerade mot västerhavets vindar 
och vågor och präglas av klipphällar. 

Syd-Hällsö genomskärs av en större klåva med bebyggelse och gräs-
marker. Nord-Hällsö är helt obebyggd och omfattas av Natura 2000- 
område. 

Planförslag 
• Ingen ändrad markanvändning är föreslagen inom området. 

Alaska på Nord-Långö 

Stugor till uthyrning på SSAB:s anläggning på 
Syd-Långö
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Källviken
Delområdet sträcker sig från naturreservatet Capri i väster till 
Källviksbukten i öster. Flera värdefulla naturområden finns inom 
delområdet, vilket präglas av öppna hällmarker med vida utsikter och 
strandängar i de inre låglänta delarna. Stora delar av området ligger 
också inom huvudutbredningsområde för sandödla med extra gynn-
samma förhållanden. (Läs mer under avsnittet Natur och naturvård.) 

Delområdet utgörs av tre karaktärsområden, Capri, Källvikens 
semesterby och konferens  samt Källviksbukten. Delar av området har 
kulturmiljövärden samt ligger inom riksintresseområden för naturvård 
och friluftsliv. 

Capri
Capris andelslägenheter (1) invigdes 1978 och boendeanläggningen 
omfattar 89 lägenheter i sammanhängande stugor samt en huvudbygg-
nad med gemensamma lokaler. En förutsättning för etableringen var 
att ett naturreservat bildades över området. 

Badplatsen (2) är viktig både för semesterläggningens besökare 
och för allmänheten, då den är en attraktiv badplats i kommunen. 
Strandområdet övergår i öster till ett klapperstensfält upp mot häll-
markerna. Det finns en brygga för angöring av turbåtar och båtar för 
uthyrning till boendeanläggningens gäster. 

Planförslag 
• Ingen ändrad markanvändning är föreslagen inom området. 

Källvikens semesterby och konferens
Källvikens semesterby och konferens (3), även kallad Källvikens kurs-
gård, har tidigare ägts av Försvarsutbildningsförbundet och har an-
vänts som kursgård för försvarsutbildning sedan 1948. Idag erbjuder 
anläggningen semesterboende samt konferens och utbildningslokaler 
för uthyrning. 

Planförslag 
• Anläggningen bedöms kunna utvecklas för turismverksamhet. Vid 

planläggning ska anläggningens markanvändning och utbredning 
utredas.

Källviksbukten 
Källviksbukten (4) har höga naturvärden både på land och i vattnet. 
Landområdet är en bred strandäng, som delvis är igenvuxen men rik på 
hotade arter. Ålgräsängar förekommer i buktens inre delar. 

Bebyggelsestrukturen i området är utspridd. På den västra sidan av 
bukten ligger husen glest placerade nära vattnet, medan husen på östra 
sidan är placerade i grupp om cirka 10 hus, något indragna från strand-
området upp mot skogsmarkerna. Vidare finns ytterligare en koncen-
tration av hus utmed den väg som är tillfarten till området från väg 
1036. 

Planförslag 
• Ingen ändrad markanvändning är föreslagen inom området. 

Besöksanläggningen Capri sedd från havet. 

Strandäng vid Källviksbukten. 
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Inre Dynekilen
I den innersta delen av Dynekilen ramar skogsklädda höjder in fjorden. 
I öster går väg E6 på höjden över landskapet. Bebyggelsen ligger glest 
intill vattnet. En stor del av området, både på land och i vatten, är utpe-
kad som värdefull kulturmiljö. (Läs mer under avsnittet Kulturmiljö.) 

Dalgången (1) öster och söder om Hogdals kyrka är utpekad som 
ett värdefullt odlingslandskap. Här ligger bostadsbebyggelsen samlad i 
randen intill odlingsmarken (2). Intill väg 1040 finns viss handelsverk-
samhet (3). 

I öster och söder ligger campingverksamheter i direkt anslutning 
till vattnet, Dynestrands camping (4) i öster intill väg E6 samt Ylseröds 
camping (5) i söder. 

I det södra inlandsområdet finns ett öppet jordbrukslandskap med 
brukad åkermark. Här ligger bebyggelsen samlad intill odlingsmar-
kerna och på åkerholmar i landskapet. Jordbruksmiljön är inramad av 
skogsklädda hällmarker. 

I norr finns besöksverksamheten Rock River City (6) som är en pri-
vatägd ”västernby” som håller öppet under sommarmånaderna. 

Planförslag 
• Intill väg 988 kan en trafikanknuten verksamhet prövas (7). Det 

kan var en lämplig plats att anlägga en verksamhet för försäljning 
av drivmedel. 

• Dynestrands camping (4) bör planläggas i enlighet med riktlinjer-
na i kommunens campingpolicy. Den redovisade ytan för området 
är gjord utifrån den mark som var ianspåktagen för camping innan 
1975. Vid planläggning behöver användningens lämplighet prövas 
i förhållande till risken för översvämning. 

• Ylseröds camping (5) bör planläggas i enlighet med riktlinjerna 
i kommunens campingpolicy. Vid planläggning ska campingens 
markanvändning och utbredning utredas.

• Bostadsbebyggelsen kring väg 1040 (8) strax intill Hogdalsmotet 
kan kompletteras. Vid exploatering bör särskild hänsyn tas till den 
utpekade värdefulla kulturmiljön i området. Det är inte önskvärt 
med fler verksamheter i området. Bullermiljön och risk för över-
svämning behöver studeras vid prövning av ny bebyggelse. 

• Besöksanläggningen Rock River City samt angränsande bebyggelse 
kan kompletteras (6). Bullermiljön behöver studeras vid prövning 
av ny bebyggelse. (Infälld bild till vänster.)

Hogdals kyrka 

Västernbyn Rock River City norr om Hogdal 

Norra delen av delområdet Inre Dynekilen 
Se teckenförklaring på kartbilden till höger. 

6
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Regler och rekommendationer

Definitioner
I detta avsnitt, med tillhörande karta, visas de regler och rekommenda-
tioner som ska gälla vid förfrågningar om prövning av nybyggnad och 
planläggning och andra förändringar av byggnader och anläggningar.

Regler är bestämmelser som finns i de lagar som reglerar plan- och 
byggväsendet (plan- och bygglagen, miljöbalken, kulturmiljölagen etc).

Rekommendationer är ställningstaganden som visar hur kommu-
nen i översiktsplanen förhåller sig till mark- och vattenanvändningen 
i ett visst område. I huvudsak föreslås rekommendationerna gälla för 
områden där inte andra regler gäller, d v s i områden där det saknas 
detaljplan, förordnanden om naturreservat eller dylikt.

Generella rekommendationer
Eftersom högt bebyggelsetryck råder inom FÖP-området kan krav på 
detaljplan komma att ställas även då det inte handlar om ny samman-
hållen bebyggelse inom utpekade utredningsområden.

Förutom de områdesspecifika rekommendationerna ska de gene-
rella rekommendationerna formulerade i planen följas och fungera som 
riktlinjer vid fortsatta ställningstaganden vid prövning av detaljplaner 
och förhandsbesked.

Placering och utformning
Nya enstaka och grupper av byggnader ska placeras och utformas med 
stor hänsyn till landskapet, terrängen, kulturvärdena på platsen och 
omkringliggande bebyggelse.

Huvudprinciperna är:
• Ny bebyggelse ska i första hand placeras i anslutning till  

befintlig bebyggelse och infrastruktur. 
• Ny bebyggelse ska inte placeras i exponerade och vindutsatta 

lägen.
• Ny bebyggelse ska placeras och utformas så att karaktärsdragen 

i det aktuella landskapsavsnittet bibehålls.
• Ny bebyggelse ska lokaliseras så att jordbruk och djurhållning 

inte försvåras. 
• Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till natur- och kultur-

miljövärden. 

Anpassning till landskapet och bebyggelsen i området innebär att:
• Byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 

från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. 

• Landskapsavsnitt som är särskilt värdefullt från kulturhistorisk 
eller miljömässig synpunkt får inte förvanskas. 

Texten anknyter till kartan ”Regler och 
rekommendationer”, se A3-karta längst  
bak i dokumentet.
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• Byggnader ska anpassas till den terräng de placeras i. Schakter 
och utfyllnader ska minimeras och orörd naturmark i möjli-
gaste mån sparas kring byggnaderna. Stora ingrepp i terrängen 
ska helt undvikas.

• Landskapselement såsom bl a stenmurar, åkerholmar, fägator 
och äldre vägstrukturer bör bibehållas och inplaneras i nya 
bebyggelsemiljöer. 

• Byggnader ska anpassas till omgivande bebyggelse. Är denna 
äldre och utgörs av traditionellt utformade enkel- eller dub-
belhus eller andra tidstypiska byggnader, ska hänsyn tas till den 
befintliga bebyggelsens karaktär och särdrag. Anpassning kan 
gälla form, skala, färgsättning och material.

• I anslutning till äldre traditionellt utformad bebyggelse bör 
huvudbyggnader färgsättas med ljusa kulörer, medan det för 
uthus och andra komplementbyggnader ofta är lämpligare med 
faluröd färg.

• I vissa fall kan det vara möjligt med en modern utformning 
av en byggnad även då omgivande bebyggelse är traditionellt 
utformad. En förutsättning är att utformning och placering 
av nya byggnader sker på ett sådant sätt att helhetsintrycket i 
berört landskapsrum bibehålls.

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ska placeras så att vatten- och avlopp kan lösas enligt 
kommunens anvisningar. 

All ny sammanhållen bebyggelse ska vara ansluten till kommunal 
VA- anläggning.

För enskild avloppsanläggning gäller att den ska vara utförd med 
hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 
och kommunens policy om små avloppsanläggningar i Strömstads 
kommun (MBN 2008-10-16).

Buller
Ny bostadsbebyggelse som kan kräva avsteg från förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader, ska inte medges. Bullerpåverkan 
kan behöva studeras ytterligare vid prövning av detaljplaner och för-
handsbesked.

Fastighetsbildning
Ansökningar om fastighetsbildning i områden utan detaljplan prövas 
självständigt av Lantmäteriet. I vissa ärenden samråder Lantmäteriet 
med kommunen innan beslut fattas. Kommunen har enligt fastighets-
bildningslagen möjlighet att överklaga besluten i lantmäteriförrätt-
ningar. 
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Regler

DP Detaljplan
Reglering av markens användning och bebyggelsens omfattning och 
utformning kan ske genom gällande detaljplan. Äldre planer som bygg-
nadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner. Utbyggnad
och förändringar får ske efter respektive detaljplans bestämmelser.

Huvuddelen av den sammanhållna bebyggelsen i det område som 
planen omfattar ligger inom detaljplanerat område. De områden som 
omfattas av gamla byggnadsplaner kan behöva ändras eller förnyas för 
att underlätta för helårsboende. Det kan ske genom förtätning i befint-
lig bebyggelse och mer anpassade bestämmelser för exempelvis bygg-
nadsyta och byggnadshöjd.

Det är markägare och boende i planområdena som tar initiativ till 
sådan planändring. Kommunen beslutar i planbesked om ändringarna 
får prövas i ny detaljplan. En förutsättning för positivt planbesked är 
att områdena blir eller redan är anslutna till kommunalt vatten- och 
avlopp.

N Nationalpark, naturreservat, Natura 2000, biotopskydd och   
 djurskyddsområde
Särskilda föreskrifter gäller för nationalparken och för de olika natur-
reservaten. Skötselplaner finns upprättade. Länsstyrelsen ansvarar för 
skötseln av nationalparken. Länsstyrelsen kan, om det finns särskilda 
skäl, ge tillstånd att utföra åtgärder som är definierade i föreskrifterna.

Delar av Natura 2000- området, Kosteröfjorden-Väderöfjorden, 
ingår i planområdet. Det krävs Länsstyrelsens tillstånd för att på ett bety-
dande sätt påverka förhållandena i eller intill ett Natura 2000-område.

Biotopskydd gäller i ett område i de inre delarna av Hogdalsnäset 
och fågelskydd finns på flera öar i planområdets västra del.

Områdesbundna rekommendationer
De områdesbundna rekommendationerna fungerar som riktlinjer vid 
prövning av ny bebyggelse inom planområdet. Rekommendationerna 
ska läsas tillsammans med områdesbeskrivningarna i planförslaget.

 R1 Utredningsområde för bostäder
Område där utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas. Prövning 
ska ske i detaljplan. (Se sidan 49.)

R2 Utredningsområde för trafikanknuten verksamhet
Område där verksamhet för trafikanknuten service får prövas. Prövning 
ska ske i detaljplan. (Se sidan 64.)

R3 Utredningsområde för turismverksamhet
Område där utveckling av turismverksamhet och det rörliga frilufts-
livet får prövas. Prövning ska ske i detaljplan. Utveckling gäller såväl 
bebyggelse som friytor. I ett tidigt skede av detaljplanearbetet ska en 
avvägning göras mellan vilka ytor som ska planläggas för turism och 
vilka som ska säkerställas för dels det rörliga friluftslivet och dels dess 
höga naturvärden. Rekommendationen ska läsas tillsammans med del-
områdesbeskrivningarna i planförslaget. (Se sidan 49 och framåt.)
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R4 Odlings-, betes- och jordbruksmark
Områden med öppen odlings- och betesmark, som är värdefulla för 
landskapsbilden och som är betydelsefulla att bevara för småskaligt 
jordbruk och betesmarker. Ny bebyggelse kan prövas i randzon mel-
lan öppen mark och skogsmark. (Se exempel illustration A nedan.) 
Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområdesbeskriv-
ningarna i planförslaget. (Se sidan 49 och framåt.)

R5 Område med höga naturvärden 
Område som ligger inom riksintresse för naturvård, delvis omfattas av 
områdesskydd enligt miljöbalken eller i övrigt har höga naturvärden.  
Ingen ny bebyggelse ska medges annat än som komplettering inom 
ianspråktagen tomtmark. Markanvändningen ska vara oförändrad. 

R6 Område av betydelse för friluftsliv och närrekreation 
Delar av området ligger inom riksintresse för friluftsliv. Hela området är 
av betydelse för det rörliga friluftslivet och stora delar är glest bebyggda. 
Ny bebyggelse ska prövas restriktivt, och endast inom befintliga be-
byggelsegrupper. Ingen ny bebyggelse bör medges i sammanhängande 
obebyggda områden.

R7 Område med kulturvärden
Område med värdefullt kulturlandskap. Ny bebyggelse ska prövas res-
triktivt. Särskild hänsyn ska tas till det öppna kulturlandskapet, gårds-
miljöerna och randvegetation. Ny bebyggelse kan prövas i randzon 
mellan öppen mark och skogsmark. Stor hänsyn till omgivningen ska 
göras vid förändringar och kompletteringar i bebyggelsen. (Se exempel 
illustration A nedan.) Rekommendationen ska läsas tillsammans med 
beskrivningen av delområdet Inre delarna av Hogdalsnäset under avsnit-
tet Delområden.

Illustration A visar hur bebyggelse inom R4- och R7-områden kan komplet-
teras. Läge 1 och 2 är lämpligt medan läge 3 inte följer rekommendatio-
nerna i denna fördjupade översiktsplan och därför inte bör medges.

1

2

3

A
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R8 Förtätningsområde för bebyggelse
Område som kommunen bedömer har förutsättningar för bostäder 
och verksamheter, i begränsad omfattning. Lokalisering av nya tomter 
prövas mot de generella rekommendationerna. (Se exempel illustration 
B nedan.) Vid prövning av en mer sammanhållen bebyggelse (3-4 hus) 
och/eller bebyggelse med betydande inverkan på omgivningen ska det-
ta prövas i detaljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med 
delområdesbeskrivningarna i planförslaget. (Se sidan 49 och framåt.) 

R9 Utredningsområde för småbåtshamn
Område där utbyggnad av småbåtshamn får prövas. Prövning ska ske 
i detaljplan. Mer detaljerade utredningar gällande de marina värdena 
i området kommer att krävas. Rekommendationen ska läsas tillsam-
mans med delområdesbeskrivningarna i planförslaget. (Se sidan 49 och 
framåt.) 

R10 Område med höga marina värden
Område som enligt Länsstyrelsen är prioriterade vid oljeutsläpp eller 
oljepåslag. Inga åtgärder som förändrar vattentillförsel, strömförhål-
landen, bidrar till ökad näringstillförsel och/eller till att områden frag-
menteras ska medges. 

B

Illustration B visar hur bebyggelse kan 
tillkomma inom R8- områden. Här kan 
en mer spridd bebyggelse beviljas där 
ny bebyggelse inte behöver ligga i direkt 
anslutning till befintlig och nya mindre 
landskapsrum kan öppnas upp. 
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R11 Havs- och kustvattenområde
Öppet havs- och kustvattenområde där anläggningar för exempelvis 
vattenbruk kan prövas efter att marinbiologiska och andra erforderliga 
undersökningar genomförts. 

F1  Framtida utredningsområde för bostäder
Område som i framtiden kan utgöra utredningsområde för bostäder 
(R1). Inga nya tomter ska medges, då området inte har de förutsätt-
ningar som krävs för en utbyggnad i närtid. Rekommendationen ska lä-
sas tillsammans med beskrivningen av delområdet Medvik - Hällestrand 
under avsnittet Delområden. Områdenas status ska omprövas vid varje 
aktualitetsförklaring av FÖP.

F9 Framtida utredningsområde för småbåtshamn
Område som i framtiden kan utgöra utredningsområde för småbåts-
hamn (R9). Kommunen bedömer att området inte har de förutsätt-
ningar som krävs för en utbyggnad i närtid. En förutsättning för utred-
ning om lämplighet är att redan befintliga hamnanläggningar i området 
är fullt utbyggda. Inga anläggningar ska medges. Rekommendationen 
ska läsas tillsammans med beskrivningen av delområdet Hogdalsnäset i 
planförslaget. Områdets status ska omprövas vid varje aktualitetsför-
klaring av FÖP.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöbedömning
Enligt bestämmelser i plan- och bygglagen ska en översiktsplan i allmän-
het genomgå en så kallad miljöbedömning, eftersom alla planer och 
program som kan leda till betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas. 
Den fördjupade översiktsplanen för kustområdet norr om Strömstad 
omfattar ett relativt stort geografiskt område och berör bland annat 
starka naturmiljöintressen. I stort sett hela området omfattas av särskil-
da hushållningsbestämmelser i miljöbalken. Det kan inte uteslutas att 
ett genomförande av åtgärder inom planområdet, som denna planering 
kan leda till, kommer att innebära betydande miljöpåverkan. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i plan-
arbetet så att planeringen rent allmänt kan bidra till en hållbar utveck-
ling i kommunen och inom det aktuella området i synnerhet.

Samråd om avgränsning
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen är gjord i samråd med 
länsstyrelsen. Kommunen har redovisat sin bedömning i en skrivelse 
till länsstyrelsen. Handlingen visade den huvudsakliga inriktningen i 
planarbetet och de miljöaspekter som behöver beaktas. Länsstyrelsen 
ansåg att kommunens avgränsning var relevant. 

Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen handlar i första hand om miljöpå-
verkan inom planområdet. Påverkan på kustlandskapet beskrivs i ett 
vidare perspektiv. Frågor om vattenmiljö- och kvalité har av naturliga 
skäl ingen exakt geografisk avgränsning.

Nivå
Konsekvenserna av planförslaget beskrivs på en översiktlig, struktu-
rell nivå eftersom det är översiktlig plan. 

Den översiktliga planeringen för kustområdet norr om Strömstad 
handlar främst om var och hur bostäder och verksamheter kan utveck-
las, anläggningar för båtliv kan tillkomma och om hanteringen av 
områden av stor vikt för natur- och kulturmiljövården och/eller för det 
rörliga friluftslivet. 

Huvudfrågorna för den fördjupade översiktsplanen framgår i kapit-
let Inledning. Miljökonsekvensbeskrivningen är inriktad på följande 
aspekter:

• Naturmiljö - påverkan på naturvärden, på land och i vatten, 
bland annat artskyddsfrågor

• Friluftsliv - påverkan på det rörliga friluftslivets intressen och 
möjlighet till närrekreation
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• Kulturmiljö - påverkan på kulturlandskapet, värdefulla bebyg-
gelsemiljöer och fornlämningsbild

• Landskapsbild - påverkan på opåverkade områden, risk för 
fragmentering av landskapet, påverkan på landskapsbilden 
inom nationallandskapet, påverkan på natur- och kulturland-
skapet

• Vattenfrågor - vattenkvalité, utsläpp av kväve och fosfor, vat-
tenförekomster i enlighet med vattendirektivet

• Hälsa och säkerhet - bullerpåverkan och trafiksäkerhet till följd 
av ökad trafik, 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 - om gällande miljökvalitetsnormer för 

luft och vatten kan uppfyllas
• Lokala miljömål - avstämning mot relevanta mål

Alternativ

Nollalternativ
Nollalternativet är en förmodad utveckling om planförslaget inte skulle 
antas och genomföras. Nollalternativet innebär att den kommuntäck-
ande översiktsplanen, antagen 2013, fortsatt kommer att gälla som 
översiktsplan för området. ÖP 2013 kommer då att vara det styrdoku-
ment som anger hur mark- och vattenområden ska användas inom det 
aktuella planområdet.

Nollalternativet innebär generellt sett ett restriktivt förhållningssätt 
till ny bebyggelse på landsbygden. I fördjupningen är rekommendatio-
ner och gränsdragning av R- områden studerade mer noggrant än i den 
kommuntäckande översiktsplanen. I jämförelse med nollalternativet är 
det därför i planförslaget mindre risk för att nya bostäder uppförs på 
ställen som är olämpliga från miljösynpunkt. I fördjupningen tas tyd-
ligare hänsyn till miljöaspekter, bland annat genom lokalisering av ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur.

Studerade alternativ
Under ett tidigt skede i planprocessen och som underlag för att for-
mulera mål för planeringen togs tre alternativa planeringsinriktningar 
fram utifrån planområdets förutsättningar för utveckling.  Alternativen 
var en inriktning för helårsboende, en inriktning för delårsboende samt 
en inriktning där utveckling av området i högre grad utgick från na-
tur-, kultur- och friluftsvärden. Diskussion om inriktning fördes i den 
politiska styrguppen för översiktlig planering. Alternativdiskussionerna 
ledde fram till ett förslag som främst öppnar upp för helårsboende och 
stimulerar besöksnäringen, samtidigt som stora områden behålls oex-
ploaterade eller glest bebyggda.

Planområdet med delområden, markerat med 
streckprickad linje, omfattar stora delar av 
kustområdet norr och väster om Strömstad.
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Planförslag

Planförslaget i korthet
Utgångspunkten i planarbetet är att bebyggelseutvecklingen ska ske på 
ett långsiktigt hållbart sätt, så att värdena i området inte äventyras. 
I planeringen har framförallt gjorts avvägningar av var bostäder och 
besöksanläggningar kan utvecklas utan att skada höga natur- och kul-
turvärden eller andra värden av allmänt intresse.

Huvudfrågorna för den översiktliga planeringen av kustområdet 
norr om Strömstad är:

• Var och hur kan bostäder för helårsboende utvecklas?
• Var och hur kan anläggningar för besökande utvecklas?
• Var och hur kan anläggningar för båtliv i form av småbåts-

hamnar och bryggor tillkomma?
• Hur ska skyddade områden med höga natur- och kulturmiljö-

värden och av vikt för det rörliga friluftslivet hanteras? 
I planen redovisas en begränsad utveckling av befintlig sammanhållen 
bebyggelse, möjlighet till spridd bebyggelseutveckling på landsbygden 
där exploatering inte innebär konflikter med allmänna intressen samt 
utveckling av befintliga besöksanläggningar och småbåtshamnar.

Miljöbedömningen och förslaget
Miljöbedömningen har, till och med samråd, bland annat bidragit till 
följande ändringar av planförslaget:

• Områden för utveckling av småbåtshamnar i Medvik och 
Hällestrand har minskats till ytan, av hänsyn till marina värden.

• Framtida område för småbåtshamn i Saltverksbukten har 
getts en rekommendation om att området inte ska tas i 
anspråk förrän hamnområdena i Medvik och Hällestrand är 
fullt utnyttjade.

• Områden för planläggning av befintlig turismverksamhet har 
gjorts vidare, vilket kan göra det möjligt att i större utsträck-
ning säkerställa tillgängligheten till strandzonen för allmän-
heten.

• Större hänsyn har tagits till utbredningsområde eller goda 
livsbetingelser för sandödla, se illustration på nästa sida. 
Planförslaget har inför utställning i huvudsak anpassats till det 
område som i inventeringen identifierades som mest gynn-
samt för arten. Framtida områden för bostäder vid Medvik 
har minskats till ytan.

Påverkan och konsekvenser av planförslaget
Övergripande struktur, hushållningsaspekter
För att stödja en hållbar utveckling ska ny bebyggelse i sammanhållen 
form tillkomma genom planläggning. För utbyggnad av småbåtsham-
nar och turistanläggningar krävs också detaljplan. Befintlig infrastruk-
tur i form av vägar och VA-nät utnyttjas. 

Dynekilen, utanför Hällestrand
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Enstaka mer spridd bebyggelse tillåts, vilket å andra sidan kan mot-
verka en långsiktigt god hushållning med mark. Lämnade förhands-
besked för enstaka bostadshus i kommunens inland har dock i större 
utsträckning lett till helårsboende än planläggning av bostadsområden 
i strandnära lägen.

Brukningsvärd jordbruksmark får enligt bestämmelser i miljöbal-
ken, MB 3 kap 4§, endast tas ianspråk om avsikten är att tillgodose 
ett väsentligt samhällsintresse. Skälet måste då vara väl motiverat.  
Hushållning med öppen mark som används för jordbruk sker i planen 
genom begränsning av ny bebyggelse och krav på hur den ska placeras 
i förhållande till jordbruksmarken.

I planförslaget befästs en grönstruktur som innebär att kommunen 
beaktar det rörliga friluftslivets intressen på lång sikt. Detaljplanekrav 
ställs inom föreslagna utredningsområden. Därmed ges tillfälle att vid 
behov göra mer ingående studier av naturvärden och kulturmiljön. 
Områden som vid naturinventeringen 2014 bedömts ha höga natur-
värden, binds i planen samman med riksintresseområden för naturvård 
och strandskyddsområden till rekommendationsområden (R5) där ny 
bebyggelse ska prövas restriktivt. Denna övergripande grönstruktur 
innebär att spridningskorridorer för djur och växter inte bryts och att 
biologisk mångfald kan gynnas.

Efterfrågan på båtplatser i kommunen är större än vad som är möj-
ligt att tillgodose utan konflikt med allmänna intressen. Det finns få 
platser i kommunen där helt nya småbåtshamnar skulle kunna anläg-
gas. Att utnyttja platser där det redan finns brygganläggningar är ett 
sätt att hushålla med vattenområden.

Vattenmiljö
Både befintlig och ny bebyggelse ska i huvudsak vara ansluten till 
kommunalt va eller i annat fall ha VA-lösningar med hög skyddsnivå. 
Påverkan från utsläpp i känsliga vattenmiljöer kommer därmed på sikt 
att minska. Det kan medföra förbättrade livsmiljöer för växter och djur. 
Genom minskad övergödning kan bland annat grunda havsområden 
och bäckmiljöer komma att fungera bättre som reproduktionsområden 
för fisk.

I planen ingår utbyggnad av tre befintliga småbåtshamnar vid 
Dynekilen. Utbyggnad av de befintliga hamnarna i Medvik och 
Hällsestrand ska då ske genom en mer samlad brygglösning eller effek-
tivisering för att rymma fler platser. Utredning av den marina miljön 
behövs vid fortsatt planering. Ett framtida utredningsområde för små-
båtshamn är redovisat i Saltverksbukten. Lämpligheten av en sådan, 
med avseende på marina värden, är visad i en marinbiologisk utred-
ning. Vid detaljplanering av området behöver förslaget studeras mer 
ingående.

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster och musselvatten 
kommenteras särskilt under avsnittet Miljökvalitetsnormer.

Hällestrand

Kartillustration med uppgifter från invente-
ring av sandödla 2013-2014
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Naturmiljö 
Kunskapsunderlaget om naturvårdens intressen inom hela planområ-
det har utökats under planarbetets gång, genom att naturinventering 
utförts (Naturcentrum 2014-12-04). Översyn av underlaget efter upp-
datering av rödlistan 2015 pågår. Med framtaget underlag är, redan på 
denna översiktliga nivå, i stor utsträckning hänsyn tagen till naturvär-
den, när det gäller var ny bostadsbebyggelse och nya verksamhetsområ-
den ska kunna tillkomma. 

Sammanhängande områden med höga naturvärden (R5) är redo-
visade i planförslaget. På sektorskarta Naturvärden redovisas områ-
den med naturvärden enligt naturinventeringen 2014, liksom kända 
marina värden. 

Påverkan på värdefull natur, till följd av exploatering, bedöms som 
helhet bli liten eftersom värdefulla naturtyper är beaktade i planen. 
R3-områdena Hällestrand och Källviken, och delvis även F1-området 
vid Medvik, berörs av det område som utpekats som gynnsamt för 
sandödla. Vid exploatering inom dessa områden finns risk för att livs-
miljöer för sandödla försvinner eller försämras.

Den typ av naturvärden som i övrigt skulle kunna påverkas nega-
tivt är exempelvis större solitära lövträd och liknande naturvårdsobjekt, 
vilka bör uppmärksammas vid fortsatt planläggning eller bygglovpröv-
ning. Närmare inventering av sådana objekt och även i vissa fall före-
komst av rödlistade arter, kan komma att behövas när det blir aktuellt 
att upprätta detaljplan. 

Friluftsliv

Planen stärker möjligheten att idka friluftsliv på land och vatten i fram-
tiden. Hänsyn har tagits till större sammanhängande, obebyggda eller 
glest bebyggda områden och till hur människor rör sig i området. I om-
råden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken, t ex strand-
skydd, finns bestämmelser som säkerställer allmänhetens tillgänglighet. 
Påverkan på tillgänglighet till strand- och vattenområden är närmare 
beskriven under rubriken Behandling av strandskyddsområden.

Vid detaljplaneläggning av föreslagna utredningsområden och vid 
prövning av bebyggelse utanför detaljplanelagt område är det bland 
annat viktigt att främja möjligheten till närrekreation. Det kan ske 
genom att tillskapa lokala stråk, så att de boende lätt kan nå skogs- och 
strandområden. 

Kulturmiljö
Påverkan på och konsekvenser för kulturlandskapet bedöms som helhet 
bli liten, eftersom planen visar att ny sammanhållen bebyggelse främst 
ska tillkomma i anslutning till redan exploaterade områden. Öppna 
odlings- och betesmarker, som är av värde för jordbruket och för upp-
levelsen av kulturlandskapet, tas genom planens rekommendationer i 
mycket liten utsträckning i anspråk för bebyggelse. 

Spridd bebyggelse kan med okänslig placering komma att påverka 
upplevelsen av kulturlandskapet. Generella rekommendationer är där-
för föreslagna om hur byggnader bör placeras i landskapet och vilka 

Artskyddsförordningen
Vissa växt- och djurarter som är hotade 
eller på annat sätt skyddsvärda har 
skydd genom artskyddsförordningen.

Om livsmiljöer för arter som är strikt 
skyddade enligt artskyddsförordningen, 
t ex sandödla och hasselsnok, berörs av 
exploateringsföretag krävs dispens av 
länsstyrelsen och kompensationsåtgärder 
behöver genomföras.
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hänsyn till byggnadstradition som bör tas vid utformning. De är tänkta 
som vägledning vid hantering av förhandsbesked och bygglov samt vid 
planläggning, för att motverka negativ påverkan på kulturlandskapet 
och traditionella bebyggelsemiljöer. I kulturlandskapet vid Brehult är 
hållningen till ny bebyggelse restriktiv och särskild hänsyn ska visas till 
kulturlandskapet, randvegetation och gårdsmiljöer. Ny spridd bebyg-
gelse i detta område kommer dock att förändra landskapsbilden. 

För att vid fortsatt planering få en tydligare bild av forn- och kultur-
lämningarna i området kan arkeologisk utredning komma att krävas, 
liksom inventering och bedömning av värdet av andra kulturlämningar 
som hägnader och liknande objekt. 

När det gäller utbyggnad av småbåtshamnar behöver eventuella 
marinarkeologiska värden beaktas. Exempelvis är de inre delarna av 
Dynekilen uttagen som kommunalt värdefull kulturmiljö, bland annat 
på grund av att området var skådeplats för ett sjöslag år 1716 med 
flera sänkta fartyg som resultat. Krav kan därför komma att ställas på 
att marinarkeologiska utredningar föregår föreslagna utbyggnader av 
småbåtshamnar.

Landskapsbild
Landskapet i norra kustområdet är dels präglat av de topografiska 
förhållandena, med en höglänt kustlinje, och dels av fjordlandskapet i 
Dynekilen med övärlden utanför. Landskapsbilden som helhet bedöms 
inte bli påverkad av förslaget. Genom rekommendationer i planen om 
placering och utformning av enstaka och mindre grupper av bebyg-
gelse, medverkar planen till att ny bebyggelse anpassas till landskapet.

Hälsa och säkerhet - trafikbuller och trafiksäkerhet
Gång- och cykelvägar saknas i området och många busshållplatser har 
enkel standard. Från Strömstad finns söderifrån separat gc-väg fram 
till Ånneröd. I ”Vägåtgärder FÖP Norra” (december 2014) redovisar 
Wikon tänkbara placeringar av busshållplatser och åtgärder för att i 
övrigt höja säkerheten för oskyddade trafikanter som färdas på eller 
korsar vägarna 1034, 1036 och 1037. I planen redovisas också behov   
av gc-väg utmed väg 1040 mellan Hogdal och Nordby.

I planförslaget lyfts fram att gc-väg längs väg 1034 mellan Strömstad 
och Hällestrand bör prioriteras. I planen redovisas även behov av att 
bygga ut gång- och cykelstråk mellan Strömstad och Medvik samt mel-
lan Hogdalsmotet och Kungbäck. Genomförande är inte närmare pla-
nerat och det finns risk för att föreslagen exploatering inte är tillräck-
lig för att finansiera utbyggnad. Det betyder att det finns risk för att 
säkerheten för gång- och cykeltrafikanter på det allmänna vägnätet i 
området fortsatt kommer att vara låg. När antalet boende och besö-
kare blir fler, innebär det en ökad risk för trafikolyckor, inte minst för 
oskyddade trafikanter. Det kan leda till att fler människor skadas i tra-
fiken. Effekten av ökad trafik blir också att fler människor, och då i 
huvudsak boende utmed de allmänna vägarna, kommer att bli störda 
av trafikbuller. 

Strandparti vid Apelviken
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Utsnitt från kartan Översvämningsrisker i kapitlet Intressen och anspråk
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Badstrand vid Dynekilen

Hälsa och säkerhet - risk för översvämning och erosion
En översiktlig kartering av strandområden som kan översvämmas vid 
höga vattenstånd är redovisad på en karta över hela planområdet i ka-
pitlet Intressen och anspråk. Utsnitt av kartan visas på föregående sida.

Översvämning kan få negativa konsekvenser genom skador på 
bebyggelse och anläggningar och kan också få märkbara konsekven-
ser om framkomligheten och därmed tillgängligheten till bostäder eller 
andra viktiga funktioner försämras. Inom planområdet finns risk för 
översvämning inom de lägst belägna områdena vid havet, särskilt i 
de inre delarna av grunda vikar, samt kring flera vattendrag norr om 
Dynekilen. Risk för konsekvenser till följd av översvämning kan finnas 
i t ex Stensvik, Hogdal, vid Dyne camping och på ett par partier av väg 
1037. För att undvika konsekvenser för nya hus ställer kommunen krav 
på en lägsta nivå på färdigt golv.

När havsstränder bearbetas av vågor försvinner material från strand-
områden. Mer omfattande erosion sker särskilt vid kraftiga vindstyrkor. 
Vid högt vattenstånd i kombination med kraftiga vindar kan vågorna 
slå in på ett under normala förhållanden opåverkat strandområde. Även 
mänskliga aktiviteter i kustzonen kan påverka stränderna, genom till 
synes små ingrepp. Utläggning av strandskoning som erosionsskydd 
eller omläggning av utlopp för vattendrag kan till exempel orsaka en 
rubbad sedimentbalans med erosion som följd. Klimatförändringar 
kommer att leda till högre vattennivåer i havet, vilket kan leda till 
påverkan av stränder som inte tidigare varit utsatta för erosion. Inga 
sådana risker är identifierade där de skulle kunna beröra bebyggelse 
inom planområdet.

Förenlighet med riksintressen
Riksintresse för naturvård, MB 3 kap
Åtgärder som skulle kunna skada värdena i riksintresseområdet 
”Strömstads kust och innerskärgård” är listade i tillhörande värdebe-
skrivning, se kapitlet Intressen och anspråk. 

Anläggning av småbåtshamnar är i Hällestrand och Medvik utmed 
Dynekilens södra strand, föreslagna inom riksintresseområdet. I före-
slagna områden finns redan bryggor, vilket innebär mindre risk för 
påtaglig skada än om helt orörda områden skulle tas i anspråk. Planen 
bedöms i dessa delar vara förenlig med riksintresset om marinbiologisk 
utredning liksom inventering av naturvärdena på berört landområde 
utförs och beaktas vid fortsatt planering. Det ska då kunna konstateras 
att åtgärderna kan utföras utan att skada marina värden eller naturvär-
den på land. 

Särskilt värdefulla naturområden inom riksintresseområdet omfat-
tas av områdesskydd som nationalpark eller naturreservat.

Riksintresse för friluftsliv, MB 3 kap
Friluftslivets intressen har i hög grad varit vägledande och beaktats i 
planförslaget, se även under rubriken Särskilda hushållningsbestämmel-
ser 4 kap MB. Riksintresseområdet för friluftsliv omfattar stora delar av 
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planområdet och sammanfaller i stort med område av riksintresse för 
naturvård. 

Planen bedöms vara förenlig med riksintresset trots att vissa av de 
föreslagna utredningsområdena omfattas av riksintresset, framförallt 
eftersom de lokaliserats intill befintlig bebyggelse så att större samman-
hängande friluftsområden inte splittras.

Särskilda hushållningsbestämmelser, MB 4 kap
Planområdet är, med undantag från en mindre del i nordost, en del av 
ett större kustområde som omfattas av särskilda hushållningsbestäm-
melser enligt 4:e kapitlet i miljöbalken och är av riksintresse. Enligt 
bestämmelserna får inte ”exploateringsföretag och andra ingrepp i mil-
jön” genomföras om de innebär påtaglig skada på de värden riksintres-
set har, se kapitlet Intressen och anspråk.

De yttre delarna av skärgården ingår i Kosterhavets nationalpark 
och/eller är naturreservat.

De avvägningar som i planen är gjorda mellan olika allmänna intres-
sen och utveckling syftar till att värna sådana intressen. Planen bedöms 
därför vara förenlig med bestämmelserna. 

Strategier för området är en försiktig bebyggelseutveckling och att 
värna högklassiga naturmiljöer och geologiska värden. Indirekt stärker 
detta förutsättningar för besöksnäringen, eftersom just möjligheten att 
få uppleva ursprungligheten och skönheten i landskapet är central. Det 
förutsätter i sin tur bevarande av karaktäristiska natur- och kulturmiljö-
värden. Rekommendationer om utformning och placering av ny bebyg-
gelse lämnas i planen i syfte att behålla karaktären i kulturlandskapet.

Stor vikt är lagd vid att säkerställa värden för det rörliga friluftslivet. 
I planen är obebyggda eller glest bebyggda områden, vilka bedömts 
vara av betydelse för friluftsliv och närrekreation men inte omfattas 
av nationalpark eller naturreservat, redovisade som R6- områden. Vid 
prövning av ny bebyggelse inom R6- områden ska bland annat beho-
vet av sammanhängande friluftsområden och stråk beaktas. Bebyggelse 
ska endast tillkomma inom befintliga bebyggelsegrupper. Till stöd för 
fortsatt bedömning kan den redovisning av friluftslivets intressen som 
är gjord på intressekartan Friluftsliv användas, liksom redovisningen av 
etablerade stråk, badplatser etc som är redovisade på delområdeskar-
torna.

Behandling av strandskyddsområden
I de utpekade R3- områdena Lökholmen, Kungsviks camping, Dyne, 
Hällestrands resort, Capri och Källvikens semesterby ligger redan be-
fintliga verksamheter inom strandskyddat område. Endast i Ylseröd  
ligger verksamheten delvis utanför strandskydd. Samtliga utpekade 
besöksanläggningar har helt eller delvis funnits sedan 1975. En utveck-
ling inom R3-områdena innebär att mark som inte är ianspråktagen 
inom strandskyddat område tas i anspråk. Med kravet på detaljplan 
kan allmänhetens tillgång till strandzonen säkerställas om tillgänglig-
heten beaktas och prioriteras vid detaljplaneläggning.

Med undantag av ett par områden strax väster 
om väg E6, omfattas planområdet för FÖP 
Norra kustområdet av särskilda hushållnings-
bestämmelser i miljöbalken.
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Vid utbyggnad av småbåtshamnar kan även delar av det närliggande 
landområdet komma att beröras, för att möjliggöra tillgänglighet till 
bryggor, anläggande av parkeringsytor, uppförande av redskapsförråd 
och dylikt. Även här gäller strandskydd. Påverkan på och konsekvenser 
för naturvärden, både på land och i vatten, behöver med stöd av inven-
teringar på plats belysas närmare vid prövning av småbåtshamnarna. 
För att begränsa eventuell skada på naturvärden har områdena vid 
Medvik och Hällestrand begränsats till redan ianspråktaget område. 
En framtida småbåtshamn vid Saltverksbukten innebär däremot att ett 
i stort sett orört område tas i anspråk.

Betydande miljöpåverkan
Risk för betydande miljöpåverkan?
I en miljökonsekvensbeskrivning ska redovisas om det i något eller 
några avseenden finns risk för betydande miljöpåverkan om planen 
genomförs. Om det framkommer att sådan risk föreligger ska MKB:n 
beskriva kommunens och andra aktörers ansvar för åtgärder och upp-
följning.

Frågan om risk för betydande miljöpåverkan behandlas vid upp-
rättande av detaljplaner. Då ska kommunen bedöma behovet av att 
upprätta en särskild och mer detaljerad MKB, d v s en beskrivning av 
vilka miljökonsekvenser ett genomförande av detaljplanen kan få och 
vilka åtgärder som bör vidtas för att undvika betydande miljöpåverkan.

Prövning av tillstånd för vattenverksamhet kan innebära krav på 
miljökonsekvensbeskrivning.

VA-situationen
Den rådande VA-situationen, med undermålig rening av många en-
skilda avlopp och där känsliga havsområden är recipient, innebär risk 
för betydande miljöpåverkan. Planen, med de angivna strategierna och 
föreslagna rekommendationerna, kommer att medverka till att belast-
ningen på havsområdena successivt blir mindre och att vattenkvalitén 
förbättras.

Utbyggnad av småbåtshamnar
Generellt innebär förslag att bygga ut småbåtshamnar att det kan fin-
nas risk för betydande miljöpåverkan. Komplettering av befintliga 
småbåtshamnar är ofta att föredra från miljösynpunkt än om helt nya 
områden skulle tas i anspråk. Ofta berörs både känsliga vatten- och 
strandområden, föreslagna lägen berör bland annat grundområden 
(0-6 meter) enligt kartunderlag till Blå ÖP. För att avgöra hur utbygg-
nad kan ske utan betydande miljöpåverkan i anslutning till befintliga 
hamnlägen, behöver de marinbiologiska värdena och naturvärden på 
land utredas närmare när ett sådant projekt blir aktuellt. Även eventu-
ella marinarkeologiska värden behöver utredas.

Påverkan på livsmiljöer för sandödla
I planen föreslås att en utökning av den turistiska verksamheten kan 
vara möjlig inom R3- området Hällestrand. Det kan inte uteslutas 
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Miljökvalitetsnormer för musselvatten är fast-
lagda inom områden markerade med mörkt blå 
färg.

Karta som visar de senaste klassningarna av 
vattenförekomsterna. Den gröna färgen bety-
der att god ekologisk status är uppnådd. Gul 
färg visar vattenförekomster där den ekolo-
giska statusen är bedömd som måttlig och där 
tidsfrist till år 2021 är satt. Orange färg bety-
der att ekologisk status är otillfredsställande 
och tidsfrist är satt till år 2021 (Stenebäcken). 
Statusen för vattenförekomsten Singlefjorden 
är preliminär och under förändring. I arbets-
materialet från 2016 är den ekologiska statu-
sen måttlig och ska uppnå god till 2021.

att en sådan utveckling medför betydande påverkan på livsmiljöer för 
arten sandödla. Inom området har gjorts observationer av sandödlor 
och här finns lämpliga miljöer för arten. Liknande konflikt kan uppstå 
i R1-området Källviken och F1-området Medvik. När det gäller F1-
området är tanken att utbyggnad kan ske först på längre sikt.

Åtgärder
Den viktigaste åtgärden, för att för framtiden minska risken för bety-
dande miljöpåverkan på vattenmiljöerna inom planområdet, är fortsatt 
utbyggnad av det kommunala VA-nätet. 

Följande är exempel på underlag som kan behöva tas fram inför 
upprättande av detaljplaner: 

• Inventering och närmare analys av naturvärden och kultur-
miljövärden

• Marinbiologiska utredningar av de områden där nya småbåts-
hamnar är föreslagna

• Arkeologiska utredningar för aktuella land- och vattenområden
• Inventering av arter som omfattas av artskydd, sandödla och 

hasselsnok

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande bestämmelser i miljöbalken 
vilka ska tillämpas vid prövning av tillåtlighet, tillstånd osv.

Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheten 
har tagit beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i 
distriktet. Förslag till nya förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram med tillhörande MKB, avseende perioden 2015-2021, 
har arbetats fram. Dessa ska dock överprövas av regeringen. Tills dess 
att prövningen är klar är det fortsatt miljökvalitetsnormer som avser 
perioden 2009–2015 som gäller. I den senaste klassningen har berört 
kustvatten i den inre skärgårdens vattenförekomster (Yttre Dynekilen, 
Dynekilen och Strömstadsfjorden) klassats till måttlig ekologisk sta-
tus, samtliga till följd av den rådande övergödningsproblematiken. 
Förslag till ny miljökvalitetsnorm för dessa kustvatten är god ekolo-
gisk status med tidsfrist till år 2021. Vattenförekomsten Singlefjorden 
är preliminär och under förändring. I arbetsmaterial från 2016 är 
den ekologiska statusen för Singlefjorden måttlig och ska uppnå god 
till 2021. I planområdets sydvästra del finns vattenförekomsten N n 
Bohusläns skärgårds kustvatten som uppfyller miljökvalitetsnormen 
om god ekologisk status 2015. Vad gäller vattendrag finns inom pla-
nområdet, enligt de senaste klassningarna, sex berörda förekomster. 
Lökholmsbäcken, bäck från Vaglarna (Dynebäcken) och Kongbäcken/
Vagnsjöbäcken uppfyller god ekologisk status enligt den senaste klass-
ningen. Kobbungebäcken och Tvetvattenbäcken har båda måttlig eko-
logisk status, med tidsfrist till år 2021. Stenebäcken är den enda vat-
tenförekomsten inom planområdet som har otillfredsställande status.  
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Kartan redovisar de vattenförekomster som berörs av planförslaget.
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En kortfattad avstämning mot   
samtliga nationella miljökvalitets-
mål redovisas i tabellform på nästa 
sida.

Även för Stenebäcken gäller att god status ska uppnås senast år 2021. 
För samtliga förekomster gäller att ingen status får försämras.

Miljökvalitetsnormer för musselvatten gäller inom planområdets 
södra del. Musselvatten betyder i detta sammanhang kustvatten eller 
bräckt vatten som behöver skyddas eller förbättras, för att göra det möj-
ligt för musslor att leva och växa till i dessa vatten. 

Rekommendationerna i planen syftar till att ny sammanhållen 
bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-nät. Många befintliga 
fastigheter kan komma att erbjudas anslutning. Enskilda avlopp ska i 
övrigt uppfylla kraven i kommunens VA-policy vilket motsvarar en hög 
skyddsnivå. Planen bidrar till att vattenstatusen successivt förbättras 
och medverkar därmed till god ekologisk status inom kustområdet och 
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten kan uppnås.

Miljökvalitetsnormer som gäller föroreningar i utomhusluft kom-
mer inte att överskridas, eftersom trafikflödet inom området är relativt 
sett litet och fördelat på mindre vägar. Luftomsättningen i området är 
överlag god. Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller har ingen 
relevans i denna plan.

Avstämning mot miljömål

Nationella miljömål
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet 
med miljömålen är att främja människors hälsa, värna den biologiska 
mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljövärden, bevara den 
långsiktiga produktionsförmågan i ekosystemen och trygga en god hus-
hållning med naturresurserna. 

Lokala miljömål 
Syftet med kommunens miljömål
Miljömål för Strömstads kommun är antagna av kommunfullmäktige 
2010-11-24. Syftet med miljömålen är att anpassa de nationella mil-
jömålen till lokala förhållanden och visa vart kommunen vill komma 
när det gäller miljö och hållbar utveckling. Den antagna handlingen 
innehåller mål och riktlinjer för Strömstads miljöarbete. 

Kommunen har valt att i första hand fokusera på fyra av de natio-
nella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård, God bebyggd miljö och Giftfri miljö.

Begränsad klimatpåverkan
Kommunens långsiktiga mål är att bli en ”klimatneutral kommun”, 
vilket innebär att kommunens bidrag till utsläpp av växthusgaser ska 
minimeras.

Planen syftar till att stärka möjligheterna för åretruntboende i 
områden med sammanhållen bebyggelse och även mer spritt i delar av 
området. Ökade möjligheter till boende på landsbygden får effekten 
att hushåll får större behov av biltransporter än vid boende närmare 
allmän och kommersiell service och där resor kan göras med cykel eller 
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Begränsad klimatpåverkan Bilberoende för att nå arbetsplatser och service kan motverka 
målet.

Frisk luft Energi - och transportsektorn berörs inte.

Bara naturlig försurning Skogsbruk berörs inte i nämnvärd omfattning.

Giftfri miljö Ökning av antalet småbåtsplatser kan motverka målet.

Skyddande ozonskikt Ingen påverkan på ozonskiktet sker genom aktuell planering.

Säker strålmiljö Målet berörs inte.

Ingen övergödning + Utsläpp från enskilda avlopp minskar genom att bebyggelse i stor 
utsträckning kommer att kunna kopplas till kommunalt va-nät.

Levande sjöar och vattendrag Inga åtgärder föreslås som på ett negativt sätt påverkar sjöar och 
vattendrag.

Grundvatten av god kvalitet + Nya hushåll får i stor utsträckning möjlighet att ansluta till kom-
munens vatten- och avloppsnät.

Hav i balans och en  
levande kust och skärgård +

En målsättning med planeringen är att bevara natur- och kultur-
miljövärden och främja det rörliga friluftslivet.  Va-utbyggnaden 
främjar målet.

Myllrande våtmarker
Våtmarker ingår i områden som har områdesskydd enligt mil-
jöbalken. Inga våtmarker med naturvärden berörs av föreslagna 
utredningsområden. 

Levande skogar +
De delar av kustområdet som hyser skog med höga naturvärden, 
omfattas av områdesskydd och ingår i planen i sammanhängande 
naturområden.

Ett rikt odlingslandskap + Inriktningen i planen är att öppen odlingsmark inte ska 
bebyggas.

Storslagen fjällmiljö inte relevant

God bebyggd miljö +
Inriktningen är att helårsbostäder ska tillkomma och att befintlig 
infrastruktur nyttjas. Både boende och besökare får goda möjlig-
heter till rörligt friluftliv, natur- och kulturupplevelser i området. 

Ett rikt växt- och djurliv +
Stor vikt har lagts vid att inventera naturvärden inom plan-     
området, vilket gör att skada på naturvärden kan undvikas.     
Utförd inventering av sandödla bidrar till att framtida exploate-
ring kan anpassas till artens livsmiljö.
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buss. Möjligheterna att resa kollektivt är begränsade, men kan stärkas 
om fler bor i området året om.

Hav i balans och en levande kust och skärgård
En målsättning i planeringen är att uppnå en hållbar utveckling i kust-
landskapet. Ett långsiktigt mål är att alla kust,-yt- och grundvatten i 
kommunen ska uppnå god vattenstatus. Kommunen vill säkerställa 
skyddsvärda marina miljöer för att garantera den biologiska mångfal-
den i havet och minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar i 
hav och vattendrag. En målsättning är att kulturvärden bevaras, vilket 
bland annat tillgodoses genom förslag om hur ny bebyggelse ska pla-
ceras. Planen bidrar till att värna biologisk mångfald och upplevelser 
av natur- och kulturmiljövärden i denna del av kommunens kustom-
råde. För att i liten utsträckning påverka marina värden negativt har 
småbåtshamnar i huvudsak föreslagits som utveckling av befintliga 
småbåtshamnar och  i vattenområden med småbryggor.

Kommunen medverkar till att uppfylla målet genom fortsatt 
utbyggnad av kommunalt VA-nät. Befintlig bebyggelse ansluts succes-
sivt. I planens rekommendationer ställs krav på anslutning av all ny 
sammanhållen bebyggelse. I övrigt krävs VA-anslutning där det är möj-
ligt alternativt en hög skyddsnivå på enskild anläggning.

God bebyggd miljö
Målet är att samhällsplaneringen i Strömstad ska präglas av långsiktighet 
och hållbarhet. Den fördjupade översiktsplanen är det viktigaste  strate-
giska styrdokumentet med funktion att ge stöd för att långsiktigt styra 
utvecklingen inom norra kustområdet på ett hållbart vis. Avvägningar 
mellan utvecklings- och bevarandeintressen är gjorda i planen.

Såväl helårs- och delårsboende som besökare erbjuds en miljö med 
frisk luft och tillgång till friluftsområden både på land och på havet. 
Kulturhistoriska värden värnas genom rekommendationer i planen.

Giftfri miljö
Strömstad har som långsiktigt mål att bli en giftfri kommun, med mi-
nimal kemikalieanvändning och Sveriges bästa insamling av farligt av-
fall. Användningen av båtbottenfärger kan leda till negativ påverkan på 
den marina miljön i småbåtshamnar. I planen föreslås en viss utökning 
av antalet platser för småbåtar, vilket kan få negativa konsekvenser för 
de berörda vattenmiljöerna. Forskning pågår om utveckling av giftfria 
bottenfärger, vilket på sikt kan leda till en giftfriare miljö i hamnar. 
Hantering av avfall och minskad användning av kemikalier styrs på 
annat sätt än genom denna planering.



88 FÖP Norra kustområdet

Konsekvenser

Sociala och ekonomiska konsekvenser 
I planen läggs stort fokus på att främja helårsboende, vilket  medverkar 
till en levande landsbygd med ett brett socialt liv året runt. Möjlighet 
till viss förtätning och komplettering av sammanhållen bebyggelse, 
som i Hällestrand och Kungbäck, kan bidra till stärkt social gemenskap 
och delaktighet i frågor som rör lokalsamhällena. Av de nya utrednings-
områdena för bostäder är det sannolikt i området söder om Hällestrand 
det finns störst chans att det blir åretruntboende. Här är det också 
kortast avstånd till service och arbete i Strömstad och störst utsikter att 
bli mindre beroende av bil.

En utveckling av bebyggelsen i norra kustområdet bygger på pend-
ling. Boende inom de norra delarna av området har långa avstånd 
till både kommunal och kommersiell service. Söder om Dynekilen 
är avstånden kortare, men service finns inte inom gångavstånd. 
Verksamheterna i området har i huvudsak säsongskaraktär. Boende är 
och kommer fortsatt att vara beroende av arbete på annat håll, som när-
mast i Strömstad och Nordby. Bilberoende för att nå arbete och service 
kommer att kvarstå. Om helårsboende ökar till följd av att bostadsbyg-
gande möjliggörs, kan underlag och efterfrågan på tätare bussturer ge 
boende bättre möjlighet att åka kollektivt till och från arbetet.

Planen är utformad med stor hänsyn till natur- och kulturmiljö- 
värden. Sammanhängande områden med lite eller ingen bebyggelse 
bevaras. Detta gör att boende kommer att få goda möjligheter till 
närrekreation och att besökare kan erbjudas en attraktiv friluftsmiljö. 
Särskilt möjligheten till rekreation på och vid havet kan vara en anled-
ning till att människor bor kvar, väljer att bosätta sig i området eller 
utnyttjar besöksanläggningarna.

Kommunen behöver initialt investera i VA-utbyggnad, även om 
kostnaderna så småningom läggs över på brukarna - enskilda eller 
lokala VA-kollektiv. 

Eventuella markinköp, planläggning, kompletterande utredningar, 
eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar etc kommer 
att innebära kostnader för kommunen inför utbyggnad av redovisade 
utredningsområden. För finanseringen behöver kostnadsfördelning 
lösas mellan kommunen och enskilda exploatörer i samband med fram-
tida exploatering. Ett ökat helårsboende kan göra att det ställs högre 
krav på t ex vägstandard och hållplatser. Långa avstånd mellan bostäder 
och kommunal service innebär kostnader för kommunal service som 
skolskjuts och hemtjänst.

En blandning av äldre och nyare bostadshus vid havet sydväst om Medvik
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Fortsatt arbete

FORTSATT ARBETE

Aktiviteter
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att, på ett mer detal-
jerat sätt än vad den kommunomfattande översiktsplanen gör, avväga 
olika allmänna intressen och ange mark- och vattenanvändningen i en 
avgränsad geografisk del av kommunen.

Den fördjupade översiktsplanen ska ligga till grund för detaljplane-
ring och andra beslut och utredningar med sikte på ett konkret genom-
förande. I arbetet med planen och tillhörande miljökonsekvensbe-
skrivning har olika konkreta åtgärder uppmärksammats, vilka behöver 
vidtas inför genomförande av olika förslag i planen. Nedan redovisas 
en sammanställning över aktiviteter som genomförs eller är lämpliga 
att genomföra i det fortsatta arbetet.

Aktivitet Ansvar När

VA-försörjningsplan för kommunens nät TN
2016, uppdateras 
därefter löpande

Dagvattenpolicy TN, MBN
2016, därefter upp-
datering vid behov

Statistik för helårsboende per delområde KS bör uppdateras årligen

Planbesked baserat på behovsanalys MBN löpande

Detaljplaner MBN löpande

Prioriterade GC-vägar längs allmän väg
Kommunen 
Trafikverket 
Exploatör

delsträckor i samband 
med detaljplan

Vandringsled och cykelled i natur Kommunen påbörjas 2017

Bedriva en aktiv markpolitik KS, TN löpande
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Fördjupning av kommunens översiktsplan för NORRA KUSTOM-
RÅDET, Strömstads kommun, Västra Götalands län 
Utställningshandlingar (KS/2012-0493) daterade 2016-04-29 
 
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen 
(PBL). Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då 
den antagits. Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen 
vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. PBL i ett senare plane-
ringsskede.   

Sammanfattning 
Allmänt vill Länsstyrelsen framhålla att förslaget på ett ändamålsenligt sätt redovi-
sar en inriktning som bör kunna visa sig hållbar i ett längre perspektiv och att för-
slaget uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen.  
 
Länsstyrelsen anser att  

 berörda riksintressen kan tillgodoses 
 

 ett genomförande av planen utifrån nu kända förutsättningar i sig inte kom-
mer att medföra att gällande miljökvalitetsnormer överträds. MKN för vat-
ten får dock slutligt bevakas i samband med att de föreslagna småbåtsham-
narna utreds vidare, vilket kan innebära att behov av åtgärder för att mot-
verka negativa miljöeffekter uppstår 
 

 frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande 
kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt 
 

 planen redovisar riktlinjer för fortsatt arbete med hur bebyggelse enligt pla-
nen kan bli lämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning och erosion 
 

 gällande strandskydd, har Länsstyrelsen i detta skede inget att invända mot 
de utredningsområden som redovisas, men konstaterar samtidigt att preci-
seringar av gränser och motiv för de föreslagna åtgärderna får göras i sam-
band med tillståndsansökan, detaljplan eller annan senare prövning.  
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Kommunen skriver i sitt förord att: ”Fördjupad översiktsplan för Norra 
Kustområdet är kommunens förslag till hur avvägning ska göras mellan be-
varande och utbyggnad i kustområdet norr om Strömstad. Här finns höga 
natur- och kulturmiljövärden och stora värden för friluftslivet som bör skyd-
das. Samtidigt är efterfrågan på nya tomter i området hög.” 
 
Ambitionen är att öka antalet helårsbostäder söder om Dynekilen, med sin 
närhet till centralorten, samtidigt som enstaka nya bostäder och en förtätning 
i Stensvik kan tillåtas möta den efterfrågan som finns även i norr. Länssty-
relsen bedömer ställningstagandet som väl avvägt, men också att avståndet 
till centralorten är så stort att dagens vägar utgör en begränsning med kom-
plexa förutsättningar för utveckling. Arbete återstår innan trafiksäkerheten 
är god, särskilt för oskyddade trafikanter.  
 
I ett längre perspektiv behöver frågan om hur stor andel av alla nya bostäder 
som verkligen kommer att användas för helårsboende mötas med ytterligare 
kunskap. Länsstyrelsen avser att utveckla sin rådgivning och granskning 
inom översiktsplanering/bostadsförsörjning under den närmaste framtiden.  

Länsstyrelsens synpunkter 

Riksintressen 

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen kan tillgodoses. Planområ-
det berör NATURA 2000-område, Länsstyrelsen bedömer inte att planen i 
sig kommer att medföra några betydande konsekvenser för dessa. Miljökva-
litetsnormer för vatten följs slutligt upp i kommande prövning av småbåts-
hamnar och turistanläggningar. 

RI kommunikation  
Väg E6 omfattas av riksintresse för kommunikationer. I ett tidigare skede 
har klarlagts att dagens intensiva högbelastning sommartid kan medföra att 
köer bildas väster om E6 på ett sådant sätt att dessa kan nå ut till motorvä-
gens avfart vid Oslorondellen. Detta medför i sådana fall mycket farliga si-
tuationer, som behöver undvikas. Att åtgärda problemen är ett långsiktigt ar-
bete, som kommunen för sin del nu inlett genom att påbörja en trafikutred-
ning för centralorten. Länsstyrelsen bedömer att åtgärden är tillräcklig för 
att möta den i planförslaget ringa tillkommande bebyggelse som kan öka 
trafikflödena på kort till mellanlång sikt. Någon skada på riksintresse behö-
ver därför inte uppstå på grund av planen. 

Trafikverket bedömer att den föreslagna trafikanknutna verksamheten (R2) 
vid väg 988 (nära E6) ur riksintressesynvinkel är lämplig för fortsatt utred-
ning. Länsstyrelsen ansluter sig till Trafikverkets uppfattning. 

Strandskydd 

Utredningsområden för småbåtshamn och turismverksamhet ligger inom 
strandskydd. Den detaljeringsgrad som är relevant för en FÖP är normalt 
inte tillräcklig för att bedöma om särskilda skäl för upphävande eller dispens 
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gällande strandskydd rimligen föreligger. Kommunen redovisar därför inte 
några särskilda skäl i miljöbalkens mening. Länsstyrelsen har inget att in-
vända mot de utredningsområden som redovisas och konstaterar samtidigt 
att preciseringar av gränser och motiv för de föreslagna åtgärderna får göras 
i samband med tillståndsansökan, detaljplan eller annan senare prövning. 
Notera särskilt synpunkter för Saltverksbukten nedan. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att ett genomfö-
rande av planen i sig inte kommer att medföra att gällande miljökvalitets-
normer överträds. MKN för vatten får dock slutligt bevakas i samband med 
att de föreslagna småbåtshamnarna utreds vidare, vilket kan innebära att be-
hov av åtgärder för att motverka negativa miljöeffekter konstateras vid en 
mer detaljerad prövning. Detta gäller även andra vattennära detaljplaner. 
Det finns då anledning att följa rättsläget kring den så kallade Weserdomen, 
som avkunnades 2015-07-01, mål C-461/13 i europadomstolen: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0461&f  

Mellankommunala frågor 

Planområdet ligger inte i direkt anslutning till annan kommun. Länsstyrel-
sen befarar inte att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning har 
brister i förhållande till samordningen med andra kommuner. 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion  
Planen bedöms utifrån nu kända förutsättningar inte medföra några sådana 
problem avseende människors hälsa eller säkerhet, att det i ett senare plane-
ringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Se 
dock kommentarer under RI kommunikationer om trafiksäkerhet.  

 
 

Allmänt  
De synpunkter och krav som Länsstyrelsen tidigare framfört i ett samråds-
yttrande daterat 2015-10-01 har i stort beaktats respektive tillgodosetts. 
Andra statliga sektorsmyndigheter, som i samrådsskedet framfört syn-
punkter, har efter bearbetning av planförslaget beretts tillfälle till förnyade 
ställningstaganden. Nu inkomna yttranden från sådana myndigheter över-
sänds till kommunen tillsammans med detta granskningsyttrande för känne-
dom. 

Trafikbuller vid bostäder 

Vid ny bebyggelse ska enligt planen Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader tillämpas. För tydlighetens skull kan planen med för-
del hänvisa till 3 §, som redovisar grundläggande värden och principer. 
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Länsstyrelsen bedömer att åtgärden väl svarar mot områdets behov. Termen 
riktlinje används i texten, den bör bytas mot förordningens riktvärde. 
 

Förorenad mark  

Inom planområdet finns flera platser där tidigare och pågående verksam-
heter kan ha medfört att mark och sjöbotten är förorenade. Någon misstanke 
att föroreningarna är av en sådan omfattning att planens förslag kan vara 
olämpliga föreligger enligt Länsstyrelsens bedömning inte. Däremot behö-
ver frågan klarläggas vid kommande detaljplanearbeten och där är de utpe-
kanden som görs i planen ett bra stöd. 

Småbåtshamnar 

Förslaget omfattar fyra småbåtshamnar, som redovisades under samrådet 
2015. Av dessa har en, Saltverksbukten, getts en lägre prioritet och övriga 
tre kvarstår som förslag nu i granskningsskedet.  
 
Utöver denna ändring uppfattar Länsstyrelsen underlaget som oförändrat 
och sammanfattar här den bedömning som gjordes vid samrådet och utveck-
lar dessutom några synpunkter, för att ge en så tydlig bild som möjligt inför 
kommunens fortsatta utredningsarbete och inför de prövningar som Länssty-
relsen kan förväntas behöva göra. 
 
Allmänt om småbåtshamnar och ålgräs 
Kommunen anser att utvecklingen av småbåtshamnar i första hand ska ske 
genom att befintliga hamnar effektiviseras och byggs ut. Länsstyrelsen delar 
den uppfattningen.  
 
Förekomsten av ålgräs är en viktig faktor vid prövning av lämpliga expans-
ionsområden. Ålgräset är av stor betydelse för fisk och andra arter samt som 
grumlingshindrande faktor i grunda mjukbottenområden. Längs Bohuskus-
ten har förekomsten minskat drastiskt under några decennier. Det ålgräs som 
finns behöver bevaras, men med en naturlig variation av var det växer följer 
att även presumtiva växtplatser bör skyddas mot åtgärder som hindrar möj-
ligheten till återetablering av arten.  
 
De ålgräskarteringar som gjorts inför denna plan är av stort värde för att öka 
kunskaperna om lokala förhållanden. Hänsyn är också tagen på en nivå som 
är relevant för en FÖP, möjligen med ett undantag. Ett starkt fokus på ål-
gräset är motiverat, men det finns förstås andra arter/livsmiljöer som behö-
ver beskrivas och hanteras vid en detaljstudie av respektive hamn. 
 
I naturvärdeskartan (sid 29) är ett större ålgräsområde (Marina värden klass 
2) redovisat i Kokhusbukten. Länsstyrelsen noterar för tydlighetens skull att 
mindre, men lokalt lika viktiga, områden troligen inte låter sig redovisas i 
kartan på grund av sin storlek och därför saknas. 
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Kungsvik 
Området är lämpligt för fortsatt utredning. Hänsyn ska enligt förslaget tas 
till befintligt ålgräs i nordost. Området i sydväst är troligen mer lämpligt, en 
ny vågbrytare kan dock behövas. Utredningsområdet (R9) bör i så fall utö-
kas i sydväst så att planen är tydlig med vilket område som avses. Det kan 
även vara lämpligt att redovisa det badplatsområde som hamnen inte ska 
komma i konflikt med, en lucka krävs många gånger för att badplatsen ska 
bli säker. Förutsättningarna för nya ålgräsområden inom utredningsområdet 
och en vågbrytares eventuella negativa påverkan på vattengenomström-
ningen är exempel på viktiga faktorer att utreda vidare i det enskilda pro-
jektet i ett kommande skede.  
 
Saltverksbukten 
Området betecknas nu F9, område för framtida utbyggnad av småbåtshamn. 
Länsstyrelsen förstår syftet med att reservera mark för en eventuell framtida 
utveckling, men bedömer fortsatt att platsen av flera anledningar är mindre 
lämplig och att skäl för strandskyddsdispens inte föreligger idag. I en fram-
tid där regelverk och den påverkan en småbåtshamn ger eventuellt har för-
ändrats, kan Länsstyrelsen komma att ändra uppfattning. 
 
 
Medvik 
Området är lämpligt för fortsatt utredning. Kommunen anger att detta ska 
ske inom en detaljplan. Det område som upptas av mindre bryggor idag är 
mycket grunt, omkring 0-2 meter. Länsstyrelsen bedömer med idag kända 
underlag att Medvik inte bör muddras och det är därför relevant att utred-
ningsområdet är relativt stort norrut. Inom utredningsområdet finns ålgräs 
och den mer preciserade hänsyn detta kräver får utredas i detaljplanearbetet.  
 
Hällestrand 
Den befintliga hamnen omfattar omkring 85 platser och läget gynnas av 
skyddande öar och en befintlig väg med en mindre hamnplan. I vattnet däre-
mot visar Länsstyrelsens data att i stort sett hela det utpekade området har 
ålgräs eller är gynnsamt för återetablering. I samrådsyttrandet uttrycktes det 
så här:  
 
”Området innehåller flera ålgräsängar och grunda områden. Länsstyrelsen 
bedömer att området inte är lämpligt för utveckling som kan påverka dessa 
negativt. Med nuvarande underlag betyder detta att området inte är lämpligt 
för någon betydande utbyggnad.” 
 
Mindre justeringar av anläggningen kan efter utredning visa sig möjliga 
inom dessa ramar. Länsstyrelsen bedömer att kompletteringar endast kom-
mer kunna omfatta ett begränsat antal nya båtplatser, vilket bör tas med som 
en förutsättning i fortsatt utredningsarbete.  I vattnet norr om det utpekade 
R9-området förefaller förutsättningarna bättre att undvika konflikt med 
nämnda värden och det är upp till kommunen att värdera en eventuell juste-
ring av utredningsområdet norrut. 
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kartan på grund av sin storlek och därför saknas. 
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Kungsvik 
Området är lämpligt för fortsatt utredning. Hänsyn ska enligt förslaget tas 
till befintligt ålgräs i nordost. Området i sydväst är troligen mer lämpligt, en 
ny vågbrytare kan dock behövas. Utredningsområdet (R9) bör i så fall utö-
kas i sydväst så att planen är tydlig med vilket område som avses. Det kan 
även vara lämpligt att redovisa det badplatsområde som hamnen inte ska 
komma i konflikt med, en lucka krävs många gånger för att badplatsen ska 
bli säker. Förutsättningarna för nya ålgräsområden inom utredningsområdet 
och en vågbrytares eventuella negativa påverkan på vattengenomström-
ningen är exempel på viktiga faktorer att utreda vidare i det enskilda pro-
jektet i ett kommande skede.  
 
Saltverksbukten 
Området betecknas nu F9, område för framtida utbyggnad av småbåtshamn. 
Länsstyrelsen förstår syftet med att reservera mark för en eventuell framtida 
utveckling, men bedömer fortsatt att platsen av flera anledningar är mindre 
lämplig och att skäl för strandskyddsdispens inte föreligger idag. I en fram-
tid där regelverk och den påverkan en småbåtshamn ger eventuellt har för-
ändrats, kan Länsstyrelsen komma att ändra uppfattning. 
 
 
Medvik 
Området är lämpligt för fortsatt utredning. Kommunen anger att detta ska 
ske inom en detaljplan. Det område som upptas av mindre bryggor idag är 
mycket grunt, omkring 0-2 meter. Länsstyrelsen bedömer med idag kända 
underlag att Medvik inte bör muddras och det är därför relevant att utred-
ningsområdet är relativt stort norrut. Inom utredningsområdet finns ålgräs 
och den mer preciserade hänsyn detta kräver får utredas i detaljplanearbetet.  
 
Hällestrand 
Den befintliga hamnen omfattar omkring 85 platser och läget gynnas av 
skyddande öar och en befintlig väg med en mindre hamnplan. I vattnet däre-
mot visar Länsstyrelsens data att i stort sett hela det utpekade området har 
ålgräs eller är gynnsamt för återetablering. I samrådsyttrandet uttrycktes det 
så här:  
 
”Området innehåller flera ålgräsängar och grunda områden. Länsstyrelsen 
bedömer att området inte är lämpligt för utveckling som kan påverka dessa 
negativt. Med nuvarande underlag betyder detta att området inte är lämpligt 
för någon betydande utbyggnad.” 
 
Mindre justeringar av anläggningen kan efter utredning visa sig möjliga 
inom dessa ramar. Länsstyrelsen bedömer att kompletteringar endast kom-
mer kunna omfatta ett begränsat antal nya båtplatser, vilket bör tas med som 
en förutsättning i fortsatt utredningsarbete.  I vattnet norr om det utpekade 
R9-området förefaller förutsättningarna bättre att undvika konflikt med 
nämnda värden och det är upp till kommunen att värdera en eventuell juste-
ring av utredningsområdet norrut. 
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Hällestrand resort 
Området är inte upptaget som småbåtshamn i förslaget. Den brygganlägg-
ning som omnämns i kapitlet om Hällestrand resort anger dock att en ut-
veckling av vattenområdet kan bli aktuell i en detaljplan. Beskrivningen är 
mycket kortfattad och Länsstyrelsen har inte möjlighet att ta ställning till 
förutsättningarna för en sådan utveckling inom ramen för denna process, 
områdets förutsättningar får klarläggas i DP-processen. 
 
Sammanfattning 
För samtliga förslag där det är lämpligt att gå vidare gäller att detaljplan, an-
mälan om, eller tillstånd för vattenverksamhet kommer att vara nödvändig. 
Som sägs på annat ställe kan de föroreningar som kan antas finnas behöva 
särskild utredning. Strandskyddet behöver beaktas och särskilda skäl för dis-
pens beskrivas. Miljökvalitetsnormer för vatten får beaktas så att statusen 
för vattenförekomsten inte försämras.  
 
Sammantaget återstår påverkan på ett antal faktorer att undersöka innan en 
slutlig bedömning om de önskade utvidgningarna är lämpliga.  

Jordbruksmark 

Planen innehåller en hänvisning till 3 kap 4 § Miljöbalken om jordbruks-
mark. Det kvarstår dock en viss begreppsförvirring på temat: Vanligtvis pra-
tar man om åker- och betesmark, vilket är jordbruksmark. 
 
På sid 14 är begreppen riktigt återgivna och benämningarna kan gärna vara 
desamma i resten av handlingen. Sidor som bör rättas är 43, 48, 69. Det bör 
räcka att skriva ”Jordbruksmark” i rubriken. Om man vill precisera i texten 
kan man skriva ”åker- och betesmark”. 
 

Övrigt 

Den pågående trafikutredningen är inte upptagen i planbeskrivningens av-
slutande tabell. Denna är en viktig komponent och bör möjligen redovisas 
där. 
 
Beredning, deltagande 
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Havs- och vat-
tenmyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket. Kopior av yttrandena över-
lämnas till kommunen för kännedom. 
 
Detta granskningsyttrande har beslutats av funktionschef Karin Slättberg ef-
ter föredragning av arkitekt Gunnar Åkerlund. Granskningsyttrandet utgör 
statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripan-
degrunder enligt 12 kap PBL i ett senare planeringsskede.  
 
 
Karin Slättberg                                               Gunnar Åkerlund 
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Kopia till: 

Trafikverket trafikverket@trafikverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se 

Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 
  
  
  
Länsstyrelsen/  
ESB,BS  
Kulturmiljöenheten,AO  
Landsbygdsavdelningen, SG  
Miljöavdelningen, AL  
Naturavdelningen, ME  
Vattenavdelningen, LS  
                    
  

 



Från: patrik.alenklint@trafikverket.se
Till: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län; Åkerlund Gunnar
Kopia: trafikverket@trafikverket.se
Ärende: 401 // Trafikverkets yttrande över FÖP norra kustområdet Strömstad
Datum: den 4 september 2016 21:37:33

Länsstyrelsen Västra Götaland                                                                  Trafikverkets Dnr: TRV 2016/57987
Att: Gunnar Åkerlund                                                                                  Ert Dnr: 401-22920-2015

 
Till Trafikverket Diariet för avslut
 
Trafikverkets yttrande över utställningshandling för fördjupad översiktplan för norra
 kustområdet i Strömstad kommun
 
Ärende
Trafikverket har fått rubricerade ärende för yttrande. Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet
 (bilaga till Länsstyrelsens yttrande).
 
Trafikverket bevakar frågor som rör transportsystemet och viktiga aspekter som behöver
 behandlas i en fördjupad översiktsplan (fortsättningsvis kallad översiktsplan). Att dessa aspekter
 beaktas är en förutsättning för att kommunens transportsystem som helhet ska fungera väl
 utifrån tillgänglighet, jämställdhet och långsiktig hållbarhet. I översiktsplanen skall kommunen
 redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska
 användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man
 tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Hur infrastrukturen planeras kan i hög
 grad påverka om inriktningen kan leda till en hållbar samhällsutveckling. Trafikverket anser att
 det är önskvärt att kommunens översiktsplan innehåller en långsiktig strategi med ett
 helhetsgrepp kring trafikfrågor.
 
Trafikverket framförde i samrådshandlingen en avsaknad av en långsiktig startegi kring
 trafiksituationen för vägarna 1034, 1035 och 1036 som matar samhällena Hällestrand, Capri och
 Knarrevik, då dessa vägar alla har koppling till cirkulationsplatsen (oslorondellen). Då trafiken
 sommartid genererar köer som periodvis når väg E6 och riskerar att nå ut på väg E6 och skapa
 farliga trafiksituationer.
 
Strömstads kommun arbetar med att ta fram en trafikutredning som belyser trafiksituationen för
 Strömstads centralort och anger i handlingen att detta arbete hamnar inom det angränsande
 planområdet för FÖP Strömstad-Skee.
 
Synpunkter
Det är positivt att Strömstads kommun tar trafiksituationen på allvar och arbetar aktivt med att
 ta fram förslag på lösning av denna situation.
 
I planförslaget föreslås att en trafikanknuten verksamhet prövas i detaljplan intill väg 988.
 Trafikverket har i dagsläget inget att erinra över detta.
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I övrigt har Trafikverket inget erinra över handlingen.
 
 
Med vänlig hälsning

Patrik Alenklint
Samhällsplanerare Regionalt

patrik.alenklint@trafikverket.se
Direkt: 010-123 66 28

Trafikverket
Box 1170
462 28 Vänersborg
Besöksadress: Vassbottengatan 14
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

 
 



Från: Ann Lundström
Till: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Kopia: Havs- och vattenmyndigheten
Ärende: dnr 2360-15 Fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet i Strömstad kommun (401-23021-2016)
Datum: den 30 juni 2016 11:42:43
Bilagor: image001.png

Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende.

Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget.

Vänliga hälsningar

Ann Lundström
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
enhetschef
Enheten för miljöprövning och miljötillsyn
Havs- och vattenmyndigheten

010-698 68 30

Gullbergs Strandgata 15, 404 39 Göteborg
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
ann.lundstrom@havochvatten.se
www.havochvatten.se

Vi arbetar för levande 
hav, sjöar och vattendrag 
till glädje och nytta för alla.
 



YTTRANDE 1 (1)

Datum Vår beteckning

2016-07-07 15-02189-9
Infrastruktur

Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning

Johan Eriksson, +46104785396 2016-06-21 401-23021-2016

Besöksadress Telefon Organisationsnummer
Lindholmspiren 5 0771 63 00 00 202100–065401

Postadress E-post
417 56 Göteborg sjofartsverket@sjofartsverket.se

Länsstyrelsen Västra Götaland
Samhällsbyggnadsenheten
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sjöfartsverkets yttrande i samband med utställning av förslag till 
fördjupad översiktsplan för norra kustområdet, Strömstad 
kommun.

Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande. 

Yttrande
Sjöfartsverket har inget att erinra då synpunkter från tidigare samråd har beaktats.

Detta ärende har handlagts av chefen för infrastrukturenheten Marielle Svan samt 
infrastruktursamordnare Johan Eriksson vid Sjöfartsverkets infrastrukturenhet,
varav den sistnämnde varit föredragande.

Marielle Svan
Johan Eriksson
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2016-12-15 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD

 

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

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 167 
KF § 152 KS/2012-0493 

FÖP Norra Kustområdet, beslut om antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 

att antaga fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet, daterad 2016-11-08  

att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet (FÖP), daterad 
2016-11-08. Idag gäller den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) för detta område. 
Den antagna FÖP kommer att ersätta ÖP. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsen 2016-11-30 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse, översiktsplanerare Björn Richardsson 
Följande handlingar tillhör FÖP Norra Kustområdet:  
Fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet, 2016-11-08 
Bilaga 1: Naturinventering, slutrapport. Naturcentrum 2014, kompletterad 2016-09-15 
Bilaga 2: Översiktlig marinbiologisk kartering. Lars-Ove Loo och Anna Scherer. 2014 
Bilaga 3: Vägåtgärder FÖP Norra Strömstads kommun. Wikon 2014 
Samrådsredogörelse, 2016-03-16 
Utlåtande efter utställning, 2016-10-12 
Särskild sammanställning av miljöbedömning, 2016-11-08 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att antaga fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet, daterad 2016-11-08  
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning 

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

 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Länsstyrelsen 
Samtliga nämnder




