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Förord
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nordby-Svinesund är kommunens förslag
till hur avvägning ska göras mellan bevarande och utbyggnad i denna del av
kommunen. Här finns höga natur- och friluftsvärden, särskilt längs kusten.
Samtidigt finns stor efterfrågan från intressenter för utbyggnad av handel
och besöksverksamheter i området. En huvudtanke i planförslaget är att
utveckla båda.
Handeln i Strömstad omsätter cirka 8 miljarder per år och kommunen är
positiv till att den fortsätter att växa. Största delen finns i Nordby-Svinesund
som idag har cirka 110 000 m2 handelsytor. Större ökning av handelsytorna
ryms inte i Strömstad tätort. Det lediga utrymme för mer trafik som finns i
tätorten behövs för kommande bostadsutbyggnad.
Det förslag som sändes på remiss 2012 innehöll 100 000 m2 ny handel i
Nordby-Svinesund. Remissen visade att förslaget behövde ändras på flera
punkter.
FÖP är nu klar för antagande, de största skillnaderna är:
•

Större vägombyggnader krävs för att garantera framkomlighet och
säkerhet längs vägarna.

•

Svinesund och Nordby och delar av Lervik ska inrättas som kommunalt
VA-verksamhetsområde. De exakta gränserna är inte bestämda, men
detta ger förutsättningar för utveckling av både verksamheter och
bostäder.

2014 invigdes Kobbungens naturreservat, öster om Lervik. Planförslaget
2017 föreslår en kustvandringsled som söderifrån kommer via HalleVagnarens reservat, passerar Kobbungen och går vidare fram till gamla
Svinesundsbron, där kuststigen mot Krokstrand tar vid.
Runt Nordbyslätten ska en ny ringled byggas. Denna kommer att ersätta
nuvarande väg till Kålvik och Lervik. Köer ska inte behöva uppstå i
framtiden. De ytor som finns närmast norr om nuvarande handelscentrum
kan nyttjas för ny handel. Tanken är att bredda utbudet till fler typer av
varor. På resterande del av marken innanför ringleden, finns plats för olika
besöksverksamheter, som kan ge anledning att stanna hela dagen eller
övernatta i området.
Vår målsättning med FÖP Nordby-Svinesund är att skapa ytterligare
arbetstillfällen och ett ännu bredare utbud, samtidigt som det skapas
möjlighet för utbyggnad av såväl fungerande vägnät som VA i området.

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande
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Läsanvisningar
DEL 1 ”Varför gör vi en ny översiktsplan?”
INLEDNING
I Del 1 beskrivs vad en fördjupad översiktsplan är, kommunens målsättning
med planarbetet, mål och strategier samt den formella planprocessen.

DEL 2 ”Vad gäller idag? Vilka framtida behov skall tillgodoses?”
INTRESSEN OCH ANSPRÅK
Del 2 redovisar de planeringsförutsättningar som ligger till grund för planarbetet i form av allmänna intressen, sektorsanspråk, riksintressen och
regionala intressen. De allmänna intressena som är av riksintresse är särskilt
redovisade. En nulägesanalys av de olika planeringsförutsättningarna görs
under rubriken ”Framtida behov” där brister, problem och behov redovisas;
med andra ord vilka anspråk som föreligger och vilka behov som behöver
tillgodoses.

DEL 3 ”Hur skall Nordby-Svinesund utvecklas vidare?”
PLANFÖRSLAG
I denna del redovisas planen. Med Del 2 som utgångspunkt redovisas i Del 3
kommunens ställningstaganden och riktlinjer för den framtida användningen
av mark och vatten inom området; det så kallade Planförslaget. Till planen
hör en karta (Regler och rekommendationer) som redovisar vilka regler/bestämmelser som redan finns inom planområdet samt kommunens allmänna
och områdesvisa rekommendationer för det aktuella planområdet.

DEL 4 ”Vad blir konsekvenserna för miljön?”
MILJÖKONSEKVENSER
Del 4 har som huvudinnehåll en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Planens
miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser beskrivs. Tonvikten är
lagd på miljökonsekvenserna. Planens förenlighet med berörda riksintressen
och strandskyddsbestämmelser behandlas. Planförslaget stäms också av mot
miljökvalitetsnormer och miljömål.

I texten används följande förkortningar:
FÖP

Fördjupad översiktsplan

ÖP

Översiktsplan (kommunomfattande)

PBL

Plan- och bygglagen

MB

Miljöbalken

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

GC-väg Gång- och cykelväg
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Innehållsförteckning forts.
Bilagor till FÖP
Dagvattenutredning, WSP 2012-05-25.
Riskbedömning PM, WSP 2012-10-26.
Handelsutredning, HUI 2012-12-18.
Fördjupad Trafikutredning, Sweco 2017-09-15.

Övriga underlag till planförslaget
Trafikutredning 1, Vectura 2011-06-30.
Trafikutredning 2, Vectura 2013-04-26.
Trafikverkets yttrande över Trafikutredning 2, 2014-06-16.
Granskning av handelsutredning, ZÖK 2013-05-07.
Arkeologisk utredning och kulturmiljöbedömning för Nordby,
Bohusläns museum 2014-12-05.
Samrådsredogörelse 2013-06-04.
Utlåtande efter utställning 2018-04-27.
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SAMMANFATTNING
Tidigare fördjupade översiktsplan för Hogdalsnäset antogs av
kommunfullmäktige i Strömstad 2003-10-16. Sedan dess har köpcentrumen
vid Nordby och Svinesund utvecklats starkt med ökad omsättning och höga
besöksantal. Denna starka utveckling har också medfört att trafiksystemet
tidvis blivit överbelastat. Från köpcentrumen har framförts önskemål om
ytterligare möjligheter till expansion.
Mot denna bakgrund beslutade kommunstyrelsen i Strömstad
2009-06-08 att en omarbetning av gällande FÖP för Hogdalsnäset skall ske
avseende området Nordby-Svinesund.
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare FÖP är:
• Utökning av handelsytorna medges. Planförlaget innebär en ökning från

dagens cirka 120 000 m2 till cirka 220 000 m2 butiksyta. Föreslagen
fördelning av tillkommande handelsytor är: Svinesund 30 000 m2, kring
Nordby gamla skola 10 000 m2 och vid Nordby 60 000 m2.

• Eftersom riksintresset på land för Kålvik är upphävt (tidigare riksintresse

för reparation och tillverkning av oljeplattformar) krävs ett nytt kommunalt ställningstagande. För dalgången kring Kålviks hamn föreslås
utvecklingsområde för hamnverksamhet och småindustri. För övriga delar av tidigare riksintresseområde anges restriktioner baserat på de naturoch friluftsvärden som finns.

• Ny avgränsning måste göras av kulturmiljöområdet vid Torp, söder om

Nordby handelscentrum. Avgränsningen enligt inventeringen från 2003
omfattar i norra delen mark som idag är bebyggd för köpcentret.

• Nya bostäder föreslås endast i begränsad omfattning.
• Värdefulla natur- och friluftsområden definieras på karta och rekommen-

dationer som ger lämpligt skydd anges.

• Dagvattenåtgärder föreslås vid Nordby och Svinesund.
• FÖP-förslaget förutsätter omfattande ombyggnader av det allmänna väg-

nätet.
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DEL 1

Varför gör vi en ny översiktsplan?

FÖP HOGDALSNÄSET

1(1)

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
FÖR

INLEDNING

HOGDALSNÄSET
STRÖMSTADS KOMMUN

Bakgrund och syfte
Lunneviken

Saltbacken
Vitbukt

Gällande fördjupade översiktsplan för Hogdalsnäset antogs av
kommunfullmäktige i Strömstad 2003-10-16. Sedan dess har köpcentrumen
vid Nordby och Svinesund utvecklats starkt. Den nya sträckningen av E6
med ny bro till Norge vid Svinesund har färdigställts och tagits i bruk.
Köpcentrum vid Nordby har växt från en omsättning om cirka 1 100 MSEK
år 2004 till 4 100 MSEK år 2016. Antalet besökare på årsbasis uppgår till
cirka 7 miljoner. I köpcentrum Svinesund omsätter cirka 2,5 miljoner
besökare årligen cirka 1500 MSEK (år 2016).
Denna starka utveckling har också medfört att trafiksystemet tidvis blivit
överbelastat. Från köpcentrumen har framförts önskemål om ytterligare
möjligheter till expansion. Enligt tidigare FÖP får ”utbyggnad av handel
endast ske inom gällande detaljplaner”. Dessa detaljplaner är i princip fullt
utnyttjade, såväl i Nordby som i Svinesund.

Antagen av
kommunfullmäktige 2003-10-16

Mot denna bakgrund beslutade kommunstyrelsen i Strömstad 2009-06-08
att en omarbetning av gällande FÖP för Hogdalsnäset skall ske avseende
området Nordby-Svinesund. Nytt planområde för FÖP Nordby-Svinesund
avgränsas enligt karta nedan.

UTSTÄLLNINGSHANDLING 2017-XX-XX

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR

NORDBYSVINESUND

STRÖMSTADS KOMMUN
Dnr: KS/2009-0085

Orienteringskarta, planområdet
markerat.
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Huvudfrågorna för den fördjupade översiktsplanen är:
• Utveckling av handel.
• Säkerställa värdefulla natur- och friluftsområden.
• Nya ställningstagande vid före detta riksintresseområdet för djuphamn

(Kålvik).

• Identifiera kärnvärden i riksintresset för natur- kultur och friluftsliv.

Planprocessen, organisation,
tidshorisont och tidsplan

Kommunstyrelsen är ansvarig för arbetet med planen och fattar beslut
om samråd och utställning samt godkänner planen inför antagandet, som
görs av kommunfullmäktige. Som styrgrupp under arbetets gång har
kommunstyrelsens arbetsutskott fungerat.
Tjänstemannaansvaret har kommunledningskontoret genom översiktsplanerare Björn Richardsson och miljöplanerare Anna Wallblom som biträds
av konsulterna WSP Samhällsbyggnad för själva den fördjupade översiktsplanen och Sweco för den tillhörande trafikutredningen.
Tidshorisonten för denna fördjupade översiktsplan är 10-15 år.
SYNPUNKTER FRÅN
MYNDIGHETER &
ALLMÄNHET

SYNPUNKTER FRÅN
MYNDIGHETER &
ALLMÄNHET

faktainsamling,
framställning av
text & kartor

SAMRÅD
feb-april 2012

bearbetning av
synpunkter,
omarbetning
text & kartor

UTSTÄLLNING

ANTAGANDE
tidigast juni
2018

nov 2017jan 2018

POLITISKT BESLUT I
KOMMUNFULLMÄKTIGE
VÅREN 2018

Den fördjupade översiktsplanens roll

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens
yta. Översiktsplanen ska bland annat ange inriktningen för hur mark- och
vattenområden och den byggda miljön i kommunen ska användas på lång
sikt. Den kommunomfattande översiktsplanen kan fördjupas, det vill säga
göras mer detaljerad, för särskilda delar eller områden av kommunen.
Innehållet i en översiktsplan/fördjupad översiktsplan regleras av Plan- och
bygglagens 3:e kapitel (SFS 1987:10). Planen ska redovisa:
• Grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark- och

vattenområden.

• Kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall användas, utvecklas

och bevaras.

• Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och

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

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

Med andra ord ska såväl visioner som restriktioner redovisas. Planen
ska ligga till grund för kommunala beslut i olika frågor som till exempel
detaljplaner och bygglov, men den ska också kunna användas av andra
som fattar beslut om åtgärder i den fysiska miljön. Översiktsplanen/
den fördjupade översiktsplanen är inte bindande, men ligger till grund
för de rättsverkande detaljplanerna och är vägledande för efterföljande
tillståndsbeslut.

Gällande planer och förordnanden

Den tidigare fördjupade översiktsplanen från 2003 har ersatts av den
kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) antagen i oktober 2013. Där
anges:
Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av de båda befintliga
handelsområdena i Nordby och Svinesund med ytterligare handelsytor.
Eftersom kundunderlaget för volymhandel till stor del finns i Norge ger
en lokalisering av nya handelsytor i anslutning till befintlig handel kortast
resväg för kunderna. Cirka 100 000 m2 ytterligare handelsytor planeras
i området vilket är nästan en fördubbling av nuvarande handelsyta. I
Nordby föreslås också att besöksverksamheter tillkommer i anslutning till
handelsområdet. En så stor utbyggnad förutsätter förstärkningar av det
allmänna vägnätet längs väg 1040 mellan Svinesund och Nordby. Dessa
förstärkningar inkluderar ombyggnad av korsningar, breddning med nya
körfält, samt en gång- och cykelväg längs hela sträckan.
För vissa delar av det aktuella planområdet finns ett antal detaljplaner – för
Lervik, handelsområdet Nordby, handelsområdet och f d tullstationen vid
Svinesund, den nya tullstationen vid E6 samt för ett mindre område söder
om väg 1040. Dessutom pågår ett detaljplanearbete för servicestation vid
korsningen mellan E6 och väg 1040. Detaljplanerna är juridiskt bindande
och för de områden som är detaljplanelagda är det i första hand detaljplanen
som styr områdets mark- och vattenanvändning.

Mål och strategier

Våren 2009 togs beslut i Kommunstyrelsen att en översyn av den
fördjupade översiktsplanen för Hogdalsnäset ska påbörjas för delområdet
Nordby-Svinesund.
Under förarbetet har styrgruppen (KSAU) angett följande målsättningar
för det fortsatta arbetet med FÖP Nordby-Svinesund:
• Handelsområdet Nordby-Svinesund skall kunna utökas med totalt cirka

100 000 m2, varav cirka 50 000 m2 vid Nordby, 20 000 m2 söder om väg
1040 och 30 000 m2 vid Svinesund. Efter samrådet har den föreslagna
fördelningen ändrats, till cirka 60 000 m2 vid Nordby och 10 000 m2
söder om väg 1040 (30 000 m2 vid Svinesund oförändrat).

• Trafiksituationen i området skall förbättras och anslutningen till E6 ses

över.
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Rekommendationer för den fysiska planeringen i
översiktsplanen
Näringsliv

• Fortsatt handelsutbyggnad ska lokaliseras till de två befintliga

handelsområdena i Strömstad tätort och Nordby/Svinesund samt det
planerade i Skee.

• Verksamheter med stort transportbehov och som kräver skyddsavstånd

ska så långt som möjligt lokaliseras intill större trafikstråk till exempel
norra och södra Bastekärr i Skee.

• I samhällsplaneringen ska det eftersträvas balans mellan utbyggnad av

bostäder och verksamheter.

• Komplettering och utveckling av besöksnäringsboendet som leder till en

ökad bredd i utbudet ska stödjas.

Kommunikationer och infrastruktur

• Gång- och cykelsambanden mellan kommunens olika delar ska

förbättras. All planering ska reservera utrymme för framtida utbyggnad
av gång- och cykelvägnät.

• De två större hamnlägena (Strömstad tätort och Kålvik) ska fortsatt ut-

vecklas.

• Utbyggnad av småbåtshamnar ska så långt möjligt ske genom komplet-

teringar i och i närheten av befintliga hamnlägen. Lämplighetsprövning
ska omfatta: marinmiljö, ytor för parkering och påverkan på vägnätet.

• I områden som saknar förutsättningar för anslutning till kommunalt VA-

nät ska vatten- och avloppsfrågan lösas genom gemensam anläggning,
som är utförd på sådant sätt att det är möjligt för kommunen att ta över
driften, om detta skulle bli aktuellt i framtiden.

Kultur och fritid
• Vid

byggande i områden som redovisas i kommunens
kulturmiljöinventering ska särskild hänsyn tas till de kulturvärden som
finns i området.

Natur och friluftsliv

• Kommunens naturvårdsplan ska följas upp med en handlingsplan för

skydd av de utpekade områdena på privat mark respektive på kommunens
egen mark.

• Arbetet med att öka möjligheterna för friluftslivet att röra sig i hela kom-

munen ska fortsätta. Exempel på åtgärder är parkeringar vid större målpunkter och småbåtshamnar, sammanhängande vandringsleder, vindskydd, grillplatser etc.

• Riksintressenas kärnvärden ska definieras när fördjupade översiktspla-

ner tas fram. Detta gäller såväl vid omarbetning och vid framtagande av
nya fördjupningar av översiktsplanen.
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Miljö och energi

• All fysisk planering och tillståndsprövning gällande mark- och

vattenanvändning ska bidra till hållbar utveckling.

• Åtgärder som ger förbättrad vattenkvalitet enligt vattendirektivet mot

målet god vattenstatus ska prioriteras. Inga åtgärder bör utföras som försämrar vattenstatus. Måste detta ändå göras ska kompensationsåtgärder
genomföras.

• Kommunen ska aktivt arbeta med att sanera förorenad mark efter

länsstyrelsens prioriteringslista. Förekomst och behov av eventuella
markrestriktioner ska redovisas i fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.

• Dagvattensystemet ska avleda nederbörden på ett säkert, miljöanpassat

och kostnadseffektivt sätt.

• Med hänsyn till framtida havsnivåer ska samhällsviktiga funktioner läg-

gas ovan nivån +3,3 meter över havet (RH 2000).

Utbildning

• I fördjupade översiktsplaner ska bedömning göras av det långsiktiga

behovet av att reservera mark för framtida utbildnings- och
barnomsorgslokaler.

Övriga kommunala måldokument som har betydelse för
den fördjupade översiktsplanen

Naturvårdsplan antagen 2009 - Planen redovisar skyddsvärda naturmiljöer
i kommunen och anger rekommendationer för hur dessa skall skyddas.
Miljömål, antagna av kommunfullmäktige 2010 - Flera av kommunens
miljömål har relevans i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Vilka
mål det handlar om redovisas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen.
Ny vision och långsiktiga mål för utvecklingen i Strömstads kommun.
Kommunfullmäktige antog i april 2016 en ny vision och långsiktiga mål för
utvecklingen i Strömstads kommun. De långsiktiga målen stadgar fortsatt
befolkningsökning, högre utbildningsnivå, god kompetensförsörjningoch
ett varierat näringsliv, som sammantaget skapar förutsättningar för en
bibehållen service och goda livsvillkor.
Långsiktigt mål för utveckling av näringslivet:
• 2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med en högre andel

kunskapsföretag.

• 2030 är Strömstad fortsatt attraktivt för inflyttning liksom för etable-

ringar på sträckan Oslo-Köpenhamn.

Näringslivsstrategi, antagen av kommunfullmäktige i mars 2017Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeinriktning och
övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet.
Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän,
2006.
Kulturmiljöer i Strömstads kommun, 2003.
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INTRESSEN OCH ANSPRÅK
Områdesbeskrivning
Avgränsning

Planområdet omfattar norra delen av Hogdalsnäset, från gamla
Svinesundsbron till Lunneviken och med handelsområdena vid Svinesund
och Nordby som centrala delar. Planområdet är cirka 29 km² varav cirka
22 km² är landområde. Planområdets avgränsning framgår av kartan
”Regler och rekommendationer” på sidan 62-63. På denna karta anges
också de delområden som planbeskrivningen hänvisar till samt vilka
områden som berörs av gällande detaljplaner eller pågående arbete med
detaljplan.

Karaktär
Planområdet består till största delen av relativt opåverkad naturmark,
starkt kuperad och med gles hällmarkstallskog på de exponerade partierna
och gran och lövskog på östsidan. Mot Singlefjorden och Idefjorden stupar
berget på de flesta ställen brant ned mot vattnet.
Mitt i området, omkring handelscentrum vid Nordby och längs väg 1040,
finns ett område med jordbruksmark, delvis som klåvor (klippskrevor)
mellan bergsryggarna. Genom området rinner Kobbungsbäcken med
biflöden.
Bebyggelsen består av de två stora handelscentrumen vid Nordby och
Svinesund, spridda mindre gårdar på jordbruksmarken och viss samlad
bebyggelse vid kusten i Lervik och Saltbacken. Övrig bebyggelse består
av före detta tullstationen vid Svinesund, den nya tullstationen vid E6
samt enstaka bostadshus. Vid Kålvik finns kaj och några byggnader sedan
tidigare hamnverksamhet och vid Lunneviken en campingplats.
Genom området löper E6 i ny sträckning sedan 2005 och väg 1040 (gamla
E6).
Vattenområdena utgörs av Singlefjorden och Idefjorden. Hela vattenområdet
ingår i Natura 2000-området Kosterfjorden - Väderöfjorden. Utanför
Lervik finns ön Lervikskär och vid Saltbacken Kobbungsskären och
Hummerholmen.
Väster om planområdet ligger de norska Hvaleröarna med betydligt mer
bebyggelse än längs kusten på norra Hogdalsnäset. Väster om Hvaleröarna
ligger Yttre Hvaler nasjonalpark och Kosterhavets nationalpark.

Befolkning och bostäder
Befolkning

Befolkningen inom planområdet uppgår till cirka 270 invånare.
Åldersfördelningen är 30 barn 0-9 år. 25 är ungdomar mellan 10-19 år, 196
är vuxna mellan 20-69 år och 35 är äldre än 69 år. Inom planområdet finns
cirka 80 helårshushåll och cirka 140 delårsbostäder.
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Bostäder

Bostadsbebyggelsen i planområdet består av enstaka hus eller små
ansamlingar av friliggande villor och gårdar. Hyreslägenheter finns i
begränsad utsträckning och då endast i privat regi bland annat i Lervik.
Ett par områden närmast kusten har mer samlad bostadsbebyggelse
med sommarboende och åretruntboende. Vid Lervik finns en äldre
samhällsbildning med bostadshus och bodar i traditionell stil. Här pågår
en utbyggnad av huvudsakligen fritidshus enligt detaljplan. Vid Saltbacken
finns idag ett tiotal äldre bostadshus.

Framtida behov befolkning och bostäder

Det finns idag inte någon större efterfrågan på utbyggnad av
permanentbostadshus i området. Däremot är trycket på utbyggnad av
sommarhus i vattennära lägen längs kusten stort.
Utöver förskola saknas offentlig service i området. Ekonomiska
förutsättningar saknas för att försörja hela området med kommunalt
vatten- och avlopp.
Verksamhetsutövare i området har en viss efterfrågan på hyreslägenheter
till anställda i närområdet.
Handelsområdet Svinesund.

Näringsliv och sysselsättning
Förvärvsarbetande och pendling

I planområdets största arbetsplats, Nordby köpcentrum, arbetar cirka 1 300
personer, varav cirka 75% är boende i kommunen och cirka 15% är boende
i Norge. Cirka 75% av de anställda på Nordby som bor i kommunen arbetar
heltid. Därutöver tillkommer anställda i Svinesund. Samlad statistik för
detta område saknas.

Verksamheter och service

Handelsområdena vid Svinesund och Nordby är de helt dominerande
verksamheterna inom området.
Nordby handelscentrum har en handelsyta på 80 000 m2 och 3 500
parkeringsplatser och lockar årligen cirka 7 miljoner besökare från Oslo,
Halden och trakten kring Strömstad. Över 80 % av besökarna kommer
från Norge. Kopplat till handelsområdet i Nordby finns restauranger och
ett hotell för besökarna. Nordby handelscentrum omsätter årligen cirka 4
100 MSEK (år 2016).
Handelsområdet vid Svinesund är mindre men mer heterogent med ett
flertal mindre byggnader. Utbudet är däremot mindre varierat och består
främst av livsmedel, godis och tobak. Butiksarean uppgår sammanlagt till
cirka 40 000 m2 och i området finns cirka 1 400 p-platser. Antalet besökare
per år uppskattas till cirka 2,5 miljoner och omsättningen till cirka 1 500
MSEK per år (år 2016).
Tullstationen vid Svinesund har två avdelningar, en klareringsexpedition
och en kontrollgrupp. Sammanlagt arbetar cirka 50 personer vid stationen.
Vid tullstationen finns även en speditionsfirma.
Sydost om väg 1040 finns en förskola. Skolbarnen i området bussas för
närvarande till Mellegården i Näsinge (årskurs 0-6) respektive till Strömstad (årskurs 7-9).
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Övriga verksamheter inom området är före detta tullområdet vid Svinesund.
Där finns idag en restaurang och livsmedelsbutik, gamla tullhuset hyrs för
tillfället ut till bingoverksamhet.
Vid Lunneviken finns en föreningscamping med cirka 50 platser. Idag
finns inte någon rörlig camping utan alla platser är uthyrda på längre sikt.
Campingen avstädas efter varje sommar.
Hamnanläggningen vid Kålvik är idag inte i drift men de relativt nya
byggnaderna finns kvar. Hamnen är för Strömstads kommun en viktig
resurs och det enda alternativa hamnområdet till Strömstad för angöring
av större fartyg. Tidigare fanns här färjetrafik till Norge och innan dess
användes anläggningen för bygge av offshore-plattformar. Hamnen
har tillstånd enligt miljöbalken att bedriva trafik med fartyg över 1 350
bruttoton.

Jord och skogsbruk

Norr och söder om Nordby handelscentrum och längs väg 1040 bedriver
några gårdar småskaligt jordbruk. Aktivt skogsbruk bedrivs inom området.

Fiske och Vattenbruk

För närvarande förekommer inget vattenbruk inom planområdet. Ingen
hemmahamn för fiske finns inom planområdet.

Framtida behov näringsliv och sysselsättning

Det finns en uttalad efterfrågan om utbyggnad av handeln inom området,
främst vid Nordby, som önskar komplettera utbudet med varor som möbler,
byggvaror, elektronik, trädgård/växter och biltillbehör. Även ytterligare
livsmedelsbutiker kan tillkomma. Ytbehovet bedöms av intressenterna till
cirka 50-60 000 m2.
Tillkommande bebyggelse vid Nordby detaljutformas i samråd med
intressenterna. Det bedöms angeläget för centrumets attraktivitet att
befintliga och tillkommande byggnader får ett samband inomhus.
För att öka områdets attraktivitet vill man utöka handelsverksamheten
med olika typer av besöksverksamheter av upplevelsekaraktär kopplat
till handeln, såväl inom- som utomhus. Dessa aktiviteter bör kunna ligga
och/eller nås inomhus från affärsdelen. Ytbehovet bedöms uppgå till cirka
15 ha.
Enligt kommunens målsättning skall ytterligare cirka 10 000 m2 handel
och serviceverksamheter av mer småskalig karaktär kunna lokaliseras
på södra sidan av väg 1040, öster om Nordby. Vidare bedöms befintligt
handelsområde vid Svinesund kunna utökas med cirka 30 000 m2 genom
förtätning, påbyggnad och viss utökning av området.
Om handeln byggs ut enligt intentionerna i denna fördjupade översiktsplan,
skulle handelsområdet i Nordby/Svinesund bli ett av landets största externa
handelsområden.
På uppdrag av Strömstad kommun har HUI Research under hösten 2012
tagit fram en handelsutredning för att undersöka hur de planerade etableringarna påverkar befintlig och kommande handel i Bohuslän. Utredningen redovisar även förutsättningarna och behov för en ökad handel i Nordby/Svinesund. Våren 2013 anlitades ZÖK av Strömstads kommun för att
granskat den gjorda handelsutredningen.
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Handelsutredningen visar att Nordby/Svinesunds handelsområde har
ett idealiskt läge gentemot den norska marknaden. En ökad satsning vid
Nordby/Svinesund bedöms enligt utredningen begränsa möjligheten
för annan handelsutbyggnad som riktar sig mot den norska marknaden
i Strömstad eller andra närliggande kommuner. Gränshandel söder om
Nordby/Svinesund har dock redan idag begränsade förutsättningar med
tanke på Nordby/Svinesunds ultimata läge så nära den norska gränsen.
Övriga handelsområden i Bohuslän är egentligen inga konkurrenter till
Nordby/Svinesundsområdet eftersom de mestadels riktar sig mot den
svenska marknaden. Nordby/Svinesunds största konkurrenter i Sverige
är de två gränshandelsområdena i Värmland; i Eda (Charlottenberg)
respektive Årjängs (Töcksfors) kommun.
Vid en utebliven utbyggnad kommer trycket på befintliga butiker vid
Nordby/Svinesund att öka fram till en viss gräns, men om trycket blir för
stort finns det en risk att kunderna kommer att välja en annan inköpsplats
i Sverige (Eda eller Årjäng), alternativt i Norge. Om gränshandeln i
Strömstad inte byggs ut bedömer utredningarna att den totala gränshandeln
Sverige-Norge på sikt kommer att minska.
HUI´s utredning visar att det finns underlag för en utbyggnad enligt FÖP
av gränshandeln vid Nordby/Svinesund inom såväl dagligvaruhandeln
som sällanköpshandeln. ZÖK gör bedömningen i sin utredning att det
endast finns underlag för en viss utbyggnad av dagligvaruhandeln och
ingen utbyggnad av sällanköpshandeln. Det politiska ställningstagandet
i Strömstad kommun är att satsa på en utökad gränshandel i enlighet
med HUI´s utredning. Denna FÖP visar på den föreslagna totala
utbyggnaden i området. Utbyggnaden kommer dock att ske etappvis och
exploateringstakten kommer att styras av framtida behov.
Området kring gamla tullstationen vid gamla Svinesundsbron föreslås
få ett nyttjande med turistisk inriktning, såsom besökscenter eller hotell.
Statens fastighetsverk har behov av att utöka sitt markanspråk vid den nya
tullstationen.
Lunnevikens camping bör detaljplaneläggas i enlighet med Strömstads
kommuns campingpolicy.
Intresse har redovisats för fiskodling i anslutning till Kålviks hamn. Det
finns även intresse för fiskodling på land som kan dra nytta av det unika
läget med havsvatten på tillräckligt djup och av god kvalitet.

Vatten och avlopp

Handelscentrum vid Nordby, bostads- och fritidshus vid Lervik och
ytterligare ett tiotal bostadsfastigheter är anslutna till ett reningsverk vid
Kålvik och försörjs med dricksvatten från Halden.
Reningsverket och vattenförsörjningen med tillhörande ledningsnät ägs
och drivs av ägarna till Nordby Handelscentrum, Orvelin Shopping Center
och Nordby Köpcenter med 50 % vardera. Reningsverket byggdes 2007 och
har en kapacitet om 3 600 pe (personekvivalenter). Verket har mekanisk
rening, försedimentering, biologisk rening i biobädd och kemisk rening
som efterfällning.
Avtal har tecknats mellan Nordby Köpcenter AB och Haldens kommun
om leverans av färskvatten, med upp till 5 liter/sekund. Enligt uppgift
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från Halden kommune nyttjas idag i genomsnitt 3,1 liter/sek om vintern
och 3,7 liter/sek om sommaren. Avtalet löper till 2031 med möjlighet
till förlängning. Vattendom finns för en vattentäkt tillhörande Nordby
Handelscentrum. Täkten i form av en bergbrunn är placerad cirka 1 km
nordväst om köpcentrum och har en kapacitet om cirka 130 m3/dygn.
Fastställt skyddsområde finns för vattentäkten, för närvarande är den ej
i bruk.
Handelsområdet vid Svinesund försörjs idag med kommunalt vatten och
avlopp. Vattenverket är en grundvattentäkt öster om väg 1040 som har
begränsad kapacitet, cirka 80-100 m2/dygn, det vill säga omkring 1 liter/
sekund. För vattentäkten finns ett vattenskyddsområde.
I övriga området förekommer enskilda avloppsanläggningar eller enskilda
gemensamhetsanläggningar

Dagvatten

Dagvatten från Nordby Handelscentrum avleds via kulvertar till
Kobbungsbäcken som är en känslig recipient. Föroreningar och punktutsläpp
skulle därför kunna ge stor skada på växt- och djurliv. Vid kraftiga regn
i september 2011 visade det sig att bäcken i sitt nuvarande förlopp inte
klarar av att leda bort de stora mängder vatten som då alstrades från tak
och parkeringsytor, vilket leddet till översvämningar inne i köpcentret.
I anslutning till arbetet med denna FÖP har ett separat utredningsarbete
utförts avseende hanteringen av dagvatten i planområdet med tyngdpunkt
på Nordby handelscentrum (Dagvattenutredning; WSP, 2012). Utredningen
föreslår bland annat fördröjningsmagasin och oljeavskiljare vid både
Nordby och Svinesund.
Dagvattnet från handelsområdet i Svinesund leds idag västerut via ett äldre
ledningsnät och hamnar slutligen i Kobbungsbäcken.

Oslo

´

Svinesund
Apelbukten
Kobbungen

Lervik

Saltbacken

E6

1039

1040

Vattenskyddsområde

Skyddszon
vattentäkt

Sekundär skyddszon för vattentäkt,
öster om Svinesund.
Nordby
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Vattenskyddsområde

Ett område öster om handelsområdet vid Svinesund utgör sekundär
skyddszon för vattentäkt. Här gäller särskilda skyddsföreskrifter,
fastställda av länsstyrelsen 2010-10-29. De innebär bl a att hantering
av större mängder petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra
miljöfarliga kemiska produkter kräver tillstånd. Vidare finns föreskrifter
för hantering av gödsel, avfall, vägsalt spillvatten och schaktarbeten med
mera.

Framtida behov vatten och avlopp

Kommunen har mellan samråd och utställning undersökt förutsättningarna
för att inrätta kommunalt vatten och avlopp inom delar av FÖP-området.
Diskussioner har förts med ägarna till det enskilda reningsverket i Kålvik
och med Haldens kommun om vattenavtalet (se vidare under ”Vatten och
avlopp, infrastruktur” sid 55). Frågan måste dock utredas i samband
med kommande detaljplanering.
Nuvarande system för hanteringen av dagvatten i hela området är
otillräckligt. Kobbungsbäcken tar idag emot förorenat dagvattnet från
såväl Nordby som Svinesunds köpcentrum. Översvämningen i Nordby
i september 2011 visade att problemet måste åtgärdas omgående innan
någon ytterligare handelsutbyggnad sker. Dagvattensystemet i Svinesund
är gammalt och behöver ses över lokalt.
Miljökvalitetsnormerna för vatten ställer nya krav på vattenkvaliteten
vilket innebär att kravet på rening av bland annat dagvatten kommer att
höjas.

Svinesund
1040

1039

Nordby
1040

E6

xxxx antal fordon/år
(xx) mätår

Årsmedeldygntrafik (ÅDT) år 2009-2016
(källa: Trafikverkets hemsida).
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Kommunikationer och infrastruktur
Allmänna vägar

E6 skär i nord-sydlig riktning genom området. E6 är riksintresse för
kommunikationer enligt Miljöbalken 3 kap 8§. Från E6 nås handelsområdena
och övriga delar via väg 1040. Vägen har ytterligare en anslutning till
E6 söder om planområdet. Övriga vägar inom området är väg 1039 till
Saltbacken och väg 1038 till Lervik
Trafiksituationen i området är inte tillfredsställande. Under vissa
perioder, när besöksresandet till handelsområdena är som störst, är
framkomligheten längs vägarna 1038 och 1040 så låg att köerna norrifrån
mot Nordby handelscentrum löper ända ut på E6. Detta skapar förutom
framkomlighetsproblem, särskilt för utryckningsfordon, även problem med
trafiksäkerhet på grund av stillastående fordon i innerfilen på E6. Större
delen av planområdet saknar separerade ytor för gående och cyklister.
Behovet är störst längs väg 1040.
Tre trafikutredningar har gjorts under FÖP-arbetet. Den senast gjorda är
”Fördjupad trafikutredning”, Sweco 2017. Denna utredning är baserad på de
första två och har tagits fram i nära samarbete med Trafikverket. Slutsatserna
är att en utökning av handeln kräver omfattande vägombyggnader.
Utredningen lämnar förslag på hur dessa ska utföras. Åtgärdsförslaget
innebär bland annat omfattande ombyggnader av Nordbymotet och längs
väg 1040. Sammanfattningsvis innehåller trafikutredningen följande
slutsatser och förslag till lösningar:
• Befintlig cirkulationsplats vid Nordby klarar endast en utökning med

5 000 m2 handel.

• Trafiksituationen på väg 1038 vid Nordby handelscentrum behöver åt-

gärdas.

• Ny cirkulationsplats för utbyggnaden, som även kan försörja utbyggnad

av handel söder om väg 1040.

• Trafik till leveranser separeras från kundtrafik.
• Anslutningen till E6 föreslås byggas om enligt alternativ Syd.

Detaljplanering för ny handel förutsätter att flertalet av dessa åtgärder
genomförs oavsett omfattningen av ny handel, se tabell under avsnittet
”Genomförande” på sid 65.

Kollektivtrafik

Västtrafik trafikerar Nordby med buss mellan Strömstad och Halden.
Vardagar körs 12 dubbelturer 2017, och lördagar/söndagar 7 dubbelturer.

Gång och cykelvägar
Separat gång- och cykelväg finns idag längs väg 1040 mellan Svinesund
och Nordbymotet samt längs väg 1038 norr om Nordby handelscentrum.
Trafikutredningen föreslår en utvidgning av GC-nätet, se Del 3 ”Trafik”.
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Sjöfart

Del av Singlefjorden mellan Lunneviken och Kätteröudden berörs av
riksintresse för farled enligt MB kap 3 §8.
Ett vattenområde utanför Kålvik berörs av riksintresse för djuphamn
enligt MB kap 3 §8. Även vid Lunneviken finns ett utpekat riksintresse för
djuphamn enligt MB kap 3 §8.

IT

Befintligt köpcentrum vid Nordby är fiberanslutet via det kommunala
bolaget Strömstanet. Övriga delar av FÖP-området erbjuds anslutning
genom Hogdals fiberförening, utbyggnaden pågår under 2017. Mer
information finns på: http://www.stromstanet.se, http://www.hogdalsfiber.
se/.

KOMMUNIKATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Kommunikationer och infrastruktur inom
planområdet.
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Framtida behov kommunikationer och
infrastruktur

Stora vägombyggnader krävs för att förbättra dagens trafiksituation. Framkomligheten för alla trafikslag behöver förbättras avsevärd längs väg 1040.
På Nordbyslätten ges förutsättningar för att separera kunder, leveranser
gående och cyklister. Räddningstjänsten behöver garanteras framkomlighet mellan Nordbymotet och Nordby även om köer skulle uppstå. En utbyggnad av handeln enligt FÖP kräver att utbyggnader enligt trafikutredningen (Sweco 2017) har genomförts.
Kollektivtrafiken bör ses över med anledning på antalet hållplatser.
Kålviks hamn är för Strömstads kommun ett strategiskt hamnläge. Lunnevikens hamnläge används inte.

Energi

Vindkraft

Det finns inga utpekade områden för utbyggnad av vindkraft inom
planområdet enligt den vindkraftsplan som är framtagen för kommunen
och som antogs år 2010.
Vindkraftsplanen anger riktlinjer för småskaliga verk. Till småskaliga
vindkraftsverk räknas de gårdsverk/hobbyverk som är tänkta att producera
el till en gård, ett par hushåll eller en verksamhet och som har liten påverkan
på omgivningen.

Vågkraft

Förutsättningar för vågkraft saknas inom området.

Riksintressen
Allmänt

Områden som rymmer så speciella värden eller har så speciella
förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet
kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken (MB 3 och 4
kap). I områden av riksintresse enligt miljöbalkens 3 kapitel får åtgärder
inte utföras som på ett påtagligt sätt kan skada de värden som beskrivs ha
betydelse för att området pekats ut som riksintresse. Riksintressen enligt
MB 3 kap redovisas med kartor och texter under respektive sektor i del
2, exempelvis Kommunikationer och infrastruktur, Natur och naturvård,
Friluftsliv och Kulturmiljövård. Enligt miljöbalkens 4 kapitel gäller
särskilda hushållningsbestämmelser för vissa utpekade delar i landet som
i sin helhet är av riksintresse. Särskilda hushållningsbestämmelser enligt
MB 4 kap redovisas nedan.
I del 3 beskrivs hur riksintressena berörs av planens förslag.
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Särskilda hushållningsbestämmelser
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. Bestämmelserna ska inte hindra utvecklingen av
tätorter eller det lokala näringslivet. I den norra delen av kustområdet som
i lagstiftningen 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 tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Planområdet 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
helhetsvärden kunna ge råd till kommunerna i samband med planering i
området.
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”, det vill säga i kustområdet från gränsen mot Norge till Lysekil
enligt:

Utsikt från Långefjäll mot Nordby.

1.
2.

Ursprunglighet inom hela området
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 kulturvärden.
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 tidigare karaktären
bibehålls...”
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Landskapsanalys
Landskapet

Landskapet kring Svinesund och Nordby har en omväxlande topografi
med dalgångar omgivna av höjder med skogsklädda och ofta branta sluttningar. Det kan grovt uppdelas i fyra samspelande typer: skog i inlandet,
jordbrukslandskap, hällmarkstallskog och kustlandskap.
I inlandet dominerar skogen till ytan och består huvudsakligen av barrskog
med inslag av lövträd. I skyddade lägen som bäckraviner, åkerkanter och
sydvända bergssluttningar finns lövskogsområden med inslag av ek, lind
och hassel. Skogen har brukats av människan i långa tider, men det finns
här och där områden med lång kontinuitet och träd som är över 200 år
gamla.
Översiktsvy över området. Väg 1040 går
till vänster i bild och befintligt köpcentrum syns i fonden.

I den största dalgången där också huvudvägen löper (väg 1040) breder det
öppna jordbrukslandskapet ut sig med tydliga rumsbildningar som omgärdas av höga skogsklädda bergsknallar och branter. Kring Nordby, Torp och

Bild tagen från de inre delarna av
området ut mot väg 1040. Här upplevs
landskapsbilden idag som opåverkad av
befintligt handelsområde.
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Medby norr om Lerviksvägen finns värdefull jordbruksmark som ännu har
kvar sina bebyggelse- och landskapsstrukturer från äldre tiders kulturlandskap med gamla boplatser och andra fornlämningar. Denna jordbruksmark
har pekats ut i en kartläggning från 1977 av Länsstyrelsen som värdefull ur
hushållningssynpunkt för rationell jordbruksproduktion.
Uppe på höjderna närmast kusten finns hällmarkstallskogen med en
mosaik av kala berghällar, lav- och mossbeklädda klippor och gles lågväxt
tallskog. Delar av den innehåller mycket gamla träd, som vid Medby-Vagnaren där många tallar är kring 250 år gamla. Terrängen är starkt kuperad
och sluttningarna är ofta branta och skulpturala. Uppifrån bergen ges goda
utblickar mot havet och kustlandskapet.
Kusten är dramatisk med mycket branta klippstränder och stup. Utsikten
domineras av Singlefjordens öar och vid klart väder ser man långt in i
Norge. Under ytan faller stränderna snabbt ned mot stora djup med en rik
hårdbottenfauna och därutanför stora sedimentslätter med sjöpennor och
andra mjukbottendjur.

En av gårdsmiljöerna i området, som
också den är påverkad i mindre skala av
befintligt handelscentrum.

Nordby handelscentrum med parkering.
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Saltbacken

KARTA LANDSKAPSANALYS

Lervik

NORDBYSLÄTTEN
Väg 1040
Befintligt
handelscentrum

Analyskarta över befintlig landskapsbild i
utredningsområdet vid Nordby. Gula fält
visar rumsligheter som idag är relativt
opåverkade
av över
befintligt
handelscentrum
Analyskarta
befintlig
landskapsbild i utredningsområdet vid Nordby. Gula fält visar rumsligheter som idag
och
väg 1040.
Brandgula fält
visar de handelscentrum och väg 1040. Brandgula fält visar de rumsligheter som idag
är realitvt
opåverkade
av befintligt
rumsligheter som idag är starkt påverär starkt
Röda pilar
kade.
Rödapåverkade.
pilar visar siktlinjer
somvisar
idag siktlinjer som idag är påverkade, medan gröna pilar visar siktlinjer som
är
påverkade,
medan gröna
pilar visar
idag
är opåverkade
av befintlig
handel. De gröna fälten visar vilka områden som i stort är skogsbeklädda. Dessa
siktlinjer som idag är opåverkade av
sammanfaller oftast med höjder och berg och utgör därför visuella barriärer.
befintlig handel. De gröna fälten visar
vilka områden som i stort är skogsbeklädda. Dessa sammanfaller oftast med
höjder och berg och utgör därför visuella
barriärer.
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Landskapsanalys för Nordbyslätten

Terrängen inom planområdet är starkt kuperad och täcks till största delen
av skog. Gles hällmarkstallskog växer på de exponerade partierna mot väster medan tät gran och lövskog dominerar i de mindre utsatta områdena.
Mot Singlefjorden och Idefjorden stupar berget på de flesta ställen brant
ned mot vattnet. Insprängt i skog- och bergslandskapet finns områden av
mer mosaikartad karaktär med ett system av öppna rumsligheter. Här ligger spridda gårdar omgivna av jordbruksmark, ofta med ålderdomligt uttryck. Två stora handelscentrum vid Nordby och vid Svinesund utgör en
stark kontrast mot det omgivande landskapet. Planområdet är annars till
stora delar glesbebyggt undantaget viss samlad villabebyggelse som finns
bl a vid kusten i Lervik och Saltbacken. Övrig bebyggelse består av före
detta tullstationen vid Svinesund, den nya tullstationen vid E6 samt enstaka bostadshus. Vid Kålvik finns kaj och några byggnader sedan tidigare
hamnverksamhet och vid Lunneviken en campingplats. Genom området
löper E6 i ny sträckning sedan 2005 och väg 1040, gamla E6. Vattenområdena utgörs av Singlefjorden och Idefjorden. Hela vattenområdet ingår i
Natura 2000-området Kosterfjorden - Väderöfjorden. Utanför Lervik finns
ön Lervikskär och vid Saltbacken, Kobbungsskären och Hummerholmen.
Området i anslutning till Nordby, som utreds för utbyggnad av handel och
besöksverksamhet, ligger ungefär mitt i planområdet. Det är ett tydligt avgränsat område med jordbruksmark. Väg 1040 löper längs ena sidan. Tät
skog utgör gränsen åt alla håll utom åt sydväst där köpcentrat med tillhörande parkeringsplatser ligger. Kobbungsbäcken rinner tvärs igenom området, den påverkar dock inte upplevelsen av landskapet något nämnvärt,
utan är mer eller mindre dold i terrängen. Platsens upplevelsevärden ligger
bland annat i områdets delvis ålderdomliga karaktär med flera gårdsmiljöer. Andra upplevelsevärden baserar sig på områdets öppenhet med flera
mindre rumsligheter i ett i övrigt slutet landskap. Landskapsbilden påverkas i olika grad av väg 1040 och befintligt köpcentrum. Några av dem upplevs fortfarande som relativt avskilda och ostörda, se analyskarta sid 28.
Exploateringen av planområdet koncentreras till begränsade områden vid
Nordby och Svinesund, som idag präglas av befintliga handelscentra. Kommunen har vid flera tillfällen sagt nej till förslag om lokalisering av handel
på andra platser inom området, särskilt vid Nordbymotet. Jordbrukslandskapet vid Nordby har en ålderdomlig karaktär. Handelsomrdet delar av
jordbrukslandskapet i två delar och står i tydlig kontrast till omgivningarna. Landskapsbilden vid Nordby är därför till stor del redan starkt påverkad. En fortsatt utbyggnad innebär att en stor del av resterande öppna
ytor nordöst om Nordby handelscentrum byggs igen när de tas i anspråk
av affärsbyggnader, besöksverksamheter, gator och fördröjningsmagasin
för dagvatten.
Utbyggnaden av Svinesunds handelsområde innebär till stor del en förtätning inom ett väl avgränsat område.
Området som berörs av utbyggnaden består av åkermark med inslag av
lövdungar. Befintlig gårdsbebyggelse är traditionellt placerad på kullar i
landskapet. Jordbruksmark kommer att tas i anspråk av utbyggnaden.
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Natur och naturvård
Riksintressen och skyddade områden

Riksintresse för naturvård 3kap 6§ miljöbalken, NRO
14006
Idefjorden – Dynekilen

Hela kusten inom planområdet, med en landremsa på upp till 1 km, ingår
i ett större område som utgör riksintresse för naturvård, IdefjordenDynekilen.
Utdrag ur Länsstyrelsens värdebeskrivning av riksintresset:
”Idefjorden är en av Sveriges största fjordar. Det är en tröskelfjord
vilket innebär att den har ett grundare parti precis vid mynningen
till havet. Tröskeln är kraftigt strömspolad och har en mycket rik
bottenfauna.
Under en lång period har fjorden varit svårt utsatt från stora utsläpp
av miljöstörande ämnen framförallt från industrierna i Halden. Sedan
dessa utsläpp upphört har det marinbiologiska livet återhämtat sig väl.
Kuststräckan vidare ned mot Dynekilen och bottnarna ut i Singlefjorden bär också på mycket höga naturvärden både på land och i vattnet.
Hällmarker dominerar på höjderna medan dalgångarna är täckta av
marina sediment, på många ställen med riklig skalinlagring. Den glesa
vindpinade naturtallskogen har inte sin motsvarighet i övrigt inom länet.
Området skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada naturmiljön. Områdets värden kan påverkas negativt av:
• exploatering av stränder för bebyggelse m.m.
• utsläpp från industriella processer
• anläggning av hamnar, bryggor eller pirar; bojförtöjning
• täkt av sten, grus, sand, skalgrus
• muddring, sprängning
• utfyllnad, dumpning, avfallsdeponering
• sjöfart
• uppläggning av fartyg
• framförande av höghastighetsfartyg
• vindkraftverk, kraftledningar, kommunikationsmaster
• framdragning av rör eller ledning i vattnet eller på bottnen
• intag eller utsläpp av kylvatten
• fiskodling
• friluftsliv/turism
• orenade avloppsutsläpp
• sjöfart
• bebyggelseexploatering
• väganläggningar, broar, hamnanläggningar”
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Natura 2000, 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.
Natura 2000-områdenas värden får inte skadas. Det krävs tillstånd för
verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön
i ett Natura 2000-område. Detta gäller även för åtgärder utanför Natura
2000-området (regleras av miljöbalken). Om det är svårt att avgöra vilka
åtgärder som kan påverka naturvärdena i ett område bör man samråda med
Länsstyrelsen innan man påbörjar en åtgärd. Om det rör sig om en skogsbruksåtgärd ska istället samråd hållas med Skogsstyrelsen innan en åtgärd
påbörjas.
Planområdets kust och vattenområdet utanför ingår i två marina Natura
2000-områden, Kosterfjorden – Väderöfjorden och Idefjorden.

Kosterfjorden - Väderöfjorden SE 0520170

Utdrag ur Länsstyrelsens bevarandeplaner för Natura 2000 området:
”Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden är bland
de artrikaste och mest mångformiga marina områdena i Sverige.
Maxdjupet är 247 meter. Här finns unika miljöer som rev på djupa,
branta bottnar och exponerade grundområden.
Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns här. Flera av dessa finns på Artdatabankens rödlista över hotade arter. Här finns de enda kända lokalerna i Sverige med levande korallrev (ögonkorall). Här finns också
flera algarter som är unika för Sverige. Många andra arter har sin
huvudsakliga svenska utbredning i detta område.
Speciellt skyddsvärda miljöer är de djupa hårdbottnarna, områden med
ögonkorall och de grunda, exponerade områdena i ytterskärgården.”

Idefjorden, SE0520 172

Utdrag ur Länsstyrelsens bevarandeplaner för Natura 2000 området:
”Natura 2000-området Idefjorden är en äkta tröskelfjord med väl
utvecklat estuarium i de inre delarna där Enningdalsälven mynnar.
Revmiljöer är lokaliserade till de branta hårdbottnarna på fjordens
sidor.”
Idefjorden är ett av de mest artrika marina områdena i Sverige. Under
en lång period har fjorden varit svårt utsatt från stora utsläpp av
miljöstörande ämnen framförallt från industrierna i Halden. Sedan
dessa utsläpp upphört har det marinbiologiska livet återhämtat sig väl.
Fjorden har stora landskapliga värden med sina dramatiska branta
bergklippor.”
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Gräns för planområde
Natura 2000-områden
enl MB 4 kap §8
Riksintresse för naturvård enl MB kap 3 §6

Riksintressen naturmiljö.

Strandskyddsområde, 7 kap 13-18 §§ miljöbalken

Länsstyrelsen beslutade i januari 2017 om ändrade gränser för
strandskyddet. Jämfört med tidigare är förändringarna små inom FÖPområdet. Nya gränser framgår av kartan på sid 33.
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.
Länsstyrelsen eller kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i strandskyddslagen, om det finns särskilda skäl för detta. Som
särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet
eller dispensen avser
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Gräns för planområde
Strandskyddsområde

Strandskyddsområden.

• 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 utvidgningen 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 angeläget in-

tresse.

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

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i
miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt. De används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. De
beskrivs närmare i miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm kan
till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten.
Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt
område, till exempel ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm
är kunskaper om vad människan och naturen tål. Normerna kan även ses
som styrmedel för att på sikt nå de nationella miljömålen. De flesta av
miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU.
För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för:
• buller
• luft
• vattenkvalitet.

Fredningsområde för fisk (FIFS 2004:36)

Fiske efter vissa arter och under vissa tider på året inom SvinesundIdefjorden området regleras inom FIFS 2004:36. Kobbungsbäckens
mynningsområde söder om en linje i väst-östlig riktning 50 meter norr om
nordligaste udden av Kobbungsskären från Nordbytången mot Saltbacken
är dessutom ett speciellt utpekat fredningsområde för fisk. Där är allt fiske
förbjudet under hela året. Förbudet gäller dock inte fiske med ålryssjor med
en största höjd av 60 centimeter och fiske med åltinor.

Naturvärden

Naturvårdsplan

Kommunfullmäktige antog en naturvårdsplan för Strömstads kommun
i mars 2009. Denna bygger, utöver egna inventeringar, på underlag från
Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. I naturvårdsplanen
anges vilka områden som är skyddsvärda inom kommunen och planen ger
förslag till hur dessa ska skyddas och skötas. Kommunens naturvårdsplan
pekar ut värdefulla naturområden i 3 klasser, där klass 1 har högsta
naturvärde.
Inom planområdet finns ett flertal områden med hög naturvärdesklassning
som även redovisas på karta Naturvärden på sid 35:
• Skogar, ett område i klass 1, tillhör ett större parti av gammalskog med

inslag av ädellövträd. Det ligger på bergsplatåer öster om Svinesund. De
västligaste delområdena av Skogar ingår i planområdet. Området ägs i
sin helhet av kommunen och naturvärdena skyddas genom den gröna
skogsbruksplan som styr den kommunala skogsskötseln.
• Kobbungen, ett område i klass 2, pekas ut för sina höga värden både på
land och i vattnet. Det är en bäckmiljö med gamla lövskogar på stränderna. Från utloppet i havet och några kilometer uppströms har bäcken och
intilliggande landområden mycket höga naturvärden. Här finns också en
stark havsöringpopulation.
• Gammelskogen på Medby Vagnaren, ett klass 2-område, är en hällmarkstallskog med tallar i 250-årsklassen som söderut övergår i en ädellövsskog precis intill Kålviks hamn.
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Alla de tre ovan beskrivna områdena är även utpekade som nyckelbiotoper
i Skogsstyrelsens inventering.

Apelbukten

Förutom Kobbungsbäcken som redan nämnts pekar Naturvårdsplanen
också ut Lunneviksbäcken som ett vattendrag som kräver särskild hänsyn.
Den är av klass 3 och är ett potentiellt lekområde för havsöring, men ligger
till större del utanför planområdet.
Inom planområdet finns ytterligare ett antal naturvårdsobjekt i form av
biotopskyddsområden, nyckelbiotoper och naturvärdesområden enligt
Skogsstyrelsens bedömning, våtmarker, sumpskogar med flera. För
närmare beskrivning hänvisas till kommunens naturvårdsplan, se Kålvik
även
karta Naturvärden.

Naturreservat Kobbungen

Sundsvik

Kobbungen, som ligger öster om Lervik, pekades vid samrådet ut som
prioriterat för att bilda naturreservat. Reservatet bildades i juni 2014 och
framgår av karta här intill. Kommunen har anlagt stigar i området och en
skötselplan finns. Mer information finns på: http://stromstad.se/kobbungen.
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Framtida behov naturmiljö

För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av dessa utpekade områden
kan bildande av naturreservat, upprättande av naturvårdsavtal eller
andra formella skydd behövas. Vid fortsatt fysisk planering är det viktigt
att tillräckliga buffertzoner skapas mellan exploateringsområden och
värdefulla naturområden.
I vissa fall kan olika riksintressen komma i konflikt med varandra. Till
exempel kan riksintresset för djuphamn med ankring och uppläggning av
båtar skada värden som pekats ut i riksintresset för naturvård och Natura
2000-områden.

Friluftsliv

Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § miljöbalken

Nästan halva planområdet ingår som en del i det till ytan omfattande
riksintresset för friluftsliv Norra Bohusläns kust.
Länsstyrelsens värdebeskrivning för Område 01, Norra Bohusläns kust i
Strömstads Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner följer:
”Inom 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 och
stränder och vatten lämpliga för fritidsfiske.
Området kan utnyttjas mångsidigt genom till storlek och variation och
det finns goda möjligheter att komma till och in i området samt att vistas där. Inskränkningarna i allemansrätten är relativt små. Det finns
anordningar för friluftslivet, t ex service i naturhamnar, vandrarhem
och båtuthyrning.
Av stor betydelse för friluftslivet är ett antal basorter längs kusten
med service för turism och friluftsliv, övernattningsmöjligheter av
olika slag, välutrustade gästhamnar, marinor med båtservice, provianteringsmöjligheter m m. Ett stort antal campingplatser finns längs
kusten, de flesta med tillgång till badmöjligheter på nära håll. Ett betydande antal naturreservat med inriktning bland annat på friluftsliv
finns inom området.
Värdeomdöme: Området är utan tvekan ett av de mest frekventerade
friluftsområdena i landet och utgör ett betydande mål även för
internationell turism. Landskapet är i hög grad särpräglat och
inrymmer stor variation.”
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Nordby och Svinesunds friluftsvärden
Allmänt om värdena

Det omväxlande landskapet erbjuder rika naturupplevelser i kombination
med kulturhistoriska värden och lockar även internationell turism, främst
från Norge. Områdets höga värde för det rörliga friluftslivet ligger till
stor del i de storslagna och orörda naturområdena närmast kusten som i
huvudsak har vildmarkskaraktär, men också i inlandets människoformade
historia med fornlämningar, historiska lämningar och ett ålderdomligt
odlingslandskap.
De huvudsakliga friluftsområdena syns på kartan på sid 38.

Närrekreation

Planområdet saknar etablerade anläggningar för det rörliga friluftslivet
och skogs- och bergområdena närmast kusten är till stora delar endast
tillgängliga till fots och är relativt svårframkomliga. Det finns stigar och
mindre vägar för vandring, cykling och liknande som nyttjas av boende
och besökare. Här finns goda möjligheter för de boendes närrekreation i
form av hundpromenader och svamp- och bärplockning.

Bad, båtar och fiske

Den långa kuststräckan erbjuder rika möjligheter till fritidsfiske, såväl
från land som till sjöss. Större delen av stränderna är oexploaterade
och allemansrättsligt tillgängliga. Vid Lunnevikens campingplats,
industrihamnen i Kålvik samt vid bostads- och fritidshusområdena Lervik,
Saltbacken och väster om gamla Svinesundsbron är tillgängligheten dock
begränsad genom att marken ianspråktagits för enskilda intressen.
Vid Lunneviken finns den enda lättillgängliga stranden inom området.
Tillgängligheten till området omkring badplatsen begränsas av befintlig
campingplats.
Tillgången på småbåtshamnar och naturhamnar är begränsad på grund av
den branta kusten. Vid Lunneviken, Lervik och Saltbacken finns mindre
brygganläggningar för lokalbefolkningen, men det finns inga gästhamnar
för båtturister.

Framtida behov friluftsliv

Idag finns en vandringsled mellan Strömstad tätort och Seläter. En annan
vandringsled, Kuststigen, går från Svinesundsbron och ner till Krokstrand
där den ansluter till Bohusleden. Kommunen har sedan 2016 arbetat med ett
förslag till komplettering av befintliga kustvandringleder. Förslaget skulle
innebära 42 km ny vandringled som till största delen utnyttjar befintliga
stigar och vägar. Den nya sträckan skulle ge en sammanhängande led runt
hela kusten från Strömstad i väster till Krokstrand i öster. Dragning runt
Dynekilen har studerats i den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet som antogs i december 2016. Studerad dragning genom aktuellt
planområde passerar det nybildade naturreservatet i Kobbungen, se karta
på sid 38.
Det finns ett behov av båtplatser för boende inom planområdet, men möjligheterna för större anläggningar är begränsade. Kustlinjen omfattas av
höga friluftsvärden med stora orörda områden. Det är angeläget att områdets höga värden för friluftsliv berörs så lite som möjligt av de planerade
åtgärderna.
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Kulturmiljövård
Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 § miljöbalken, Svinesund O 46 Hogdals socken

Vid Svinesund i planområdets norra kant vid gränsövergången till Norge
finns en stor rikedom på historiska lämningar. Platsen är en av de viktigare
gränsövergångarna mellan Norge och Sverige och har många minnesmärken
från skilda historiska skeenden. Hur gammalt överfartsstället egentligen
är går inte att veta säkert, men det är inte otroligt att det har medeltida
och förhistoriska anor. Från början färjades resenärerna över vattnet men
med tiden ersattes båtarna av en bro. Idag utgör den nya Svinesundsbron
från 2005 och E6:an en effektiv förbindelse mellan Norge och Sveriges
södra delar. Området ligger i en gränsbygd mellan två nordiska länder.
Sedan tre och ett halvt århundrade tillbaka har krigshandlingar ägt rum
i området och handelsmässigt har man tidvis levt med en svensk-norsk
konkurrenssituation. Idag svarar gränshandeln från Norge för över 80
% av omsättningen i området. Området runt Svinesund är utpekat som
riksintresse för kulturmiljövården.
Riksantikvarieämbetets värdebeskrivning:
”Gränsmiljö med stor kommunikations- och krigshistorisk betydelse
där färjeläge, bro och befästningsanläggningar speglar gränsöverfart
och politisk oro under en mycket lång tidsperiod. (Skansmiljö,
Kommunikationsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
F.d. färjeläge med båthus och stensatt ramp, Svinesundsbron från 1946
delvis klädd med huggen granit, lämningar efter skansanläggningar
från 1700-talet (Sundsborg) och minnesinskriptioner från 1808 och
1840.
I området ingår även:
Välbevarad bostadsbebyggelse, från 1800- och 1900-talet, utmed den
äldre vägsträckningen till färjeläget.”
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Övriga kulturmiljövärden kring Svinesund och
Nordby
Allmänt om området

Planområdet utgör en del av ett större sammanhang där områdets
naturgeografi och dess läge mellan två länder är viktiga aspekter för
utvecklingen. Strömstadsområdet som helhet har varit bebott sedan äldsta
stenålder och verkar ha haft en storhetstid i järnålder och tidig medeltid.
Jordbruk och fiske har varit viktiga näringar. Senare, och än mer i vår tid,
har handel, både export, import och lokal marknad, utgjort en viktig grund
för Strömstad med omgivningar.
Planområdet är mycket rikt på fornlämningar. Närmare 200 fornlämningar
och övriga kulturhistoriska lämningar finns redovisade i Riksantikvarieämbetets databas (FMIS). På uppdrag av Strömstads kommun genomförde
Bohusläns Museum år 2003 en inventering av kulturmiljöer i Strömstad.
Där pekades Svinesund och gränsövergången ut (se ovan) samt fornlämningarna kring Torp och Sundby.

Fornlämningar i Torp och Sundby - område med lokalt
värde för kulturmiljövård

Torp och Sundby är de två byarna i det småbrutna odlingslandskapet
i planområdets södra del. Inom detta lilla område finns elva lokaler
med hällristningar och dessutom ytterligare sju lokaler som innehåller
skålgropar, eller älvkvarnar som de också kallas.
Den största hällen, som ligger vid Torps gård, är en av länets främsta och
innehåller flera ovanliga figurer. Där finns 59 skepp, 32 människor, 26 djur,
en cirkel, en hand, två ramfigurer, en vagn och en slinga inristade. Dessutom finns också cirka 150 skålgropar. Hällen domineras av en meterhög
stor figur som tolkas som en storgud. En alldeles unik scen visar en man
som håller isär två hästar, varav den ena har en ryttare på ryggen som håller i tömmar. En annan ovanlig ristning på samma häll är båtarna med män
som både håller ett höjt svärd och något slags kastvapen i vardera handen.
Ytterligare hällar finns öster om väg 1040 med rikligt med figurristningar
och skålgropar. Hällristningarna är den totalt dominerande fornlämningskategorin, men här finns även ett fåtal gravar från ungefär samma tid samt
ett par gravhögar, troligen från järnåldern, nära Torps gårdstomt.
Utöver dessa områden finns fler hällristningar samt rösen, boplatser och
gårdslämningar inom området, daterade från stenålder fram till nyare tid.
Torp och Sundby har även haft stora landskapshistoriska värden där gamla
tiders brukande finns bevarat i åkrarnas småbrutna och flikiga form,
gårdsmiljöernas utformning och placering och indelningen i inägor och
utmark kan skönjas. Kulturmiljöns norra delar har redan berörts av Nordby
handelscentrums etablering. Här är värdena mer eller mindre borta och
skalan i landskapet har förskjutits. Den södra delen är ännu ganska intakt.
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Framtida behov kulturmiljö

Den kulturhistoriska miljön söder om Nordby (Torp-Sundby) bör justeras
i och med att området idag är påverkat av Nordby handelscentrums etablering och värdena i den norra delen är mer eller mindre borta.
Inför kommande detaljplanering i Nordbyområdet har en arkeologisk
utredning och kulturmiljöbedömning (steg 1) gjort av Bohusläns museum
i december 2014. Slutsatsen är att stora delar av området är av antikvariskt
intresse. Ytterligare utredningar krävs i detaljplaneskedet för att bestämma
läge och omfattning.
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Hälsa och säkerhet
Trafikbuller

Trafiken på de allmänna vägarna i området är tidvis intensiv, särskilt vid
helger och under sommaren. Det finns dock få befintliga bostäder som ligger
inom område som störs av buller från de allmänna vägarna. Kommunen
tillämpar Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.
Avsteg från riktlinjerna medges inte inom planområdet. Vid detaljplanering
av utbyggnadsområden ska riktlinjerna för nybyggnad tillämpas även
i förhållande till befintliga bostäder. Buller från vägtrafik kräver också
skyddsavstånd till bostäder och verksamheter.

Trafiksäkerhet

Belastningen på de allmänna vägarna 1040 från Nordbymotet och söderut
samt väg 1038 vid Nordbyslätten är periodvis hög. Större delen av trafiken
som går på dessa vägar alstras av handeln i området. Åtgärder krävs för
att förbättra framkomlighet och säkerhet även för dagens trafiksituation.
Längs väg 1040 finns ett antal enskilda utfarter, som vid tät trafik ger
olycksrisker och minskad framkomlighet.
Vid en utbyggnad enligt denna FÖP kommer trafiken att öka ytterligare.
Samtidigt ges ekonomiska förutsättningar för att samla anslutningarna till
väg 1040 till ett fåtal punkter, samt att färdigställa gång-och cykelväg längs
väg 1040 från Svinesund och ner till Nordby köpcentrum. En utökning av
handeln kräver dessutom en ombyggnad av Nordbymotet, det vill säga den
planfria korsningen mellan E6 och väg 1040.
Även en begränsad utbyggnad av handel inom FÖP-området förutsätter att
flertalet av de trafikförbättrande åtgärder som föreslås i FÖP genomförs i
en första etapp, se tabell under avsnitt ”Genomförande” på sid 65.

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 krav ställas på
radonsäkra utföranden av bebyggelsen.

Förorenad mark

Risk för förorenad mark kan finnas vid befintlig bensinstation vid Nordby.
Inom områden där man misstänker att det kan finnas markföroreningar, till
exempel vid gamla gårdsmiljöer eller bensinmackar, skall kontakt tas med
kommunens Miljö- och hälsoskyddsavdelning innan åtgärder vidtas i form
av markarbeten eller liknande.

Risk för skred och ras

På Länsstyrelsens uppdrag har SGI utfört en förstudie för översiktlig
skredriskhantering. Översikten gäller samlad bebyggelse. Inom
planområdet har inga områden utpekats som skredriskområden, men
problem med sättningskänsliga lerjordar kan förkomma. I samband
med fortsatt detaljplanering för nya vägar och bebyggelse (alternativt
bygglovgivning för enstaka ny byggnad) kan därför mera utförliga
geotekniska undersökningar krävas lokalt.
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Inga kända risker för bergras finns i området, men även denna typ av risk
bör utredas i samband med detaljplanering i området.

Dricksvatten

Se ”Vatten och avlopp” på sid 19.

Klimatanpassningar

Kobbungsbäcken drabbas regelbundet av översvämningar. Bäcken tar emot
dagvatten från Nordby/Svinesundsområdet, men till största delen består
avrinningsområdet av naturmark. I sin nuvarande form klarar bäcken inte
av att avleda ett 10-årsregn utan att svämma över. Kapaciteten i bäcken är
starkt beroende av hur väl underhållet/rensat systemet är. För att minska
risken för stora översvämningar behöver bäckens flödeskapacitet ökas,
eller att tillflödet minskas genom till exempel fördröjningsmagasin.
Strömstads kommun rekommenderar med tanke på översvämningsriskerna
att samhällsviktiga funktioner placeras ovan nivån +3,3 meter (RH 2000).
Den föreslagna utbyggnaden inom planområdet ligger generellt högre.
Rekommendationen blir tillämplig vid enstaka tillkommande byggnader
längs kusten i form av bostadshus, fritidshus, vandrarhem eller dylikt.
Länsstyrelserna i Västra Götalands län samt Värmlands län har tillsammans
tagit fram handboken ”Stigande vatten”, en handbok för fysisk planering
i översvämningshotade områden. Riktlinjerna i handboken ska följas i
den fortsatta planeringen. För de byggnader som föreslås i närheten av
kusten eller Kobbungsbäcken måste riktlinjerna i handboken säkerställas i
kommande detaljplanearbeten.

Transporter med farligt gods

Väg E6 är primär transportled för farligt gods och väg 1040 är sekundär
transportled. Enligt den riskpolicy som Länsstyrelsen i Västra Götaland
tagit fram, ska riskhantering beaktas i planprocessen inom 150 m från
en farligt godsled. Krav på riskanalyser föreligger alltså i kommande
detaljplaner för Nordby-Svinesund.
En riskutredning har utförts av WSP i oktober 2012 (Riskbedömning PM,
WSP 2012). En av slutsatserna är att eventuella verksamheter med farligt
gods i hamnen vid Kålvik skulle kräva en omdragning av väg 1038. För ny
handel längs väg 1040 (gamla E6) lär riskbegränsande åtgärder krävas för
mark närmare vägen än 30 m. Detta måste beaktas i kommande detaljplan
för området runt Nordby gamla skola. Översvämning nämns som en risk
i utredningen. Frågan behandlas dock utförligare i dagvattenutredningen
(Dagvattenutredning, WSP 2012).

Räddningstjänst

Kommunen har ett handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
(som ersatt den tidigare räddningstjänstplanen från 1997). Programmet
omfattar förebyggande verksamhet och redovisar hur räddningstjänsten
ska vara planerad och organiserad. Kommunen/räddningstjänsten har
upprättat en riskinventering med tillhörande riskanalys som beskriver
risker, konsekvenser och sannolikhet för olyckshändelser. Inventeringen/
analysen utgör ett viktigt underlag för fysisk planering.
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Räddningstjänsten i Strömstad har stationer i Strömstad och Skee.
Därutöver sker samverkan med räddningstjänsten i Halden. Insatstiden för
Strömstads räddningstjänst är minst 20-25 minuter (den kan bli mer vid
dåligt väglag eller hindrande trafik). Insatstid är den totala tiden från att ett
larm har gått fram till att räddningsinsatsen har påbörjats på platsen. Vid
olyckor inom de delar av kusten som inte kan nås med räddningsbil eller
ambulans larmas Sjöräddningen och/eller Kustbevakningen i Strömstad.

Miljöstörande verksamheter

Ingen miljöstörande verksamhet finns lokaliserad inom aktuellt planområde.
Erforderliga skyddsavstånd mellan miljöstörande verksamheter och
bostäder anges i Boverkets handbok ”Bättre plats för arbete”.

Framtida behov Hälsa och säkerhet

Trafikåtgärder krävs för att förbättra framkomlighet och säkerhet på vägarna 1038 och 1040 liksom vid anslutningar och enskilda utfarter längs
väg 1040. Olycksrisk finns då cyklister vistas på vägen. En separat GC-väg
minskar olycksrisken mellan olika trafikantgrupper.
Behov finns av alternativa räddningsvägar för handelsområdena Nordby
och Svinesund samt längs väg 1040, det vill säga varje punkt bör vara
åtkomlig från två håll ifall en olycka eller köbildning stänger av den ena
möjligheten.
Dagvattensystemet i området behöver ses över i samband med utbyggnad
enligt denna FÖP, se vidare ”Framtida behov vatten och avlopp” på sid
21.
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PLANFÖRSLAG
Planens redovisning

I detta avsnitt, med tillhörande kartor, visas förslag till de regler och
rekommendationer som ska gälla vid förfrågningar om prövning av
nybyggnad och planläggning och andra förändringar av byggnader och
anläggningar samt i vilka områden som dessa gäller.
Avsnittet ”Användning av mark och vatten” beskriver planförslaget
områdesvis. De utgångspunkter som redovisas ska beaktas vid efterföljande
detaljplanering eller annan tillståndsprövning.
Avsnittet ”Regler och rekommendationer” ska läsas tillsammans med kartan med samma namn (sid 60-61). Regler är bestämmelser som redan finns
i form av lagar som reglerar plan- och byggväsendet (plan- och bygglagen,
miljöbalken, kulturmiljölagen etc). Rekommendationer är kommunens
ställningstagande i denna FÖP. Allmänna rekommendationer gäller i hela
planområdet. Områdesvisa rekommendationer anges för varje delområde.
Indelningen framgår av teckenförklaring på kartan som visas i avsnittet.

Planens huvuddrag

Planens huvuddrag framgår av kartan på sid 47. Nya eller förändrade
områden som omnämns i texten nedan har markerats med en siffra i kartan.
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare FÖP är:
• Utökning av handelsytorna medges. Planförlaget innebär en ökning från

dagens cirka 120 000 m2 till cirka 220 000 m2 butiksyta. Föreslagen
fördelning av tillkommande handelsytor är: Svinesund 30 000 m2 (1),
kring Nordby gamla skola 10 000 m2 (2) och vid Nordby 60 000 m2 (3).

• Eftersom riksintresset på land för Kålvik är upphävt (tidigare riksintresse

för reparation och tillverkning av oljeplattformar) krävs ett nytt kommunalt ställningstagande. För dalgången kring Kålviks hamn föreslås
utvecklingsområde för hamnverksamhet och småindustri (4). För övriga
delar av tidigare riksintresseområde anges restriktioner baserat på de natur- och friluftsvärden som finns.

• Ny avgränsning måste göras av kulturmiljöområdet vid Torp, söder om

Nordby köpcentrum (5). Avgränsningen enligt inventeringen från 2003
omfattar i norra delen mark som idag är bebyggd för köpcentret.

• Nya bostäder föreslås endast i begränsad omfattning (6).
• Dagvattenåtgärder föreslås vid Nordby och Svinesund (7).
• Planförslaget förutsätter omfattande ombyggnader av det allmänna väg-

nätet (8).

• Angående riksintresset för djuphamn vid Lunneviken (9), så är kom-

munens ställningstagande att det är riksintressena för naturvård och för
rörligt friluftsliv samt Natura 2000-förordnandet som bör prioriteras.

• Värdefulla natur- och friluftsområden definieras på karta och rekommen-

dationer som ger lämpligt skydd anges (karta på sid 60-sid 61).
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Avvägningar

Området söder om väg 1040.

Planområdet berörs av flera starka motstående intressen; dels handelns
intresse av att kunna bygga ut en pågående verksamhet som upplever en
stigande efterfrågan, dels olika slag av bevarandeintressen som slår vakt
om landskapsbild, natur-, kulturmiljövård och rörligt friluftsliv. Syftet med
planen, enligt de mål och strategier som redovisas i del 1, är att undersöka
möjligheterna att utöka handelsytorna vid Nordby och Svinesund, och
att tillse att trafiksituationen i området kan förbättras. Samtidigt skall
områden för friluftsliv och natur definieras och skyddas, och hänsyn ska
tas till kulturvärdena i området.
Föreslagen utbyggnad av handelsområdena vid Nordby och Svinesund
sker till övervägande del på mark som ligger utanför riksintressena för
naturvård och rörligt friluftsliv, vilka är koncentrerade till de kuperade
skogsområdena längs kusten. Cirka 40 ha jordbruksmark vid Nordby tas i
anspråk; mark som idag huvudsakligen utgör vall. Marken är lågproduktiv,
det finns jordbruksmark av betydligt högre kvalitet och med bättre
arrondering i de södra delarna av kommunen. Föreslagen utbyggnad av
Nordby mot nordost är den enda möjliga riktningen, andra godtagbara
alternativ saknas. Marken söder om nuvarande handelscentrum är inte
lämplig med hänsyn till såväl de kulturhistoriska värdena som topografin.
Öster- och västerut är olämpligt med tanke på topografin.

Kobbungsbäcken vid Nordby.

Användning av mark och vatten
Handel och besöksverksamheter vid Nordby

Utbyggnad av handel i Nordby bör lokaliseras så nära befintlig
handelsbebyggelse som möjligt. De vägombyggnader som föreslås ger
möjlighet att helt stänga nuvarande väg 1038 och sammanbygga den
nya delen med den gamla. Totalt kan 60 000 m2 handelsyta medges på
Nordbyslätten och vid Nordby gamla skola. För att uppnå målet om en så
samlad anläggning som möjligt bör nya byggrätter medges i flera våningar.
Även påbyggnad av befintlig handelsanläggning bör prövas.
Den totala tillkommande ytan på Nordbyslätten är cirka 48 hektar (HA).
Ett riktvärde för kommande detaljplan är att kvartersmark för ny handel
högst bör förbruka cirka 10 HA (om all ny handel gjordes i en våning skulle
cirka 15 HA krävas för 50 000 m2 ny handel).
Övriga ytor ska användas för besöksnäring och dagvattenhantering.
En preliminär beräkning av vilka ytor som krävs för dagvattendammar
hamnar på cirka 5 HA. Återstår alltså 30-35 HA som kan nyttjas för att
göra en attraktiv miljö för besöksverksamheter. Med besöksverksamheter
menas i detta fall all verksamhet som kan ge besöksanledning eller förlänga
besöket, till exempel camping, hotell, ponnyridning, äventyrspark. Den
norra delen består av ängsmark med inslag av lövdungar, vilka om möjligt
bör sparas och inlemmas i den yttre miljön. Befintlig gårdsbebyggelse är
traditionellt placerad på kullar i landskapet och bör om möjligt bevaras,
restaureras och exempelvis användas för besöksverksamheterna.
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En ny ringväg runt hela Nordbyslätten ger goda möjligheter till fördelning
av trafik och separering av besökstrafik och leveranser. Hur gator och
byggrätter ska lokaliseras innanför denna ringled får studeras närmare i
det kommande detaljplanearbetet.
Utbyggnaden av handeln berör cirka 300 meter av Kobbungsbäcken,
som i detta avsnitt även berörs av de åtgärder som planeras för att klara
upp dagvattenproblematiken. Dagvattenutredningen föreslår flera
fördröjningsmagasin vid både Nordby och Svinesund. Omläggningen av
bäckfåran, fördröjningsmagasin och dylikt är vattenverksamhet som är
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt MB kap 11.
En utbyggnad av hela området för handel och besöksnäring förutsätter
överenskommelser om att befintliga bostadsfastigheter köps in eller
används för annat ändamål. I den norra delen av området kan vissa av
bostadsfastigheterna vara kvar och då får anpassningar göras i kommande
detaljplaner.

Verksamheter vid gamla Nordby Skola

Nordöst om Nordby köpcentrum, på södra sidan av väg 1040, föreslås
möjlighet till lokalisering av ytterligare upp till 10 000 m2 verksamheter
i form av mindre enheter med handel, hantverk och servicefunktioner.
Området har idag ett par bostadsfastigheter. En utbyggnad av detta område
förutsätter ny gemensam infart via rondell vid vägen mot Saltbacken.

Verksamheter vid Svinesund

Vid Svinesund bedöms, genom utnyttjande av obebyggd mark, påbyggnad
av befintlig låg bebyggelse, byggande av parkeringsdäck och viss utvidgning
av området västerut, ytterligare upp till 30 000 m2 handelsyta kunna
tillskapas i anslutning till befintligt handelsområde. Eventuell utbyggnad
österut kan komma att beröra yttre skyddsområde för vattentäkt. Gällande
skyddsbestämmelser skall beaktas. I samband med detaljplaneläggning
skall inverkan på den kommunala vattentäkten belysas.
Fastighetsverket kan behöva utvidga ytan för den nya tullstationen (13). En
preliminär avgränsning av utredningsområde för ny detaljplan redovisas
därför på rekommendationskartan.
Området kring gamla tullstationen vid gamla Svinesundsbron föreslås
få ett nyttjande med turistisk inriktning, såsom besökscenter eller hotell
(12). Området ligger inom riksintresset för kulturmiljövården vilket ställer
särskilda krav på placering och utformning av nya byggnader.

Bostäder (6)

Planområdet är inte lämpligt för någon större bostadsutbyggnad. Terrängen
samt de höga natur-, kultur- och friluftsvärdena gör att det finns få ytor
som har bedömts som möjliga för en samlad utbyggnad. Till detta skall
läggas att en samlad utbyggnad kräver möjlighet att anslutas till
kommunalt VA-nät. Preliminärt kan handelsområdena, samt Lervik
erbjudas kommunalt VA i framtiden. Det bör också vara möjligt att
erbjuda anslutning för
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fastigheter som ligger längs en kommande ledning mellan Svinesund och
Nordby. Övriga delar ligger för långt från planerat VA-nät.
Söder om Nordby förskola redovisas ett möjligt bostadsområde som kan
rymma 15-30 nya friliggande villor (6). Om området ska byggas ut i den
omfattningen krävs detaljplan.

Mark för bostadsbebyggelse vid Torp.

Utöver detta kan ett antal enstaka bostadshus tillkomma inom områden
kallade ”R8” på rekommendationskartan. Lämplighetsprövning görs mot
de generella rekommendationerna i FÖP och ÖP. Om det i dessa fall är
möjligt med kommunal VA-anslutning bör detta väljas. I annat fall gäller
enskilda VA-lösningar.

Service

Öster om Nordby gamla skola finns en kommunal förskola med två
avdelningar. I övrigt saknas kommunal service inom planområdet.
Kommunala fastigheter lämpliga för bebyggelse saknas inom planområdet
och någon reservmark för utbyggnad av offentlig service föreslås inte.

Friluftsliv och värdefull natur

Vid Saltbacken.

De områden som är klassade som värdefull natur är också av intresse för
friluftslivet. Därutöver finns områden med icke skyddsklassad natur som
är av betydelse för friluftslivet genom att de är obebyggda och att de ingår
i ett större sammanhang av obebyggd natur längs kusten.
Hela områdets tillgänglighet för det rörliga friluftslivet bör förbättras
genom förbättrad skyltning, anläggande av rast- och parkeringsplatser och
möjlighet att anordna olika typer av enklare servicefunktioner i form av
vindskydd, grillplatser och dylikt i anslutning till attraktiva platser.
Den föreslagna så kallade ”Kuststigen” (10) har en längd inom FÖPområdet på cirka 10 km. Tillsammans med komplettering av befintliga
kustvandringleder innebär förslaget en över 4 mil lång ny vandringled
runt hela kusten, från Strömstad i väster till Krokstrand i öster. Med en
sådan vandringled skulle det nordvästra hörnet av Nordbyslätten kunna
bli en intressant knutpunkt mellan olika kommersiella besöksverksamheter
ex. camping, restauranger och besöksparkering. Innan dragning kan
bestämmas återstår mer arbete, bland annat kontakter med samtliga
berörda markägare. Preliminär dragning genom planområdet och vidare
söderut framgår av kartan på sid 51.
Befintlig campingplats vid Lunneviken förväntas kvarstå. Detaljplan skall
upprättas som reglerar campingplatsens omfattning och avgränsning mot
allmänrättsligt tillgänglig mark. Norr om campingplatsen föreslås möjlighet
till lokalisering av vandrarhem eller liknande icke ytkrävande turistboende
(11). I samband med detaljplaneläggning av campingen vid Lunneviken bör
möjligheterna undersökas att utöka befintlig småbåtshamn.
Kustområdet i sin helhet är brant och saknar skyddade lägen. Det är också
berört av riksintressen och Natura 2000 och saknar i övrigt lämpliga lägen
för småbåtshamnar. Behovet av båtplatser för de boende i området bedöms
dock kunna tillgodoses genom viss utbyggnad av befintliga bryggor. De
skyddade lägena är marinbiologiskt känsliga och varje sådan utvidgning
måste prövas separat.
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KARTA KUSTSTIG

Preliminär dragning av ny kustvandringsled, markerad med gröna
prickar.

Kulturmiljö

Planområdet innehåller ett flertal fornlämningar och kulturlämningar och
exploateringen kan komma att beröra miljöer med höga kulturhistoriska
värden. Arkeologiska utredningar kan krävas i samband med
detaljplanering och i förekommande fall kan fornlämningar behöva grävas
bort efter tillståndsprövning. Då området är rikt på fornlämningar kan det
även bli aktuellt med utredning av hittills okända fornlämningar. Påverkan
på fornlämningar regleras i Kulturmiljölagen (KML).
Fornlämningsmiljön kring Torp-Sundby naggas i kanten av förslagen i
denna FÖP genom den föreslagna dagvattenhanteringen som ligger söder
om Nordby handelscentrum. Utbyggnad i närheten av detta skyddsvärda
område bör göras med stor försiktighet och måste beaktas vid kommande
detaljplanering.
Ny ringled runt Nordbyslätten (ny väg 1038) bedöms kunna dras enligt
trafikutredningens förslag. Innanför ringleden är markanspråken klart
lägre än de ytor som finns till förfogande. Det vill säga det blir plats
över, vilket ger god möjlighet att anpassa den kommande detaljplanen.
Detta kan innebära att ny handel ska lokaliseras i de ytor som är av minst
kulturhistoriskt intresse. Ytor som avsätts för exempelvis camping och
dagvattenhantering kan enklare samsas med de kulturhistoriska intressena.
Fornlämningarna redovisas på kartan på sid 41.
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Trafik

Konsekvenserna för trafiken av den planerade utbyggnaden har studerats
av Vectura och Sweco i tre separata utredningar. Den utredning som biläggs
denn FÖP är resultat av samtliga utredningar (Fördjupad Trafikutredning,
Sweco 2017). Vägreservat och åtgärdsförlag som redovisas nedan och på
kartor följer vad som anges i den fördjupade trafikutredningen.
Sammanfattningsvis innehåller trafikutredningen följande slutsatser och
förslag till lösning. Trafiklösningar framgår även av kartor nedan:
• Befintlig cirkulationsplats vid Nordby klarar endast en utökning med

5 000 m2 handel.

• Stora ombyggnader krävs i Nordbymotet.
• Trafiksituationen på väg 1038 längs handelscentrum behöver åtgärdas.
• Väg 1040 (gamla E6) måste kompletteras med ytterligare körfält.Plan-

förslaget innebär att trafik till Nordby handelsområde kan nås från minst
två infarter från väg 1040.

• Trafiksituationen på väg 1038 åtgärdas.
• Ny ringväg krävs runt Nordbyslätten. Detta blir den nya väg 1038. Be-

fintlig väg 1038 norr om Nordby handelscentrum kan bli lokalgata eller
användas på annat sätt som bedöms lämpligt i kommande detaljplan.

• För att undvika köer för räddningstjänstens fordon utformas ny GC-väg

mellan Nordbymotet och väg 1038 som en 4 meter bred väg körbar väg.
I övrig nyttjas vägen endast som gc-väg samt i vissa fall för utfart från
befintliga bostadsfastigheter.

• Befintlig separat GC-väg längs med väg 1040 kompletteras mellan

Nordbymotet i norr och Hogdal (söder om plangränsen).

Eftersom förslaget berör statliga vägar är det Trafikverket som i kommande
vägplan bestämmer hur och var vägar ska dras. Det som redovisas i
denna FÖP är ett förslag, som dock har tagits fram i nära samarbete med
Trafikverket.
De planerade vägombyggnaderna ska till större delen bekostas av
exploatörerna. Detta regleras i separata avtal kopplade till de kommande
detaljplanerna.
I aktuell FÖP visas vägreservat för de ytor som tills vidare måste reserveras
för vägutbyggnad. Då färdig vägarbetsplan finns kan vissa av dessa ytor
”friskrivas”. Det vägreservat som anges på rekommendationskartan täcker
samtliga alternativ som har studerats vid Nordbymotet. På Nordbyslätten
redovisar FÖP den yta som krävs enligt trafikutredningen, med viss
marginal. Kartan ”Åtgärder väg- och GC-trafik” på sid 53 visar den yta
som skulle krävas för att täcka samtliga alternativ.
För närmare beskrivning av föreslagen trafiklösning, se Bilaga 1, Fördjupad
Trafikutredning.
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Kollektivtrafiken bör ses över i samband med utbyggnaden och antalet
busshållplatser bör utökas för att så många som möjligt ska välja kollektivt
resande. Strömstad kommun vill att så många som möjligt reser till
handelsområdena med kollektivtrafik. Kollektivtrafikens möjligheter och
hållplatslägen ska studeras i samband med utbyggnad av infrastrukturen
och kommande detaljplaner. Haldens översiktsplan föreslår lokalisering av
nya bostäder nära gamla Svinesundsbron vilket förbättrar underlaget för
en busslinje i denna riktning.
Ombyggnader på det statliga vägnätet regleras genom Trafikverkets planeringsprocess.
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En ny sträckning av väg 1038 föreslås med utformning som en rundfartsväg kring Nordby
Köpcenter som ersättning för vägavsnittet genom handelsområdet. Slingan fungerar
som två angöringsvägar till handelsområdet, vilket ger bättre kapacitet. Lokaliseringen
av slingans nordliga del anpassas så att en framtida utbyggnad av handelsområdet ryms
innanför slingan. Slingans anslutning till väg 1040 i norr blir gemensam med väg 1039
och utformas som cirkulationsplats.
Genom flytten och uppdelningen i två anslutningar blir väg 1038 tillgängligare även för
dem som har målpunkt bortom Köpcentret (Lervik, Kålvik och Lunneviken).

1 Sammanfattning
Denna fördjupade trafikutredning utgör underlag till revideringen av Strömstad kommuns
Fördjupade översiktsplan (FÖP) Nordby-Svinesund.
1040
Gällande FÖP är från 2003. En utökning av handeln i Nordbyområdet har diskuterats
sedan 2005. Nu vill Strömstads kommun med revideringen av FÖP skapa förutsättningar
för att utöka handeln i Nordbyområdet. Befintligt vägnät medger ingen utökning av
handelsområdet vid Nordby. Med föreslagna åtgärder kan handelsområdet utökas med
cirka 100.000 BTA.
Rapporten har tagits fram i nära samarbete med Trafikverket och visar ett antal alternativ
som gemensamt studerats och utvärderingen av dessa.
Syfte och mål med denna fördjupade trafikutredning är att:

Föreslagen ny ringväg runt
nordbyslätten. Detta blir den nya väg
1038. Alternativt byggs ringvägen ut som
lokalgata med enskilt huvudmannaskap.
(källa: Fördjupad Trafikutredning,
Sweco 2017).

•

uppdatera trafikprognoser
för ett utbyggt handelsområde
1038

•

utforma trafikplatsen Nordbymotet så att det inte finns risk för köbildning på E 6

•

upprätta en översiktlig kostnadskalkyl för den nya trafikplatsen

•

föreslå åtgärder för omgivande vägnät för att Trafikverkets mål om en god
trafiksäkerhet ska uppfyllas.

Bild 10. Nysträckning av väg 1038 som en båge runt Nordby Köpcenter – och dess
tilltänkta expansionsyta – med ny länk mot Lervik.
Väg 1040 söder om Nordby Köpcenter ges säkrare sidoområden.
En parallell gång- och cykelväg anläggs längs väg 1040 från Hogdal till trafikplats
Nordby.
1040
På delsträckan mellan trafikplats Nordby och den nya cirkulationsplatsen vid väg 1039
dimensioneras gång- och cykelvägens bärighet för lokaltrafik till fastigheterna och för
räddningstjänstens fordon som reservväg vid köbildning.
Totalkostnaden (Nordbymotet, väg 1040, väg 1038, gc-vägar) är bedömd till cirka 227
miljoner.
Sist i rapporten redovisas tidigare bortvalda alternativ för utformning av trafikplatsen och
motiv för att välja bort dem.

10 (104)
RAPPORT

För att klara den förväntade trafikökningen krävs stora ombyggnader i
Nordbymotet (källa: Fördjupad Trafikutredning, Sweco 2017).

2017-03-17

1040
FÖRDJUPAD
TRAFIKUTREDNING TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
NORDBY-SVINESUND

E6

Bild 4. Översiktsbild över föreslagen ombyggnad av Nordbymotet.
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FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
NORDBY-SVINESUND
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Vatten och avlopp, infrastruktur

Kommunen har mellan samråd och utställning undersökt förutsättningarna
för att inrätta kommunalt vatten och avlopp inom delar av FÖP-området.
Diskussioner har förts med ägarna till det enskilda reningsverket i Kålvik
och om vattenavtalet med Haldens kommun. Lösningen skulle även
inkludera en sammankoppling med det kommunala verksamhetsområdet
i Svinesund. I Svinesund kan därmed reningsverket avvecklas medan
vattentäkten blir kvar som reservvattentäkt. De områden som ska ingå
i ett eventuellt kommunalt verksamhetsområde blir alla handelsytorna
inom FÖP, samt de bostadsfastigheter som idag är anslutna till VA-nätet
för Nordby, det vill säga främst vid Lervik. Det är för tidigt att säga i
vilken mån övriga fastigheter inom FÖP-området kommer att kunna
erbjudas kommunal VA-anslutning. Sannolikt kommer kommunalt
verksamhetsområde bli begränsat till handelsytorna och Lervik som
nämnts ovan. Därutöver lär fastigheter nära det nya ledningsnätet kunna
erbjudas frivillig anslutning.
Dagvattenhanteringen för såväl Nordby som Svinesund har utretts
parallellt med denna FÖP genom en dagvattenutredning. Syftet med de
föreslagna åtgärderna i den dagvattenutredning som tillhör denna FÖP
(Dagvattenutredning, WSP 2012) är att kunna reglera dagvattenflödet
i hela området för att bland annat undvika framtida översvämningar vid
Nordby handelscentrum. Åtgärdena avser även att jämna ut flödena till
Kobbungsbäcken och samtidigt uppnå bättre vattenkvalitet på det vatten
som når bäcken, och därmed förbättras vattenkvaliteten även i bäcken.
Kobbungsbäcken omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten, se vidare i
del 4. Detta görs genom att fördröjningsmagasin anläggs vid både Nordby
samt Svinesund, se principskiss på sid 56. Dagvatten från parkeringsytor
ska även passera oljeavskiljare innan det släpps vidare ut i bäcken.
De åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen ska detaljprojekteras
i kommande arbete med detaljplaner. Vid detaljplanering av
utbyggnadsområdena bör utredas möjligheten att tillfälligt stänga av
dagvattnet ut i bäcken vid punktutsläpp.
Elförsörjningen ombesörjs av Vattenfall. Erforderliga transformatorstationer,
ledningsstråk mm placeras ut i samband med kommande detaljplaner.
Det reservområde för högspänningsledning (i samband med utbyggnaden
av vindkraft), som anges i gällande FÖP Hogdalsnäset, är inte längre
aktuellt och utgår.
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Regler och Rekommendationer
Generella rekommendationer

Generella rekommendationer nedan gäller för samtliga områden utom för
område U3 (Nordbyslätten) U3 redovisas under Områdesvisa rekommendationer på sid 57.

Placering och utformning

Nya enstaka hus och grupper av byggnader ska placeras och utformas
med stor hänsyn till landskapet, terrängen och till kulturvärdena på
platsen och ges särskild anpassning till omkringliggande bebyggelse.
Huvudprinciperna är:
• Ny bebyggelse ska i första hand placeras i anslutning till befintlig.
• Ny bebyggelse ska placeras och utformas så att karaktärsdragen i det

aktuella landskapsavsnittet bibehålls.
Anpassning till landskapet och bebyggelsen i området innebär att:
• Byggnader ska anpassas till den terräng de placeras i. Schakter och utfyllnader ska minimeras och orörd naturmark i möjligaste mån sparas
kring byggnaderna. Stora ingrepp i terrängen ska helt undvikas.
• Byggnader ska anpassas till befintlig omgivande bebyggelse. Är denna
äldre och utgörs av traditionellt utformade enkel eller dubbelhus 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.
• Gråskala kan användas i terräng där ett mer diskret uttryck är lämpligt,
och där anpassning till omgivande bebyggelse kräver en annan färgskala än den traditionella.

Vatten, avlopp och dagvatten

KARTA
DAGVATTEN

Generellt gäller att all ny samlad bebyggelse ska vara ansluten till
kommunalt VA-nät, om sådant finns. Annars ska ny samlad bebyggelse
vara ansluten till gemensam VA-anläggning.
För enskild avloppsanläggning gäller att den ska vara utförd enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 och kommunens policy om
små avloppsanläggningar i Strömstads kommun (MBN 2008-10-16).
Utformningen för rening och fördröjning av dagvatten sker i kommande
detaljplanearbete. Lösningarna ska baseras på dagvattenutredning 201205-25. I kommande detaljplan krävs dock nya beräkningar och nya
ställningstaganden gällande placering av dagvattendammar. I Svinesund
bör även prövas att leda delar av dagvattnet österut, vilket skulle ge större
plats för reningsdammar.

Buller
Principskiss som visar möjlig ledning av
dagvatten vid Svinesund.

Ny bostadsbebyggelse som kan kräva avsteg från Naturvårdsverkets
riktvärden till Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande
ska inte medges. Vid framtagande av detaljplaner utmed de allmänna
vägarna E6, 1040, 1038 och 1039 ska en trafikutredning, med 10 års
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framräkning av trafikflöden, ligga som underlag för bullerberäkning.
Sommardygnstrafiken ska särskilt beaktas.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningar får inte medges som försämrar möjligheterna att
bedriva jord- och skogsbruk eller försämrar allmänhetens framkomlighet i
natur- och friluftsområden. Kommunen ska yttra sig till Lantmäteriet över
förfrågningar om fastighetsbildning i områden utanför detaljplan.

Vindkraft

Kommunen har en gällande vindkraftsplan från 2010, aktualitetsförklarad
2013. Inga utpekade vindkraftsområden finns i denna del av kommunen.

Hantering av massor

Föreslagen utbyggnad av handel och verksamheter samt ombyggnad av
Nordbymotet kommer att ge upphov till såväl behov av som överskott
av massor beroende på lokala förhållandena. Lokal massbalans inom
planområdet skall eftersträvas. Osäkerhet om såväl mängder som tidpunkt
gör det omöjligt att i denna plan ange omfattning och läge för eventuella
deponier; tillfälliga eller definitiva. Frågan måste beaktas i kommande
avtal mellan kommunen och Trafikverket och samordnas med de privata
exploatörerna genom kommande detaljplaner och övrig planering.

Områdesvisa rekommendationer
Gällande detaljplaner (DP)

Detaljplan för Nordby 2:80 (hotellet) är från 1991. Övriga detaljplaner inom
planområdet är från 2002 eller senare.

Detaljplan som behöver förändras (FDP)

Detaljplaner som behöver förändras framgår av kartan ”Regler och
rekommendationer”. Vid Svinesund och nya tullstationen finns flera
detaljplaner som behöver förändras för att genomföra syftet med denna
FÖP. Ny handel och besöksnäring (U2) behöver studeras i ett sammanhang
tillsammans med befintligt handelsområde. En detaljplan för Nordbyslätten
ska minst omfatta områdena FDP, U2 och U5 på rekommendationskartan.
Placering och omfattning av nya byggrätter, gator, dagvattenhantering
etc. avgörs i den kommande detaljplanen. Öster om väg 1040 finns en
detaljplan som ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Denna detaljplan
kan behöva justeras med hänsyn till vattentäkten, alternativt upphävas.
Längst i norr, vid den gamla tullstationen, kan planändring med turistisk
inriktning prövas, se under ”Användning av mark och vatten”.

Utredningsområde för bostäder och verksamheter (U1)

Område där utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas. Prövningen ska
ske i detaljplan. För mer detaljerad beskrivning, se avsnittet ”Användning
av mark och vattenområden”.

Utredningsområde för handel (U2)

Område där utbyggnad av handel får prövas. Prövningen ska ske i
detaljplan. För mer detaljerad beskrivning, se avsnittet ”Användning av
mark och vattenområden”.
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Utredningsområde för handel och besöksverksamhet (U3)

Område där utbyggnad av handel och besöksverksamhet får prövas.
Prövningen ska ske i detaljplan.
Nya enstaka hus och grupper av byggnader ska placeras och utformas
med stor hänsyn till landskapsbilden, och upplevelsevärdena på platsen.
Huvudprinciperna är:
• Ny storskalig bebyggelse ska placeras i anslutning till befintligt han-

delscentrum.

• Högre grad av exploatering i de delar där landskapsbilden redan är

påverkad av befintlig handelsetablering, och lägre grad av exploatering i
de områden som idag kan upplevas opåverkade.

• Ny bebyggelse ska placeras och utformas med hänsyn till karaktärsdragen

i landskapet, exempelvis genom att bevara viktiga siktlinjer och
rumsbildningar.

• Anläggningarna ska anpassas till den terräng de placeras i. Schakter och

utfyllnader ska minimeras så att befintlig karaktär bibehålls.

• Särskild anpassning till befintlig gårdsbebyggelse bör göras, exempelvis

genom att behålla avståndet mellan nytt och gammalt, samt storskaligt
och småskaligt. Anpassning gällande form, skala, färgsättning och
material görs i detaljplan. Tomtmark ska i möjligaste mån sparas kring
byggnaderna. Befintlig gårdsbebyggelse bevaras, restaureras och kan
exempelvis användas för besöksverksamheterna.

• Parkeringar utformas så att utspridda asfalthav undviks.
• Fördröjningsmagasinen

kan utformas så att kontrasten mellan
tillkommande bebyggelse och befintlig miljö dämpas. Öppna vattenytor
och vegetation kan även utgöra ett tilltalande komplement till bebyggelsen.

Utredningsområde för småindustri, hamnverksamhet (U4)

Prövning ska ske i detaljplan. Möjligheten att utnyttja läget och faciliteterna
vid Kålvik som hamn för exempelvis återupptagen färjetrafik från Norge eller
fiskodling bör utredas. Likaså kan möjligheterna att använda markytorna
närmast öster om Kålvik för verksamheter med behov av djuphamn
prövas. Vid detaljplanering ska hamnläget med sina behov av kringytor
prioriteras. Det vill säga byggnader och kvartersmark för verksamheter ska
endast medges på de ytor som inte krävs för hamnens behov. Närheten till
skyddsvärd ekskog på sydsluttningen av Medby-Vagnaren skall beaktas.

Utredningsområde för friluftsliv/turism (U5)

Befintlig campingplats ska regleras med detaljplan som upprättas av
kommunen i samråd med campingens ägare. Allmänhetens tillgång till
badstranden skall säkerställas. Norr om campingen kan prövas möjlighet
att anlägga vandrarhem eller liknande icke ytkrävande turistboende, och
behovet av parkeringsytor ses över. Alla förändringar inom strandskyddat
område skall prövas i detaljplan. Gällande riksintressen för naturvård och
rörligt friluftsliv ska beaktas och ges prioritet.
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Utredningsområde för dagvattenhantering (U6)

Områden som har reserverats för dagvattenhantering för befintlig
och tillkommande handelsetableringar. Dagvattenutredningen redovisar åtgärder i form av fördröjningsmagasin samt oljeavskiljare.
Detaljprojektering av de föreslagna åtgärderna ska utföras i samband med
kommande detaljplaner.

Utredningsområde för bilservice (U8)

En anläggning för trafikantservice kan placeras i området norr om
cirkulationsplats Nordby. Storleken på serviceanläggningen bedöms till
500 m² BTA.Erforderligt skyddsavstånd studeras i pågående planarbete.

Vägreservat (V)

Mark som reserverats för framtida vägombyggnader enligt förslaget i
denna FÖP. Inga åtgärder får medges som kan försvåra en sådan framtida
vägombyggnad. Vägreservatet för flyttning av väg 1038 vid Nordby visar
preliminär dragning. Sträckningen kan bli föremål för ändringar. Detta
innebär att första detaljplan som påbörjas norr om nuvarande väg 1038
måste inkludera ny dragning av väg 1038.

Område med höga naturvärden (R5)

Område som har höga naturvärden. För delar av området kan det bli
aktuellt att inrätta naturreservat. Ingen ny bebyggelse bör medges, annat
än som komplettering inom befintliga bostadstomter. Markanvändningen
ska i övrigt vara oförändrad.

Område av betydelse för friluftsliv och närrekreation (R6)

Delar av området ingår i riksintresse för friluftsliv. Ny bebyggelse ska
prövas restriktivt. Ingen ny bebyggelse bör medges i sammanhängande
obebyggda områden av värde för friluftslivet.

Område med höga kulturvärden (R7)

Området vid Svinesundsbron är av riksintresse för kulturmiljövården. Det
södra området är av lokalt intresse för kulturmiljövården. Ny bebyggelse ska
prövas restriktivt. Särskild hänsyn till kulturmiljön ska tas och noggrann
anpassning till omgivningen ska göras vid förändringar och kompletteringar
i bebyggelsen. Vid väsentlig förändring av karaktärsbyggnad eller placering
av ny byggnad i läge med stor omgivningspåverkan krävs detaljplan.

Övriga områden (R8)

Områden med i huvudsak oförändrad markanvändning. I områdena ingår
skogs- och bergspartier och lågt liggande områden som på grund av
terräng- och markförhållanden är olämpliga att bebygga. Tidigare bebyggda
områden utan detaljplan ingår. Enstaka eller mindre grupper om två till
tre bostadshus för helårsändamål kan tillkomma i anslutning till befintlig
bebyggelse och där det bedöms vara lämpligt med hänsyn till natur- och
kulturmiljön, kommunikationer och möjlighet att lösa vatten- och avlopp
enligt kommunens anvisningar. I områden med högt bebyggelsetryck kan
krav på detaljplan komma att ställas vid prövning av nya hus. Bebyggelsen
ska placeras och utformas i enlighet med de utformningsprinciper som
anges i planens generella rekommendationer.
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Förenlighet med riksintressen

Översiktsplanen ska visa hur riksintressena tillgodoses, och bedöma om de
förslag som ställs i planen kan innebära påtaglig skada på de riksintressen
som berörs. Riksintressena återfinns på kartor i Del 2. Nedan beskrivs
kortfattat hur riksintressena allmänt berörs av planens förslag och på
vilket sätt kommunen tar ställning till hur riksintressena kan tillgodoses
i denna ÖP. Detaljerade rekommendationer återfinns ovan under rubriken
”Områdesvisa rekommendationer”.

Naturvård och friluftsliv enligt MB 3:6

Riksintressena för naturvård och friluftsliv sammanfaller till stor del
inom planområdet och omfattar en stor del av områdets kuststräcka med
varierande bredd.
Riksintresset för friluftsliv berörs marginellt av planerad servicestation
vid anslutningen till E6 (U8). Berörd mark saknar intresse för friluftslivet.
Lokaliseringen bedöms inte påverka friluftslivets intressen negativt utan
kan fungera som servicefunktion för turism och friluftsliv.
I övrigt berörs riksintressena inte av planerade åtgärder.

Säkerställande, rekommendationer

De delar av riksintresseområdet för friluftsliv som ligger i dalgången
längs väg 1040 anges som R8-område i FÖP vilket innebär att enstaka ny
bebyggelse kan medges efter sedvanlig prövning. Terrängen är sådan att
detta område inte hänger samman för friluftslivet med de områden som
anges som R5 eller R6 på rekommendationskartan, vilket i princip innebär
att markanvändningen ska vara oförändrad. I övrigt anger FÖP hela
riksintresseområdena som R5 eller R6. R6-området vid Lunneviken ligger
inte idag inom riksintresse, men ansluter till ett större riksintresseområde
för både naturvård och friluftsliv längre söderut.

Kulturmiljövård enligt MB 3:6

Riksintresset omfattar ett område i anslutning till brofästet för gamla
Svinesundsbron med tillhörande f d tullstation mm.

Säkerställande, rekommendationer

Utanför befintliga detaljplaner ska ingen ny bebyggelse tillåtas inom
området av riksintresse för kulturmiljövård. Båtbryggor eller kajer får
ej anläggas utan dispens från MB. Området skall utvecklas så att dess
kulturhistoriska värden tillvaratas och lyfts fram. Det kan bli aktuellt med
annan bebyggelse vid gamla Tullstationen. Området ligger inom detaljplan
och ny detaljplan krävs för alla ändringar.

Kommunikationer enligt MB 3:8

Riksintresset omfattar E6. Vägen berörs av ombyggnadsåtgärder vid
anslutningen till väg 1040. För detta upprättas vägplan enligt Trafikverkets
bestämmelser. Ombyggnadsåtgärderna bedöms påverka riksintresset
positivt, eftersom framkomlighet och trafiksäkerhet förbättras.
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Säkerställande, rekommendationer

Inga nya handelsetableringar eller andra etableringar som kan påverka
områdets värden negativt eller inverka menligt på trafiksäkerheten medges
inom E6:ans närområde eller i anslutning till Nordbymotet, utöver planerad
servicestation. Vägreservat anges för den ombyggnad av Nordbymotet som
föreslås i FÖP.
Riktlinjer från ”Studie av E6:ans närområde mellan Torp och Svinesund”
samt riktlinjer för transporter med farligt gods ska tillämpas.

Natura 2000

Hela Singlefjorden utmed Hogdalsnäsets västra kust utgörs av Natura
2000-området Idefjorden, SE0520 172, (havsfjord, estuarium, rev) och
skyddas genom bestämmelser i Miljöbalken. Natura 2000 likställs med
riksintresse. Bevarandeplan skall upprättas genom Länsstyrelsens försorg.
Utökning av befintlig småbåtshamn vid Lunneviken och utökning av
befintliga bryggor kan innebära påverkan på Natura 2000-områdets
värden. I den fortsatta planeringen behövs ett utökat kunskapsunderlag,
exempelvis i form av en marinekologisk utredning, för att kunna bedöma
och vidta åtgärder för att undvika eller minimera eventuell påverkan.

Säkerställande, rekommendationer

Enligt miljöbalken krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Detta
gäller även för åtgärder utanför Natura 2000-området.

Farled enligt MB 3:8

Del av Singlefjorden mellan Lunneviken och Kätteröudden berörs av
riksintresse för farled enligt MB 3:8. Planen innehåller inga förslag som
skulle kunna inverka negativt på områdets funktion som farled

Djuphamn vid Kålvik enligt MB 3:8

Ett vattenområde utanför Kålvik berörs av riksintresse för djuphamn enligt
MB 3:8. Området sammanfaller med riksintressen för naturvård. Risken
för konflikter med naturvårdsintressena finns. Intresse för anläggande av
fiskodling vid Kålvik har framförts.

Säkerställande, rekommendationer

Beträffande riksintresset för djuphamn vid Kålvik är kommunens
uppfattning att djuphamnsläget bör kunna ges en mer generell användning
i form av hamnområde. Eventuell lokalisering av fiskodling till området
måste vägas mot övriga rådande intressen, se utredningsområde U4 på sid
60.

Djuphamn vid Lunneviken enligt MB 3:8

Ett vattenområde utanför Lunneviken berörs av riksintresse för djuphamn
enligt MB 3:8. Området sammanfaller med riksintressen för naturvård,
och friluftsliv. Kommunens uppfattning är att riksintresset för djuphamn
vid Lunneviken bör utgå. Djuphamnsläget vid Kålvik nyttjas inte idag,
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men bedöms räcka om behov uppkommer i framtiden. En ombyggnad av
Lunneviken till djuphamn skulle innebär mycket stora ingrepp i miljön på
land.

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4

Hela planområdet är en del av ett större kustområden som omfattas av
särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens 4 kapitel. Enligt
bestämmelserna får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast
göras om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden, se
del 2. Bestämmelserna skall inte hindra utvecklingen av tätorter eller
det lokala näringslivet. Inom planområdet är utvecklingen av det lokala
näringslivet med kopplingar till besöksnäringen av vital betydelse, med
hänsyn till de arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter en utveckling
kan innebära. Föreslaget utbyggnadsområde för handel vid Nordby
bedöms påverka landskapsbilden i området markant. För att begränsa
påverkan har handelsytorna lagts i ett väl avgränsat landskapsrum, som
redan i nuläget är påverkat av befintliga handelsetableringar. Planförslaget
ger även rekommendationer avseende var i landskapsrummet storskalig
bebyggelse bör placeras och hur hänsyn bör tas till natur- och kulturvärden
vid utformning av området. I övrigt bedöms planens förslag till utbyggnad
av handel, verksamheter och bostäder innebära en begränsad påverkan
på riksintresset. De rekommendationer som föreslås ska följas upp i
kommande detaljplanering.

Säkerställande, rekommendationer

Samtliga föreslagna utbyggnadsområden ligger i anslutning till befintlig
bebyggelse. Vid Lunneviken föreslås en turistisk utveckling, som
kräver prövning i detaljplan. Planen är restriktiv angående enstaka ny
bebyggelse. För R8-områden anger planen att enstaka ny bebyggelse kan
medges, rekommendationer anges om placering och utformning av sådan
bebyggelse.
Landskapsbilden från havet säkerställs genom det strandskydd som råder
samt genom de föreslagna R5- och R6-områden längs kusten söder om
Kålviksom går längre inåt land än gällande riksintressen för naturvård och
friluftsliv.
Nordbyslättens nordvästra del är ett landskapsrum som är avskilt från
det redan påverkade området längs väg 1040. Det är därför viktigt att
kommande detaljplanering följer FÖP:s intentioner om en handelsutbyggnad
i nära anslutning till befintligt köpcentrum och att bevara landskapselement
och bebyggelse i de delar som avser besöksverksamheter. Dessa intentioner
anges under avsnittet ”Handel och besöksverksamheter vid Nordby”, sid
48.
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Behandling av strandskyddsområden

Inom planområdet finns flera sammanhängande sträckor med obebyggd
och relativt opåverkad naturmark längs kustlinjen. Områdena är oftast
ganska svårtillgängliga och på flera ställen sluttar berget brant mot vattnet.
Den allmänna tillgängligheten till de strandområden som har enklare
förutsättningar är angelägen, bland annat för att de är relativt få och för att
området även fortsättningsvis ska vara attraktivt för boende och besökare.
Längs havsstranden gäller ett utökat strandskydd till 300 meter. På ömse
sidor om Kobbungsbäcken gäller 100 meter.
I planen föreslås utbyggnad av turistservice vid Lunneviken som skulle
beröra strandskyddat område. Förslaget syftar samtidigt till att öka
tillgängligheten i ett begränsat strandområde. I detta fallet finns ingen
alternativ yta att tillgå utanför strandskydd på grund av den branta
terrängen.
En planerad utbyggnad av Nordby handelscentrum, föreslagen ny ringväg
runt Nordbyslätten samt åtgärder för hantering av dagvatten berör
strandskyddat område vid Kobbungsbäcken. Det kan bli aktuellt att placera
dagvattendammar och fördröjningsmagasin inom den strandskyddade
delen, eventuellt även omdragning av de delar som går i åkermarken. I denna
del har bäcken närmast karaktären av ett dike och har lite randvegetation.
Det viktiga att åstadkomma är en lösning som ger förbättrad rening och
ett jämnare flöde nedströms Kobbungsbäcken. Denna fråga prövas i
kommande detaljplan och vägplan.
FÖP föreslår ingen ny bebyggelse inom strandskyddat område.

Genomförande

Områdesvisa följdåtgärder

De föreslagna åtgärderna i denna FÖP kräver olika slags följdåtgärder i
form av andra planer och beslut för att kunna genomföras, vilket redovisas
nedan. Förvärv av erforderlig mark blir aktuellt i de flesta fall.

Utbyggnadsområden och åtgärder
Se tabell nedan, sid 66.
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Utbyggnadsområde

Åtgärd

Utförs av

Väg 1038

Förbättring av trafiksituationen i enlighet med
utredning av Sweco 2012, vilket innebär breddning
med ytterligare körfält mm. Vägen utgår som
allmän väg och tillförs handelsområdet. Åtgärderna
grundas på detaljplan.

Ägarna till Nordby Handelscentrum i samråd
med Strömstads kommun och Trafikverket. Avtal
om åtgärderna krävs mellan exploatörer och
kommunen. Avtal om finansiering krävs mellan
exploatör och kommun.

Utbyggnad av Nordby handelscentrum med handel och
besöksverksamheter

Detaljplan/-er för berört markområde. Vid
planarbetet skall miljön kring Kobbungsbäcken,
befintlig gårdsbebyggelse, befintliga fornlämningar
och skyddsvärda naturmiljöer särskilt beaktas. Risk
för ev. bullerstörningar vid befintlig och planerad
bostadsbebyggelse skall beaktas. Planarbetet
skall föregås av studier av områdets disposition.
Utbyggnad förutsätter åtgärder längs väg 1040
enligt rubrikerna väg 1040 och väg 1040/E6 enligt
nedan.

Ägarna till Handelscentrum Nordby och övriga
intressenter i samråd med Strömstads kommun.

Omläggning av del av Kobbungsbäcken

Detaljplan enligt ovan samt anmälan alternativt
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, enl MB
kap 11. Framtida risk för översvämning av Nordby
handelscentrum skall elimineras och kvaliteten
på det vatten som når bäcken skall vara likvärdig
eller bättre. Anläggande av fördröjningsmagasin för
dagvatten ska göras.Åtgärderna skall baseras på
dagvattenutredningen och utformas så att de tillför
området miljömässiga och estetiska värden.

Ägarna till Nordby Handelscentrum i samråd
med kommunen; prövning genom Länsstyrelsen/
Miljödomstolen.

Utbyggnad av väg 1040

Detaljplan/planer resp vägplan för berörda delar
med utgångspunkt från trafikutredningen i denna
FÖP. Inkluderar ny anslutning till väg 1040 söder
om Nordby handelscentrum. Cykelväg, 4 m
bred ska anläggas på nordsidan av väg 1040 från
korsningen väg E6/1040 ner till Hogdals kyrka som
ligger söder om planområdet. Cykelvägen ska ha
bärighet för räddningstjänstens fordon för att kunna
tjäna som alternativ räddningsväg.

Strömstads kommun respektive Trafikverket.
Avtal om åtgärderna krävs mellan exploatörer
och kommunen samt mellan kommunen och
Trafikverket. Avtal om finansiering krävs mellan
exploatör och kommun.

Utbyggnad av bostäder och
verksamheter vid Nordby
skola

Detaljplaner för aktuellt område. Frågan om
långsiktigt säkerställande av VA-försörjning ska
särskilt beaktas i detaljplanearbetet.

Ändrad anslutning av väg
1040 till E6

Vägplan enligt alternativ 3 i trafikutredningen.

Trafikverket i samråd med Strömstads kommun
och berörda exploatörer. Avtal om åtgärderna
krävs mellan exploatörer och kommunen samt
mellan kommunen och Trafikverket. Avtal om
finansiering krävs mellan exploatör och kommun.

Utbyggnad av handelsområdet vid Svinesund

Detaljplan/planer, etappvis. Utbyggnad förutsätter
åtgärder enligt rubriken väg 1040/E6 enligt ovan.
Vidare krävs en kapacitetsökning av vatten,
avlopp, dagvattenhantering samt släckvatten för
räddningstjänsten.

Detaljplan/planer, etappvis. Utbyggnad förutsätter
åtgärder enligt rubriken väg 1040/E6 enligt ovan.
Vidare krävs en kapacitetsökning av vatten,
avlopp, dagvattenhantering samt släckvatten för
räddningstjänsten.

Samordning av detaljplaner
och exploateringsavtal

Normalt sett gör kommunen först en FÖP och
därefter kan arbete med detaljplaner påbörjas.
I detta fallet måste vissa processer ske parallellt.
En fortsatt utbyggnad av handel förutsätter
åtgärder för allmänna vägnätet, vattenförsörjning,
avlopp och dagvatten. Kostnadsberäkning för
de olika delmomenten saknas i dagsläget men
sannolikt ligger totalkostnaden mellan 250-300
miljoner. Dessa kostnader ska bäras i sin helhet
av berörda exploatörer och fördelas efter nyttan.
Eftersom genomförandet av FÖP är avhängigt
denna finansiering har förhandlingar med berörda
intressenter påbörjats. Ramavtal bör finnas innan
FÖP blir föremål för antagande.

Kommunen i samarbete med berörda exploatörer.
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MILJÖKONSEKVENSER
Icke-teknisk sammanfattning

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nordby - Svinesund syftar
till att utreda och göra avvägningar på vilket sätt och i vilken omfattning
ytterligare exploateringar kan ske i området med hänsyn till natur- och
kulturvärden, samt till att ge ramarna för bebyggelsens utveckling och
markanvändningen för 10-15 år framåt.
Planförslaget med den stora utbyggnaden av handel och infrastruktur inom
planområdet innebär en betydande påverkan på den lokala miljön men även
mer regionalt. Planens förslag till utökad handel på Nordbyslätten med ny
ringväg innebär en påtaglig förändring av landskapet inom det berörda
landskapsrummet. Natur- och kulturmiljövärden påverkas även lokalt.
Området är redan idag starkt påverkat av befintliga handelsetableringar.
Planen bidrar till att öka och förstärka påverkan på landskapsbild,
naturvärden, kulturmiljö och vatten samt miljöproblem orsakade av trafik.
Negativ påverkan kan motverkas genom att hänsyn tas till områdets
värden vid utformning av handelsområden, samt genom de förbättringar
av dagvattenhantering och trafikinfrastruktur som föreslås i planen.
Flera av de nationella miljömålen påverkas negativt av handelsutbyggnaden,
bland annat målet om ett rikt odlingslandskap genom byggnation på
jordbruksmark och målen om frisk luft, ingen övergödning, bara naturlig
försurning, god bebyggd miljö samt begränsad klimatpåverkan genom
ökad biltrafik.
Utöver föreslagen handelsutbyggnad bedöms planförslaget innebära små
negativa konsekvenser för miljön.

Sociala och ekonomiska konsekvenser

Planen innebär att Nordby och Svinesund stärks som en betydande
regional handelsplats med ett stor samlat varuutbud. Detta påverkar
samhällsekonomin i Strömstad kommun och omgivande region med
ökad handel och nya arbetstillfällen. Fler arbetstillfällen inom handel och
besöksnäring innebär samtidigt en ökad sårbarhet för förändringar inom
branschen som i sin tur kan ge effekter på arbetsmarknaden.
Gränshandeln i Strömstad har idag två stora konkurrenter i Sverige i form
av handelsetableringarna i Värmland, Eda och Årjäng. Övrig handel i
Strömstad eller övriga Bohuslän påverkar inte gränshandeln nämnvärt.
Nordby-Svinesund har ett optimalt läge vad gäller den norska marknaden.
Planförslaget bedöms därför främst påverka annan gränshandel i Värmland
samt handeln i Norge. Servicen förbättras genom ett ökat varusortiment
och en ökad priskonkurrens.
För boende i området förbättras framkomligheten genom förändringar i
vägnätet och en ny gång- och cykelväg. Föreslagna bostäder söder om Nordby
förskola kan med en tydlig avgränsning mot angränsande handelsområde
bidra till att skapa ett område med tydlig bostadsinriktning i Nordby. Det
kan i sin tur stärka den lokala identiteten för boende i förhållande till de stora
handelsetableringarna. Det finns risk att boendemiljön för enstaka boende
på Nordbyslätten och längs väg 1040 påverkas av handelsutbyggnaden.
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Miljöbedömning

Enligt bestämmelser i Miljöbalken och Plan- och bygglagen ska en
plan miljöbedömas om det finns risk för att genomförandet av planens
förslag kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Den fördjupade
översiktsplanen för Nordby-Svinesund innebär omfattande utbyggnad av
handel och andra verksamheter samt stora förändringar i infrastrukturen i
området. Området har bitvis höga natur- och kulturvärden och hela området
omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens 4 kap.
Det kan inte uteslutas att ett genomförande av de åtgärder som planen kan
leda till, kommer innebära en betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömningen är en process där det ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n är den skriftliga redogörelsen
av miljöbedömningsprocessen och vad den resulterat i. MKB:n ingår här
som en del i plandokumentet. För att undvika onödiga upprepningar görs
hänvisningar från MKB-avsnittet till övriga delar i dokumentet, exempelvis
gällande beskrivning av planområdet idag (nulägesbeskrivning) och
beskrivning av planförslaget.
Syftet med miljöbedömningen är att miljöaspekterna ska integreras i
planarbetet så att genomförandet av planen bidrar till en hållbar utveckling.
Går det inte att undvika skada till följd av planen ska detta tydligt framgå
av MKB:n, och eventuella kompensationsåtgärder kan föreslås.
I miljöbedömningen ingår att samråda med berörda myndigheter, organisationer, allmänheten och intressenter. Resultaten av samråden ska beaktas
i beslutsprocessen och redovisas i MKB:n.
Den föreslagna planens konsekvenser jämförs med ett nollalternativ, som
beskriver områdets förväntade utveckling utan den föreslagna planen.

Samråd om avgränsning

Enligt Miljöbalken (MB) ska avgränsningen av MKB:n samrådas
med Länsstyrelsen. I framtagandet av förslag till plan med MKB har
kommunen samrått med Länsstyrelsen i Västra Götaland angående
avgränsningen (2011-03-18), bland annat gällande vilka miljöaspekter som
miljöbedömningen bör fokusera på.
Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande från 2011-04-21 att planens
påverkan på riksintressena för naturvård och friluftsliv samt de särskilda
hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB kan innebära en betydande
miljöpåverkan. Vidare anser Länsstyrelsen att den miljöpåverkan som
trafiken medför i form av buller, trafiksäkerhet samt klimatpåverkan ska
belysas.
Avgränsningen görs för att bestämma arbetets omfattning och detaljeringsgrad. Eftersom ny kunskap tillkommer under arbetets gång har frågan om
avgränsning hållits levande under hela miljöbedömningsprocessen.

Betydande miljöaspekter

Planförslaget medför dels mer direkta effekter på landskap, naturoch kulturmiljö inom själva planområdet, dels mer indirekta effekter
med huvudsakligen regional och global påverkan. Konsekvenserna av
planförslaget beskrivs på en översiktlig, strukturell nivå eftersom det
handlar om översiktlig planering.
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Följande aspekter har bedömts ha en betydande påverkan på miljön:

Regionala och globala effekter

Den regionala eller globala påverkan som genomförandet av planen ger upphov till är huvudsakligen kopplad till transporter och konsumtion. Det kan
exempelvis handla om frågor gällande klimatpåverkan, försurning, övergödning och hushållning med resurser.

Lokala effekter

Planen kommer även påverka miljön på en lokal nivå. Under denna rubrik
konsekvensbeskrivs följande aspekter:
• Hälsa och säkerhet
• Vatten
• Landskap
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Friluftsliv

Av planens förslag bedöms främst utökningen av handelsytor med tillhörande om- och utbyggnad av vägar innebära risk för betydande miljöpåverkan.
Utbyggnaden av handeln påverkar huvudsakligen aspekterna hälsa och säkerhet, vatten och landskap, därför utreds dessa aspekter mest. Övriga aspekter beskrivs i mindre omfattning.

Geografisk och tidsmässig avgränsning

Orienteringskarta, planområdet
markerat.

Den geografiska avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen sammanfaller till huvuddel med planområdet, där de lokala effekterna beskrivs. Regionala och globala effekter, exempelvis klimatpåverkan och hushållning av
resurser bedöms ur ett vidare perspektiv. Frågor om vattenmiljö- och kvalitet
har av naturliga skäl ingen exakt geografisk avgränsning.
Planeringsperspektivet för den fördjupade översiktsplanen är 10-15 år.

Nulägesbeskrivning
Kålvik

FÖP Nordby-Svinesund

I Del 2 i plandokumentet beskrivs dagens förhållanden inom planområdet.
För att undvika upprepning ges här en kortare sammanfattning samt en redogörelse för nuvarande miljösituation.
Området består till stora delar av obebyggd naturmark. Mitt i området finns
handelscentrumet Nordby och i norra delen av området finns handelsområdet Svinesund. I området finns även spridd bostadsbebyggelse och fritidshus.
Det finns relativt få boende inom planområdet.
Stora delar av planområdet är utpekat som riksintressen för friluftsliv, natur- och kulturmiljövård. Hela planområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kap. Genom området rinner
Kobbungsbäcken med biflöden som rinner ut i havet. I den nedre delen av
Kobbungsbäcken har ett kommunalt naturreservat bildats under 2014.
De miljöproblem som finns i området alstras framförallt av trafiken till och
från handelsområdena Svinesund och Nordby. Biltrafiken orsakar dels utsläpp till luft i form av partiklar och växthusgaser och till vatten i form av
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förorenat dagvatten från vägar och parkeringsytor. Dessutom orsakar trafiken
buller och störningar för närboende. Externhandeln i sig leder också indirekt
till miljöproblem bland annat i form av ökade långväga transporter och konsumtionsmönster som kan inbjuda till överkonsumtion.
Trafikapparaten till och från köpcentrumen är underdimensionerad vilket
innebär att det kan förekomma långa köer och trafikstockningar framförallt
under helger, helgdagar och sommaren. Det är inte ovanligt att köer når ända
ut på väg E6, vilket bland annat innebär en säkerhetsrisk då framkomligheten
för utryckningsfordon blir låg.
Dagvattenreningen inom handelsområdena på Svinesund och Nordby är inte
tillfredsställande. I Svinesund finns inte någon rening av dagvattnet från de
befintliga parkeringsytorna och i Nordby finns en dagvattendamm med tillhörande oljeavskiljare. Anläggningen är dock underdimensionerad för de parkeringsytor som finns i området. I området finns också problem med översvämningar längs Kobbungsbäcken.

Beskrivning av alternativen samt
påverkan och konsekvenser
Nollalternativet

Nollalternativet är ett referensalternativ och en beskrivning en förmodad utveckling inom planområdet om planförslaget inte antas och genomförs. Samma tidshorisont gäller för nollalternativet som för planförslaget, det vill säga
10-15 år.
Nollalternativet innebär att den kommuntäckande översiktsplanen, antagen
2013, kommer att gälla som översiktsplan för området. Den kommuntäckande översiktsplanen kommer därmed ange inriktningarna för hur mark- och
vattenområden ska användas inom planområdet. I översiktsplanen anges att
markområdena runt befintliga handelsetableringar i Nordby och Svinesund
ska vara reserverade för utbyggnad av i första hand externhandel. Inga förändringar ska medges i avvaktan på ett antagande av fördjupningen av översiktsplanen för området. För mark- och vattenområdet vid Kålvik anges att
området ska reserveras för i första hand hamnverksamhet och att inga förändringar ska medges i avvaktan på ett antagande av fördjupningen. Översiktsplanen anger i övrigt ett relativt restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse
inom hela planområdet, i synnerhet längs kusten. I de inre delarna av området
kan enstaka bostadshus prövas i anslutning till befintlig bebyggelse där förhållandena i övrigt är lämpliga.
I nollalternativet sker ingen utbyggnad av handel inom planområdet. Även om
handeln inte byggs ut förväntas en viss ökning av tillströmmande kunder.
Även vid nollalternativet finns ett stort behov av att förbättra anslutningen
till E6 och bygga om väg 1040 och väg 1038 som leder trafiken in och ut ur
Nordby handelscentrum. Det saknas finansiering för en sådan ombyggnad.
Det bedöms därför osannolikt att förbättringar i trafiksystemet genomförs
inom planens tidshorisont.
Dagvattensystemet behöver ses över i nollalternativet, i synnerhet i Nordby
där systemet är underdimensionerat redan i nuläget. Om ingen ny detaljplan
tas fram eller bygglov ges har kommunen små möjligheter att påverka fastighetsägarna att genomföra förbättringar i dagvattensystemet. Det är därför
osannolikt att några förbättringar görs inom planens tidshorisont.
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Påverkan och konsekvenser i nollalternativ
Regionala och globala effekter

Nollalternativet innebär en viss tillströmning av kunder till handelsområdena, vilket för med sig såväl ökad personbilstrafik som ökade transporter
av varor. Ökad trafik ger bland annat upphov till ökade utsläpp. Utsläpp
från vägtrafiken bidrar bland annat till klimatpåverkan, försurning och
övergödning i ett regionalt och globalt perspektiv. Påverkan blir betydligt
mer begränsad i nollalternativet jämfört med planförslaget.
Ett annat tänkbart scenario i nollalternativet är att handelsområdena Nordby och Svinesund minskar i attraktivitet i förhållande till annan gränshandel och handel i Norge. På grund av utebliven utbyggnad och en fortsatt
bristfällig trafiksituation reser färre till området och trafiken minskar. Enligt HUI:s handelsutredning är det i det scenariot möjligt att en viss andel
av norrmännen istället reser till de konkurrerande handelsområdena i Eda
och Årjäng för att handla. Effekterna på de regionala transporterna blir
därför begränsade. Den minskade trafiken får däremot positiva effekter på
lokal nivå (se Hälsa och säkerhet nedan).
I nollalternativet sker ingen utbyggnad av handel på jordbruksmark. Det
innebär att jordbruk fortsatt kan bedrivas inom området och att marken
långsiktigt kan användas som en resurs för produktion av livsmedel.

Lokala effekter
Hälsa och säkerhet
Nollalternativet innebär en viss ökning av transporterna i området vilket
leder till ökade utsläpp till omgivningen. Trafik ger upphov till luftföroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa. I det alternativa
scenariot där handelsområdet minskar i attraktivitet och trafiken minskar
förbättras istället luftkvaliteten i området.
Bullerstörningar från trafiken kan bland annat ge upphov till en försämrad
hälsa. Nollalternativet ger inte upphov till någon markant ökning av bullernivåerna utan alternativet är i princip samma som i nuläget.

Vatten
I nollalternativet görs sannolikt inga förbättringar i befintliga dagvattensystem. Klimatförändringarna förväntas på sikt leda till ökade nederbördsmängder. Extrema vädersituationer som skyfall förväntas också
öka i frekvens och intensitet. Ökade nederbördsmängder innebär att den
översvämningsproblematik som finns i området förvärras och att mängden förorenat dagvatten som når recipienten Kobbungsbäcken ökar. Ökad
översvämningsproblematik kan möjligen ge incitament för fastighetsägarna i området att förbättra dagvattenhanteringen i området, vilket kan ge
positiva effekter både för vattenkvalitet och översvämningsrisk.
Nollalternativet ger ingen ekonomisk möjlighet att överta den privata anläggning för vatten och avlopp som finns i området, och därför inte heller
möjlighet att inrätta kommunalt verksamhetsområde för VA.

Landskap
Eftersom nollalternativet endast innebär små utbyggnadsmöjligheter bevaras landskapsbilden till huvudsak som i nuläget.
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Naturmiljö
I nollalternativet är gränserna mellan områden med höga naturvärden, områden av betydelse för friluftsliv och närrekreation samt områden som kan
lämpa sig för enstaka eller mindre grupper hus inte lika noggrant studerade
som i planförslaget. I nollalternativet är det därför större risk att nya bostäder uppförs på platser som är olämpliga med avseende på naturvärden. Utbyggnadsmöjligheterna är samtidigt relativt små även i den kommuntäckande översiktsplanen och risken för negativ påverkan på naturvärden till
följd av spridd bebyggelse bedöms även i nollalternativet som begränsad.
De naturvärden som finns i odlingslandskapet på Nordbyslätten påverkas
inte i nollalternativet.
Kulturmiljö
Den tillkomst av enstaka friliggande villor och komplementbyggnader som
kan förväntas i nollalternativet bedöms inte påverka kulturmiljön i betydande utsträckning.
Friluftsliv
Nollalternativet bedöms i princip innebära oförändrade förutsättningar för
det rörliga friluftslivet jämfört med nuläget.

Studerade alternativ

Tidigt i planprocessen fördes diskussioner kring olika strategier för utbyggnad av bostadsområden respektive verksamhetsområden. Kartan och
texten nedan redovisar de olika föreslagna och sedan bortvalda områdena
samt motiven till varför de valts bort.
1. Område för bostäder - området omfattar höjdpartierna vid Långefjäll
samt nordost om detta område. Sluttningarna är skogsklädda, mestadels
med barrskog. Höjdryggarna är hällmarkstallskog och berg i dagen.
Motiv: En exploatering i detta område skulle ha en stor påverkan på landskapsbilden. Området är idag obebyggt och till stor del utan vägar. En utbyggnad av området skulle kräva omfattande ingrepp för vägar i den kuperade terrängen och bebyggelse skulle ha stor inverkan på landskapsbilden.
2. Område för bostäder - skogklädd östsluttning med övervägande barrskog.
Motiv: Den västra delen av området är för mörk vintertid för att vara
lämplig för helårsbostäder.
3. Område för bostäder - obebyggt område med mestadels barrskog. Inslag av lövträd. Ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Motiv: Gränsar till kärnvärden för naturvården (Kobbungsbäcken). Höga
värden för friluftslivet genom att området är del av större sammanhängande obebyggd skogsmark.
4. Område för bostäder - sydsluttningar och skogsbevuxna höjdryggar
mellan Nordbyslätten och Kobbungsbäckens dalgång. Riksintresse naturvård och friluftsliv.
Motiv: Närheten till skyddsvärd natur i norr och till planerad handelsutbyggnad och allmän väg i söder.
5. Områden för bostäder - områden som helt eller delvis hamnar inom
föreslagen utbyggnad för handel i förslaget.
Motiv: Utbyggnad för handel prioriteras.
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6. Område för handel - Öppen mark som gränsar till bäckravinen för
Kobbungsbäcken.
Motiv: På grund av trafiksituationen kan områdena ej anslutas direkt till
väg 1040. Vägåtkomst måste ske via övriga planerade infarter vilket skulle
bli kostsamt, samt ge stor påverkan kring bäckravinen (med bl.a en bro
över bäcken) En utbyggnad skulle också ge stor påverkan i det enda område mellan Nordby och Svinesund som har ett relativt opåverkat kulturlandskap.
7. Område för bostäder - öppen mark i relativt soligt läge, ej bullerstört.
Motiv: Kommunalt vatten och avlopp kan inte lösas ekonomiskt.
8. Område för bostäder - skogsklädda sluttningar samt öppen mark.
Gränsar till och ligger delvis inom område med lokala kulturvärden.
Motiv: Kommunalt vatten och avlopp kan inte lösas ekonomiskt.

Planförslaget i korthet

Den föreslagna planen redovisas i Del 3 i plandokumentet. För att undvika
upprepningar sammanfattas här planförslagets innehåll kortfattat.

Under planprocessen föreslagna och
bortvalda områden.

Planen föreslår huvudsakligen utbyggnad av externhandeln norr om Strömstad tätort, med totalt cirka 100 000 m2 vilket i princip innebär en fördubbling av ytorna jämfört med idag. Ytan fördelas på tre områden varav två i
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direkt anslutning till befintliga handelsområden (Nordby och Svinesund)
och ett nytt mindre område vid Nordby gamla skola. Utbyggnaden avser
att bredda utbudet av varor med exempelvis möbler, byggvaror, elektronik,
trädgård och biltillbehör. Ytterligare livsmedelsbutiker kan också tillkomma.
Utbyggnaden kräver att trafiksituationen i området hanteras, och
planen innehåller omfattande ombyggnader av det allmänna vägnätet.
Förutom utbyggnad av handel föreslår planen byggnation av olika
besöksverksamheter i anslutning till Nordby handelsområde.
För att hantera den ökade mängd dagvatten som utbyggnaden av
handelsområdena genererar föreslås dagvattenåtgärder vid Nordby och
Svinesund. Vid Nordby avsätts en större yta för fördröjning av dagvatten.
Åtgärderna är kopplade till Kobbungsbäcken som är recipient för dagvatten
från de båda handelsområdena. Ytor för fördröjning av dagvatten föreslås
även söder om handelsområdet i Svinesund.
Inom planområdet redovisas en begränsad utbyggnad av bostäder. Söder
om Nordby förskola redovisas ett möjligt bostadsområde för ca 15-30
friliggande villor. I övrigt kan enstaka bostadshus tillkomma inom vissa
avgränsade områden.
Vid den planerade utbyggnaden av handel och besöksverksamhet tas
främst jordbruksmark i anspråk. Utbyggnaden innebär även att delar av
Kobbungsbäcken kan behöva ledas om.
För övriga områden ges rekommendationer i syfte att bevara och minska
risken för negativ påverkan på områdets höga natur- och kulturmiljövärden
samt värden för friluftsliv.

Miljöbedömningen och förslaget

Miljöbedömningen har, fram till utställning, bland annat bidragit till
följande ändringar av planförslaget:
• Naturreservat har bildats för ett område från havsviken Kobbungen och

ca 2 km på land längs Kobbungsbäcken. Områdets naturvärden och
värden för friluftslivet har därmed säkerställts i ett långsiktigt perspektiv.

• Föreslagen etablering inom utbyggnadsområde för verksamheter vid

Nordby förskola har minskats från 20 000 m2 till 10 000 m2. Det innebär
att handelsetaberlingar kan läggas med ett större avstånd till befintliga
bostäder och att störningarna blir mindre för boende i området. Påverkan
blir även mindre på landskapsbilden lokalt. Söder om förskolan föreslås
istället utbyggnad av bostäder.

• Utbyggnadsområden för bostäder vid Lervik har tagits bort från

planförslaget. En större utbyggnad av bostäder vid Lervik har bedömts
medföra en allt för stor negativ påverkan på landskapsbild, naturvärden
och friluftsliv. Mindre kompletteringar kan istället göras i anslutning till
befintlig bebyggelse.

• Tydligare rekommendationer har getts avseende hur anpassning kan ske

till landskapet vid en etablering av handel och besöksverksamhet på
Nordbyslätten.
• Förutsättningarna för att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde
för vatten och avlopp (VA) har utretts och ett förslag har tagits fram.
Förslaget innebär bland annat att det enskilda reningsverket vid Kålvik
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blir kommunalt, att det enskilda reningsverket vid Svinesund kan läggas
ner samt att flera hushåll med enskilda avloppsanläggningar kan anslutas
till reningsverket vid Kålvik. Sammantaget innebär ett kommunalt
verksamhetsområde för VA att påverkan på känsliga vattenmiljöer
i form av utsläpp från avlopp på sikt kan minska. Påverkan i form
av övergödning kan därmed minska och vattenkvaliteten förbättras.
Förbättrad vattenkvalitet innebär bland annat att livsmiljön blir bättre för
de växter och djur som finns i berörda vattendrag och kustvattenområden.
Möjligheten att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för VA har
även gett förutsättningar för att återigen föreslå bostäder inom det tidigare
bortvalda området söder om Nordby förskola (område 6 i planförslaget,
område 7 i kartan över bortvalda områden).
Följande förändring har skett i planförslaget mellan tiden för utställning
och antagande:
• Område för vattenbaserad verksamhet (U7) har tagits bort.
• Ett nytt utredningsområde för dagvatten söder om Nordby har lagts till

(U6).

• En förändring av gällande detaljplan i området för ny tullstation i Svine-

sund har lagts till (FDP).

Förändringar i planförslaget som skett
mellan tiden för samråd och utställning.

Förändringar i planförslaget
mellan samråd och utställning
E6

Svinesund
Nybildat naturreservat
Kobbungen

1040

Apelbukten
Kobbungen

Tidigare utredningsområde för bostäder

Tidigare plangräns

Lervik

U8

Minskad etableringsyta vid
Nordby förskola
1038

Kålvik

Nordby

U6

Tidigare utredningsområde för bostäder

U6

V

U1

Teckenförklaring
Planförslag
Plangräns

Sundsvik

Torp

U5 Lunneviken

V

Tidigare
vägreservat

Kålvik

U4

U6

1039

R8

Tidigare utredningsområde för bostäder

Saltbacken
Tidigare
vägreservat

U7

U1

Bostäder och verksamheter

U2

Handel - Svinesund

U3

Handel-besöksverksamhet - Nordby

U4

Småindustri, hamnverksamhet

U5

Friluftsliv/turism

U6

Dagvatten

U7

Landbaserat vattenbruk
Bilservice

U8
1040

V

Vägreservat

R8

Övriga områden

Förändring mellan samråd och utställning
Bortvalda/justerade områden
efter samråd
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Påverkan och konsekvenser av planförslaget
Regionala och globala effekter

Utvecklingen av handeln enligt planförslaget leder till en ökning av
trafik- och utsläppsmängder vilket påverkar miljön både lokalt och
globalt. Med fullt utbyggd handel enligt planförslaget blir NordbySvinesund ett av landets största handelsområden vilket kommer att leda
till att områdets dragningskraft ökar. Planerna på att komplettera handeln
med besöksverksamheter kommer ytterligare att bidra till en ökning av
områdets dragningskraft. Planområdet besöks idag av en stor mängd
tillresande kunder från Norge. Med utökad handel kommer dessa regionala
transporter att öka. Transporterna till området består inte bara av kunder
utan även av varutransporter. Om handeln byggs ut enligt planförslaget
bedöms transporterna öka med cirka 75 % jämfört med nuläget. Detta leder
till en ökning av utsläppen av koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten
och har en negativ påverkan på klimatet. Jämfört med nollalternativet blir
trafikökningen troligtvis mindre, men för det alternativet saknas en siffra
för förväntad trafikökning.
Klimatförändringar leder till att medeltemperaturen på jorden stiger,
vilket bland annat ger globala effekter i form av höjda havsnivåer, risk för
översvämningar och fler extrema vädersituationer. Klimatförändringarna
påverkar ekosystem både på land och i vatten. Transporterna bidrar också till
ökade utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen. Utsläppen
färdas långt och ger negativa effekter på mark- och vattenmiljöer även
utanför kommunen och leder bland annat till försurning och övergödning
såväl nationellt som internationellt.
Planförslaget kan ge förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik
vilket kan begränsa påverkan från trafiken något. Den negativa trenden
av ökade utsläpp motverkas även något av en förbättrad avgasrening och
nya alternativa bränslen för fordonsparken i stort. Det är osäkert i vilken
takt den tekniska utvecklingen inom fordonsindustrin kommer att ske och
hur snabbt denna kommer ge effekter i form av minskade utsläpp från
vägtrafiken.
Eftersom externhandel erfarenhetsmässigt leder till att en större andel
matvaror kasseras kan planförslaget med ett större utbud av varor,
exempelvis livsmedel, leda till en sämre resurshushållning.
Utbyggnad av handel och besöksverksamhet på Nordbyslätten innebär
att jordbruksmark tas i anspråk. Förutom att jordbruksmarken tas i
anspråk kommer även markanspråket leda till att marken som finns kvar
blir svårare att bruka i och med uppstyckning av arrenden osv. Det finns
ingen möjlighet att på sikt ta tillbaka jordbruksmarken. Marken förlorar
sitt brukningsvärde och finns inte tillgänglig för framtida odlingsbehov.
Jordbruksmarken på Nordbyslätten är lågproduktiv i jämförelse med
jordbruksmarken i kommunens södra delar och används i huvudsak för vall.
Sett i ett större perspektiv innebär ianspråktagande av jordbruksmark ändå
generellt att möjligheten till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning
minskar på lokal, regional och global nivå.
Ur ett regionalt/globalt perspektiv ger handelsutbyggnaden enligt planförslaget upphov till negativa miljökonsekvenser och bidrar inte till en hållbar utveckling. Den negativa påverkan är knappast av den storlek att det
blir några mätbara effekter på en global nivå. Påverkan är snarare kumuFÖP Nordby-Svinesund | Strömstads kommun | 77
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lativ i det avseende att handelsutbyggnaden tillsammans med annan liknande samhällsutveckling bidrar till ökade utsläpp och inte bidrar till god
hushållning av naturresurser. Strömstads strategiska läge nära den norska
marknaden ger möjligen upphov till kortare resor för stora delar av kundunderlaget jämfört med en placering av handelsområdet längre från norska
gränsen.

Lokala effekter
Hälsa och säkerhet

Den förväntade ökningen av trafik i området innebär ytterligare utsläpp
av partiklar och ämnen i luften vilket leder till en försämrad luftkvalitet
som är ogynnsamt för hälsan. Ökningen innebär även en risk för att fler
personer utsätts för störande bullernivåer. Trafiken kan även ge upphov
till störningar i natur- och kulturmiljöer och områden för friluftsliv. Det
finns få boende i närheten av de vägar som leder trafik till och från handelsetableringarna. Det innebär att risken för att människor utsätts för bullerstörningar eller för skadliga halter av luftföroreningar är begränsad. De
nya trafiklösningar som föreslås i planen ger även bättre flöden och minskad risk för köbildning. Minskade köer kan leda till förbättrad luftkvalitet
längs vissa vägavsnitt.
Planförslaget ger förslag på trafiklösningar och nya vägdragningar som ger
förutsättning för en ökad trafiksäkerhet i området. En utbyggnad av gångoch cykelväg längs med väg 1040 ingår i planförslaget. Planförslaget bedöms trots den ökade trafiken ge en ökad trafiksäkerhet, både för personer
som färdas i fordon och för oskyddade trafikanter. Ett sammanhängande
gång- och cykelnät ger generellt en bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, men har särskilt stor betydelse för barn som rör sig i området. Det
är viktigt att säkerheten för oskyddade trafikanter beaktas även inom handelsområdena i samband med detaljplaneläggning.
Föreslagen vägutbyggnad innebär fler möjligheter att nå målpunkter runt
Nordby vilket ger en ökad robusthet i trafiksystemet. Det innebär bland annat att tillgängligheten för utryckningsfordon förbättras till Nordby, Lervik och Saltbacken med omgivningar, vilket minskar risken för allvarliga
konsekvenser i samband med exempelvis brand, olycka eller akut sjukdom.
I planen föreslås en förbättrad fördröjning av dagvatten och åtgärder i
Kobbungsbäcken för att förhindra framtida översvämningar. Med åtgärderna minskar risken för att människor kommer till skada i samband med
en översvämning.

Åtgärder
I samband med att detaljplaner och vägplaner tas fram för utbyggnad av
handel, besöksverksamhet och vägar ska bullersituationen för bostäder
som kan påverkas av åtgärdena belysas. Om bullernivåerna från vägtrafik
vid bostäder ligger över riktvärden ska skyddsåtgärder säkerställas i detaljplanen respektive vägplanen.
I detaljplaneskedet behöver fokus läggas på samordning av kollektivtrafiken inom området, samt på att utforma handels- och andra verksamhetsytor så att det är tryggt och enkelt att förflytta sig till fots. Särskild omsorg
behöver läggas på sambandet mellan busshållplatser och större entréer för
att uppmuntra och förenkla resande med kollektivtrafik. Det är viktigt att
oskyddade trafikanter visas stor hänsyn i den fortsatta planeringen.
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I samband med att detaljplaner tas fram för handels- och verksamhetsområden bör genomförande och finansiering av åtgärder för förbättring av kapacitet och säkerhet i trafiksystemet inklusive sammanhängande gång- och
cykelvägar säkerställas i exploateringsavtal.

Vatten

Avrinningen från parkeringar, takytor och körytor skapar stora volymer
av förorenat dagvatten. Med en fullt utbyggd handel enligt planförslaget
kommer mängden dagvatten att öka markant. Risken för översvämningar
i samband med skyfall blir även större när fler ytor hårdgörs. När
parkeringsytor översvämmas och breddning sker i dagvattensystem
ökar spridningen av föroreningar till recipienten Kobbungsbäcken.
Kobbungsbäcken riskerar att få en ökad tillförsel av vattenburna
föroreningar som till exempel tungmetaller. När handelsområdena byggs
ut kan även Kobbungsbäcken behöva flyttas. Miljökvalitetsnormerna
ställer krav på att tillrinningen till havet ska bidra till att god ekologisk
och kemisk ytvattenstatus kan uppnås i Kobbungsbäcken och omgivande
kustvattenområden. Därför måste reningen av dagvatten förbättras.
En dagvattenutredning har tagits fram under planarbetet. Dagvattenutredningen föreslår rening och fördröjning av vattnet från handelsområdena i
Nordby och Svineund genom fördröjningsmagasin kompletterat med oljeavskiljare från parkeringsytorna. Åtgärder för fördröjning och rening
av dagvatten kan även behövas i anslutning till föreslagna vägar. Dagvattenutredningen föreslår även kapacitetshöjande åtgärder som förstoring
av Kobbungsbäckens sektionsarea och rensning för att minska risken för
översvämningar. Med en bra dagvattenhantering kan föroreningshalter i
det vatten som släpps ut i Kobbungsbäcken minska vilket förbättrar vattenkvaliteten och därmed livsmiljön för växter och djur i vattendraget och
vid dess utlopp i havet. Åtgärderna kommer även leda till ett jämnare flöde
av vatten till Kobbungsbäcken vilket minskar risken för översvämningar.
Därmed minskar även risken att föroreningar sprids till Kobbungsbäcken i
samband med skyfall.
Planen öppnar för en generell komplettering av befintliga båtbryggor i
området och föreslår en möjlighet till utbyggnad av befintlig småbåtshamn
i Lunneviken i samband med detaljplanering av campingen. Eftersom
lägen för kompletteringar av båtbryggor inte preciseras i planen och
utbyggnad av befintlig småbåtshamn i Lunneviken inte utretts är
konsekvenserna svårbedömda. Hela planens kustvattenområde ligger
inom Natura 2000-område och kan antas ha höga marina värden. Enligt
bevarandeplanerna för berörda Natura 2000-områden är exploatering i
form av hamnar och bryggor ett generellt hot mot de naturtyper som finns i
dessa områden. Även en mindre komplettering i ett känsligt läge kan ge en
relativt stor påverkan. För att kunna bedöma konsekvenserna av en specifik
komplettering behöver den marina miljön utredas i det område som berörs
vid fortsatt planering.
Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för VA innebär att enskilda
avloppsanläggningar kan ersättas med kommunalt avlopp inom delar
av planområdet. Hur många fastigheter som berörs är osäkert. Åtgärden
bedöms leda till minskade utsläpp av bland annat gödande ämnen i
vattendrag och omgivande kustvatten, vilket är positivt för livsmiljön för
växter och djur.
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Åtgärder
I samband med att detaljplan tas fram för nya handelsetableringar behöver
dagvattenutredningen fördjupas så att det blir tydligt vilka åtgärder som
behövs för en tillräcklig fördröjning och rening. Ytor för fördröjning
av dagvatten behöver säkerställas i detaljplan. Genomförandet av
dagvattenanläggningar inklusive specifika krav på kapacitet och rening
kan styras upp i det exploateringsavtal som tas fram tillsammans med
detaljplanen. En plan för den framtida skötseln av dagvattenanläggningarna
bör även tas fram i detta skede.
Åtgärder för att minimera påverkan på Kobbungsbäcken under kommande
byggskeden behöver studeras vidare i samband med att detaljplaner,
vägplaner och miljökonsekvensbeskrivningar tas fram för utbyggnad av
handelsetableringar, anläggande av vägar och dagvattendammar samt för
åtgärder för att förbättra flöden i bäcken. Det kan exempelvis röra sig om
olika skyddsåtgärder för att undvika grumling i vattendraget. Tidpunkten
för genomförandet av vissa åtgärder kan behöva styras för att undvika att
fiskar störs under exempelvis lek eller vandring.

Landskap

Planområdet ingår i Nationallandskapet Kustområdet och skärgården
i Bohuslän och omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt
4 kap Miljöbalken. Området får inte exploateras så att dess natur- och
kulturvärden skadas påtagligt.
De delar av landskapet som berörs mest av den föreslagna planen är
dalgången längs väg 1040. Här karaktäriseras landskapsbilden av
jordbruksmark omgiven av skogsklädda branter och knallar som bildar
avgränsade landskapsrum. Detta landskap påverkas väsentligt av förslaget
eftersom en stor del av dalgångens rum (jordbruksmark och omgivande
skogsbranter) föreslås bebyggas med handel.
Landskapsbilden runt det befintliga handelsområdet vid Nord är redan
starkt förändrad. De storskaliga handelsbyggnaderna med utbredda
parkeringsplatser kontrasterar kraftigt mot den ålderdomliga och
småskaliga karaktär som finns i området. Påverkan kommer förstärkas
av utbyggnaden norr om befintligt handelsområde. Handelsutbyggnaden
med sina storskaliga byggnader kommer att synas på långt håll och
förändra landskapsbilden. Det småskaliga jordbrukslandskapet förändras
därmed till ett storskaligt industrilandskap. Eftersom det rör sig om en
väl avgränsad rumslighet kommer påverkan dock att bli relativt lokal.
Handelsutbyggnaden med sina storskaliga byggnader kommer att synas på
längre håll framförallt från väg 1040.
Utbyggnaden av Svinesunds handelsområde innebär till stor del en
förtätning av befintlig bebyggelse varför påverkan på landskapsbilden
bedöms bli mycket begränsad.

Åtgärder
I planförslaget ges rekommendationer avseende hur byggnader ska placeras
och utformas för att begränsa påverkan på landskapsbilden. För att minimera
påverkan på landskapet behöver handelsbyggnadernas utformning och
placering göras med hänsyn till omgivande landskap. Fördjupade analyser
behöver göras i detaljplaneskedet och arkitekter och landskapsarkitekter
behöver samarbeta i framtagandet av analyser och förslag.
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Naturmiljö

Inom det planerade utvecklingsområdet för handel och besöksverksamhet
vid Nordby finns i nuläget ett ålderdomligt odlingslandskap med stenmurar,
åkerholmar, öppna diken och andra miljöer som omfattas av det generella
biotopskyddet för småbiotoper i jordbrukslandskapet. Ett landskap av
denna typ har tack vare sin variationsrikedom ofta en stor mängd djur- och
växtarter knutna till sig och småbiotoperna har en särskilt stor betydelse
för den biologiska mångfalden. Planförslaget innebär att stora delar av
odlingslandskapet omvandlas till handelsområde vilket kan medföra en
stor skada på de biologiska värden som finns i området.
I planen föreslås en breddning av väg 1040. Väg 1040 ligger bitvis nära
Kobbungsbäcken och korsar bäcken i en punkt strax väster om väg E6.
Breddning av vägen kan längs vissa avsnitt påverka bäckens randzoner.
Vegetationszonen har stor betydelse för vattendragets växt- och djurliv.
Kobbungsbäcken omfattas av strandskydd, vars syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Negativ påverkan på vattendraget kan undvikas genom att bäckens värden vägs in vid
val av sida för breddning av vägen. Åtgärder för att minimera påverkan på
vattendraget kan även behövas under byggskedet, se vidare under Vatten
ovan.
I planen föreslås ett område för landbaserat vattenbruk. Landbaserat vattenbruk innebär en minimal miljöpåverkan jämfört med många av de metoder som används vid vattenbaserat vattenbruk. Systemet är slutet och
vatten som används i odlingen återanvänds. Det landbaserade vattenbruket kan ha annan miljöpåverkan, exempelvis påverkan på landskapsbilden.
Området ligger i anslutning till ett värdefull kulturmiljö enligt kommunens kulturmiljöprogram. Det landskapsrum som berörs är väl avgränsat
och påverkan bör kunna begränsas lokalt. I det fortsatta planarbetet behövs
fördjupade utredningar för att kunna göra en bedömning av eventuell miljöpåverkan.
Detaljplaneläggningen av Lunnevikens camping kan göra att ytan för camping minskar och att naturvärden som skadats kan återställas på sikt.
I planen föreslås att riksintresset för djuphamn vid Lunneviken utgår till
fördel för naturvård, friluftsliv och turism. Förslaget kan bidra till att stärka naturvårdsintressena inom området, vilket kan leda till en långsiktig
förbättring av livsmiljöer för växt- och djurliv både till havs och på land.

Åtgärder
För att undvika påverkan på naturvärden i samband med utbyggnad
av handelsetableringar och annan exploatering i planområdet bör
naturinventeringar göras i tidiga skeden vid framtagandet av detaljplaner
och vägplaner. Genom att naturvärden identifieras tidigt kan anpassningar
göras för att undvika intrång i områden eller objekt med särskilt höga
värden. Viktiga samband som behöver bevaras eller stärkas kan även
identifieras och säkerställas i planeringen.
I naturinventering för handelsetableringen på Nordbyslätten bör särskilt
fokus läggas på att tidigt identifiera småbiotoper i jordbrukslandskapet.
Det är inte tillåtet att skada, förstöra eller flytta dessa biotoper. Detaljplanen bör därför utformas så att stenmurar, åkerholmar, öppna vattendrag
och andra småbiotoper så långt som möjligt bevaras. Om ingrepp behöver
göras i objekt med generellt biotopskydd måste dispens ansökas hos Länsstyrelsen. Dispens kan lämnas om det finns särskilda skäl.
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Kulturmiljö

Nordbyslätten är ett odlingslandskap med lång historisk kontinuitet. Stora
delar av det område där utvidgning föreslås av Nordby handelsområde
har bedömts som antikvariskt intressant i den arkeologiska utredning som
utförts inom området. Inom området finns spridda gårdar, ett flertal med
historiska anor. Från förhistorisk tid finns bland annat hällristningar, varav
ett flertal koncentrerar sig till gårdstomterna. Det finns risk att flera av de
lämningar som finns inom området försvinner när ny handel, parkeringsytor
och vägar ska anläggas i området. Omvandlingen av området påverkar
även möjligheten att avläsa och förstå det ålderdomliga kulturlandskapet
runt Nordby. Påverkan på kulturlandskapet och på de lämningar som
finns i området kan troligen begränsas genom att gårdsmiljöerna bevaras.
Konsekvenser är därför till stor del beroende av hur området utformas,
vilka delar som används till handelsetableringar och hur den besöksnäring
som föreslås på platsen kan ta till vara på och lyfta fram de kulturhistoriska
värdena.
Strömstads kommun pekade 2002 ut området kring Torp och Sundby som
en värdefull lokal kulturmiljö där gamla tiders brukande finns bevarat i
åkrarnas småbrutna och flikiga form, gårdsmiljöernas utformning och
placering och indelning i inägor och utmark kan skönjas. I de norra delarna
vid Nordby handelscentrum är värdena mer eller mindre borta. Den ringväg
som föreslås runt handelsområdet i planen innebär att gränsen flyttas
ytterligare något söderut mot det värdefulla kulturlandskapet. Planen
föreslår en ny avgränsning för kulturmiljöområdet så att de nordvästliga
delarna närmast köpcentret tas bort från det tidigare utpekade området.
Förändringen av avgränsningen bedöms inte få några konsekvenser
på kulturmiljön eftersom denna redan har förlorat sitt värde genom
exploatering. Den föreslagna ringleden påverkar i viss mån de gårdsmiljöer
som ligger direkt söder om handelsområdet.
Gränsövergången vid Svinesund är av riksintresse för kulturmiljövård och
är utpekad som en värdefull kulturmiljö i kommunens kulturmiljöprogram.
I planen ges rekommendationer om att särskild hänsyn ska tas till
kulturmiljön. Krav på detaljplan ställs vid större förändringar. Planförslaget
bedöms minska risken för betydande negativ påverkan på kulturmiljön vid
gränsövergången.

Åtgärder
Planförslaget ger generella rekommendationer om hur byggnader bör
placeras i landskapet och vilka hänsyn till byggnadstradition som bör tas
vid utformning. Rekommendationerna är tänkta att användas vid hantering
av förhandsbesked och bygglov samt vid planläggning, för att motverka
negativ påverkan på kulturlandskapet.
Ytterligare arkeologiska utredningar behövs för att bedöma Nordbyområdets
antikvariska bevarandevärde och för att ge mer precisa rekommendationer
för hur området bör utformas för att begränsa påverkan på de
kulturmiljövärden som finns i området. Fornlämningar är skyddade enligt
kulturmiljölagen (KML 2 kap) och får inte tas bort, förändras eller skadas.
Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen.
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Friluftsliv

Planen definierar och ger rekommendationer för att undvika exploatering i
de områden som är värdefulla för det rörliga friluftslivet, därmed bedöms
planen inte medföra någon negativ påverkan på det rörliga friluftslivet.
Den kustvandringsled som föreslås i planen ger tillsammans med anslutande
föreslagna sträckor en ökad tillgänglighet till hela kuststräckan norr om
Strömstad tätort. Det innebär att möjligheterna till friluftsliv förbättras i
hela området.
Förbättrad framkomlighet på vägar och nya gång- cykelvägar kan bidra till
att förbättra tillgängligheten till naturområden i hela planområdet för fler
och på så vis stärka möjligheten till friluftsliv. Friluftslivet kan även stärkas
av ett eventuellt vandrarhem/turistboende i Lunneviken tillsammans med
förbättringar av övernattningsmöjligheter på campingen och etablering av
anläggningar för besöksnäring i anslutning till handelsområdet vid Nordby.

Sammanfattande bedömning av
planförslaget
Betydande miljöpåverkan?

I en miljökonsekvensbeskrivning ska redovisas om det i några avseenden
finns risk för betydande miljöpåverkan vid genomförande av planen.
Ökande transporter och resursförbrukning, påverkan på vatten och på
landskapsbilden har bedömts vara aspekter som kan leda till en betydande
miljöpåverkan. För de aspekter som bedömts kunna leda till en betydande
miljöpåverkan ska åtgärder föreslås som även ska följas upp.
Frågan om risk för betydande miljöpåverkan kommer även att behandlas
vid upprättande av detaljplan och vägplan. Då ska kommunen respektive
Länsstyrelsen bedöma behovet av en särskild och mer detaljerad MKB, där
åtgärder för att om möjligt kunna undvika en betydande miljöpåverkan ska
redovisas.
1. Ökande transporter och resursförbrukning
Den stora utbyggnad av handel som planen föreslår leder till ökad
vägtrafik. Detta får konsekvenser lokalt, regionalt och globalt, från direkta
hälsorisker på människor och skador på miljön i området till bidrag till
klimatförändringar.
Den storskaliga handeln lockar till överkonsumtion av både livsmedel
och andra varor. Utbyggnaden uppmuntrar en livsstil som bygger på hög
konsumtion och dålig hushållning med resurser.
Utbyggnaden av handel på Nordbyslätten innebär att jordbruksmark tas
i anspråk. I ett större perspektiv innebär exploatering på jordbruksmark
generellt att möjligheten till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion
begränsas.
2. Påverkan på vatten
Handelsetableringarna med stora hårdgjorda ytor har försvårat
dagvattensituationen i området. Det har lett till översvämningar inom
handelsområdena vid skyfall och till utsläpp av förorenat vatten till
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Kobbungsbäcken. De planerade utbyggnaderna av handelsområdena i
Nordby och Svinesund kommer att ge större maxflöden som ger risk för
en försämrad situation. Dagvattenutredningen föreslår åtgärder för att
förbättra detta. Fördröjningsmagasin föreslås för att jämna ut flödena och
även rena vattnet till viss del. Dagvattnet från parkeringsytorna föreslås
även att renas genom oljeavskiljare. Detaljplaneläggning inom området
ger kommunen möjlighet att ställa krav på fördröjning och rening av
dagvatten. Planen ger därför förutsättningar för en minskad risk för
översvämningar och en förbättrad vattenkvalitet i Kobbungsbäcken och
anslutande kustvatten. Påverkan under byggskeden behöver tas i beaktande
när en bedömning av betydande miljöpåverkan görs i framtida planering.
Omledning, urgrävning och rensning av Kobbungsbäcken kan påverka
vattendragets vattenkvalitet och dess växt- och djurliv, i synnerhet
under byggskedet. Det finns inget underlag för att bedöma om påverkan
blir betydande. För de föreslagna åtgärderna krävs anmälan alternativt
tillståndsansökan för vattenverksamhet med tillhörande MKB.
Påverkan på bäckens naturvärden får utredas vidare inom ramen för
vattenverksamheten. Åtgärdena kan även kräva dispens från strandskyddsoch biotopskyddsbestämmelserna.
Förslag att bygga ut småbåtshamnar och bryggor innebär generellt att
det finns risk för betydande miljöpåverkan. Komplettering av befintliga
anläggningar är ofta att föredra från miljösynpunkt framför att ta helt nya
områden i anspråk. För att avgöra om utbyggnad kan ske utan betydande
miljöpåverkan behöver de marinbiologiska värdena utredas närmre. För
de föreslagna åtgärderna krävs anmälan alternativt tillståndsansökan för
vattenverksamhet med tillhörande MKB, samt dispens från strandskyddet.
3. Påverkan på landskapsbilden
Handelsutbyggnaden vid Nordby med sina storskaliga byggnader kommer
att påverka landskapsbilden i området markant. Området är dock väl
avgränsat mot omgivningarna och de nya byggnaderna kommer att synas
på längre håll framförallt från väg 1040.
Platsen i fråga kommer att förvandlas från ett öppet jordbrukslandskap med
delvis ålderdomlig karaktär, till ett storskaligt och modernt handelsområde.
Delar av utredningsområdet är redan idag starkt påverkade av befintlig
handelsetablering som kontrasterar markant mot omgivande landskap. Det
område som av kommunen pekats ut som värdefullt ur kulturmiljösynpunkt
påverkas inte nämnvärt då befintlig handelsetablering skärmar av mot norr.

Jämförelse mellan planförslaget och nollalternativet

Det är större risk för betydande miljöpåverkan i planförslaget jämfört med
nollalternativet i och med den stora utbyggnaden av handeln. Den stora
utbyggnaden av handelsområdena som förslaget innebär kommer leda till
konsekvenser både lokalt och regionalt/globalt.
I och med de utökade ytorna för handels- och besöksverksamhet
kommer trafikmängder, buller, utsläpp och dagvattenproblematik att
öka. De tillkommande utbyggnaderna leder också till ett större ingrepp i
landskapsbilden än nollalternativet. Den utbyggnad av trafikinfrastruktur,
dagvattenanläggningar samt inrättande av kommunalt verksamhetsområde
för VA som föreslås i planförslaget bedöms leda till en förbättrad situation
avseende trafiksäkerhet och utsläpp till vatten jämfört med nollalternativet.
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Åtgärder och uppföljning

För de aspekter som bedömts kunna leda till en betydande miljöpåverkan
har åtgärder föreslagits:

Ökande transporter och resursförbrukning
Vid planläggning i form av detaljplan och vägplan ansvarar kommunen
respektive Trafikverket för att riktvärden för buller vid bostad följs.
Utbyggnad gång- och cykelvägar kan tillsammans med en förbättrad kollektivtrafik innebära att den förväntade trafikökningen begränsas, vilket
har en positiv inverkan på bland annat klimat och luftkvalitet. Den utbyggnad av handel och besöksnäring som planen föreslår kan i sig leda till att
kollektivtrafiken förbättras genom tätare turer och rutter. Kommunen har
viss möjlighet att påverka kollektivtrafiken i samråd med Västra Götalandsregionen. Vid detaljplaneläggning av handelsområden bör busshållplatser placeras strategiskt i förhållande till större entréer för att underlätta
resor med kollektivtrafik. Genomförande och finansiering av gång- och
cykelvägar bör säkerställas i exploateringsavtal i samband med detaljplaneläggning eller i andra avtal med exploatörerna.

Vatten
Dagvattenutredningen som tagits fram föreslår att fördröjningsmagasin
ska anläggas vid Nordby och Svinesund handelsetableringar.
Fördröjningsmagasinen ska jämna ut vattenflödena till Kobbungsbäcken
för att därigenom undvika översvämningar vid handelsetableringarna.
Magasinen renar även det inkommande dagvattnet och flödena till
Kobbungsbäcken blir genom dessa magasin jämna vilket är positivt för
vattendraget. Allt vatten från parkeringsytorna ska även passera genom
oljeavskiljare innan det släpps vidare ut i fördröjningsmagasinen och
därefter i Kobbungsbäcken.
I detaljplaneskedet ska dagvattenutredningen kompletteras med en nulägesutredning som fastställer vattenkvaliteten och den biologiska statusen
i dagvattnet och i Kobbungsbäcken. I kommande detaljplaner ska en skötselplan för dagvattenhanteringen ingå med adekvata uppföljningsprogram
för vattenkvalitet och biologisk status. Ytor för fördröjning av dagvatten
ska säkerställas i detaljplan. Genomförandet av dagvattenanläggningar bör
säkerställas i exploateringsavtal i samband med detaljplaneläggning.
Dagvattenhanteringen är exploatörernas ansvar. Kommunen ansvarar för
kontroll av åtgärderna via miljöförvaltningen. Åtgärderna vid Kobbungsbäcken innebär anmälan alternativt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet med tillhörande MKB (MB 11 kap).
För utbyggnad av befintliga bryggor och utbyggnad av befintlig småbåtshamn
vid Lunneviken krävs anmälan alternativt ansökan om vattenverksamhet
(MB 11 kap).

Landskapsbild
I planen ges rekommendationer avseende placering och utformning av
byggnader för att minimera påverkan på landskapsbilden. Påverkan på
landskapsbilden behöver studeras närmare i samband med att detaljplaner
och vägplaner tas fram.
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i
miljölagstiftningen gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt. De används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem och
beskrivs närmare i miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm kan
till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten.
Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt
område, till exempel ett län eller en kommun.
För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för:
• buller
• luft
• vattenkvalitet

Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen
tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå de nationella
miljömålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika
direktiv inom EU.
För den fördjupade översiktsplanen är miljökvalitetsnormerna för vatten
och utomhusluft aktuella. Här beskrivs dessa lite mer.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten används för att ange krav på vattnets
kvalitet i flera olika avseenden. Vattenkvaliteten bedöms utifrån
en mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på vattnets
vattenstatus. De grundläggande kvalitetskraven, som uttrycks i form av
miljökvalitetsnormer, syftar till att alla vattenförekomster ska uppnå minst
god status vid en viss tidpunkt.
Miljökvalitetsnormer finns fastställda för ytvattenförekomsterna Singlefjorden, Inre Singlefjorden, Idefjorden och Kobbungsbäcken. Idefjorden
har vid den senaste klassningen bedömts ha en otillfredsställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status med
en förlängd tidsfrist till 2021. Singlefjorden och Inre Singlefjorden har en
måttlig ekologisk status. God ekologisk status ska uppnås till 2021. Kobbungsbäcken har en måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är att
god ekologisk status ska uppnås till 2027. Samtliga fyra vattenförekomster
har problem med övergödning vilket påverkar den ekologiska statusen.
Den kemiska statusen uppnår ej god i samtliga fyra ytvattenförekomster.
Halterna av bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver i fisk bedöms
överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det
går inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska halterna.
Vattenmyndigheten har därför beslutat om ett generellt undantag i form av
ett mindre strängt krav för PBDE, kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus.
De nuvarande halterna av PBDE och kvicksilver (december 2015) får dock
inte öka.
Väster om Nordby handelsområde finns en preliminär grundvattenförekomst
benämnd Nordbo. Grundvattenförekomsten har klassningen god kemisk
grundvattenstatus och god kvantitativ status. Miljökvalitetsnormen innebär
att god status ska bibehållas.
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Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft syftar till att skydda människors
hälsa och miljön. Det finns idag normer för kvävedioxid/kväveoxider,
partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik,
kadmium, nickel och bens(a)pyren.

FÖP Nordby-Svinesund | Strömstads kommun | 87

DEL 4

Vad blir konsekvenserna för miljön?

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och luft

Planförslaget innebär ökade utsläpp av dagvatten till Kobbungsbäcken och till
havet. För att undvika negativ påverkan på Kobbungsbäcken och omgivande
kustvattenområden, samt för att medverka till att miljökvalitetsnormerna
för vatten kan nås krävs att de föreslagna dagvattenåtgärderna i denna
plan genomförs. Dagvattenutredningen föreslår fördröjningsmagasin
kompletterat med oljeavskiljare. Fördröjningsmagasinen ska rena det
inkommande vattnet med avseende på bland annat partiklar, fosfor, kväve
och tungmetaller samt även jämna ut flödena till bäcken. Reningseffekten
varierar med bland annat storlek och utformning och stor vikt måste läggas
vid utformningen av magasinen. Den exakta utformningen ska bestämmas
i samband med detaljplanearbetet. Oljeavskiljarna ska placeras så att
vattnet från parkeringsytorna passerar dessa. Val av storlek på avskiljarna
är viktig för att säkerställa att avsedd effekt uppnås.
Med rätt utformning av de förslag som dagvattenutredningen föreslår
görs bedömningen att miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas
negativt. Ett uppföljningsprogram med provtagning av vattenkvaliteten i
Kobbungsbäcken behöver tas fram för att säkerställa detta.
Ytvattenstatusen i Kobbungsbäcken och omgivande kustvatten bedöms
påverkas positivt om ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp inrättas enligt förslag i denna plan. I det kommunala reningsverket
blir skyddsnivån hög och utsläpp av gödande ämnen till vattendrag och
kustvatten begränsas.
Planförslaget innebär att utsläppen till luft kommer att öka på grund av en
ökad mängd trafik. Eftersom inga mätningar av nuläget eller beräkningar
utifrån den förväntade trafikökningen har gjorts är det svårt att veta om det
finns risk att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Hälsoskadliga halter
av luftföroreningar från vägtrafik uppstår vanligtvis i slutna gaturum
med hög trafikintensitet i städer. Luftomsättningen bedöms vara god runt
berörda vägavsnitt och risken att människor utsätts för luftföroreningar över
MKN är sannolikt liten. Mätningar av luftföroreningar samt bedömning av
hur den ökade trafiken påverkar halterna behöver göras i samband med att
detaljplaner och vägplaner tas fram.
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Avstämning mot miljömål

Begränsad klimatpåverkan

Nationella miljömål

Frisk luft

Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton
miljökvalitetsmål och tjugoåtta etappmål. Generationsmålet anger
inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Mer information om miljömålen finns på www.miljomal.se.

Lokala miljömål

Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö

Strömstad kommun tog 2010 fram lokala miljömål där kommunen valde att
fokusera på fyra av de 16 miljömålen. Dessa var:
• Begränsad klimatpåverkan

Ingen övergödning

• Giftfri miljö

Levande sjöar och
vattendrag

• Hav i balans samt levande kust och skärgård

Grundvatten av god kvalitet

• God bebyggd miljö

I det fortsatta arbetet har kommunen antagit ett mål om att bli fossiloberoende
senast 2030. Kommunen arbetar för närvarande med följande mål för
klimat, miljö och hållbarhet:
• minska miljöpåverkan från transporter

Hav i balans samt levande kust
och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar

• få fler att cykla, gå och använda kollektivtrafik istället för bilen

Ett rikt odlingslandskap

• effektivare energianvändning
• skapa delaktighet i miljöarbetet

Storslagen fjällmiljö

• biologisk mångfald och ekosystem-tjänster

God bebyggd miljö

• öka återanvändning och återvinningen av avfall
• minska spridningen av skadliga kemikalier

Ett rikt växt- och djurliv

• öka andelen mat som är ekologisk eller närproducerad och märkt enligt

Fairtrade.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Det lokala miljöarbetet är till stor del inriktat på miljöpåverkan från
kommunens egna verksamhet. Det är därför mer relevant att göra en
avstämning mot de nationella miljömålen i denna plan. Nedan görs en
avstämning mot samtliga nationella miljömål undantaget Storslagen
fjällmiljö som inte bedöms relevant för planen. En avstämning görs även
mot kommunens mål om att bli fossiloberoende senast 2030.
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan och kommunens mål om att bli fossiloberoende senast 2030 motverkas av planförslaget. Externhandel bygger till stor del på transporter med bil. Utbyggnaden av handel bedöms
innebära att fordonstrafiken till och från handelsområdena ökar med 75%.
Ökningen utgörs både av personbilstransporter och lastbilstransporter. De
ökade transporterna leder till ökade utsläpp av växthusgaser, vilket påverkar klimatet negativt.
Miljömålet Frisk luft motverkas av planförslaget. Ökad fordonstrafik ger
ökade utsläpp av ämnen och partiklar till luften som är hälsoskadliga för
människor. Luftföroreningar påverkar även djur, växter och kulturvärden
negativt.
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Målet om Bara naturlig försurning motverkas av planförslaget. Ökad fordonstrafik ger ökade utsläpp av försurande ämnen. Nedfall av försurande
ämnen på mark och vatten påverkar växt- och djurliv negativt. Försurning
bidrar även till ökad korrosion, vilket bland annat påverkar hällristningar
och nedgrävda rörledningar.
Miljömålet Giftfri miljö kan i viss mån motverkas av de varor som erbjuds
i handelsområdet och av den påverkan som sker i samband med utbyggnad
av handelsetableringar och annan exploatering i området. Påverkan kan ske
på annan plats genom, exempelvis i samband med tillverkning eller avfallshantering. Användningen av farliga kemiska ämnen minskar, bland annat
genom ökad kunskap och skärpt lagstiftning inom området.
Miljömålet Ingen övergödning påverkas både positivt och negativt av planförslaget. Utsläpp av gödande ämnen från enskilda avlopp minskar genom
att delar av bebyggelsen inom planområdet sannolikt kommer kunna anslutas till kommunalt VA-nät. Ökad trafik ger ökade utsläpp av kväveoxid
som bidrar till övergödning.
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag kan påverkas positivt av planförslaget. En förbättrad rening av dagvatten och inrättande av kommunalt
verksamhetsområde för VA kan påverka Kobbungsbäcken positivt. Påverkan är beroende av vilka åtgärder som genomförs i senare planerings- och
byggskeden.
Målet om Hav i balans och levande kust och skärgård påverkas till stora
delar positivt av planförslaget. Planen har en inriktning mot bevarande och
utveckling av natur- och kulturmiljövärden samt värden för friluftslivet i
kustzonen. En förbättrad rening av dagvatten och inrättande av kommunalt
verksamhetsområde för VA kan främja målet. Komplettering av brygganläggningar kan däremot ha en negativ påverkan.
Miljömålet Levande skogar främjas av planförslaget. Skogar med höga naturvärden finns främst längs kustområdet, där planen har en inriktning mot
bevarande av naturvärden.
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap motverkas av planförslaget. Exploatering föreslås inom ett ålderdomligt jordbrukslandskap. Målet motverkas
både genom att jordbruksmarken förlorar sitt värde för livsmedelsproduktion och genom att de natur- och kulturmiljövärden som finns i jordbrukslandskapet riskerar att påverkas negativt eller försvinna.
Målet om God bebyggd miljö motverkas av planförslaget. Handelsetableringar i externa lägen bidrar inte till utvecklingen av en hållbart och hälsosamt samhälle.
Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv påverkas både positivt och negativt
av planförslaget. Längs kustzonen, där planen har en inriktning mot att
bevara och återskapa naturvärden kan planen ha en positiv inverkan. Utbyggnad av handel och vägar kan däremot påverka växt- och djurlivet i de
inre delarna av planområdet negativt.
Planförslaget bedöms inte påverka miljömålen Skyddande ozonskikt, Säker
strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker i någon
riktning.
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Sociala och ekonomiska konsekvenser

Genom att ta hänsyn till och behandla sociala aspekter i planeringen kan
en god livsmiljö främjas. En god livsmiljö bygger dels på en god fysisk
miljö, dels på andra sociala aspekter som exempelvis hälsa, trygghet, social
gemenskap och delaktighet. En väsentlig utgångspunkt är de nationella
folkhälsomålen. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är ”att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen”.
Även förståelsen av olika befolkningsgruppers skilda behov och förutsättningar är en utgångspunkt för att analysera de sociala konsekvenserna av
en plan.
En god samhällsekonomi är ytterligare en av förutsättningarna för en hållbar
samhällsutveckling. Utgångspunkterna för en god samhällsekonomi är till
exempel en hög sysselsättning, regional balans, rättvis och jämn fördelning
av levnadsstandarder och ekonomisk tillväxt.
Planen möjliggör en omfattande utbyggnad av kommersiell service. Handeln i Nordby/Svinesundsområdet riktar sig primärt till den norska marknaden. Många inom kommunen arbetar dock inom gränshandeln. Planens
förverkligande innebär att fler arbetstillfällen skapas och ger därmed underlag för en ökande befolkning i kommunen som helhet. Fler arbetstillfällen kan leda till en ökad inflyttning till kommunen vilket ger ökade skatteintäkter och bättre resurser för utbyggnad av kommunal och annan service.
Med planens genomförande väntas antalet arbetstillfällen öka, och efterfrågan på kompetent arbetskraft kan knappast tillgodoses inom kommunen. Inflyttning och arbetskraftsinpendling måste till. Handel domineras
traditionellt av kvinnliga anställda. En ökad handel innebär att kvinnors
möjligheter att få arbete ökar, vilket gynnar jämställdheten. Ett arbete
inom handeln innebär samtidigt ofta deltidsarbete vilket gör att det kan
vara svårt att försörja sig.
Nordby/Svinesundsområdet med dess handelsetableringar stärks som en
betydande regional handelsplats med ett stort samlat varuutbud. Handeln
är en stark, drivande aktivitet för besökare och turister. För boende i
kommunen kan handelsetableringen få positiva konsekvenser genom ett
ökat utbud på närmare håll. Läget gör att denna serviceförbättring till
huvuddel gynnar de bilburna.
För de icke-bilburna i samhället är området mer svårtillgängligt. Kollektivtrafiken till och från Nordy/Svinesund har förbättrats under senare år. Turtätheten är i nuläget tillräckligt bra för att möjliggöra arbetspendling och
besök till området med kollektiva medel. Planförslaget ger förutsättningar
för en ökning av kundunderlaget, vilket även kan ge ett större underlag för
kollektivtrafik och utrymme för ytterligare förbättringar. För att ytterligare
öka möjligheten för den icke-bilburna gruppen att nå handelsetableringarna bör åtgärder på kollektivtrafiken studeras i ett tidigt skede. Den föreslagna gång- och cykelvägen kommer göra det möjligt att röra sig mellan de
olika handelsområdena med cykel eller som gående. Gång- och cykelvägen
föreslås gå fram till Hogdals kyrka som ligger söder om planområdet. Avståndet till centrala Strömstad bedöms vara för långt för att cykeln ska vara
ett realistiskt färdmedel till Nordby/Svinesunds området.
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Länsstyrelsen i Skåne län tog 2008 fram en skrift ”Externhandel i planeringen - en lägesredovisning”. I den redogörs bland annat för den negativa
påverkan externhandel har på en hållbar utveckling. Skriften pekar även på
att utvecklingen i övriga Europa samt i USA delvis går i motsatt riktning
med en minskning av den externa handeln.
Gränshandeln bygger på att norska kunder konsumerar olika varor i Sverige, och att det är förmånligare att handla här med avseende på skatter och
kostnadsläge. Den stora prisskillnaden ligger på mat; främst socker, alkohol och tobak. Förutsättningarna för gränshandeln kan förändras snabbt
genom politiska beslut som inte kan påverkas av lokal hänsyn. Därigenom
kan planförutsättningarna också förändras lika snabbt. Planförslaget ökar
sårbarheten för förändringar i branscherna handel och besöksverksamhet,
som redan i nuläget sysselsätter en relativt stor andel av invånarna i kommunen. En snabb minskning av antalet kunder eller besökare i Nordby/
Svinesund kan ge stora effekter på den lokala arbetsmarknaden.
Strömstads läge är optimalt vad gäller gränshandel mot Norge. Kommunen
angränsar till Norge och inom 10 mil nås exempelvis Oslo-området. Det
är även bra vägstandard till och från Strömstad (E6:an är motorväg).
Gränshandeln i Strömstad har två egentliga konkurrenter i Sverige och
det är Eda och Årjängs handelsetableringar som också vänder sig till den
norska marknaden. Strömstad är störst av de tre gränshandelsområdena.
Enligt handelsutredningen kan samtliga tre etableringar finnas kvar,
och det bedöms finnas en outnyttjad potential i gränshandeln. Enligt
ZÖK´s handelsutredning finns det visst utrymme för mer handel,
främst dagligvaruhandel i Nordby/Svinesund. Utredningen bedömer att
sällanköpshandelns behov av ytor kommer att minska generellt i och med
en ökad e-handel. Sällanköpsvarorna har även ungefär samma prisnivå i
Sverige och Norge och enligt ZÖK är det inte värt att åka så pass långt för
att enbart köpa dessa varor. HUI´s utredning visar däremot att det finns
underlag för mer sällanköpshandel. Utredningarna motsäger varandra till
viss del. Den politiska majoriteten i Strömstads kommun anser att HUI´s
utredning är den utredning som bör ligga till grund för den fortsatta
planeringen.
En utbyggnad av handeln i Nordby/Svinesund begränsar möjligheten för
annan handelsutbyggnad (kopplat till den norska marknaden) i kommunen.
Planer finns för handel i tätorten Skee men frågan är om dessa kommer
att kunna förverkligas om Nordby/Svinesund byggs ut. Vad som händer
med handeln i övriga Bohuslän påverkar egentligen inte gränshandeln.
Gränshandeln bedöms inte heller påverka annan handel i Bohuslän som
främst vänder sig till den svenska marknaden, till exempel Torp i Uddevalla.
För boende i området förbättras framkomligheten genom de förändringar
som föreslås gällande vägar och gång- cykelvägar i området. Föreslagna
bostäder söder om Nordby förskola kan med en tydlig avgränsning mot
angränsande handelsområde bidra till att skapa ett område med tydlig bostadsinriktning i Nordby. Det kan i sin tur stärka den lokala identiteten för
boende i förhållande till de stora handelsetableringarna. I övrigt är de sociala konsekvenserna för boende i området till stor del beroende av den personliga upplevelsen av att ha en större handelsetablering i närområdet. På
Nordbyslätten och längs väg 1040 finns ett fåtal boende vars boendemiljö
kan påverkas på ett mer påtagligt sätt när handels- och besöksverksamheten expanderar i området. I vissa fall kan handelsetableringar hamna nära
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bostaden, i andra fall kan bostäder hamna innanför den föreslagna ringvägen. I de fall påverkan på boendemiljön blir påtaglig bör boende erbjudas
inlösen. Om inlösen av någon anledning inte är möjligt krävs stor hänsyn
till boendemiljön i den fortsatta planeringen.

Barnperspektiv

Enligt FN:s barnkonvention skall barns bästa sättas i främsta rummet.
Enligt konventionens fyra grundprinciper som ska väga tungt och vara
vägledande i tolkningen av konventionens krävs att:
• Alla barn och ungdomar ska behandlas lika, ingen ska diskrimineras

oavsett kön, ras, handikapp, ålder mm (artikel 2).

• Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som rör dem (artikel 3).
• Barns rätt till liv och utveckling till det yttersta av sin förmåga ska säker-

ställas (artikel 6).

• Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem, att ge barn och

ungdomar möjligheter att påverka (artikel 12).

En metod att pröva vad som är bäst för barnen i planeringsarbete är att genomföra en barnkonsekvensanalys (BKA). En sådan analys har inte utförts
som en del av arbetet med konsekvensbeskrivningen. Tillgång till grönområden, utbud av lekplatser och ytor för spontanidrott är viktiga aspekter som bör beaktas i samhällsplaneringen. Tillgänglighet mellan bostad,
skola och fritidsaktiviteter och att dessa miljöer är trygga och säkra är även
viktiga aspekter.
De förslag som föreslås i FÖP:en som kan vara positiva ur ett barnperspektiv
får anses vara utbyggnaden av gång- och cykelvägar, allmänna grönytor,
vissa inslag i besöksnäringen samt åtgärder kopplade till friluftslivet.
Barnperspektivet bör tas med i kommande detaljplanearbeten.
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