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Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda 
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Sammanträdets öppnande
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Val av justerare
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Anmälan om övrig fråga
13.00-13.30 Carina Dalenius
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14.45-14.55 Peter Dafteryd
15.00-15.20 Terése Lomgård
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Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 KS/2020-0164 Carina Dalenius

2 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 KS/2021-0002 Carina Dalenius

3 Kommunstyrelsens överföring av investeringar 
2020-2021
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5 Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: 
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KS/2020-0627 Carsten Sörlie

6 Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2020 KS/2020-0573 Natalia Larsson

7  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - ansökan om 
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KS/2020-0499 Elin Solvang

8 NORD-KOSTER 1:109 - ansökan om planbesked KS/2020-0528 Elin Solvang

9 Handlingsplan - Svåra störningar i elförsörjning KS/2020-0643 Peter Dafteryd
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KS/2020-0164

KSau § 13 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020.

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd och styrelse ska enligt reglementet för intern kontroll, årligen anta 
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen följs upp 
årligen. Denna rapport sammanfattar uppföljningen av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2020.

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens 
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den 
interna kontrollen. Några av de områdens som ingått i internkontrollplanen är 
dock under utveckling och bör följas även under nästa år.

Momshanteringen har stärkts under året och vår uppföljning visar även att det 
finns goda rutiner för rapportering av frånvaro.

Årets tillsyn av dataskyddsombudet har förskjutits i tiden och den rapport som 
kommer under våren 2021 bör därför följas upp i internkontrollplanen för 2021. 
Åtgärder behöver fortsatt vidtas för att stärka den interna kontrollen när det 
gäller upphandling och inköp samt lokalförsörjning varför även de områdena 
föreslås för internkontrollplanen 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2021-01-07
Uppföljning av kommunstyrelsen internkontrollplan 2020
 

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

Ärendet
Varje nämnd och styrelse ska enligt reglementet för intern kontroll, årligen anta 
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen följs upp 
årligen. Denna rapport sammanfattar uppföljningen av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2020.

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens 
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den 
interna kontrollen. Några av de områdens som ingått i internkontrollplanen är 
dock under utveckling och bör följas även under nästa år. 

Momshanteringen har stärks under året och vår uppföljning visar även att det 
finns goda rutiner för rapportering av frånvaro. 

Årets tillsyn av dataskyddsombudet har förskjutits i tiden och den rapport som 
kommer under våren 2021 bör därför följas upp i internkontrollplanen för 2021. 
Åtgärder behöver fortsatt vidtas för att stärka den interna kontrollen när det 
gäller upphandling och inköp samt lokalförsörjning varför även de områdena 
föreslås för internkontrollplanen 2021. 

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2021-01-07
Uppföljning av kommunstyrelsen internkontrollplan 2020
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Carina Dalenius
controller
0526-194 31
carina.dalenius@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten
Carina Dalenius Controller
Kommunrevisionen
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Internkontrollplan 2020

Denna rapport sammanfattar uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2020.

Rapporten inleds med en sammanfattning av viktiga iakttagelser från årets 
uppföljningsarbete. Därefter följer ett avsnitt per genomförd kontroll. 

Uppföljningen av intern kontroll har under 2020 avsett följande områden:

 Styrning och samordning av informationshantering, GDPR och it-säkerhet 
 Momshantering
 Upphandling och inköp
 Lokalförsörjning
 Bristande rapportering av frånvaro

Sammanfattning 

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter inte 
uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den interna kontrollen. Några av de 
områdens som ingått i internkontrollplanen är dock under utveckling och bör följas även 
under nästa år. 

Momshanteringen har stärks under året och vår uppföljning visar även att det finns goda 
rutiner för rapportering av frånvaro. 

Årets tillsyn av dataskyddsombudet har förskjutits i tiden och den rapport som kommer 
under våren 2021 bör därför följas upp i internkontrollplanen för 2021. Åtgärder behöver 
fortsatt vidtas för att stärka den interna kontrollen när det gäller upphandling och inköp 
samt lokalförsörjning varför även de områdena föreslås för internkontrollplanen 2021. 
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1 Styrning och samordning av informationshantering, GDPR 
och it-säkerhet

1.1 Syfte och kontrollmoment
Brister i kommunens informationssäkerhet och rutiner för hantering av personuppgifter 
kan innebära en risk för bristande följsamhet till lagstiftning och eventuell sanktionsavgift.

Syftet är att säkerställa följsamhet till dataskyddsförordningen samt att stärka kommunens 
systematiska informationssäkerhetsarbete. 

De kontrollmoment som skulle genomföras var att säkerställa att de åtgärder som 
dataskyddsombudet föreslår åtgärdas.

1.2 Resultat av kontrollen
Implementationen av den nya lagstiftningen har genomförts i projektform under år 2018 
och 2019. Åtgärdsplan efter tillsynsrapport 2019 är hanterad och vid tillsyn 2020 
rapporterades att åtgärdsplanen uppfyllts. Förändringsinsatserna är därmed avslutade och 
ingår nu i arbetet med systematisk kvalitetsuppföljning, vilket samordnas av 
informationssamordnaren. 

Dataskyddsombudet har under hösten 2019 lämnat en första tillsynsrapport för 
kommunens arbete från och med 25 maj 2018 till och med mars 2019. Tillsynsrapporten 
omfattar anpassning av personuppgiftshanteringen till nya dataskyddsförordningen. 
Rapporten har förankrats per ansvarig nämnd. Åtgärdsplaner per nämnd liksom för 
kommunövergripande personuppgiftshantering har tagits fram. Årets tillsyn genomfördes 
digitalt i september 2020. Utifrån situationen med covid-19 försköts tillsynen, utifrån 
förhoppningen att kunna genomföra den vid ett fysiskt möte. Tillsynsrapport för år 2020 
beräknas inkomma under första kvartalet 2021.

Strömstads kommun deltar i Västragötalandsregionens program, informationssäkerhet 
2020. Uppdraget som informationssäkerhetssamordnare är inkluderat i tjänsten som 
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utvecklingsstrateg, vilken organisatoriskt ligger under avdelningen för kansli och 
kommunikation.

1.3 Kommentar och åtgärder
På grund av att årets tillsyn förskjutits i tiden och tillsynsrapporten för 2020 kommer 
under våren 2021, föreslår vi därför att granskningsområdet följs även under år 2021.

2 Momshantering

2.1 Syfte och kontrollmoment
Det finns risk för att brister i den interna kontrollen kring återsökning av moms kan 
innebära ekonomisk skada för kommunen. 

De kontrollmoment som skulle genomföras var att säkerställa att ekonomiavdelningen och 
berörda förvaltningar har en tillräcklig kompetens samt att upprätta rutiner och säkerställa 
att de följs. 

2.2 Resultat av kontrollen
På ekonomiavdelningen har en ny ekonom anställts som är ansvarig för att hålla sig 
uppdaterad i momsfrågor. 

En översyn har gjorts av extern konsult (Qvalia) av kommunens momsredovisning för 
perioden 2017 till 2019 för att utreda om all moms har återsökts i kommunkontosystemet. 
Genomgången medförde att kommunen kunde återsöka 2,3 mnkr. Översynen medförde 
även att vi fick en bättre kunskap om vilka kostnader som kan återsökas och denna 
kunskap kunde även spridas i förvaltningarna. 

Ekonomiavdelningen har även stärkt upp redovisningen av moms genom nya rutiner och 
en ny momsrapport i ekonomisystemet.
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2.3 Kommentar och åtgärder
Vår bedömning är att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att säkerställa en korrekt 
hantering av momsfrågorna i kommunen. Även framöver planerar vi att anlita extern part 
för att genomföra översyn av att momsåtersökning i kommunkontosystemet. 

3 Upphandling och inköp

3.1 Syfte och kontrollmoment
Risk att upphandling inte sköts i enlighet med lagstiftning, interna regler och rutiner samt 
ingångna avtal. Granskningen syftar till att säkerställa att kommunen följer lagar och 
regler avseende inköp och upphandling samt att vi har ramavtal där det behövs. 

3.2 Resultat av kontrollen
Under 2019 gjordes en granskning av upphandling och inköp av kommunrevisionen och 
slutlig rapport erhölls i februari 2020. Rapporten pekade på att kommunstyrelsen i 
huvudsak säkerställt att upphandlingar av kommunövergripande ramavtal sker i enlighet 
med lagkraven och kommunens inköp- och upphandlingspolicy. Granskningen visade 
dock på brister i dokumentation mot kommunens riktlinjer och lagen om offentlig 
upphandling. De rekommendationer som kommunrevisionen gav kommunen var: 

 Stärka den centrala upphandlingsfunktionen i syfte att säkerställa att ramavtal kan 
träffas när så är möjligt och lämpligt samt att erforderligt stöd kan erbjudas 
kommunens förvaltningar vid inköp och upphandlingar. 

 Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och nämndövergripande 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU) och de egna styrdokumenten. 

 Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 
kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

 Tillse att rutiner utarbetas i syfte att säkerställa avtalstrohet mot tecknade ramavtal. 
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 Tillse att det upprättas rutiner för avtalsuppföljning och leverantörskontroll för 
direktupphandlingar. 

En stickprovskontroll har genomförts av kommunledningsförvaltningens gjorda 
direktupphandlingar januari till oktober år 2020. Av de tio slumpmässigt valda inköpen 
saknades dokumentation för fyra av inköpen. 

3.3 Kommentar och åtgärder
I kommunledningsförvaltningens svar till kommunrevisionen föreslås nedanstående 
åtgärder för att åtgärda de brister som identifierats i granskningsrapporten.

1. Stärka den centrala upphandlingsenheten.

 Utöka kapaciteten på den centrala upphandlingsenheten med 20 % av en 
heltidstjänst genom intern omfördelning av arbetsuppgifter.

Dock är det inte enbart en fråga om kapacitet utan ansvaret att identifiera behovet av 
ramavtal ligger på samtliga förvaltningarna, därför bör:

 Förvaltningarna genomföra en inventering av sina inköp i syfte med att identifiera 
områden där det idag saknas avtal. 

 Upprätta årshjul som identifierar befintliga ramavtal och återkommande behov 
samt upphandlingar beslutade i investeringsbudget. Årshjulet ska kommuniceras 
till upphandlingsavdelningen inför kommande budgetår.

Upphandlingsenheten kommer tillsammans med kommunledningsförvaltningens 
controllers initiera ett arbete med inventering av avtalslösa områden och upprättande 
av årshjul.

2. Säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och kommunens 
styrdokument.

 Utsedda beställare i förvaltningarna har efter granskningens genomförande 
genomgått en intern beställarutbildning. I utbildningen får beställarna genomgång 
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av grunderna i LOU, direktupphandling, intern policy och riktlinjer för inköp samt 
vårt e-handelsverktyg Marknadsplats. Syftet med utbildningen är att få en mer 
professionell beställarorganisation samt minska antalet sällanbeställare. Endast 
utsedda beställare får genomföra inköp och ges tillgång till Marknadsplats. 
Utbildningar kommer genomföras löpande vid behov. 

 Information kommer att läggas in på intranätet i form av utbildningsunderlag för 
beställare, manual för Marknadsplats samt en instruktionsvideo för Marknadsplats.

 Gällande riktlinjer och policy för inköp kommer att ses över och förtydligas. 
 Kommunstyrelsens delegationsordning har förenklats och förtydligats för att öka 

möjligheten till efterlevnad av delegationsbeslut. Utbildning av delegationsordning 
samt hur besluten ska dokumenteras i W3D3 kommer att genomföras under hösten 
2020. 

3. Stärka styrelsens uppföljning av inköp/upphandlingsverksamheten. 

 Att den interna kontrollplanen omfattas av stickprovskontroller som berör 
förvaltningens inköp/upphandling.  

 Utbildning kring hur ett delegationsbeslut registreras i w3d3. När 
delegationsbesluten registreras i w3d3 kommer de vara en del i underlagen vid 
styrelses återkommande möte. 

4. Säkerställa avtalstrohet mot tecknade ramavtal

 Implementering av det nya e-handelssystemet Marknadsplats under våren 2020 har 
medfört att det nu finns många fler ramavtalsleverantörer registrerade.

 Ett arbete ska även startas med att identifiera och registrera befintliga ramavtal 
liksom att föra in de kommunala bolagens ramavtal som kommunen har rätt att 
göra inköp ifrån.  

5. Avtalsuppföljning samt leverantörskontroll för direktupphandlingar
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 Förvaltningen kommer att införskaffa ett analysverktyg för uppföljning och 
kontroll av inköp.

 Leverantörskontroll finns att tillgå via tjänsten SYNA. Skrivelse gällande krav av 
kontroll kommer att ses över och vid behov tydliggöras i riktlinjer för inköp och 
upphandling. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att riskområdet följs även i nästkommande års 
internkontrollplan. 

4 Lokalförsörjning

4.1 Syfte och kontrollmoment
Bristande systematik i kommunens lokalförsörjning kan leda till ett ineffektivt 
lokalutnyttjande. Syftet är att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning i 
lokalförsörjningsprocessen och ta fram rutiner. I kontrollmoment som skulle genomföras 
vara att upprätta riktlinjer och rutiner för lokalförsörjningsprocessen. 

4.2 Resultat av kontrollen
Under år 2020 har EY granskat kommunens lokalförsörjningsprocess (Dnr KS 2020-
0062). De huvudsakliga resultat som framkommit av granskningen var att: 

 Roller och ansvarsfördelning, så som angivet i reglementen och delegationsordning, 
inte efterlevs samt upplevs vara otydliga i praktiken. Vidare saknas ett 
sammanhållet styrdokument samt en central funktion avseende lokalförsörjning.

 Det saknas riktlinjer och rutiner för samverkan dels mellan förvaltningar, dels 
mellan förvaltningar och bolagen. Viss samverkan sker, men inte utifrån fastställda 
eller förankrade rutiner.

 Det saknas en lokalbehovsanalys för kommunen. Därtill saknas det ett 
sammanhållet arbetssätt med tillräckliga underlag för beslut kopplade till 
kommunens lokalförsörjning.
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 Det saknas rutiner och riktlinjer både avseende nämndernas och bolagens egen 
uppföljning i lokalförsörjning, men även avseende nämndernas och bolagens 
uppföljning till den ansvariga kommunstyrelsen.

Under året har kommunens ekonomichef varit övergripande ansvarig för lokalfrågorna i 
kommunen. Under perioden har åtgärder vidtagits som att införa skriftliga beställningar 
och varje förvaltning har utsett en ansvarig för lokalfrågor. 

Kommundirektören har i budgetprocessen önskat utökade medel för att anställa en 
lokalförsörjningssamordnare. 

4.3 Kommentar och åtgärder
Ett första steg har varit att anställa en lokalsamordnare. Under kommande år kommer 
följande åtgärder att vidtas:

 Lokalsamordnaren får i uppdrag se över relevanta styrdokument samt att förankra 
och förtydliga ansvarsfördelningen med respektive förvaltning samt bolagen. 

 En lokalförsörjningsplan ska tas fram. Syftet med en strategisk 
lokalförsörjningsplan är att ge förutsättningar för att med god framförhållning 
kunna planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler. 
Underlaget ska användas för att bedöma framtida investeringsbehov samt ge en 
samlad bild av kommunens lokalkostnader. 

 Lokalsamordnaren ska fungera som ett stöd i samtliga förvaltningars arbete att ta 
fram en lokalbehovsanalys som ger förvaltningarna relevanta underlag för deras 
lokalbehov på kort och lång sikt.

 Lokalsamordnaren ska ta fram tydliga riktlinjer och rutiner för hur samverkan 
mellan förvaltningar och bolag ska se ut och implementera dessa för att säkerställa 
en effektiv lokalförsörjning och undvika investeringar i lokaler som inte är 
ändamålsenliga.

 Lokalsamordnaren tar fram rutiner för uppföljning av om lokalerna är 
kostnadseffektiva och ändamålsenliga till respektive förvaltning. Förvaltningarna 
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rapporterar till nämnd som i sin tur rapporterar till styrelsen som har det 
övergripande ansvaret för lokalförsörjningsprocessen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att riskområdet följs även i nästkommande års 
internkontrollplan. 

5 Rapportering av frånvaro

5.1 Syfte och kontrollmoment
Brister i rapporteringen av frånvaro leder till felaktiga löneutbetalningar och felaktig 
information om kommunens sjukfrånvaro. Syftet med granskningsområdet är att 
säkerställa en riktig hantering av sjukfrånvaro och löneutbetalningar. 

5.2 Resultat av kontrollen
Sjukfrånvaron för kommunens som helhet har ökat från 6.97 % till 7.89 %. Samtliga 
förvaltningars sjukfrånvaro har ökat förutom tekniska förvaltningens. 

Coronapandemin kan ha påverkat sjukfrånvarorapporteringen genom att vissa 
medarbetare har kunnat arbeta hemifrån även vid lättare symptom. Samtidigt har 
Försäkringskassans ändrade rutiner kring karensavdrag möjligtvis ökat rapporteringen då 
man kunnat eftersöka pengar för karensavdraget hos Försäkringskassan. 

Tio slumpmässigt utvalda chefer har tillfrågats om deras enhet har rutiner för 
sjukfrånvaroanmälan och om det i dessa rutiner ingår kontroll av att frånvaron läggs in i 
Självservice. Samtliga tillfrågade enhetschefer utom en har redogjort för sina rutiner och 
att de även innefattar kontroll av frånvaron i Självservice. 

Rutinerna för sjukfrånvaro är verksamhetsanpassade och har inte förändrats i och med 
coronapandemin vilket kan tolkas som att rutinerna fungerar väl i verksamheterna.   
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5.3 Kommentar och åtgärder

Vår bedömning är att det finns goda rutiner på plats för att säkerställa 
sjukfrånvarorapporteringen och att granskningsområdet inte behöver följas i 
internkontrollplanen 2021. 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-20

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

KS/2021-0002

KSau § 14 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder ska varje år, med utgångspunkt i 
reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan 
för uppföljning av den interna kontrollen avseende respektive nämnds/styrelses 
verksamhet. Granskningsområden i planen ska väljas ut med utgångspunkt från en 
konsekvens- och sannolikhetsbedömning. Nämndernas och styrelsens planer ska 
antas senast under mars månad.

I planen ska framgå:

 Vad som ska granskas under året.
 Vem som är ansvarig för granskningen.
 När granskningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen
 Genomförd riskanalys.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2021. Planen 
omfattar sex områden som har valts ut med bakgrund av bifogad riskanalys. 
Områdena är GDPR, kompetensförsörjning, upphandling och inköp, 
lokalförsörjning, informationssäkerhet, näringsliv och arkivering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-07
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2021.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-01-07 Ärende: KS/2021-0002
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Ärendet
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder ska varje år, med utgångspunkt i 
reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan 
för uppföljning av den interna kontrollen avseende respektive nämnds/styrelses 
verksamhet. Granskningsområden i planen ska väljas ut med utgångspunkt från en 
konsekvens- och sannolikhetsbedömning. Nämndernas och styrelsens planer ska 
antas senast under mars månad.

I planen ska framgå: 

 Vad som ska granskas under året. 
 Vem som är ansvarig för granskningen. 
 När granskningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen
 Genomförd riskanalys.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2021. Planen 
omfattar sex områden som har valts ut med bakgrund av bifogad riskanalys. 
Områdena är GDPR, kompetensförsörjning, upphandling och inköp, 
lokalförsörjning, informationssäkerhet, näringsliv och arkivering.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Ekonomiskt perspektiv, Juridiskt perspektiv
Internkontrollplanen utgår från en genomförd riskanalys i vilken en bedömning av 
vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser varje riskområde kan 
innebära för kommunen. 

Miljöperspektiv, Folkhälsoperspektiv, Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.



2 (2)

2021-01-07 Ärende: KS/2021-0002

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-07
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Carina Dalenius
controller
0526-194 31
carina.dalenius@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten



Internkontrollplan 2021
Diarienummer: KS/2021-0002

Kommunstyrelsen



2021-01-04

Internkontrollplan 2021 – kommunstyrelsen

Dnr: KS/2021-0002

Förutsättningar
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder ska varje år, med utgångspunkt i reglemente och 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
avseende respektive nämnds/styrelses verksamhet. Granskningsområden i planen ska väljas ut med 
utgångspunkt från en konsekvens- och sannolikhetsbedömning. Nämndernas och styrelsens planer ska antas 
senast under mars månad.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till styrelsen i den omfattning som 
fastställs i internkontrollplan, dock minst årligen i samband med redovisning av årsbokslut. Allvarligare brott 
mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till styrelsen. 

Resultatet av uppföljningen ska vidare rapporteras kommunens revisorer i samband med kommunens 
årsbokslut. 

Konsekvens- och sannolikhetsanalys
Att identifiera och analysera olika risker och deras konsekvens är en ständigt pågående process och är 
avgörande för styrelsens möjligheter att nå sina mål. Riskbedömningen syftar främst till att föregripa 
eventuella risker innan de inträffar. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där konsekvensen av fel är 
störst.

Konsekvenser som uppstår vid ett fel ska bedömas utifrån hur felaktigheten drabbar intressenterna (berörda 
parter). Det kan ske med hjälp av fyra nivåer.

1 Försumbar Konsekvenserna av ett fel är obetydligt för intressenterna.

2 Lindrig Konsekvenserna av ett fel uppfattas som litet för intressenterna.

3 Kännbar Konsekvenserna av ett fel är av den arten att den uppfattas som besvärande 
för intressenterna.

4 Allvarlig Konsekvenserna av ett fel är så stort att felet inte får inträffa.   

Sannolikhet för att fel uppstår ska bedömas utifrån med vilken frekvens ett fel förväntas uppstå. Även här kan 
bedömningen ske utifrån fyra nivåer.

1 Osannolik Risken att fel uppstår är praktiskt taget obefintlig.

2 Mindre sannolik Risken att fel uppstår är liten.

3 Möjlig Det finns en risk för att fel uppstår.

4 Sannolik Det är mycket möjligt att fel uppstår.

Bedömningen av konsekvens och sannolikhet får vägas samman för olika verksamheter och på det sättet kan 
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Vid val av områden för kontroll måste även hänsyn tas till verksamhetens 
kontrollkostnad. Den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller bli ett självändamål i förhållande till vad 
den ger för resultat. Kostnaden för kontrollen får därför vägas mot de konsekvenser det får om ett fel uppstår.



Internkontrollplan 2021 – Kommunstyrelsen

Granskningsområde, kontrollmoment och syfte Kontrollansvarig Kontrollmetod Rapportering Åtgärdsansvarig Konsekvens- och 
sannolikhetsanalys

Konsekvens: 4

Sannolikhet: 3

GDPR

Risk för att brister i kommunens informationssäkerhet och 
rutiner för hantering av personuppgifter leder till bristande 
följsamhet till lagstiftning och eventuell sanktionsavgift.

Syfte: Att säkerställa att GDPR följs.

Informations-
säkerhetssamordn
are

Att säkerställa att de åtgärder som 
dataskyddsombudet föreslår åtgärdas.

Årsbokslut Chef för avdelningen 
för kansli och 
kommunikation 

Sammanvägning: 12

Konsekvens: 4

Sannolikhet: 3

Kompetensförsörjning

Risk för dålig kontinuitet och kvalité i verksamheten då det 
är svårt att rekrytera och behålla utbildad personal.

Syfte: Att säkerställa en ändamålsenlig 
kompetensförsörjning.

Controller Satsningar på att bli en attraktiv arbetsgivare i 
form av ledarskapsutveckling, höjt 
friskvårdsbidrag, rekrytering och 
marknadsföring, arbetsmiljö och 
företagshälsovård.

Delårsbokslut 
och årsbokslut

Hr-chef

Sammanvägning: 12

Konsekvens: 4

Sannolikhet: 3

Ekonomi/upphandling. Risk att upphandling och inköp inte 
görs i enlighet med lagstiftning, interna regler och rutiner 
samt ingångna avtal. 

Syfte: Säkerställa att kommunen följer lagar och regler 
avseende inköp och upphandling samt att vi har ramavtal 
där det behövs.

Controller 

Upphandlare

Stärka kommunens rutiner och arbetssätt för 
upphandling och inköp.

Analys av inköp från leverantörer utan ramavtal.

Stickprovskontroll av dokumentation i samband 
med direktupphandling.

Årsbokslut Ekonomichef 

Sammanvägning: 12

Konsekvens: 2

Sannolikhet: 2

Lokalförsörjning

Bristande systematisk i kommunens lokalförsörjning kan 
leda till ett ineffektivt lokalutnyttjande.

Syfte: Säkerställa en tydlig ansvarsfördelning i och rutiner 
för lokalförsörjningsprocessen.

Lokalförsörjningsa
nsvarig

Översyn av relevanta styrdokument samt 
förankra och förtydliga ansvarsfördelningen 
med respektive förvaltning och bolag. 

Ta fram en lokalförsörjningsplan

Stödja förvaltningarna i att ta fram 
lokalbehovsanalyser på kort och lång sikt.

Upprätta riktlinjer och rutiner för 
lokalförsörjningsprocessen och för hur 
samverkan mellan förvaltning och bolag ska ske.

Ta fram rutiner för uppföljning av om lokalerna 
är kostnadseffektiva och ändamålsenliga.

Delårsbokslut 
och årsbokslut

Ekonomichef

Sammanvägning: 4



Konsekvens: 4

Sannolikhet: 3

Informationssäkerhet

Bristande informationssäkerhet kan leda till störningar i 
verksamheten

Syfte: Säkerställa en ändamålsenlig informationssäkerhet i 
enlighet med informationssäkerhetspolicyn

Informations-
säkerhetssamordn
are

Säkerställa att informationssäkerhetspolicyn 
efterlevs

Årsbokslut Chef för avdelningen 
för kansli och 
kommunikation

It-chef
Sammanvägning: 12

Konsekvens: 4

Sannolikhet: 3

Näringsliv

Utflyttning p.g.a. brist på arbete, leder till att färre företag 
vill etablera sig eller utveckla verksamheten

Syfte: Säkerställa att kommunen bidrar till att möjliggöra en 
utveckling av näringslivet

Näringslivsansvari
g

Genomförande av näringslivsstrategi. 
Samverkan med närliggande kommuner, 
kraftsamling för ett breddat näringsliv, nod för 
utbildning, riktat arbete för utveckling av 
infrastruktur

Årsbokslut Kommundirektör

Sammanvägning: 12

Konsekvens: 3

Sannolikhet: 4

Arkivering av allmänna handlingar

Risk att arkivlagen ej uppfylls då avslutade allmänna 
handlingar inte ställs till slutarkiv. Vilket kan komma att 
innebära att informationen i handlingarna inte är korrekt, 
tillgänglig som avsett eller skyddad från obehöriga. 

Syfte: Att säkerställa att handlingar arkiveras i enlighet med 
arkivlagen.

Arkivredogörare 
och arkivansvarig

Stickprov utifrån dokumenthanteringsplaner. Årsbokslut Chef för avdelningen 
för kansli och 
kommunikation

Sammanvägning:12 



Bilaga 1: Konsekvens- och sannolikhetsanalys
Konsekvens- och sannolikhetsanalysen avseende kommunstyrelsens verksamhet har genomförts genom att: 

1. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en bruttolista avseende risker i verksamheten.
2. Förvaltningens ledningsgrupp har gemensamt värderat riskerna efter konsekvens och sannolikhet enligt beskrivna nivåer. 
3. Controller har i samråd med kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram förslag på kontrollmoment kopplade till risker med högt riskvärde. 
4. Styrelsen behandlar och antar internkontrollplan med tillhörande konsekvens- och sannolikhetsanalys. 

Bruttorisker
Konsekvens 
Ekonomi

Konsekvens 
Verksamhet Sannolikhet

SoK 
20

Bemötande och tillgänglighet     

Brister i serviceskyldighet - Rutinen att vid enkla frågor från handläggare/annan personal ge svar inom senast 2 dagar 1 2 3 6

Inaktuell information/dålig funktion på hemsidan leder till risk för skadat förtroende hos invånare (OBS sökbarhet, hitta 
direkt via sökmotorer) 1 2 4 8

Risk för att mottagare av information från kommunen inte uppfattar Strömstads kommun som en tydlig, enhetlig och 
trovärdig avsändare (använda den grafiska profilen) 1 3 2 6

Styrning och samordning     

Bristande styrning och ledning på grund av otydligheter i styrande dokument, att styrdokument inte uppdateras och 
efterlevs. 1 3 3 9

Risk för bristande implementering/dubbelarbete/otydlighet med anledning av bristande övergripande bild av vilka 
styrdokument som finns i kommunen 1 4 2 8
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Kris och riskhantering - risk för bristfälliga rutiner/processer för kommunens kris och riskhantering 1 2 2 4

Handläggning och ärendehantering     

Risk för oegentligheter i samband med handläggning och beslutsfattande (Jäv och mutor) 1 4 2 8

Ärendehantering – risk att handlingar hanteras felaktigt (exempelvis inte registreras på rätt sätt, inte arkiveras, fel 
avseende OSL) (Projekt ordning & reda fortgår, t ex dokumenthanteringsplan, processkartläggning mm).  1 3 4 12

Delegation – inaktuell eller ofullständig delegationsförteckning leder till otydlighet i ansvar/onödigt omständliga 
beslutsprocesser 1 2 3 6

Risk för oegentligheter i samband med handläggning och beslutsfattande (hot och våld) 1 1 2 2

Risker för brister i efterlevnaden av Arkivlagen och nämndens egen arkivställning. 1 3 2 6

Bristande följsamhet till politiska beslut leder till att den verksamhet som utförs inte är i enlighet med KF/KS/nämnders 
styrning 1 2 1 2

Kompetensförsörjning/HR     

Risk för dålig kontinuitet och kvalité i verksamheten då det är svårt att rekrytera och behålla utbildad personal 3 3 4 12

Sjukfrånvaro – bristande rutiner för rehabilitering innebär risk att vi inte följer lagstiftning och inte arbetar effektivt 
med att förebygga och minska sjukskrivningar (utbildning för chefer, moduler i HR-systemet) 3 3 2 6

Anställningsprocess - Risk att bristfällig introduktion av nyanställda leder till mindre motiverade medarbetare, högre 
personalomsättning, medarbetare som inte känner till rutiner osv. 1 4 2 8

Arbetsmiljö – bristande rutiner/otydlig arbetsfördelning (och ansvar) leder till att vi inte följer lagen om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljö: stress av krav på att delta i mycket som inte leder arbetet (dirkekt) framåt) 2 4 2 8

Ekonomi/upphandling     
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Upphandling – risk att upphandling sker utanför avtal kan leda till ekonomisk skada, förtroendeskada, lagbrott 4 3 2 8

Upphandling – bristande utbildning/kännedom om inköpspolicy leder till felaktig hantering av inköp (t ex bristfällig 
dokumentation av direktupphandling) 3 3 2 6

Upphandling – Risk att vi saknar ramavtal på områden leder till ekonomisk skada samt hög arbetsbelastning (behov 
av frekventa upphandlingar av enstaka projekt) 4 4 3 12

Anläggningsregistret – bristfälliga rutiner och individberoende leder till att anläggningsregistret är felaktigt 
inaktuellt/sårbart för sjukdom eller uppsägning 2 2 2 4

Upphandling – undermåliga förfrågningsunderlag/upphandlingar leder till att vi inte får det vi önskar 3 3 3 9

Löner - felaktiga löneutbetalningar pga bristande rutiner i löneprocessen (ex rimlighetsbedömning av utbetalda löner 
på lägsta ansvarsnivå) 2 2 4 8

Risk att hög belåningsgrad (borgensåtagande) på sikt leder till att vi inte har möjlighet att få lån till kommande stora 
investeringar (höga kostnader mm) 3 4 1 4

Bristande systematik i kommunens lokalförsörjning kan leda till ett ineffektivt lokalutnyttjande. 2 2 2 4

GDPR/Informationssäkerhet     

Risk att bristfällig efterlevnad till Dataskyddsförordniongen (GDPR) A65 2 4 3 12

Risk att interna frågor inte får svar skyndsamt vilket leder till att våra kunder/medborgare inte får svar i tid 1 3 3 9

Risk för bristande informationssäkerhet i en IT miljö kan leda till störningar i verksamheten 2 4 3 12

Risk att bristfällig efterlevnad till GDPR leder till sanktionsavgift 4 2 1 4

     



8

Representation dokumenteras i enlighet med skatteverkets regler 2 2 2 4

Kontanthantering, betalkort, hantering av privata medel 2 2 2 4

Ej uppdaterade behörigheter kan utgöra en risk för oegentligheter 2 2 2 4

Risk att det utvecklingsarbete som krävs för att få nytta av etjänster och digitalisering saknar resurser. 2 2 3 6

Stor systemflora innebär risker i hantering av personuppgifter 2 2 4 8

Näringsliv     

Utflyttning p.g.a. brist på arbete, leder till att färre företag vill etablera sig eller utveckla verksamheten 4 4 3 12



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-20

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

KS/2021-0068

KSau § 15 Kommunstyrelsens överföring av 
investeringar 2020-2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att överföra 1 295 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 till 
investeringsbudgeten 2021 för pågående projekt. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar nedanstående förslag till överföring av 
investeringsmedel från 2020 till 2021. 

Projekt

Utfall 
Jan - 
Dec 

2020 

Tot 
Budget 

2020 
Överföra 
till 2021 Kommentar

70120 KS Metakatalog 0 500 000 500 000

Projektet är i en tidig fas med beräknas kosta 
cirka 1 mnkr. Ytterligare 500 tkr har beslutats i 
investeringsbudgeten för 2021. 

70320 KS Akutservicebil 
IT 0 300 000 300 000 Leveransen har försenats hos leverantören. 
70520 KS Förbrukningsinv 
o utv IT 75 391 200 000 124 609

Inköp av förbrukningsinventarier har gjorts som 
levereras 2021

71220 KS 
Integrationsmotor e-
tjänst  200 000 200 000 Projektet är pågående. 
70720 KS integr 
försystem RD o HG

1 329 
097 1 500 000 170 903 Projektet är pågående. 

Summa:   1 295 512  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-08 av controller Carina Dalenius

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att överföra 1 295 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 till 
investeringsbudgeten 2021 för pågående projekt. 

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-01-08 Ärende: KS/2021-0068
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens överföring av investeringar 2020-2021

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att överföra 1 295 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 till 
investeringsbudgeten 2021 för pågående projekt. 

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar nedanstående förslag till överföring av 
investeringsmedel från 2020 till 2021. 

Projekt

Utfall 
Jan - 
Dec 

2020 

Tot 
Budget 

2020 
Överföra 
till 2021 Kommentar

70120 KS Metakatalog 0 500 000 500 000

Projektet är i en tidig fas med beräknas kosta 
cirka 1 mnkr. Ytterligare 500 tkr har beslutats i 
investeringsbudgeten för 2021. 

70320 KS Akutservicebil 
IT 0 300 000 300 000 Leveransen har försenats hos leverantören. 
70520 KS Förbrukningsinv 
o utv IT 75 391 200 000 124 609

Inköp av förbrukningsinventarier har gjorts som 
levereras 2021

71220 KS 
Integrationsmotor e-
tjänst  200 000 200 000 Projektet är pågående. 
70720 KS integr 
försystem RD o HG

1 329 
097 1 500 000 170 903 Projektet är pågående. 

Summa:   1 295 512  

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)

Överföringen av investeringsmedel sker endast för påbörjade och pågående 
projekt där leverantörsfakturor inkommer efter bokslutet 2020. Överföring av 
investeringsbudget mellan åren innebär ingen utökning av redan beslutad budget. 
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2021-01-08 Ärende: KS/2021-0068

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, 
Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Klicka eller tryck här för att ange text.

Carina Dalenius
controller
0526-194 31
carina.dalenius@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten 
Lenita Tengström - ekonom



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2020-0530

KSau § 322 Begäran om centrala utvecklingsmedel 2021 - 
utveckling av nyanlända elevers lärande, från 
Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att inte bevilja utvecklingsmedel till barn- och utbildningsförvaltningen för att 
utveckla nyanlända elevers lärande.

Sammanfattning av ärendet
Centrala utvecklingsmedel var i budgetplaneringen tänkt använt till korta riktade 
projekt med syfte att för framtiden skapa varaktig större effektivitet eller bättre 
kvalitet på leveranser till invånarna.

Innan april i år så vi att vi för 2020 kunde ha möjlighet att allokera en betydande 
summa till detta syfte. Dock har kommunens ändrade intäktssituation och 
rådande pandemi ändrat förutsättningarna och för 2020 har alla medel gått med 
till att hantera situationen för att försöka landa enligt budget. För 2021 har 
Kommunfullmäktige avsatt 800 tkr. till utvecklingsprojekt.

Barn och utbildningsnämndens önskemål ses som viktigt och med säkerhet 
nödvändigt, men kommunledningsförvaltningen kan inte se att man uppfyller 
utvecklingsmedlens ursprungliga syfte.  Däremot är detta ett behov till följd av ett 
krävande integrationsbehov och i likhet med när andra krävande situationer 
uppstår måste man försöka täcka behovet genom omprioriteringar i befintlig ram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-08 av ekonomichef Carsten Sörlie
Beslut BUN § 90 2020-09-22
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02
Ansökan för medel om utvecklingsprojekt: Utveckla nyanlända elevers lärande

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att inte bevilja utvecklingsmedel till barn- och utbildningsförvaltningen för att 
utveckla nyanlända elevers lärande.

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Ks-diarie
Carina Dalenius, ekonomiavdelningen
Diana Johansson, ekonomiavdelningen
Linnea Jungmarker, ekonomiavdelningen
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Kommunledningsförvaltningen 2020-12-08 Ärende: KS/2020-0530
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Begäran om centrala utvecklingsmedel 2021 - utveckling av 
nyanlända elevers lärande, från Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att inte bevilja utvecklingsmedel  till barn och utbildningsförvaltningen i dagsläget 
för att utveckla nyanlända elevers lärande.

Sammanfattning av ärendet
Centrala utvecklingsmedel var i budgetplaneringen tänkt använt till korta riktade 
projekt med syfte att för framtiden skapa varaktig större effektivitet eller bättre 
kvalitet på leveranser till invånarna.

Innan april i år så vi att vi för 2020 kunde ha möjlighet att allokera en betydande 
summa till detta syfte. Dock har kommunens ändrade intäktssituation och 
rådande pandemi ändrat förutsättningarna och för 2020 har alla medel gått med 
till att hantera situationen för att försöka landa enligt budget. För 2021 har 
Kommunfullmäktige avsatt 800 tkr. till utvecklingsprojekt.

Barn och utbildningsnämndens önskemål ses som viktigt och med säkerhet 
nödvändigt, men kommunledningsförvaltningen kan inte se att man uppfyller 
utvecklingsmedlens ursprungliga syfte.  Däremot är detta ett behov till följd av ett 
krävande integrationsbehov och i likhet med när andra krävande situationer 
uppstår måste man försöka täcka behovet genom omprioriteringar i befintlig ram.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Den föreslagna åtgärden syftar till att höja måluppfyllelsen i skolarbetet för en 
grupp av elever där statistik visar att det finns behov av stödinsatser.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Syftet för Barn och utbildningsnämnden är att kunna finansiera denna krävande 
uppgift, men utvecklingsmedlen var inte ursprungligen syftat att lösa åtgärder 
som det här ansöks om.
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2020-12-08 Ärende: KS/2020-0530

Folkhälsoperspektiv
En högre måluppfyllelse och godkända betyg är en förutsättning för att eleverna 
på sikt ska kunna komma ut i arbetslivet och bli anställningsbara. Effekter som 
långsiktigt påverkar både individens- och samhällets ekonomi och hälsa.

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv. 

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Beslut BUN § 90 2020-09-22
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02
Ansökan för medel om utvecklingsprojekt: Utveckla nyanlända elevers lärande

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Ks-diarie
Carina Dalenius, ekonomiavdelningen
Diana Johansson, ekonomiavdelningen
Linnea Jungmarker, ekonomiavdelningen



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (29) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-22  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0214 

BUN § 90 Centrala utvecklingsmedel 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag på ansökan till centrala 

utvecklingsmedel, ”Utveckla nyanlända elevers lärande”, som beskriver 
tillvägagångssätt för att skapa förberedelsegrupper med syfte att höja 
måluppfyllelsen bland nyanlända elever. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamöterna Hans-Inge Sältenberg (C) och Fredrik Eriksson (SD) deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Eva Eriksson föredrar ärendet. 

Planeringsförutsättningarna och beslutsunderlaget till preliminära budgetramar 
för 2021 står det skrivet att under budgetåren 2021 och 2022 kommer en 
punktinsats att genomföras där kommunens förvaltningar kan ansöka om medel 
för utvecklingsprojekt. Ansökan ska omfatta kommungemensamma satsningar 
inom de strategiska utvecklingsperspektiven: 

• Arbetsgivaren 
• Servicegivaren 
• Platsutveckling 
• Kvalitativa brister för att klarar leveranskrav 

Barn och utbildningsförvaltningen ansöker om den kommungemensamma 
satsningen inom det strategiska utvecklingsperspektivet – ”Kvalitativa brister för 
att klara leveranskrav” att nå god måluppfyllelse för nyanlända elever. 
Förvaltningen vill starta upp så kallade förberedelsegrupper inom grundskolan 
med syfte att stärka nyanländas elevers förutsättningar att utvecklas så långt som 
möjligt mot utbildningens mål. 

Åtgärden omfattar lönekostnader motsvarande 2,5 mkr för fyra lärare som ska 
undervisa i de planerade förberedelsegrupperna. 

Ledamoten Fredrik Eriksson (M) aktualiserar att det finns en rutiner för 
mottagande av nyanlända elever som bland annat behandlar studier i 
förberedelsegrupp. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02  
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 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-22  
   
    

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

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag på ansökan till centrala 

utvecklingsmedel, ”Utveckla nyanlända elevers lärande”, som beskriver 
tillvägagångssätt för att skapa förberedelsegrupper med syfte att höja 
måluppfyllelsen bland nyanlända elever. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
KSAU - Budgetberedningen  
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 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-08  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0214 

BUN AU § 65 Centrala utvecklingsmedel 2021 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 

− att ställa sig bakom förvaltningens förslag på ansökan till centrala 
utvecklingsmedel, ”Utveckla nyanlända elevers lärande”, som beskriver 
tillvägagångssätt för att skapa förberedelsegrupper med syfte att höja 
måluppfyllelsen bland nyanlända elever. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Eva Eriksson föredrar ärendet. 

Planeringsförutsättningarna och beslutsunderlaget till preliminära budgetramar 
för 2021 står det skrivet att under budgetåren 2021 och 2022 kommer en 
punktinsats att genomföras där kommunens förvaltningar kan ansöka om medel 
för utvecklingsprojekt. Ansökan ska omfatta kommungemensamma satsningar 
inom de strategiska utvecklingsperspektiven: 

• Arbetsgivaren 
• Servicegivaren 
• Platsutveckling 
• Kvalitativa brister för att klarar leveranskrav 

Barn och utbildningsförvaltningen ansöker om den kommungemensamma 
satsningen inom det strategiska utvecklingsperspektivet – ”Kvalitativa brister för 
att klara leveranskrav” att nå god måluppfyllelse för nyanlända elever. 
Förvaltningen vill starta upp så kallade förberedelsegrupper inom grundskolan 
med syfte att stärka nyanländas elevers förutsättningar att utvecklas så långt som 
möjligt mot utbildningens mål. 

Åtgärden omfattar lönekostnader motsvarande 2,5 mkr för fyra lärare som ska 
undervisa i de planerade förberedelsegrupperna. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 undertecknad av Helene Evensen 

Förslag till beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag på ansökan till centrala 

utvecklingsmedel, ”Utveckla nyanlända elevers lärande”, som beskriver 
tillvägagångssätt för att skapa förberedelsegrupper med syfte att höja 
måluppfyllelsen bland nyanlända elever. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) 
 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-08  
   
    

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

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är 
fallet.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-09-02 Dnr: BUN/2020-0090
BUN - Administrativ avdelning

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Ansökan om medel till utvecklingsprojekt: utveckla nyanlända 
elevers lärande

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta

Att ställa sig bakom förvaltningens förslag på ansökan till centrala 
utvecklingsmedel, ”Utveckla nyanlända elevers lärande”, som beskriver 
tillvägagångssätt för att skapa förberedelsegrupper med syfte att höja 
måluppfyllelsen bland nyanlända elever.

Sammanfattning av ärendet

Planeringsförutsättningar – centrala utvecklingsmedel
Planeringsförutsättningarna och beslutsunderlaget till preliminära budgetramar 
för 2021 står det skrivet att under budgetåren 2021 och 2022 kommer en 
punktinsats att genomföras där kommunens förvaltningar kan ansöka om medel 
för utvecklingsprojekt. Ansökan ska omfatta kommungemensamma satsningar 
inom de strategiska utvecklingsperspektiven: 

 Arbetsgivaren
 Servicegivaren
 Platsutveckling
 Kvalitativa brister för att klarar leveranskrav

Ansökan om medel ska avse utvecklingsprojekt som är begränsade i tid och 
medlen kan beviljas för ett eller två år. När projektet övergår till drift ska eventuell 
kostnad rymmas inom nämndens tilldelade ram. Budgetberedningen prioriterar 
och beslutar om vilka utvecklingsprojekt som ska beviljas medel. Prioriteringen 
kommer att göras utifrån de etappmål som antas av kommunfullmäktige i och 
med beslut om preliminära ramar den 16 juni 2020. Ansökan ska göras enligt 
specifik framtagen mall där bakgrund, syfte, konsekvenser och effekter ska 
redovisas. Ansökan ska lämnas in i samband med nämndens budgetskrivelse den 
30:e september och beslut om att bevilja medel kommer att tas i samband med 
att kommunstyrelsens arbetsutskott bereder budget 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningens ansökan: Utveckla nyanlända elevers lärande

Barn- och utbildningsnämnden 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-09-02 Dnr: BUN/2020-0090
BUN - Administrativ avdelning

Barn och utbildningsförvaltningen ansöker om den kommungemensamma 
satsningen inom det strategiska utvecklingsperspektivet – ”Kvalitativa brister för 
att klara leveranskrav” att nå god måluppfyllelse för nyanlända elever. 
Förvaltningen vill starta upp så kallade förberedelsegrupper inom grundskolan 
med syfte att stärka nyanländas elevers förutsättningar att utvecklas så långt som 
möjligt mot utbildningens mål. Nyanlända elever är en målgrupp som har en låg 
måluppfyllelse i Strömstad (lägre än snittet i riket) där den föreslagna åtgärden 
kan skapa förutsättningar att påskynda elevens övergång till ordinarie 
undervisning och ökad måluppfyllelse. Förberedelseklassen är inte en form av 
särskilt stöd. Den föreslagna åtgärden medför dels ökning av ett flertal kvalitativa 
konsekvenser samt bidrar långsiktigt till samhällsekonomiska effekter om elever 
kan till ekonomiska effekter. Förberedelsegrupper medför konkreta åtgärder och 
en tydlig modell/metod där varje enskild elev får en individuell studieplan där som 
säkerställer övergången till gymnasiet. Planen och åtgärder utgår från varje elevs 
förmåga. 

Effekter
Genom att införa möjligheten med förberedelsegrupper inom grundskolan ger 
barn och utbildningsförvaltningen de nyanlända eleverna bättre förutsättningar 
att klara utbildningen i grundskolan samt ökar möjligheten för elever med 
utländsk härkomst större möjlighet att vara behöriga att söka till ett nationellt 
gymnasieprogram. Detta innebär att fler elever med utländsk härkomst bereds 
möjlighet att söka till eftergymnasiala studier och bättre förutsättningar att 
komma in i arbetslivet. I förlängningen kan satsningen kring förberedelsegrupp 
även innebära en ökad möjlighet för elever med utländsk härkomst att komma in i 
det svenska samhället och minska segregationen.

Åtgärden ska införlivas i förvaltningens ordinarie verksamhet på sikt, de här två 
åren ger möjlighet att skapa en struktur och modell för förberedelsegruppernas 
arbete. 

Kostnad
Åtgärden omfattar lönekostnader motsvarande 2,5 mkr för fyra lärare som ska 
undervisa i de planerade förberedelsegrupperna. Denna åtgärd medför också att 
vi får en lärarkår i Strömstads grundskolor som har bättre förutsättningar att möta 
nyanlända elevers undervisningsbehov. 

Ärendet

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Den föreslagna åtgärden syftar till att höja måluppfyllelsen i skolarbetet för en 
grupp av elever där statistik visar att det finns behov av stödinsatser.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Finansiering söks genom centrala utvecklingsmedel. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-09-02 Dnr: BUN/2020-0090
BUN - Administrativ avdelning

Folkhälsoperspektiv
En högre måluppfyllelse och godkända betyg är en förutsättning för att eleverna 
på sikt ska kunna komma ut i arbetslivet och bli anställningsbara. Effekter som 
långsiktigt påverkar både individens- och samhällets ekonomi och hälsa.  

Juridiskt perspektiv
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Miljöperspektiv
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-02
Planeringsförutsättningarna och beslutsunderlaget till preliminära budgetramar 
för 2021
Ansökan för medel om utvecklingsprojekt: Utveckla nyanlända elevers lärande 

Helene Evensen
Tf förvaltningschef
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till
Ärendet



Diarienummer: : BUN/2020-0090

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt 

Barn och utbildningsnämnden
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PROJEKT - UTVECKLA NYANLÄNDA ELEVERS LÄRANDE 

Bakgrund och syfte 

Ansökningsområde

Barn och utbildningsförvaltningen ansöker om den kommungemensamma satsningen inom det strategiska 

utvecklingsperspektivet – ”Kvalitativa brister för att klara leveranskrav” att nå god måluppfyllelse för 

nyanlända elever. En möjlighet att starta upp förberedelsegrupper inom grundskolan skulle stärka nyanländas 

elevers förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Skolverkets definition och allmänna råd kring förberedelsegrupp

En elev tillhör gruppen nyanlända om eleven anländer till Sverige när skolplikten inträtt. Efter fyra års skolgång 

anses inte längre eleven vara nyanländ. En elev anses därmed inte som nyanländ om elevens inflytt till Sverige 

sker innan den obligatoriska skolplikten inträtt. Undervisning i förberedelseklass kan väljas för att ge de 

nyanlända eleverna de kunskaper de behöver för att så tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie 

undervisningen och stärka de nyanlända elevernas möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot 

utbildningens mål och att så tidigt som möjligt kunna ta del av undervisningen i den ordinarie 

undervisningsgruppen. Lärare i förberedelsegruppen tillsammans med ordinarie undervisande lärare bedömer 

fortlöpande hur elevens kunskaper i olika ämnen utvecklas under tiden i förberedelseklassen. På så sätt kan 

eleven förberedas på att successivt få ökad undervisning i den ordinarie undervisningsgruppen.  När 

samarbetet mellan personalen i förberedelseklassen och i den ordinarie undervisningsgruppen fungerar väl 

och det finns tydliga rutiner kan det påskynda elevens övergång till ordinarie undervisning och ökad 

måluppfyllelse. Förberedelseklassen är inte en form av särskilt stöd

Måluppfyllelse för nyanlända elever i jämförelse med svenska elever och riket

Källa: Skolverket

Heldragen linje är Strömstads meritvärden och prickad linje är riket i stort.

Siffrorna inom parentes beskriver (16) exklusive moderna språk och (17) inklusive moderna språk.
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Antal nyanlända i Strömstads grundskolor augusti 2020

I augusti 2020 har Strömstads kommuns grundskolor 104 nyanlända elever enligt Skolverkets definition. 75 av 

eleverna har sin utbildning i kommunens F-6 skolor och 29 i högstadiet. Av dessa elever är 8 elever inflyttade under 

2020.

Organisation och bemanning
Barn och utbildningsförvaltningen önskar skapa två förberedelsegrupper en i åk F-6 och en i åk 7-9. Behov av bemanning i 

respektive grupp är:

- en legitimerad och behörig lärare i svenska som andraspråk och samhällsorienterade ämnen
- en legitimerad och behörig lärare i matematik och naturorienterande ämnen

Totalt bemanningsbehov består således av 400% lärare.

Kvalitativa konsekvenser
Uppdraget för lärarna i förberedelsegrupperna kommer att bestå av att:

- genomföra obligatoriska kartläggningar av nyanlända elever i samtliga tre steg. Kartläggning steg ett och två är 
obligatoriskt och genomförs redan idag. Kartläggning steg tre är ett stöd hur lärarna på bästa sätt undervisar 
elever med annat modersmål än svenska i respektive ämne. 

- ansvara för att genomföra och följa upp de individuella studieplanerna tillsammans med berörda lärare och 
säkerställa övergången till gymnasiet.

- undervisa eleverna i förberedelsegruppen och lotsa ut dem till ordinarie undervisning utifrån varje elevs förmåga 
samt att handleda de lärare som får nyanlända elever till sin undervisningsgrupp.

Mottagande undervisandelärare får en strukturerad bild av elevens lärande och kunskapsnivå utifrån det kompletta 

kartläggningsarbetet, vilket bör leda till en högre måluppfyllelse för eleven och en bättre förutsättning för ordinarie 

undervisande lärare att på bästa sätt kunna möta upp mot elevens behov och skapa bättre förutsättningar för den 

nyanlända elevens möjligheter att nå sin fulla utbildningspotential.

Ekonomiska konsekvenser
Snittlönen för en lärare i grundskolan är 36 700kr vilket innebär en total lönekostnad för fyra lärare i 

förberedelsegrupp på 2,5 mkr.

Samhällsvinsterna om fler ungdomar studerar vidare och kommer in i arbetslivet är oerhört stora.

Annan särskild större konsekvens
Genom att införa möjligheten med förberedelsegrupper inom grundskolan ger barn och utbildningsförvaltningen de 

nyanlända eleverna bättre förutsättningar att klara utbildningen i grundskolan samt ökar möjligheten för elever 

med utländsk härkomst större möjlighet att vara behöriga att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Detta 

innebär att fler elever med utländsk härkomst bereds möjlighet att söka till eftergymnasiala studier och bättre 

förutsättningar att komma in i arbetslivet. I förlängningen kan satsningen kring förberedelsegrupp även innebära en 

ökad möjlighet för elever med utländsk härkomst att komma in i det svenska samhället och minska segregationen.
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Effekt som kommer att uppnås och när
- Högre måluppfyllelse för elever med utländsk härkomst och därmed en högre måluppfyllelse för 

Strömstads kommun i stort. 
- En lärarkår i Strömstads grundskolor som har bättre förutsättningar att möta nyanlända elevers 

undervisningsbehov. 
Den formativa effekten i undervisningen bör kunna ses redan under första läsåret. Gällande den summativa, dvs 

betygsresultat, effekten kring betygen kan ta lite längre tid, men viss effekt i ökad måluppfyllelse bör skönjas redan 

läsåret 2021/2022. 



Diarienummer: KS/2020-0135

Preliminära drifts- och 

investeringsramar
Mål och budget 2021 och plan 2022-2024
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INLEDNING
Kommunens budgetprocess inleddes i mars när budgetberedningen fattade beslut om planeringsförutsättningar för 

budget 2021. Förvaltningar och nämnder har utifrån givna planeringsförutsättningar vid budgetdialogen beskrivit 

hur verksamhetens behov ser ut för kommande år, vilket har utgjort grund för budgetberedningens förslag till 

preliminära drifts- och investeringsramar för år 2021. På grund av den pågående coronapandemin är 

planeringsförutsättningarna osäkra. Budgetberedningen bedömer dock att budgetprocessen kan fortgå enligt plan 

med reservation för att förutsättningarna är osäkra och förändringar kan komma att ske. 

Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramarna innebär för nämnderna en oförändrad 

budgetram jämfört med föregående år. Nämnderna föreslås även få kompensation för löne- och arvodesökning, 

hyresökning och indexuppräkning för övriga kostnader. Ramtillskott ges även till de nämnder som har 

volymökningar i verksamheten. 

Inom kommunens ekonomiska utrymme kommer nämnderna även att ges möjlighet att ansöka om medel för 

utvecklingsprojekt som innebär en ökad kvalitet i verksamheten för en bättre leverans samt fokus på övergripande 

kommungemensamma insatser i syfte att skapa bättre kvalitet och effektivitet. Utvecklingsprojekten ska vara 

tidsbegränsade och utvecklingsorienterade insatser och ha en koppling till nedanstående av kommunledningen 

framarbetade strategiska utvecklingsperspektiv som gäller för perioden 2019-2022. Möjlighet finns även att ansöka 

om medel för att åtgärda kvalitetsbrister i verksamheten.
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR
Ekonomisk omvärldsanalys
De senaste månaderna har inneburit vad som beskrivs som en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för 

produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner och länder världen över. BNP för helåret 2020 

beräknas landa på en minskning om hela 4,1 procent. Nästa år antas fasen av hög tillväxt fortgå, innebärande ett 

BNP-lyft på 3,3 procent. Jämförs den beräknade BNP-nivån 2021 med den före krisen (2019) syns ett tapp om 

nästan en procent. 

I scenariot antas att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska 

ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antar SKR att 

timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1 visar siffror från 2018 till 2023 på BNP, sysselsättning, arbetslöshet

2018 2019 2020 2021 2022 2023

BNP* 2,3 1,3 –4,1 3,3 3,6 3,3

Sysselsättning, timmar* 1,8 –0,3 –3,3 1,8 1,2 1,2

Relativ arbetslöshet, % 6,3 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6

*Kalenderkorrigerat.

Sveriges kommuner och regioner bedömer att konjunkturåterhämtningen börjar redan i höst, med en stark rekyl för 

antalet arbetade timmar. Tillsammans med den kraftiga inbromsningen 2019–2020 blir dock den ackumulerade 

effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre än den prognos som lämnades i 

februari.

Skatteprognos
Nedan presenteras skatteintäktsprognosen för år 2021-2024 för Strömstads kommun. Prognosen utgår från SKR:s 

prognos med justerad bedömning av befolkningsutvecklingen där prognosen bygger på 13 218 invånare 2021 och 

en ökning med 0,5 procent eller 65 invånare varje efterföljande år. 
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I och med införandet att ett nytt system för kommunalekonomisk utjämning ökade Strömstads kommuns 

skatteintäkter från och med år 2020. Under den första delen av år 2020 har ett antal beslut fattats för att stärka 

kommunernas ekonomi. Till följd av coronapandemin sjönk de prognostiserade skatteintäkterna för år 2020 men 

regeringen har gått in med ett antal åtgärder för att kompensera kommunerna för intäktsbortfallet. 

För är 2021 har SKRs prognos för skatteintäkter justerats ner med drygt 1 procent mot prognosen i februari. 

2020 2021 2022 2023 2024
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Ekonomiska konsekvenser för Strömstad av pandemin åren 2020 och 2021
För Strömstad innebär pandemin konsekvenser i form av: 

 Realt minskande skatteunderlag (SKR anslår 1,5% för landet)
 Minskade intäkter inom kultur och idrott
 Omställningskostnader inom vård och skola
 Värdeminskning i finansiella tillgångar
 Förlorade intäkter hamn, arrenden och hyror

Vi vet att näringslivet i Strömstad påverkas oerhört mycket av den stängda gränsen till Norge så vi får en högre 

procentuell ökning i ledighet i gruppen yrkesaktiva än landet i övrigt. Det kan på längre sikt påverka kommunens 

utbetalningar av försörjningsstöd och andra sociala kostnader.

Befolkningsutveckling
Strömstad har under flera år haft en mycket positiv befolkningstillväxt. Under år 2018 och 2019 har det dock skett 

ett trendbrott i befolkningsökningen, både för Västra götalandsregionen (VGR) som helhet och så även för 

Strömstads kommun. Den senaste prognosen som presenterades av VGR juli 2019 prognosticerade 14 200 invånare 

i Strömstads kommun år 2030. Befolkningsutvecklingen påverkar i förlängningen hur Strömstads kommuns 

skatteintäkter utvecklas, varför denna behöver följas noga. Nedan presenteras senaste tillgängliga 

befolkningsprognos.
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Enligt befolkningsprognosen från Västra Götalandsregionen kommer antal barn inom förskola att minska under 

budget- och planperioden. Elevantalet inom grundskola kommer att öka och mest markant bland 

högstadieeleverna. Elever i gymnasieåldern kommer att vara stabil år 2021 och 2022 för att öka något år 2023 och 

2024. 

 Antalet invånare mellan 65-74 kommer att minska under budget- och planperioden. En större ökning kan vi se när 

det gäller invånare mellan 75 och 84 år. Invånare över 85 ökar marginellt under planperioden. 

Priskompensation och internräntor
Nämnderna kompenseras enligt förslag till preliminära driftramar fullt ut för löneökningar 2021 som budgeteras 

centralt, samt avskrivningar och ränta. Efter vad som är känt idag beräknas ingen höjning av PO-pålägget för 2021. I 

budget 2021 kommer nämnderna även att kompenseras för övriga prisökningar med 1 procent. Internräntan 

justeras från år 2021 och framåt till att vara en enhetlig internränta för kommunen på 1 procent. 

Arvoden till förtroendevalda 2,8 %
Priskompensation övriga externa kostnader 1,0 %
Priskompensation hyror 2,0 %
Internränta 1,0 % 

PRELIMINÄR DRIFTSBUDGETRAM
Nedan presenteras förslag till preliminära driftsbudgetramar för år 2021. För varje nämnd har arvoden, hyror och 

övriga kostnader räknats upp enligt index. En omdisponering av budget görs för införande av kommuncenter där 

belopp motsvarande en tjänst flyttas från varje nämnd till kommunstyrelsen. En omdisponering görs även för 

tekniska nämnden för färjeintäkter, som istället budgeteras på kommunen centralt. En justering görs för 

kommunstyrelsen om 2 mnkr vilket avser aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt samt drifttillskott till 

1 Källa Västra Götaland Befolkningsprognos 2019-2030 kommuner med basår 2018 
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Nordby Supermarket hallen. I kolumnen övriga justeringar för finansförvaltningen ingår lönerevision för år 2021 

samt ökade kostnader för pensionsutbetalningar samt pensionsavsättning. Kommunstyrelsen fick även i budget 

2020 ett budgettillskott om 1 mnkr per år för åren 2020, 2021 och 2022 för kompetenshöjande insatser som riktar 

sig till samtliga förvaltningar.

Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat antal elever år 2021 i jämförelse med år 2020 och tillförs därför 2 mnkr. 

Även socialnämnden tillförs budgetmedel för ökade kostnader för försörjningsstöd om 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslås få en utökad ram för äskanden på totalt 3 300 tkr som innefattar fritidsgårdsverksamhet, 

ökat friskvårdsbidrag, företagshälsovård, näringslivsutveckling och lokalförsörjning. Samtliga av äskandena avser 

satsningar som kommer hela kommunen till godo.

Socialnämnden föreslås få en utökad ram för äskanden på totalt 2 100 tkr som innefattar lokaler AME, utökad 

bemanning i form av LSS-handläggare, daglig verksamhet och Opalen samt utökade medel för digitalisering. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås få en utökad ram för äskanden för utökad ekonomtjänst och särvux. 

Tekniska nämnden föreslås få en utökad ram för äskanden avseende ökad hyra i samband med flytt av TP och ökat 

behov av att öppna upp och underhålla kommunens tätortsnära skog. 

Miljö- och byggnämnden föreslås få en utökad ram för äskanden avseende utveckling av e-tjänster. 

Till utvecklingsmedel avsätts 800 tkr till e-arkiv och utökade medel för att komma tillrätta med tillsynsskulden inom 

miljö- och byggnämndens ansvarsområde. 

(tkr)

Budget 2020 
exkl. kapital- 

kostnader

Uppräkning 
arvoden, 

hyror, övriga 
kostnader

Om-
disponeringar

Övriga 
justeringar

Tillfälliga 
satsningar

Volym-
ökningar

Förslag 
äskande

Preliminär 
ram 2021 

exkl kapital-
kostnader

Kommunstyrelsen -68 160 -675 -2 200 -2 000 -1 000  -3 300 -77 335
Socialnämnden -254 729 -1 371 550   -500 -2 100 -258 150
Barn- och 
utbildningsnämnden -352 346 -1 808 550   -2 079 -800 -356 483
Tekn. nämnden 
skattefinans. vsh 1 999 -369 -23 050    -900 -22 320
Miljö- och 
byggnämnden -29 502 -192 550    -600 -29 744
Finansförvaltning -35 964  23 600 -19 429    -31 793
Summa: -738 702 -4 415 0 -21 429 -1 000 -2 579 -7 700 -775 825
         
Utvecklingsmedel        -800
Taxekollektivet        29 765
Avskrivningar och 
ränta        -53 324
Prognos skatteintäkter 
inkl. finansnetto        830 415
         
Budgeterat resultat        30 231
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PRELIMINÄR INVESTERINGSBUDGET
Strömstad kommun har de senaste åren haft höga investeringsnivåer i förhållande till kommunen storlek. För att 

klara av att investera utan lånefinansiering krävs goda resultat. Ju högre investeringssumman är desto högre 

behöver resultatet vara för att inte minska vår finansiella styrka för mycket. Nyckeltalet självfinansieringsgrad 

beskriver hur stor andel av årets investeringar som vi kan finansiera med egna medel. Ett värde på minst 100 

innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Den 

genomsnittliga självfinansieringsgraden över de senaste fyra åren uppgick till 54 procent. 

Finansieringen av investeringar påverkar även kommunens kassaflöde och kostnader och bidrar till att 

kostnadsnivån behöver ses över i hela kommunkoncernen. Framtida investeringar kommer att delvis behöva 

lånefinansieras. Utrymmet för fortsatt lånefinansiering är dock begränsat, bland annat då Strömstads kommun har 

en hög låneskuld. Det är en långsiktig utmaning att minska belåningsgraden för att begränsa sårbarheten inför 

framtida räntehöjningar.

(Tkr) 2021 2022 2023 2024
Gator, vägar och parkering 2 800 2 600 1 700 1 700
Fordon 300 1 000 300 0
Hamnverksamheten 19 600 4 100 4 100 4 100
Vatten och avloppsverksamheten 62 000 54 000 53 000 100 000
Avfallsverksamheten 2 000 12 900 3 900 5 100
SOC 2 900 2 200 4 700 1 000
BUN 4 200 3 160 3 160 3 810
MBN 5 200 2 800 2 075 2 075
KS 4800 2700 1200 1600
Exploatering 15 800 39 000 42 600 32 000
Totalt Kommunen 121 621 126 482 118 758 153 409
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BILAGA 1
Utvecklingsprojekt

Under budgetåren 2021 och 2022 kommer en punktinsats att genomföras där kommunens förvaltningar kan ansöka 

om medel för utvecklingsprojekt. Ansökan kan göras inom följande fyra områden.

Kommungemensamma satsningar inom de strategiska 
utvecklingsperspektiven:

1. Arbetsgivaren
2. Servicegivare
3. Platsutveckling

4. Kvalitativa brister för att klara leveranskrav

Ansökan om medel ska avse utvecklingsprojekt som är begränsade i tid. Utvecklingsmedlen kan beviljas för ett eller 

två år. När projektet övergår till drift ska eventuell kostnad rymmas inom nämndens tilldelade ram. 

Budgetberedningen prioriterar och beslutar om vilka utvecklingsprojekt som ska beviljas medel. Prioriteringen 

kommer att göras utifrån de etappmål som antas av kommunfullmäktige i och med beslut om preliminära ramar 

den 16 juni 2020. 

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt ska innehålla:

- Vilket av de fyra utvecklingsområdena nämnden ansöker inom
- Bakgrund och syfte med projektet
- Kvalitativ konsekvens (hur kommer projektet att leda till ökad kvalité)
- Ekonomisk konsekvens (medel nämnden ansöker om med bakomliggande kalkyl, samt vilka ekonomiska 

konsekvenser som projektet kommer att leda till på längre sikt)
- Annan särskild större konsekvens
- Vilken effekt kommer att nås och när

Mallar kommer att tas fram för ansökan och tillhandahålls av ekonomiavdelningen. 

Ansökan ska lämnas in i samband med nämndens budgetskrivelse den 30:e september och beslut om att bevilja 

medel kommer att tas i samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott bereder budget 2021.
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BILAGA 2
Tidplan fortsatt budgetprocess

(På grund av det nu rådande läget vill vi göra er uppmärksamma på att förändringar i tidplanen kan behöva göras 

med kort varsel)

25 mars – Budgetberedningen beslutar om planeringsförutsättningar

27 och 28 april – Budgetdialog med nämnder och ägardialog med kommunala bolag

På budgetdialogen ska samtliga nämnder och bolag presentera hur förvaltningen med tilldelad budgetram kommer 
att arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges beslutade mål. 

Mallar för presentation tillhandahålls av ekonomiavdelningen. 

23 april – Information kommunfullmäktige etappmål för 2021 och 2022

16 juni  – Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas preliminära drifts- och investeringsramar och etappmål för 

2021 och 2022

30 september – Sista dag för nämnder och bolagsstyrelser att skicka in politiskt behandlade budgetskrivelser till 

kommunstyrelsens diarie. Samt ansökningar om medel för utvecklingsprojekt och medel för att åtgärda 

kvalitetsbrister.

Bolag och nämnder ska via diariet inkomma med politiskt behandlade budgetskrivelser senast 30:e september. 
Dessa ska följa anvisningarna och innehålla förslag till uppdaterade nämndmål kopplade till kommunfullmäktiges 
etappmål, översiktlig verksamhetsplan, fördelning av driftbudget samt underlag till investeringsbudget och 
exploateringsplan i förekommande fall. I investeringsbudgeten skall varje enskild investering specificeras med 
förväntat utfall under år 2021. Mallar till budgetskrivelserna tillhandahålls av ekonomiavdelningen. 

21 oktober – Beslut om Mål och budget 2021 och plan 2022-2024 i kommunstyrelsens arbetsutskott

4 november – Beslut om Mål och budget 2021 och plan 2022-2024 i kommunstyrelsen

26 november - Beslut om Mål och budget 2021 och plan 2022-2024 i kommunfullmäktige



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2020-0627

KSau § 323 Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: 
Familjebehandlare och 
arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att inte bevilja utvecklingsmedel  till socialförvaltningen i dagsläget för anställning 
av familjebehandlare och arbetsmarknadskonsulent. 

Sammanfattning av ärendet
Centrala utvecklingsmedel var i budgetplaneringen tänkt använt till korta riktade 
projekt med syfte att för framtiden skapa varaktig större effektivitet eller bättre 
kvalitet på leveranser till invånarna.

Innan april i år så vi att vi för 2020 kunde ha möjlighet att allokera en betydande 
summa till detta syfte. Dock har kommunens ändrade intäktssituation och 
rådande pandemi ändrat förutsättningarna och för 2020 har alla medel gått med 
till att hantera situationen för att försöka landa enligt budget. För 2021 har 
Kommunfullmäktige avsatt 800 tkr. till utvecklingsprojekt.

Socialnämndens önskemål ses som viktigt och med säkerhet nödvändigt, men 
kommunledningsförvaltningen kan inte se att man uppfyller utvecklingsmedlens 
ursprungliga syfte.  Däremot är detta ett behov till följd av pandemin och i likhet 
med när andra akuta situationer uppstår måste man försöka täcka behovet 
genom omprioriteringar i befintlig ram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-08 av ekonomichef Carsten Sörlie
Socialnämndens beslut § 125 SN 2020-0193
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-09-03
Ansökan om medel till utvecklingsprojekt.

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att inte bevilja utvecklingsmedel  till socialförvaltningen i dagsläget för anställning 
av familjebehandlare och arbetsmarknadskonsulent. 

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ks-diarie
Carina Dalenius, ekonomiavdelningen
Diana Johansson, ekonomiavdelningen
Dennis Arvidsson, ekonomiavdelningen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-12-08 Ärende: KS/2020-0627
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: Familjebehandlare 
och arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

Att inte bevilja utvecklingsmedel  till socialförvaltningen i dagsläget för anställning 
av familjebehandlare och arbetsmarknadskonsulent. 

Sammanfattning av ärendet
Centrala utvecklingsmedel var i budgetplaneringen tänkt använt till korta riktade 
projekt med syfte att för framtiden skapa varaktig större effektivitet eller bättre 
kvalitet på leveranser till invånarna.

Innan april i år så vi att vi för 2020 kunde ha möjlighet att allokera en betydande 
summa till detta syfte. Dock har kommunens ändrade intäktssituation och 
rådande pandemi ändrat förutsättningarna och för 2020 har alla medel gått med 
till att hantera situationen för att försöka landa enligt budget. För 2021 har 
Kommunfullmäktige avsatt 800 tkr. till utvecklingsprojekt.

Socialnämndens önskemål ses som viktigt och med säkerhet nödvändigt, men 
kommunledningsförvaltningen kan inte se att man uppfyller utvecklingsmedlens 
ursprungliga syfte.  Däremot är detta ett behov till följd av pandemin och i likhet 
med när andra akuta situationer uppstår måste man försöka täcka behovet 
genom omprioriteringar i befintlig ram.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
I enlighet med Barnkonventioners art. 3 ska barns bästa beaktas i alla beslut. Då 
de personalförstärkningar Socialförvaltningen vill göra syftar till att stärka upp 
insatser till utsatta barn och familjer, rimmar det väl med art.3.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Syftet för Socialnämnden är att kunna möta den förväntade ökningen av 
människor med arbetslöshetsproblematik. Kostnader för insatser blir oftast lägre 
ju tidigare insatserna kan sättas in.

Avsatta medel är inte syftat till att lösa akutåtgärder som det här ansöks om.



2 (2)

2020-12-08 Ärende: KS/2020-0627

Folkhälsoperspektiv
Arbetslöshet är ofta en bidragande faktor till en rad andra sociala problem och ju 
längre människor inte har en sysselsättning, desto djupare tenderar de sociala 
problemen bli. 

Juridiskt perspektiv
Den önskade satsningen sker i enlighet med Barnkonventionens och 
Socialtjänstlagens intentioner kring att arbeta förebyggande.

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv. 

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut § 125 SN 2020-0193
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-09-03
Ansökan om medel till utvecklingsprojekt.

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ks-diarie
Carina Dalenius, ekonomiavdelningen
Diana Johansson, ekonomiavdelningen
Dennis Arvidsson, ekonomiavdelningen
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SN § 125  Dnr SN/2020-0193      
SN AU § 137 
 
Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: Familjebehandlare 
och arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022 
 
Socialnämnden beslutar  
att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsmedel 
 
SD deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av ökad arbetsbelastning inom IFO samt kommande ytterligare 
påfrestningar på verksamheten till följd av situationen med covid-19, 
ansöker Socialförvaltningen om centrala utvecklingsmedel för att 
finansiera två tjänster under åren 2021-2022. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsmedel 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
VC Anna Almén 
 

  

http://www.stromstad.se/
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Ärende: SN/2020-0193 

 

Administrativ avdelning 
 
 
 

Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: Familjebehandlare 
och arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens arbetsutskott föreslå socialnämnden 
besluta att ställa sig bakom ansökan om utvecklingsmedel 

 
Sammanfattning av ärendet 

 
På grund av ökad arbetsbelastning inom IFO samt kommande ytterligare 
påfrestningar på verksamheten till följd av situationen med covid-19, ansöker 
Socialförvaltningen om centrala utvecklingsmedel för att finansiera två 
tjänstertjänster, en arbetskonsulent på enheten för arbete och försörjning 
samt en familjebehandlare inom individ- och familjeenheten under åren 2021-
2022. under åren 2021-2022. 

 
Ärendet 
Följderna av covid-19 förväntas få kännbara konsekvenser för medborgarna i 
Strömstad. De områden där det redan nu råder ett ordentligt ökat tryck handlar om 
barn och deras familjer i behov av stöd samt arbetslösheten som stigit 
kraftigt. Blir den ökade arbetslösheten bestående under längre tid får det sannolikt 
negativa konsekvenser för både barns och vuxnas psykosociala hälsa. Det är främst 
inom dessa områden det råder resursbrist i dagsläget. 
Syftet med satsningen är att ge ökad stöttning för personer som drabbas av 
arbetslöshet. Insatserna förväntas bli fler och mer omfattande och verksamhetens 
nuvarande resurser förväntas inte kunna möta upp den ökade efterfrågan i den 
utsträckning som kommer att krävas. Situationen med covid-19 i kombination med att 
Arbetsförmedlingen inte längre finns lokalt i Strömstad, gör att ytterligare satsningar 
anses nödvändiga. Satsningen syftar även till att utöka möjligheterna för barn och 
deras familjer att få kvalificerade insatser på hemmaplan, då fler familjer och barn 
förväntas behöva insatserna. 

 
 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

 
Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
I enlighet med Barnkonventionens artikel 3 ska barns bästa beaktas i alla beslut. 
Då de personalförstärkningar Socialförvaltningen med hjälp av dessa 
utvecklingsmedel vill göra syftar till att stärka upp insatser till utsatta barn och 
familjer samt insatser till människor som drabbas av arbetslöshet rimmar det väl 
med artikel 3. 
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Ärende: SN/2020-0193 2020-09-03 

 

 
 
 
 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Syftet med denna satsning är att kunna möta den förväntade ökningen av 
människor med arbetslöshetsproblematik samt den förväntade ökningen av barn 
och familjer som behöver stöd till följd av den uppkomna situationen med covid- 
19. Det är av stor vikt att snabbt kunna tillhandahålla verkningsfulla insatser, innan problemen 
hunnit få allvarliga konsekvenser. Kostnaderna för insatser blir oftast lägre ju tidigare insatserna 
kan sättas in. 
Kostnaderna för insatser är betydligt lägre ju tidigare de kan sättas in. 
 
 
Folkhälsoperspektiv 
Arbetslöshet är ofta en bidragande faktor till en rad andra sociala problem, såsom psykisk ohälsa, 
missbruk av alkohol, läkemedel ,narkotika ,spel, våld i nära relation mm och ju längre människor 
inte har en sysselsättning, desto djupare tenderar de sociala problemen bli. . Det är av stor vikt att 
kommunen har resurser att kunna möta den markant ökade arbetslöshet covid-19 ger upphov till 
samt sätta in åtgärder som gör att tiden som arbetslös blir så kort som möjligt. 
Det är av stor vikt att kommunen har resurser att kunna möta den markant ökade 
arbetslöshet covid-19 ger upphov till. 
 
 
Juridiskt perspektiv 
Satsningen sker i enlighet med både barnkonventionens och Socialtjänstlagens 
intentioner kring att arbeta förebyggande. Satsningen är också nödvändig för att 
kunna upprätthålla rättssäkerhet beträffande utrednings – och väntetider till 
insatser inom den sociala barnavården. 

 
 

Miljöperspektiv 

 
Socialförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta 
perspektiv. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-03 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: Familjebehandlare och 
arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022 

 
 
 
 
 

Anna Almén 
Verksamhetschef 
0526-194 84 
anna.almen@stromstad.se 

Helena Lilliebjelke 
Förvaltningschef 
0526-19208 
helena.lilliebjelke@stromstad.se 

 
 

Beslutet skickas till 
SN diarie 

mailto:anna.almen@stromstad.se
mailto:helena.lilliebjelke@stromstad.se
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PROJEKT - FAMILJEBEHANDLARE OCH 
ARBETSMARKNADSKONSULENT UNDER 2021-2022 
 

Bakgrund och syfte  
Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta fram lägesrapporter1 om vad Covid-19 har och haft för påverkan 

gällande social problematik och utsatthet på följande områden: 

• Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck   
• Utsatta barn och familjer  
• Alkohol och narkotika   
• Psykisk ohälsa/isolering  
• Arbetslöshet och sysslolöshet 

 
Flera kommuner beskriver att pandemin förstärker befintlig utsatthet så som dålig ekonomi, våldsutsatthet 
och missbruk. Likaså påtalas att fler individer riskerar att hamna i utsatthet till följd av varsel, uppsägningar 

eller isolering. Kommuner lyfter att de ser barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer 
med psykisk ohälsa samt personer i våldsutsatthet som särskilt sårbara målgrupper. Barns och ungas tillgång 

till skyddande faktorer såsom meningsfull fritid, positiva vuxenkontakter och skolgång har minskat, vilket 
bedöms riskera att få negativa konsekvenser för redan utsatta barn på kort sikt och för barn generellt på lång 

sikt. Kommuner rapporterar även om en annan karaktär av oro och om oro i andra grupper än vad de 
vanligtvis ser. Samtliga lägesbilder rapporterar om ökad arbetslöshet och sysslolöshet. Kommuner ser risker 

för ökat utanförskap, kriminalitet och polarisering, social oro, ekonomisk sårbarhet, fler företagskonkurser och 
ökad psykisk ohälsa. Många kommuner uttrycker en oro för ett ökat och förändrat missbruk. Sociala och 

ekonomiska påfrestningar samt generell oro i samhället kan leda till ökat missbruk av alkohol och narkotika. 
Demokrati, delaktighet och inkludering rapporteras ha påverkats på flera sätt genom bland annat minskat 
antal möten, sämre representation samt inställda verksamheter. 

Följderna av Covid-19 förväntas få kännbara konsekvenser för medborgarna i Strömstad. De områden där det 
redan nu råder ett ordentligt ökat tryck handlar om barn och deras familjer i behov av stöd samt 

arbetslösheten som stigit kraftigt. Blir den ökade arbetslösheten bestående under längre tid får det sannolikt 
negativa konsekvenser för både barns och vuxnas psykosociala hälsa.  Det är främst inom dessa områden det 
råder resursbrist i dagsläget. 

Syftet med satsningen är att ge ökad stöttning för personer som drabbas av arbetslöshet. Insatserna förväntas 
bli fler och mer omfattande och verksamhetens nuvarande resurser förväntas inte kunna möta upp den ökade 

efterfrågan i den utsträckning som kommer att krävas. Situationen med Covid-19 i kombination med att 
Arbetsförmedlingen inte längre finns lokalt i Strömstad, gör att ytterligare satsningar anses nödvändiga. 
Satsningen syftar även till att utöka möjligheterna för barn och deras familjer att få kvalificerade insatser på 

hemmaplan, då fler familjer och barn förväntas behöva insatserna.  
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Strömstad kommun har under de senaste fyra åren haft en nettokostnad som understigit referenskostnad, 
vilket innebär att man har haft lägre kostnader än förväntat. År 2019 var nettokostnadsavvikelsen -26 %. Inom 

verksamhetsområdena Barn och Unga samt Arbetsmarknadsenheten gör förvaltningen bedömningen att 
marginalerna är som minst, därav behovet av denna satsning.  

 

Strömstad kommun har under många år haft en mycket gynnsam arbetsmarknad vilket resulterat i en låg 
arbetslöshet. På grund av pandemin och den stängda gränsen till Norge drabbas nu Strömstad hårt, vilket syns 

i den nu snabbt ökande arbetslösheten. 

 
Öppet arbetslösa 16-64 år 

Juni 2019 - 133 personer, juni 2020 - 394 

personer 

Nyinskrivna på AF 

Juni 2019 - 32 personer, juni 2020 - 87 
personer 

Utrikesfödda 16-64 år öppet arbetslösa 

Juni 2019 - 46 personer, juni 2020 - 132 
personer 

 

Öppet arbetslösa 18-24 år 

Juni 2019 - 4st, juni 2020 - 68st 

Nyinskrivna  

Juni 2019 - 1st, juni 2020 - 25st 

Utrikesfödda 18-24 år, Öppet arbetslösa 

Juni 2019 - 4st, juni 2020 - 17st 

Nyinskrivna 

Juni 2019 - 1st, juni 2020 - 6st

 

Organisation och bemanning 
Det finns i dagsläget 1.0 familjebehandlare, där resursen före Covid-19 var fullt sysselsatt. Syftet är att 

förstärka resursteamet med ytterligare en familjebehandlare. Resursteamet arbetar med 
hemmaplanslösningar på uppdrag av socialsekreterare. Teamet är organiserat under Individ och 

familjeenheten och har fram till 2018 främst varit riktade till vuxna och ungdomar med missbruk/beroende 
eller annan social problematik. 2018 tillsattes en familjebehandlare och målgruppen för resursteamets arbete 

utvidgades till att innefatta även barn och familjer i behov av stöd. Antalet barn och familjer som behöver 
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denna typ av insats ökade redan under 2019 och det finns en uppenbar risk att effekterna av covid-19 kommer 

leda till att ännu fler kommer att behöva stöd. 

Samma sak gäller för de resurser som finns avsatta till att stötta människor som drabbas av arbetslöshet. 
Kvantiteterna förväntas bli större och den arbetskonsulent som finns i verksamheten behöver förstärkning. I 

dagsläget finns 1.0 arbetsmarknadskonsulent organiserat under enheten för Arbete och Försörjning. 
Arbetsmarknadskonsulenten har till uppgift att vara spindeln i nätet för de individer som har behov av extra 

stöd för att komma i sysselsättning. Det handlar om att samordna insatser mellan socialtjänst, 
Arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet och ev. andra externa parter.  En insats där 

arbetsmarknadskonsulenten är en central del är det arbetssökarstöd som tillhandahålls i verksamheten och 
som är ett samarbete mellan arbetsmarknadsenhet, integrationsverksamhet, Vuxenutbildning och 

Arbetsförmedling. Även Samordningsförbundet Väst är på väg in i detta samarbete. Planen är att möta den 
förväntade ökningen så tiden som arbetslös utan någon sysselsättning blir så kort som möjligt och att 

samverkan kring individen blir effektiv. 

Kvalitativa konsekvenser 
Om inte resurser tillsätts riskerar barn, familjer och arbetslösa få sämre tillgång till insatser alternativt så 
riskerar man att få vänta onödigt länge på hjälp, vilket i sin tur kan förvärra situationen. Den sociala 

utsattheten ökar ju längre tid människor står utanför våra etablerade system. Det gäller att få till så tidiga 
insatser som möjligt då långtidsarbetslöshet tenderar att ge upphov till allvarlig social problematik. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att i det här läget med en pågående pandemi försöka förutsäga hur stora ekonomiska effekter detta arbete 

kan leda till är mycket svårt. Det man däremot kan säga utifrån den forskning som finns tillgänglig är att sociala 
investeringar ger stora kostnadsbesparingar på lång sikt. I rapport gjord av Skandia, Idéer för livet, hänvisar 

man till exempel till att varje satsad krona i förebyggande insatser kommer ge fem kronor tillbaka på 15 års 
sikt. 2 

Det är allmänt vedertaget i forskning och praxis att tidigt förebyggande insatser och proaktivt arbete minskar 

social utsatthet på längre sikt. Risken om resurserna på hemmaplan inte räcker till är att det blir fler 
institutionsplaceringar samt att försörjningsstödet ökar. 

Kostnad för Arbetsmarknadskonsulent 

Baserat på snittlön 38 000 kronor = 650 tkr/år 

Kostnad för familjebehandlare 

Baserat på snittlön 37 000 kronor = 634 tkr/år 

Total summa: 1 284 tkr/år 

Nämnden söker för två heltidstjänster, (se ovanstående kostnad) under två års tid. 

                                                             
1 https://www.ideerforlivet.se/globalassets/pdf/rapporter/seminariedokumentation-effektmodellen-150629.pdf 
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Som beskrivits ovan så avser tillsättningen av dessa två tjänster att stävja de negativa konsekvenserna av 

Covid-19 samt Arbetsförmedlingens frånvaro. Förhoppningen med ett intensifierat arbete med de som är 
längst ifrån arbetsmarknadsmarknaden är att stävja ökade kostnader i form av bland annat försörjningsstöd 

och istället öka skatteintäkterna.   

Effekt som kommer att uppnås och när 
Planen är att dessa insatser under de närmaste åren kommer att ge barn, familjer och människor med 
arbetslöshetsproblematik snabba och effektiva insatser i deras närmiljö. Förhoppningen är att därigenom 

minska de skadeverkningar Covid-19 kommer att få i vår kommun. 

För hur lång tid resurserna krävs är svårt att säga under pågående pandemi. Planen är att öka insatserna under 
2021 och 2022 och därefter finns möjligheten att återigen korrigera organisationen i stället för att göra 

permanenta utökningar i dagsläget. 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2020-0573

KSau § 321 Av- och nedskrivningar av kundfordringar 
2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 573 428,22 
kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 128 
630 kronor inklusive moms.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina 
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för 
indrivning inte erhållit betalning.

Kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Arvato 
Finance där åtgärder vidtagits, men där det visat sig att det i dagsläget inte finns 
någon betalningsförmåga hos gäldenären. Arvato Finance kontrollerar regel-
bundet gäldenärernas betalningsförmåga och vidtar åtgärder när det förefaller 
meningsfullt.

Kundfordringar som ska avskrivas har kunder som försatts i konkurs, avlidit eller 
där förlikning har nåtts och vi inte kan räkna med utdelning.

Beslutsunderlag
Bokföringsmässiga av- och nedskrivningar.
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av ekonom Natalia Larsson

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 573 428,22 
kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 128 
630 kronor inklusive moms.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-06 Ärende: KS/2020-0573
KS - Ekonomiavdelning

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

Kommunstyrelsen

Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 573 428,22 
kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 128 
630 kronor inklusive moms..

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina 
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för 
indrivning inte erhållit betalning.

Kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Arvato 
Finance där åtgärder vidtagits, men där det visat sig att det i dagsläget inte finns 
någon betalningsförmåga hos gäldenären. Arvato Finance kontrollerar regel-
bundet gäldenärernas betalningsförmåga och vidtar åtgärder när det förefaller 
meningsfullt.

Kundfordringar som ska avskrivas har kunder som försatts i konkurs, avlidit eller 
där förlikning har nåtts och vi inte kan räkna med utdelning.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1-3 avseende bokföringsmässiga av- och nedskrivningar.

Natalia Larsson
Ekonom
0526-194 09
natalia.larsson@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0562- 192 02
carsten.sörlie@stromstad.se
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2020-11-06 Ärende: KS/2020-0573

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-20

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

KS/2020-0499

KSau § 10  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - ansökan 
om planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-07

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

Avgift

Av kommunfullmäktige antagen taxa:

Planbesked: 13 644:-

Sammanfattning av ärendet
I ansökan redovisar sökanden en önskan om att ändra den befintliga byggrätten 
för bostäder ovanpå parkeringsgaraget till en byggrätt för hotell. Sökanden önskar 
även pröva ett par mindre justeringar från gällande plan. Ansökan har stöd i 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Strömstad och Skee och är där 
utpekat som ett område för turismverksamhet.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-09-23, inklusive plankarta
Start-PM, daterat 2021-01-07
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-07

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

att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-07

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-20

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

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 13 644:-

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2021-01-07 Ärende: KS/2020-0499
Plan- och byggavdelningen

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

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked - Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet)

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

att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-07

att placera planarbetet i gruppen vilande

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 13 644:-

Sammanfattning av ärendet
I ansökan redovisar sökanden en önskan om att ändra den befintliga byggrätten 
för bostäder ovanpå parkeringsgaraget till en byggrätt för hotell. Sökanden önskar 
även pröva ett par mindre justeringar från gällande plan. Ansökan har stöd i 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Strömstad och Skee och är där 
utpekat som ett område för turismverksamhet.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Planarbetet påverkar inte detta perspektiv.

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc)
Planarbetet finansieras helt genom avtal med sökanden som står för samtliga 
kostnader förknippade med planarbetet.

Folkhälsoperspektiv
Planarbetet påverkar inte detta perspektiv.
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2021-01-07 Ärende: KS/2020-0499

Juridiskt perspektiv
Planarbetet följer processen enligt plan- och bygglagen.

Miljöperspektiv
De eventuella miljökonsekvenser som ett genomförande av förslaget kan komma 
att ha kommer att hanteras under planprocessen.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-09-23, inklusive plankarta
Start-PM, daterat 2021-01-07
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-07

Elin Solvang
plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Sökande
Akten
mbn.diarie@stromstad.se
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Startpromemoria för 

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet)

Bild från Google maps

Upprättad 2021-01-07

 

Dnr Ks/2020-0499
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Ansökan
Detaljplanen som gäller för området där Spa-hotellet ligger är från 2004 och är till största 
delen utbyggd enligt planen. Detaljplanen medger hotell där Spa-hotellet idag ligger men 
innehåller också en byggrätt för bostäder på det existerande parkeringsgaraget, vilken 
aldrig har nyttjats.

Utdrag ur gällande detaljplan.

Hotellägaren önskar nu att ändra detaljplanen i den del som inte är bebyggd, d v s uppe på 
garaget. Detta för att medge en hotellbyggnad som går i stil med övriga hotellet. I ansökan 
finns också en önskan om att inom det gråa området på plankartan ovan få bygga något 
som kan nyttjas av hotellet, 
t ex mötesrum, badanläggning eller liknande.

Planområdets läge och areal
Planområdet ligger i västra kanten av Strömstad tätort och är ca 20 000 m² stort.
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Ägoförhållanden
Kvartersmarken inom området är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden och riktlinjer 

Riksintressen

Området ligger inom riksintresse för friluftslivet enl 3 kap 6 § MB samt inom riksintresse 
för turism och rörligt friluftsliv och obrutna kusten enl 4 kap 3-4 §§ MB. Påverkan på 
dessa riksintressen bedöms ha hanterats i processen med den gällande detaljplanen på 
platsen och en ändring enligt förslaget bedöms inte medföra en påtaglig skada på något av 
riksintressena. Dock är det viktigt med utformningen av den föreslagna byggnaden i 
förhållande till stads- och landskapsbild.

Översiktsplan

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, anges 
aktuellt område som en del av Strömstads tätort där en fördjupning av översiktsplanen 
behövs. Målet med planeringen är att staden ska kunna fortsätta växa och utvecklas.

Fördjupad översiktsplan

I utställningshandlingen av den fördjupade översiktsplanen för Strömstad och Skee anges 
aktuellt område som ”turismverksamhet”. Här finns möjlighet för utveckling av 
turismverskamhet och förtätning av denna.
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Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan för området är från 2004 och redovisas under rubriken ”Ansökan” 
ovan. Genomförandetiden för planen har gått ut.

Planeringsförutsättningar

Stads- och landskapsbild

Bebyggelse

Inom ramen för ett eventuellt planarbete får bebyggelsens utformning studeras närmare. 
Höjd och färgsättning är delar som får avgöras under arbetets gång och den påverkan som 
en ny byggnad får på omgivningen ska redovisas i t ex fotomontage.

Markförhållanden

Byggnaden avses placeras på befintligt parkeringsdäck där det idag redan finns en byggrätt. 
Information om grundläggning finns därmed i gällande detaljplan samt tidigare bygglov.

Gator och trafik

Parkering

I planarbetet får studeras behov av parkeringsplatser i området samt hur man kan lösa 
behov av ytterligare parkeringar i närområdet om behov uppstår. Tekniska förvaltningen 
har inte lämnat några synpunkter på planbeskedet.

Miljökonsekvenser

Förslaget om att kunna nyttja området mellan vägen och havet på ett annat sätt får studeras 
i planarbetet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen påpekar att det inte är lämpligt att göra 
en badanläggning inom hamnområdet, både av säkerhets- och hälsoskyddsskäl.

Under planarbetet får utredas om strandskydd någon gång har gällt på platsen så att detta 
vid planläggning återinträder. Största delen av planområdet är redan ianspråktaget men 
delar kan beröras av ett eventuellt återinträdande. 

Frågor att utreda
Punkta upp områden som bör utredas med utgångspunkt från det som beskrivits i tidigare 
avsnitt. Exempelvis:
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- Volym, gestaltning och arkitektur
- Parkering
- Eventuell fastighetsreglering
- Strandskydd

Genomförande och ekonomi

Kostnader och ekonomiska konsekvenser

Samtliga kostnader för planläggning och byggnation belastar exploatören.

En ändring av planen innebär inga kostnader för kommunen. Exploatören bekostar nedlagd 
tid för arbetet med planändringen.

Planprocess och tidplan
Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande. 

Förvaltningarnas sammanfattande bedömning
Det finns stöd för en fortsatt utveckling för turismverksamhet i området i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen och förvaltningen föreslår därmed kommunstyrelsen att lämna 
ett positivt planbesked.

Miljö- och byggförvaltningen
2021-01-07

Elin Solvang
Plan- och byggchef



Til Strömstad Kommun 
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Ansøken om planbeskjed för del av Kebal 2:203 m fl.

Viser til samtaler og oversender kort søknad om endringer til gjeldende planbästemmelser for Kebal 2:203 m fl.

Undertegnede eier Strømstad Spa og ønsker å bygge hotellrom, hotellservice funksjoner og hybler for ansatte 
på det eksisterende garasjedekket samt utvikle bryggeområdet øst for hotellet.

Områdene det gjelder vises i vedlagte planbestämmelser angitt som gult område (B) over eksisterende 
parkeringshus i den nordvestre delen av anlegget samt området merket grått og med nummer 4 hamnforråd.

1. Det søkes om endring av formål på parkeringsdekket fra Bostäder (B) til Bostäder og Hotell.

2. Det søkes om tillatelse til endret takutforming for tilpasning til takterasser, beplantning, sundeck og 
spa mm for hotellets gjester på toppen av anlegget.

3. Det søkes om tillatelse til fasadeuttrykk som tilpasses eksisterende hotell.

4. Det søkes om å få tildekke det åpne parkeringsdekket med en noe tilbaketrukket tak-
konstruksjon/gårdsbjelkelag som kan benyttes som underlag for hage, basseng, fritid, servicetjenester 
mm.

5. Det søkes om tillatelse til å bygge bygning som kan samnyttes med hotellet som for eksempel et 
møtesrom, badeanlegg mm på bryggen i området for hamnforråd merket 4 ved innkjøringen til 
hotelleiendommen. 

Jeg står tilgjengelige for ytterligere opplysninger og ser frem til hyggelig samarbeide med kommunen.

Med vennlig hilsen
Norwegian Hospitality Group
 
Thor Morten Halvorsen
 CEO
 
Norwegian Hospitality Group AS
Mob: +47 95 25 21 50 | Tel: +47 67 10 20 10 | thor@nhg.no
Strandveien 50 | NO-1366 Lysaker, Norway | www.nhg.no

 

mailto:thor@nhg.no
http://www.nhg.no/
http://www.nhg.no/




PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-20

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

KS/2020-0528

KSau § 11 NORD-KOSTER 1:109 - ansökan om 
planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-08.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Sammanfattning av ärendet
Ansökan gäller att kunna tillskapa en byggrätt för bostad på en fastighet som idag 
är planlagd som allmän plats. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen om 
en förtätning i området förutsätter en lösning på vatten- och avloppsfrågan. När 
den frågan är löst bedömer förvaltningen att det är bättre att se över en större del 
av gällande detaljplan, för att rätta till de brister som finns idag jämfört med 
befintlig bebyggelse och fastighetsbild och samtidigt se på möjligheten till 
förtätning, än att bara göra en så kallad frimärksplan för enbart en fastighet.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-10-16
Start-PM, daterat 2021-01-08
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-08

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

att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-08.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2021-01-08 Ärende: KS/2020-0528
Plan- och byggavdelningen

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

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked Nordkoster 1:109

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

att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-08.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 9 665:-

Sammanfattning av ärendet
Ansökan gäller att kunna tillskapa en byggrätt för bostad på en fastighet som idag 
är planlagd som allmän plats. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen om 
en förtätning i området förutsätter en lösning på vatten- och avloppsfrågan. När 
den frågan är löst bedömer förvaltningen att det är bättre att se över en större del 
av gällande detaljplan, för att rätta till de brister som finns idag jämfört med 
befintlig bebyggelse och fastighetsbild och samtidigt se på möjligheten till 
förtätning, än att bara göra en så kallad frimärksplan för enbart en fastighet.

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv
Inget av ovanstående perspektiv berörs då förslaget från förvaltningen är att 
lämna ett negativt planbesked och därmed sker ingen förändring mot dagsläget.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-10-16
Start-PM, daterat 2021-01-08
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-08
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2021-01-08 Ärende: KS/2020-0528

Elin Solvang
plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Sökanden
Akten
mbn.diarie@stromstad.se



1

Startpromemoria för 

Nord-Koster 1:109

Upprättad 2021-01-08

 

Dnr KS/2020-0528
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Ärendet
Nord-Koster 1:109 är en fastighet vid sundet på Nordkoster som idag är planlagt som 
allmän plats, 
d v s saknar någon byggrätt. Fastighetsägaren önskar nu ändra detaljplanen så att en 
byggrätt för bostad tillskapas på fastigheten.

Historik
Den huvudbyggnad som idag finns på fastigheten uppfördes på 90-talet och saknar 
bygglov. Byggnaden var föremål för handräckning hos kronofogdemyndigheten för att på 
fastighetsägarnas bekostnad ta bort den. Av någon anledning genomfördes dock aldrig 
rivningen varpå byggnaden idag står kvar.

På fastigheten finns också ett mindre uthus. Detta har under senare år till stora delar 
byggts om. Miljö- och byggnämnden anser att denna ombyggnad är av den omfattningen 
att den är bygglovspliktig. Något bygglov är dock inte sökt och nämnden har inlett ett 
tillsynsärende efter en anonym anmälan om byggnationen. Då fastigheten är planlagd som 
allmän plats går inte att lämna bygglov i efterhand utan miljö- och byggnämnden har 
beslutat om ett föreläggande om rivning. Detta beslut är dock överklagat.
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Planområdets läge och areal
Fastigheten ligger vid sundet på Nordkoster och är ca 1700 m².

Ägoförhållanden
Fastigheten är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden och riktlinjer 

Fördjupad översiktsplan

I den fördjupade översiktsplanen för Kosteröarna anges att inom den detaljplan som gäller 
för stora delar av Nordkoster finns en möjlighet till förtätning med 5-10 tomter. En 
förutsättning för att denna förtätning ska kunna genomföras är en ändring av gällande 
detaljplan och en lösning för vatten och avlopp.

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan för området är från 1962 och anger allmän plats, d v s mark som ska 
vara allmänt tillgänglig och ej får bebyggas.
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Pågående utveckling i närområdet

Det pågår ingen annan planläggning i närområdet. Dock kan konstateras att stora delar av 
gällande detaljplan från 1962 är föråldrad och på många punkter inte stämmer med den 
bebyggelse och fastighetsindelning som finns idag. Detta blir problematiskt för 
fastighetsägare vid t ex bygglovgivning. Det finns alltså ett behov av att ajourhålla hela den 
gamla detaljplanen som omfattar stora områden vid sundet och vid Vättnet. 

Planeringsförutsättningar

Miljökonsekvenser

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör bedömningen att ansökan om planbesked bör 
avstyrkas med hänvisning till förutsättningarna gällande dricksvattentillgången på 
Nordkoster. 

Ansökan anger att ändringen i gällande plan avser att göra det möjligt att bygga ett 
permanent boende på fastigheten. Enligt avloppsinventering genomförd 2016 (diarie.nr 
MBN-2016-702) saknar fastigheten installation för omhändertagande av toalettavfall. På 
fastigheten finns två mindre bodar med sängplatser. Boende på fastigheten nyttjar 
faciliteter i grannfastigheter och gästhamn. Vatten finns ej indraget. BDT-vatten avleds 
från utekök till stenkista/mark. Om fastigheten bebyggs med ett permanent boende 
innebär det troligen att man önskar förändra den nuvarande VA-standarden. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att planerad planändring riskerar att 
kraftigt öka vattenuttaget på fastigheten. Området där fastigheten är belägen har inte 
kommunal eller annan gemensam dricksvattenvattenförsörjning utan samtliga fastigheter 
har egna dricksvattenbrunnar. Då fastigheten ligger inom ett område med förtätad 
bebyggelse så bedömer miljö- och hälsoskyddsavdelningen att ytterligare en bostadsenhet i 
området riskerar att påverka omkringliggande dricksvattenbrunnar på ett negativt sätt. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer, med hänsyn tagen till de studier som lägger 
fast att grundvattenförekomsten är starkt begränsad, att befintliga hushålls 
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vattenförsörjning äventyras. Ytterligare uttag av vatten strider därför mot Miljöbalken 
(1998:808) 1 kap 1§ pkt 1 och 4, 2 kap 3§ samt Förordning (1998:889) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 33§ pkt 5 och 6.

Förvaltningarnas sammanfattande bedömning
Då det i dagsläget inte finns någon lösning för vatten och avlopp till fastigheten utan risk 
att påverka andra vattentäkter och tillgången på vatten i närområdet finns inte de 
grundläggande förutsättningarna för att gå vidare med ett planarbete med syftet att skapa 
en ny tomt i området. 

Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen om en förtätning i området förutsätter en 
lösning på vatten- och avloppsfrågan. När den frågan är löst bedömer förvaltningen att det 
är bättre att se över en större del av gällande detaljplan, för att rätta till de brister som finns 
idag jämfört med befintlig bebyggelse och fastighetsbild och samtidigt se på möjligheten till 
förtätning, än att bara göra en så kallad frimärksplan för enbart en fastighet.

Förvaltningens förslag är därmed att lämna ett negativt planbesked till aktuell ansökan.

Miljö- och byggförvaltningen
2021-01-08

Elin Solvang
Plan- och byggchef



Göteborg 201016

Ansökan om planändring för Nordkoster 1:109

Vi har i drygt trettio år haft enkla sommarboenden på Nordkoster.
Vår fastighet ingår även i samfälligheten S9 och vi har därigenom fått del i en sjöbod.
Vi känner oss därför relativt etablerade på Nordkoster.
Nu önskar vi bosätta oss permanent på ön och ansöker härmed om en planändring för vår fastighet 
Nordkoster 1:109.
Fastigheten finns inom detaljplanerat område men rubriceras som grönområde och ligger inneslutet i 
ett sådant. (Se bilaga 1)
Fastigheten avstyckades 1938 och var då ämnad för bebyggelse.

År 2001 genomfördes en planändring av ett angränsande grönområde.
(Se ”gula pilen”på första bilagan)
Detta var möjligt eftersom den då nya och fördjupade översiktsplanen uttryckte en förtätning av 
området.
Vid den tidpunkten hade vi tyvärr inga ekonomiska möjligheter att ansöka och gå in i en egen 
planprocess.
Den senaste fördjupade översiktsplanen (beslutad 180619) uttrycker även den en möjlighet till 
förtätning på Koster.
Vi har haft kontakt med planavdelningen och fick då en skiss över önskade planförändringar. Vårt 
område är markerat med röd ring, som betyder möjlighet, om detaljplanen kan ändras. (Se bilaga 2) 
Vi har alltså idag en stark önskan om att få bli året-runt-boende på Nordkoster och hoppas därför på 
en planändring för vår fastighet.
Vi kan även tänka oss att endast utnyttja halva vår tomt till boende och låta återstoden få förbli 
grönområde.
Vi önskar att bygga ett enbostadshus, enligt de regler, som kommunen tillåter.
Huset får gärna diskret smälta in i naturen, både vad gäller färg, form och byggas på ett hållbart sätt. 
Vi lämnar ett förslag till placering. (Se bilaga 3)
Brunn finns markerad på tomten och vår fastighet har även ett vattenservitut inskrivet. 
Avloppsfrågan prövades tidigare och det fanns då inga hinder.

Med vänliga hälsningar

P A och R F







Detaljplan Nord-Koster

2020-02-05







Önskemål/problem
» Förtäta på stamfastigheten
» Problem att nyttja attefallsregler för att det finns allmänplats på tomten
» Fastighetsbildningen stämmer inte med planen
» Oklarhet kring utformning – riksintresse för kulturmiljö



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-13

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

KS/2020-0643

KSau § 2 Handlingsplan - Svåra störningar i 
elförsörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att anta handlingsplan – svåra störningar i elförsörjning.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har sedan tidigare en handlingsplan för att hantera svåra 
störningar i elförsörjningen, men det är nu dags att revidera denna. Hanteringen 
av dessa störningar kräver vissa kompletteringar utöver det som framgår i 
kommunens krisledningsplan för extraordinära händelser.

Beslutsunderlag
Handlingsplan – svåra störningar i elförsörjning
Tjänsteskrivelse 2020-12-09 av krisberedskapssamordningaren

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta handlingsplan – svåra störningar i elförsörjning.

Beslutet skickas till
Diariet
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Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Handlingsplan - Svåra störningar i elförsörjning

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta anta handlingsplan – svåra störningar i elförsörjning.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har sedan tidigare en handlingsplan för att hantera svåra 
störningar i elförsörjningen, men det är nu dags att revidera denna. Hanteringen 
av dessa störningar kräver vissa kompletteringar utöver det som framgår i 
kommunens krisledningsplan för extraordinära händelser.

Beslutsunderlag
Handlingsplan – svåra störningar i elförsörjning

Peter Birgersson Dafteryd
krisberedskapssamordnare 
0526-193 69 
peter.dafteryd@stromstad.se

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

Beslutet skickas till
Krisberedskapssamordnaren
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Förebyggande verksamhet

Ledning och samverkan

Christian Isberg & Peter Birgersson Dafteryd
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Inledning

Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning för förebyggande verksamhet, planering 
och hantering av eventuella större störningar i elförsörjningen. 

Handlingsplanen avser Strömstads kommun.

Kommunerna har genom Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap givits ett geografiskt områdesansvar. 
Ansvaret innebär att kommunen vid extraordinära händelser i fredstid skall verka för att olika 
aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 
att de krisåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och att 
informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

Kommunen skall under en extraordinär händelse ge länsstyrelsen lägesrapporter och 
information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder. 

Störningar i elförsörjningen och strömbortfall under en längre tid har tidigare baserats 
uteslutande på konsekvenser av väderfenomen. Stormar med kraftig vindstyrka som medför 
att träd faller över luftburna elkablar eller snöstormar som skapar ett kraftigt istäcke på 
stamnätet där luftburna kablar knäcks sönder har oftast varit den generella orsaken till svåra 
störningar i elnätet. 
Således har kommunen planlagt för av att hantera de konsekvenserna av ovan nämnda 
väderfenomen. 

Idag finns ytterligare hot mot samhället som medför svåra störningar i elförsörjningen. 
Sabotage av kriminell art, sabotage som utförs av främmande makt och plötslig effektbrist i 
Sveriges inhemska elproduktion är nya riskscenarios som hotar vår elförsörjning. 

Oavsett hotens art blir konsekvenserna desamma, svåra störningar i elförsörjningen med 
strömbortfall som påverkar samhället.
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Riskbild och scenarios

Scenarios som innebär långvariga störningar i elförsörjningen är följande:

Snöstorm medförande tung blötsnö eller kraftig isbildning som bryter av eller kortsluter 
luftburna elkablar. 

Storm  medförande svåra vindbyar, nedfallna träd som bryter av luftburna elkablar.
Typfall sabotage (fysiskt och digitalt) mot relevant infrastruktur, kan maskeras som 

”olyckor”. Inkluderar även väpnad fysisk attack mot infrastruktur.

 Kriminalitet Stöld av kablar, från nuvarande infrastruktur eller reparationsmaterial.

Effektbrist medför ”rullande” elavbrott i elnätet, styrning av ström till prioriterade 
abonnenter i stamnätet när belastningen överskrider effektleveransen.

De scenarios och risker som Strömstads kommun har möjligheten att förberedas sig inför och 
aktivt vidtaga relevanta åtgärder för är väderbaserade riskerna. 

För att lättare åskådliggöra det arbete som de olika aktörerna kan förväntas utföra beskrivs 
arbetet utifrån olika scenarios. Ingen vet hur stor en, och för samhället påfrestande, kris ser 
ut.

Exempel: I november drar in ett kraftigt stormoväder in från sydväst med orkanstyrka i byarna 
och nederbörd i form av snö, blötsnö och underkylt regn. Lufttemperaturen är som lägst minus 
10-15 grader. Konsekvensen blir omfattande strukturella skador på elstolpar och ledningar i 
såväl stamnätet som region- och lokalnäten. Väst- och sydkusten drabbas även av kraftig is- 
och saltisbeläggning på elsystemet. 
Skadorna medför totalt elavbrott i hela södra Sverige i upp till 4 veckor. I delar av Sydsverige 
kommer avbrott att vara under betydligt längre tid. 
Scenariot medför även att tele- och IT-kommunikationerna i stort slås ut inom området och 
att vägarna blir oframkomliga på grund av nedfallna träd och isbeläggning.  

Exempel: De geopolitiska spänningarna mellan EU och Ryssland ökar. Flertalet incidenter sker 
inom EU där flera medlemsländer noterar fluktueringar i sina elnät. Ställverk brinner upp utan 
orsak, kärnkraftverk bombhotas och stängs ner i preventivt syfte, matarkablar mellan 
medlemsländer går sönder av fysiskt sabotage och IT-relaterad utrustning kapas eller förstörs 
med digitala medel. Rullande elavbrott sker i södra Sverige, norra Sverige är strömlöst i veckor 
och all tele-och data trafik upplever stora störningar samt fungerar sporadiskt. 
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Under pågående störningar i Sveriges och EUs elnät sker storskaliga militära förflyttningar i 
vårt närområde. 
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Förvarning

SMHI utfärdar meteorologiska varningsmeddelanden inför annalkande oväder. 

SMHI:s vädervarningar skickas ut via SOS Alarm AB  till räddningstjänsterna i berörda områden 
och berörda länsstyrelser.

Ett alternativ är att gå in på SMHI:s hemsida (www.smhi.se) och själv ta del av vädervarningar. 

Med hänsyn till kommunens roll som områdesansvarig myndighet är det viktigt att rutiner 
skapas så att räddningstjänsten alltid larmar kommunledningen och den tekniska 
förvaltningen om en vädervarning. 

För att snabbt kunna reagera vid inträffad händelse och  höja beredskapen vid exempelvis en 
vädervarning rekommenderas kommunledningen att organiserar en egen beredskap i form av 
en tjänsteman i beredskap. Tjänstemannen skall alltid vara nåbar på mobil och personsökare 
(larmas förslagsvis via SOS). Hur denna beredskap organiseras och dess omfattning är upp till 
varje kommun att avgöra.

Enligt de tre grundläggande principerna så åligger det varje kommun att själv bedöma om 
varningsmeddelandet bör resultera i att beredskapsåtgärder vidtas vid den egna 
myndigheten:

 Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också 
har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera 
även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och 
samverka med varandra.

 Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är 
närmast berörda och ansvariga.

 Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad 
situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala 
förhållanden, så långt det är möjligt.

Vid ett annalkande oväder kan det vara lämpligt att samråda med elnätföretaget (-en) som 
ansvarar för den del av stamnätet som finns inom Strömstads kommuns geografiska område 
för att få deras bedömning av riskerna för omfattande elavbrott. 

I dagsläget befinner sig Strömstads kommun i det nationella Elområdet SE 3 och inom 
nätkoncessionsägare Ellevio AB ägandeområde NBL (norra bohuslän).
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Ägandeområden för Ellevio AB 
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Sveriges elområdesindelning 
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Konsekvenser av större elavbrott

Ett långvarigt och omfattande elavbrott i södra Sverige får stora konsekvenser för 
medborgarna och för vitala samhällsfunktioner. 

Reservkraft kan lindra konsekvenserna under förutsättning att reservkraften fungerar under 
längre tid, att det finns personal som kan svara för underhåll och service av elkraftverken samt 
att bränsleförsörjningen fungerar. För många stora elförbrukare är dock reservkraft inte ett 
realistiskt alternativ. 
Strömmen som levereras från reservelverk har inte heller lika god kvalitet som den el som 
levereras från ordinarie elnätet vilket kan medföra skador på känslig utrustning.

Exempel på konsekvenser av ett långvarigt elavbrott är: 

 Försämrad ledningsförmåga för samhällsviktig verksamhet
 Störningar/avbrott i tele- och datanätet
 Stora störningar/avbrott i larm- och fjärrstyrningssystem 
 Problem med att nå ut med samhällsinformation via radio, TV och tidningar
 Stora problem inom hälso- och sjukvård, barn- och äldreomsorg samt skolverksamhet
 Stora transportproblem (tågtrafik, trafiksignaler, rörliga broar, sjötrafik, flygtrafik)
 Störningar i vatten- och avloppsförsörjningen
 Miljöproblem
 Stora störningar i betalningsväsendet
 Stora problem med livsmedels- och drivmedelsförsörjningen
 Stora problem med värmeförsörjningen
 Stora problem för banker och näringslivet, reducerad kapacitet till betalningsmöjligheter
 Problem för lantbruket och djurhållningen
 Oro bland befolkningen 
 Ökad kriminalitet
 Stora brister i totalförsvarskapaciteten, negativ påverkan på det civila försvaret

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) tillsammans med den nationella Styr-El 
planeringen utgör viktiga instrument för att kartlägga, värdera och förebygga konsekvenserna 
av ett omfattande elavbrott.
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Kommunens samordningsansvar internt och externt

Kommunens geografiska områdesansvar innebär bland annat att genom samverkan/ 
samordning inrikta samhällets insatser för att begränsa konsekvenserna.

I tabellen nedan redovisas kommunens interna och externa samverkansansvar. 

Verksamhet / objekt Ansvarig
(internt)

Samverkan med
(externt)

Samverkan avser

Elförsörjning/lokalnäten 
(ledningar, stolpar, transforma-
torer, nätstationer, ställverk)

Förvchef

MBF

Ellevio AB Avbrottets omfattning. Hur 
långvarigt. I vilken ordning 
kommer områdena att återfå 
strömmen.

Telefoniförsörjning, fast och 
mobilt nät

IT chef Telia, Tele 2, Tre 
(3), Comviq, 
Vodafone

Avbrottets omfattning. Hur 
långvarigt. Alternativa 
tillfälliga lösningar.

Transporter/ 

Kommunala och nationella 
vägar (broar, trafiksignaler)

Förvchef

TF

Trafikverket

Västtrafik

Skadornas omfattning. Hur 
långvarigt. Alternativa vägar.

Transporter/

Enskilda vägar

Gatuchef Vägföreningar Skadornas omfattning.

Transporter/ 

Hamnar (kranar, truckar, kajer)

Hamnchef Västtrafik, Color 
Line, Fjordline

Hur stor del av hamnverk-
samheten är drabbad. 
Konsekvenser för kunder.

Påverkan på ISPS-område

Social omvårdnad/

Förskolor, skolor, sjukhem, 
äldreboende, ensamboende 
äldre med larm, värmestugor

Förvchef

SOC+BUF

FRG (Frivilliga 
resursgruppen)

Vilka har/vilka saknar 
reservkraft. Behov av 
omflyttning. Behov av 
mattransporter. Behov av 
andra resurser.

Socialtjänst, Individ och 
familjeomsorg/

Ensamboende utan tillsyn

Förvchef

SOC

Frivilliga Behov av hjälp.
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Drivmedelsförsörjning/

Bensinstationer

Näringslivs- 
utvecklare

Bensinbolag, 
lokala 
bensinstationer

Fungerar någon i kommunen. 
Har de som förberetts med 
reservkraftomkopplare , 
tillgång till reservelverk.

 

Livsmedelsförsörjning/ Lokala 
producenter, detaljhandeln

Näringslivs- 
utvecklare

Coop, ICA, Willys, 
övriga lokala 
handlare.

Vilka fungerar/fungerar inte. 
Konsekvenser för befolkning. 
Behov av tillförsel av 
livsmedel. Kommunala 
storkök. 

Verksamhet / objekt Ansvarig Samverkan med Samverkan avser

Jordbruk/ Djurhållare Förvchef

MBF

LRF Reservkraftstillgången.

 

Energiförsörjning/ Fjärrvärme Förvchef

TF

Internt Fungerar anläggningen. Risk 
för frysskador. Resursbehov

Avfallshantering, renhållning Förvchef

TF 

Internt Hur skall organiskt avfall 
(tinade och obrukbara 
matvaror m.m) hanteras.

Kommunalteknisk försörjning/

Vattenverk, 
avloppsreningsverk, 
pumpstationer

Förvchef

TF

Internt Vilka fungerar/fungerar inte. 
Konsekvenser för befolkning 
och för miljön.

Behov av resurser (vatten-
tankar o reservelverk)

Betalningsväsendet/ Banker, 
Kassaservicekontor

Ekonomichef Lokala 
bankkontor

Fungerar något kontor. 
Behov av ”nödmynt”. Behov 
av reservelverk.
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Postväsendet/ 
Postutdelningskontor

Kommunikations
chef

Postnord Utdelning av flygblad. Hjälp 
att lokalisera ensamboende 
utan tillsyn

Näringslivet Näringslivs- 
utvecklare

Berörda företag Konsekvenser för produktion 
och distribution. Miljörisker.

Försvarsmakten/ lokala 
frivilligorganisationer

Krisberedskaps-
samordnare

FM Stöd till samhället. Vilka 
resurser i form av personal, 
transportmedel och annan 
materiel

Information Kommunikations
chef

Aktuell information med 
anledning av händelsen
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Informationsansvar

Information är en del av kommunens ansvar vid kriser och olyckor. 
Det innebär att kommunen ansvarar för att extraordinära händelser hanteras på ett sätt som 
gagnar kommuninvånarna. 

I kommunens samordningsansvar ligger även att samordna den lokala informationen till 
allmänheten.
Kommunen kan aldrig ta över informationsansvaret från de sektorsansvariga eller externt 
verksamhetsansvariga. Elnätföretaget har därför primärt ansvaret för all extern information 
till kunder, länsstyrelser, kommuner och massmedia vid ett elavbrott. En viktig 
informationskanal är elnätföretagens webbsidor. 

Däremot har kommunen ansvarar för att informera om egna vidtagna åtgärder med 
anledning av elavbrottet. Kommunen kan också genom att verka på lokalplanet medverka till 
att informationen lättare sprids. 
Kommunen samverkar därför med berörda parter och har ansvaret för samordning av den 
externa, kommunövergripande, informationen till allmänheten.

Extern information riktas till samverkande myndigheter, företag och organisationer samt till 
massmedier och allmänhet. 

Den har tre centrala funktioner:
1. Praktiskt informera om hur man skall agera för att undvika person- och egendomsskador 

och för att skydda miljön.  
2. Förmedla vilka åtgärder samhället genomför för att skydda medborgarna.
3. Motarbeta felaktig information och ryktesspridning. 

Kommunens information skall vara sådan att samverkande myndigheter, företag och 
organisationer samt massmedier och allmänhet får den information de behöver för att 
kunna agera på rätt sätt och fatta rationella beslut.
 Språkliga minoriteter och funktionshindrade ska beaktas redan i planeringsstadiet.
Informationens syfte, till vem den ska lämnas och den tid man har till förfogande påverkar 
valet av informationskanaler.
 Radio och TV prioriteras för att varna många människor samtidigt och snabbt nå ut med 
akut information i nödläge. 

Följande kanaler används i första hand:
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 Kommunens servicepunkter/trygghetspunkter
 Lokalradion Radio Prime och SR Väst P4
 Kommunens webbplats med förberedd krisinformationssida, E-post och SMS
 Informationsmöten

Övriga kanaler för att nå ut med information kan vara:
 SVT:s regionala kanaler
 TV4:s regionala kanaler
 Flygblad
 Tidningar
 Medier för invånare med annan kulturell bakgrund eller språk
 Myndighetsmeddelanden 
 VMA (endast kommunala räddningstjänsten genom behörig befattningshavare)
 Den egna personalen uppmanas att sprida informationen vidare genom e-post och 

internpost 

Vid omfattande störningar i elförsörjningen är det endast ett fåtal som har möjligheter att ta 
emot information via datanätet och TV-sändningar. 

De viktigaste informationskanalerna för att snabbt nå ut med information till allmänheten är 
därför radio och trygghetspunkter. Många har tillgång till batteriradio eller så har de möjlighet 
att ta emot informationen via sin bilradio. 

Kommunen har även resurser för att sprida information genom att själva trycka och på olika 
sätt distribuera flygblad. Flygblad kan exempelvis distribueras med hjälp av posten, 
tidningsdistributörer, reklamutdelningsföretag och ideella föreningar. 

Meddelandet bör innehålla kortfattade sammanfattande beskrivningar av 
händelseutvecklingen och rapporter om arbetet inom berörda områden. 
Informationsmeddelandet bör utkomma minst en gång om dagen under den tid den 
extraordinära händelsen pågår och ha en vid spridning, t.ex. media, personal, e-postlistor till 
berörda utomstående och publiceras på webbsidan.

Inhämtning av information till kommunorganisationen sker genom de förvaltningar, som 
arbetar ute i kommunen 

Rutinerna för kommunikationshantering beskrivs i kommunens 
kriskommunikationsplan. 

Normativt inriktningsbeslut vid större störningar i elförsörjningen

 Säkerheten för egen personalen skall alltid prioriteras
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 Uthållig ledning skall etableras snarast möjligt.

 Viktig samverkan med media, kommunledning och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Samarbetet med media avser råd, information och varning till allmänheten.
Kommundirektören ansvarar för att samverkan sker med mellan kommunledning och 
förvaltningar.
Länsstyrelsen skall hållas underrättad om läget.

 Samverkan skall ske med el- och teleförsörjningen samt försäkringsbolag och eventuellt 
drabbade markägare

 Arbetet skall dokumenteras
Avser bland annat insatta resurser, ev. frivilliga, utrustning, händelseförlopp, vidtagna 
åtgärder samt underlag för ekonomisk redovisning efter insatser.

Minneslista för stabschef vid större störningar i elförsörjningen

Ledningsplats
KS-salen i Stadshuset, Strömstad alternativt räddningsstationen, Ringvägen 112 Strömstad 
(I händelse av att något Typfall har inträffat, eller när krig råder i Sverige, sker ledningen på 
en alternativ ledningsplats som utsetts av säkerhetsskyddschefen).

Uppdrag
Stabens uppdragsgivare är kommundirektören. 

Stabens uppdrag   
 stödja systemledning av hela verksamheten med perspektiv 7 dygn framåt
 hantera kommunens beredskap och samverkan
 vara fullt utbyggd senast dygnet efter aktivering
 vid behov stödja kommunledningen bland annat med analysarbete, lägesuppföljning och 

samverkan. 

Stabens organisation (exempel)

Befattning Bemanning 
inledningsvis

Bemanning 
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fullt utbyggd

Stabschef 1 1

Analys, uppföljning, samverkan (=stabschefen) 1-2 (ev. el och teleexpertis)

Logistik 1 2-3  -”-

Information, mediaservice 1 2     -”-

Stöd och personalvård - 1

Dokumentation och samband 1 1-2

Externa samverkansrepresentanter Ev:

Repr från Försvarsmakten

Repr från Länsstyrelsen
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Minneslista för stabschef vid svåra störningar i elförsörjningen

Stabens arbetsuppgifter

Analys, uppföljning och samverkan 
 Följ upp läget
 Ta fram förslag till inriktningsbeslut till Kommunchefen
 Prognoser, riskbedömningar och omfall
 Bevaka uthållighet och avlösning
 Samverka med räddningstjänsten och länsstyrelsen
 Samverka med ansvariga inom el- och teleförsörjningen

Logistik för lång sikt
 Dokumentera och skapa resurser  
 Initiera helikopterresurser   
 Begär vid behov resurser från Försvarsmakten enligt LSO efter uppdrag från 

Räddningschefen
 Samverka med Frivillig Resursgrupp, FRG
 Planera avlösningar   
 Bevaka att insatta enheter får mat, dryck och utrustning

Information, mediaservice
 Aktiv information och råd till allmänheten via media: lokalradio, lokalpress
 Lägesrapporter till länsstyrelsen; intern information
 Service till media      

Stöd och personalvård
 Organisera återhämtning och personalvård
 Samverka med POSOM-gruppen Strömstad Tanum med kommunen om stöd till 

drabbade enskilda privatpersoner med psykosociala behov. 
 Bevaka att sjukvårdsresurser är tillgängliga

Dokumentation och samband
 Omhänderta bildöverföring från skadeområde
 Dokumentera beslut, åtgärder, inskrivning av frivilliga
 IT-stöd, lägeskartor, flygfoton, Internet
 Radiopassning, telefonpassning
 Dokumentera underlag för ekonomisk redovisning efter insats.

Checklista för uppstart av stab
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1. Sammankalla berörd personal i staben
2. Orientera personalen om det aktuella läget
3. Bedöm om krisledningsnämnden skall träda i funktion
4. Organisera arbetet. Den viktigaste uppgiften initialt är kommunikations- och 

upplysningstjänsten
5. Skapa en översiktlig bild av elavbrottets konsekvenser inom kommunen
6. Lägg kontinuerligt ut information på kommunens webbsida
7. För noggranna dagboksanteckningar över vidtagna åtgärder 
8. Förbered lägesrapportering till krisledningsnämnden
9. Kontakta Länsstyrelsen och informera om läget och skapa rutiner för den fortlöpande 

lägesrapporteringen enligt framtagen mall (bilaga 1)
10. Kontakta kommunala förvaltningar och bolag och informera om läget och skapa rutiner 

för det fortsatta informationsutbytet
11. Kontakta övriga lokala samverkande myndigheter, företag och organisationer och 

informera om läget och förbered ett första samverkansmöte
12. Planera och förbered hur kommunens mobila reservkraftaggregat skall användas
13. Skapa rutiner för fördelning av tilldelade resurser m.m.
14. Gå ut med första informationsmeddelande och planera in första pressinformationen
15. Aktivera analysgrupp för analys av kortsiktiga/ långsiktiga behov 
16. Planera för skifttjänstgöring
17. Utarbeta förslag till handlingsplan, beslut/inriktningar/prioriteringar/bedömningar
18. Ta stöd av fastställd ledningsplan för extraordinär händelse
19. ……
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Bilaga 1 - Mall för Lägesrapport

Diarie nr:
Lägesrapport angående svåra störningar i elförsörjningen
20xx-xx-xx
Strömstad 
Ingår i sändlista:  

LÄGESRAPPORT
1.  Händelsebeskrivning
(Det inträffade, orsak och om detta inte är möjligt - möjliga orsaker till det inträffade)

2.  Omfattning
(Bedömd omfattning utifrån den information som finns att tillgå)

3.  Huvudansvarig
(I huvudsak ansvarig aktör/aktörer)

4.  Övriga aktörer
(Berörda aktörer i övrigt)

5.  Vidtagna / Planerade åtgärder
(Vidtagna och planerade åtgärder inom olika sektorer/verksamhetsområden)

6.  Resursinformation
(Resurser – tillgängliga eller efterfrågade)

7.  Konsekvenser
(Konsekvenser eller bedömda konsekvenser för samhället)

8.  Inriktning / prioritering
(Information om gemensam inriktning och prioriteringar om detta finns framtaget -
kan variera beroende på vilket sked i krisen man befinner sig i)

9.  Hur / Var fås ytterligare information
(Information om kontakter inom respektive organisation – hur fås ytterligare information
om så önskas)
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10.  Övriga / Egna synpunkter
(Här ges möjlighet till synpunkter som ev. inte inryms i tidigare punkter 1 - 9)

11.  Sammanfattat läge på kort sikt      1*)
(Läget vid  rapporteringstidpunkt anges som Gott, Godtagbart o.s.v.)

12.  Sammanfattat läge på lång sikt
(Läget på längre sikt t.ex. ett eller flera dygn framåt vilket ska anges)

Sändlista:

____________________________

Undertecknad av

*1)

Gott: Resurser och kapacitet motsvarar behoven, uppgiften kan lösas

Godtagbart:  Brister och störningar nedsätter förmågan, uppgiften kan i huvudsak lösas

Icke godtagbart:  Svåra brister, uppgiften kan inte lösas

Kan ej avgöra/Behövs ej:  Saknar kunskap om situationen resp. berörs ej av händelsen

Bilaga 2 – Lagstöd
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Kommunernas ansvar regleras i: 

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap
Lagen syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet 
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.  

 Kommunallag (1991:900)
Reglerar kommunernas och landstingens befogenheter, organisation och 
verksamhetsformer m.m

Inom elförsörjningen är det främst följande lagar m .m. som är tillämpbara för den 
fredstida verksamheten

 Ellagen (1997:857)
Reglerar bl.a. verksamheter inom produktion, överföring och användning av el. 

I 8 kap., paragraferna 1 och 2, framgår innebörden av systemansvaret och de legala 
befogenheter som följer av ansvaret, bland annat rätten att beordra Manuell 
förbrukningsfrånkoppling (MFK). 

 Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el
Reglerar affärsverket Svenska kraftnäts ansvar och uppgifter som systemansvarig 
myndighet. 

 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om utrustning för 
förbrukningsfrånkoppling (SvKFS 2001:1)
I 2 § regleras närmare villkoren och kraven för MFK.  
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Bilaga 3 – Typfall 1 till 5

Se extrabifogning



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2019-0652

KSau § 307 Fyrbodals kommunalförbund  - anta förslag 
till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025.

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas 
fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer inkluderas.

En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för 
suicidprevention och denna skickades i november 2019 på remiss till 
huvudmännen. Synpunkter som inkom har omhändertagits. 

Förbundsdirektionen beslutade 2020-10-29 att rekommendera 
medlemskommunerna besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-20
Beslut förbundsdirektionen 2020-10-29 § 97 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2020-11-19 Ärende: KS/2019-0652
KS - Utvecklingsavdelning

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

Kommunstyrelsen

Fyrbodals kommunalförbund - förslag till länsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention 2020-2025

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas 
fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer inkluderas.

En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för 
suicidprevention och denna skickades i november 2019 på remiss till 
huvudmännen. Synpunkter som inkom har omhändertagits. 

Förbundsdirektionen beslutade 2020-10-29 att rekommendera 
medlemskommunerna besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention. 

Ärendet
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas 
fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer inkluderas.

En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för 
suicidprevention och denna skickades i november 2019 på remiss till 
huvudmännen. Synpunkter som inkom har omhändertagits. 

Förbundsdirektionen beslutade 2020-10-29 att rekommendera 
medlemskommunerna besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention. 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 har som mål att antalet suicid i 
Västra Götaland ska minska med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i 
arbetet med nollvisionen. I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra Götaland.
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För att nå målet om att minska antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete 
som integreras i ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som regionens alla 
verksamheter.

Följande områden utgör grund för handlingsplanens aktiviteter: 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 
 Höjd kunskapsnivå 
 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 
 Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla 

nivåer 
 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 
 Lära av händelseanalyser vid suicid

Närsjukvårdsgruppen i Strömstad kommer att ta fram en lokal handlingsplan för 
suicidprevention som kopplar till handlingsplan för psykisk hälsa. 

Perspektiv

Barnrättsperspektivet (FN:s barnkonvention)
Barn och unga har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter rätt till liv och 
utveckling. Ingen minderårig ska behöva hamna i en sådan situation så att den 
enda utvägen upplevs vara att avsluta sitt liv.
Nationellt finns en oroande suicidtrend bland unga personer 15-24 år. Dessutom 
gör unga personer som identifierar sig som homo-, bi, transsexuella och queer fler 
självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella.

Ekonomiskt perspektiv
Det är ett faktum att suicid, precis som till exempel olyckor och sjukdomar, 
medför samhällsekonomiska konsekvenser i form av resurser som förbrukas, 
produktionsbortfall samt en omfattande förlust av potentiella levnadsår.
(Samhällsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid, MSB B946 2015)

Folkhälsoperspektiv
Enligt statistik från folkhälsomyndigheten är sju av tio personer som tar sitt liv 
män. Däremot är kvinnor överrepresenterade när det gäller självmordsförsök och 
tvångsvård för självskadebeteende.
Stigma som är kopplat till psykisk ohälsa kan få negativa konsekvenser för 
människor. För att minska stigmatiseringen krävs långsiktighet, och 
kunskapshöjande och attitydförändrande insatser till olika målgrupper.
Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en ökad risk för suicid t ex 
minoritetsgrupper, HBTQ personer, funktionsnedsatta, vissa åldersgrupper och 
närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är 
riskfaktorer som är viktiga att väga in. 

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.
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Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-20
Beslut förbundsdirektionen 2020-10-29 § 97 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025

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

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

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen 
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  



4

Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer
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2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.
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4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.
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På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-26 Ärende: KS/2020-0450
KS - Utvecklingsavdelning

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

Kommunstyrelsen

Konsthallen Lokstallet 2021

Förslag till beslut
Att ge Strömstadslokaler i uppdrag att anlägga ny byggnad/modulhus vid 
Konsthallen Lokstallet samt ta fram en samlad kostnadsbild för månadshyra av 
byggnaden. 

Sammanfattning av ärendet
I en arbetsmiljörond 12 maj 2020 påvisades stora brister i arbetsmiljön vid 
Konsthallen Lokstallet. Behovet av en ny byggnad för personalen är akut. 
Underlag och offerter för inköp av ny modul har tagits fram i dialog med 
Strömstadslokaler. Enligt förslaget skulle bolaget stå för investeringen och 
etableringen och Strömstads kommun (kulturbudgeten) skulle bekosta hyran på 
samma sätt som upplägget ser ut för andra kulturlokaler (huvudbyggnad 
Lokstallet och kulturhuset Skagerack).

Ärendet
I en arbetsmiljörond 12 maj 2020 påvisades stora brister i arbetsmiljön vid 
Konsthallen Lokstallet. Det gäller bland annat omklädningsrum, toalett och övriga 
personalutrymmen (se bifogat protokoll). Den gamla boden bredvid Konsthallen 
Lokstallet är i dåligt skick och behovet av nya personalutrymmen är stort. 

Strömstadslokaler som idag äger och förvaltar Lokstallets huvudbyggnad har 
möjlighet att ta på sig förvaltandet och driften av en ny byggnad. Idag är det ingen 
som ansvarar för underhåller av den befintliga personalbyggnaden. 

Under 2020 har löpande dialog med förvaltare på Strömstadslokaler skett och 
tjänstemän på kommunen har tillsammans med Strömstadslokaler tittat på 
offerter för ny paviljong/modulhus och Strömstadslokaler har fått ta del av detta 
underlag. 

Ambitionen på sikt kan vara en större upprustning, men detta ärende gäller först 
och främst att förbättra arbetsmiljön. En förbättring av arbetsmiljön skulle dock 
också innebära en förbättring av möjligheter för till exempel pedagogisk 
verksamhet, då lokalerna blir dubbelt så stora som idag. Barn och unga skulle på 
ett bättre sätt kunna ta del av utställningarna samt så skapas rum för egen 
verksamhet, något som är kärnan i Strömstads kommuns av Kommunfullmäktige 
antagna kulturstrategi.

Vidgat deltagande är också en del av Västra Götalands Regionens arbete inom 
kulturområdet. VGR är finansierar konsthallen med 50 % årligen och vill gärna se 
satsning på pedagogisk verksamhet för att fortsätta stötta kommunen. 
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Under pandemin har det blivit tydligt att Strömstad behöver många ben att stå på 
och besöksnäringen är ett sådant ben vi kan utveckla. Konsthallen Lokstallet har 
under senaste år fått mycket uppmärksamhet både lokalt och nationellt för sina 
utställningar. Besökssiffrorna har tredubblats sedan 2017. 

Vid anläggandet av nya lokaler krävs även upplåtelserätt av Tekniska förvaltningen 
samt bygglov. 

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Med en ny byggnad vid konsthallen Lokstallet möjliggör vi att även skolklasser kan 
tas emot och pedagogisk verksamhet kan bedrivas.

Barn och unga skulle på ett bättre sätt kunna ta del av utställningarna samt så 
skapas rum för egen verksamhet något som är kärnan i Strömstads kommuns av 
Kommunfullmäktige antagna kulturstrategi. 

Vidgat deltagande är också en del av Västra Götalands Regionens arbete inom 
kulturområdet. VGR är finansierar konsthallen med 50 % årligen och vill gärna se 
satsning på pedagogisk verksamhet för att fortsätta stötta kommunen. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Hyreskostnader för 2021 skulle tas inom befintligt budgetram (kultur) men måste 
äskas inför kommande år. 

Folkhälsoperspektiv
Förutom att Lokstallet personal får en bättre arbetsmiljö så förbättras även 
upplevelsen vid ett besök av konsthallen.
Ett rikt utbud av kultur bidrar till att främja god folkhälsa. Att känna stolthet över 
sin plats bidrar till ökat välbefinnande. 

Juridiskt perspektiv
Dialog har förts med upphandlingsansvarig.

Miljöperspektiv
Ordet hemester har blivit ett populärt ord under de senaste åren. Strömstads 
kommun kan bidra till att fler svenskar hittar hit under sin semester istället för 
utlandsresor, samt att även Strömstadsbor väljer att stanna hemma. Då är ett rikt 
utbud av kulturliv viktigt och konsthallen Lokstallet bidrar till det. 

Beslutsunderlag
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Tove Meyer
kultursamordnare
0526-192 35
tove.meyer@stromstad.se

 Mats Brocker
 kommundirektör
Klicka eller tryck här för att ange text.
 mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-30

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

KS/2020-0450

KSkfu § 58 Konsthallen Lokstallet 2021

Kultur- och fritidsutskotts beslut
1. att förvaltningen tar fram ett tydligt underlag med specificerade 

kostnader för ny paviljong vid Konsthallen Lokstallet.
2. att ärendet lyfts till Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut från 

kultur- och fritidsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
I en arbetsmiljörond 12 maj 2020 påvisades stora brister i arbetsmiljön vid 
Konsthallen Lokstallet. Det gäller bland annat omklädningsrum och övriga 
personalutrymmen (se bifogat protokoll). Den gamla boden bredvid Konsthallen 
Lokstallet är i dåligt skick och behovet av nya personalutrymmen är stort. 

Strömstadslokaler som idag äger och förvaltar Lokstallets huvudbyggnad har 
möjlighet att ta på sig förvaltandet och driften av den/de nya paviljongerna. Idag 
är det ingen som ansvarar för underhåller av den befintliga personalbyggnaden.

Kommunledningsförvaltningens tjänstemän i och med kulturansvarig och 
utställningsproducent har av kulturutskottet fått i uppgift att se över kostnader 
för en ny paviljong/bod. Ambitionen på sikt både må vara en större upprustning, 
men detta ärende gäller att förbättra arbetsmiljön först och främst. Även om det 
skulle även skulle innebära en förbättring av möjligheter för till exempel 
pedagogisk verksamhet. 

Här följer uppskattade kostnader för anläggning av ny paviljong (med separat 
prisuppgift för markarbeten samt bortforsling av den gamla boden) 

Utställningsproducent kommer vid kultur- och fritidsutskottet gå igenom och 
argumentera för de olika alternativen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-23
Underlag arbetsmiljörond 2020-05-28 
 

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att vid sittande 
utskott ta del av informationen och utifrån underlaget ta beslut om att föreslå 
Kommunstyrelsen att avsätta medel för ny paviljong i 2021 års budget.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden Mats Granberg föreslår att förvaltningen tar fram ett tydligt 
underlag med specificerade kostnader för anläggning av ny paviljong vid 
konsthallen Lokstallet och att ärendet lyfts till Kommunstyrelsen utan eget förslag 
till beslut från kultur- och fritidsutskottet.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2020-10-30

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

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt hans förslag och finner att så 
sker.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-20

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

KS/2007-0037

KSau § 12 FÖP Strömstad-Skee - förslag till 
antagandehandlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. anta fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07

2. anta och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marie Edvinsson Kristiansen (M) reserverar sig mot beslutet och uppger:
Det finns inte något lagligt krav på en fördjupad översiktsplan i enlighet med 
förslaget. Däremot finns lagliga krav på översiktsplan och planeringsstrategi. 
Förslaget är dessutom fortfarande för detaljerat. Därför önskar vi att planförslaget 
inte antas.

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska ersätta den kommunomfattande 
översiktsplanen (ÖP) för området Strömstad-Skee.

Ändringar av FÖP efter utställning följer det som anges i det särskilda utlåtandet, 
daterat 2020-08-24. Utlåtandet godkändes av KS 2020-09-30.

Beslutsunderlag
Följande handlingar tillhör FÖP Centrum-Skee:

 Antagandehandling 2021-01-07, A4-dokument samt 3 st. A3- kartor
 Samrådsredogörelse 2019-05-22
 Särskilt utlåtande 2020-08-24
 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-06-03
 Sammanställning av miljöbedömning

 
Bilagorna till FÖP utgör underlag och finns tillgängliga på kommunens webbsida. 
De behöver inte godkännas av KF och kan komma att uppdateras vid ett senare 
tillfälle. Länk till FÖP Centrum-Skee

Förslag till beslut
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att

1. antaga fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07
2. antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning

Förslag till beslut under sammanträdet
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att planen inte ska antas.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-20

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

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN 
FÖR STRÖMSTADS KOMMUN

FÖP  
STRÖMSTAD-SKEE 

DNR: KS/2007-0037

ANTAGANDEHANDLING
2021-01-07



Arbetsgrupp för planarbetet är översiktsplanerare Björn Richardsson, miljöplanerare Anna Wallblom, 
planeringsarkitekt Cecilia Lindsten och planeringsarkitekt Malin Fransson. Tjänstemän på miljö- och 
byggförvaltningen och tekniska förvaltningen har medverkat i arbetet med planen. 

Planhandlingen har arbetats fram med hjälp av Rådhuset Arkitekter AB genom samhällsplanerare        
Eva Frennered, arkitekt Lena Andersson och kulturgeograg/miljövetare Kajsa Mörner. 

Fotografier och illustrationer är framtagna av Strömstads kommun samt av Rådhuset Arkitekter. Kartor är 
framtagna av Rådhuset Arkitekter där inget annat anges. 

  Måldokument/aktuella planer finns på kommunens hemsida: www.stromstad.se/fop

Omslag: Fotografier från toppen visar; utblick över centrala Strömstads gästhamn och Laholmen, fiskered-
skap vid sjöbod i Strömstads hamn, Spa-hotellet vid Kebal och bostadsbebyggelse i Skee. 

Planprocessen

ANTAGANDE 
I KF

förutsättningar 
och planförslag

SAMRÅD
sep-nov 2018

samrådsredogörelse    
och bearbetning av 

förslaget

SYNPUNKTER FRÅN 
MYNDIGHETER OCH 
ALLMÄNHET

SYNPUNKTER FRÅN 
MYNDIGHETER OCH 
ALLMÄNHET

särskilt utlåtande,     
slutlig bearbetning

UTSTÄLLNING 
feb-juni 2020





LÄSANVISNING

Inledning / Utgångspunkter

I denna del beskrivs planens syfte, planområdet och planens förhåll-
ningssätt till övrig översiktlig planering. Här beskrivs även utgångs-
punkterna för planen med koppling till Strömstads kommuns Vision 
2030.

Planförslag

I denna del redovisas planen. Inledande beskrivs planförslaget som hel-
het med en övergripande tematisk redovisning av grönstruktur, bebyg-
gelse och trafik samt en formulering av gällande  regler och planens 
rekommendationer för mark- och vattenanvändningen inom plan-
området. Till redovisningen av planen som helhet hör 2 kartor; Regler 
och rekommendationer samt övergripande Mark- och vattenanvändning. 
Planförslaget beskrivs därefter mer ingående för de fem delområden 
som planområdet är indelat i utifrån geografiskt läge och övergripande 
karaktär. För respektive delområde redovisas föreslagen mark- och vat-
tenanvändning i karta samt riktlinjer till stöd för kommande planering 
inom utpekade utvecklingsområden. 

Konsekvenser

I denna del är planens miljömässiga, sociala och ekonomiska kon-
sekvenser beskrivna. Tonvikten är lagd på miljökonsekvenserna, 
vilka är redovisade i avsnittet Miljökonsekvensbeskrivning. Planens 
förenlighet med berörda riksintressen och strandskyddsbestämmel-
ser behandlas och förslaget stäms av mot miljökvalitetsnormer och  
miljömål. I konsekvensdelen beskrivs även de avvägningar och föränd-
ringar av planförslaget som gjorts under processens gång.

Fortsatt arbete

Slutligen beskrivs i denna del de åtgärder som är planerade eller behövs 
vid genomförande av planen, liksom tidplan och ansvar för dessa.
De olika delarna i denna fördjupade översiktsplanen har olika status. 
De kan delas upp i huvudgrupperna PLANEN och dess UNDERLAG. 
Där de delar som ingår i planen är politiskt beslutade och hanteras som 
översiktlig plan i enlighet med Plan- och bygglagen. Underlag utgör 
stöd till planen. De antas inte politiskt och kan därmed uppdateras 
kontinuerligt. 
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INLEDNING

Planområdet
En översiktsplan ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvänd-
ningen. En fördjupad översiktsplan är en del av den kommuntäckande 
översiktsplanen, och ska på ett mer detaljerat sätt följa upp översikts-
planens intentioner inom ett visst geografiskt område. Översiktsplanen 
och fördjupningar av denna är inte juridiskt bindande. Detaljerade 
ställningstaganden görs i detaljplaner och områdesbestämmelser som 
blir juridiskt bindande dokument. 

Denna fördjupning av översiktsplanen för Strömstads kommun omfat-
tar Strömstad tätort med omgivning och Skee. Planområdet sträcker 
sig från plangränsen för fördjupad översiktsplan Södra kustområdet i sö-
der och upp till gränsen för fördjupad översiktsplan Norra kustområdet i 
norr. I öst-västlig riktning sträcker sig planområdet i norra delen från 
väg E6 och i södra delen från Skee, samt omfattar ett skärgårdsom-
råde med bland annat Karholmen, Stora Trollholmen, Killingholmen, 
Furholmen och Starholmen.

Planeringens syfte
Strömstads kommun ska växa. Målsättningen är att Strömstads kom-
mun år 2030 ska ha 15.000 invånare. Av tillkommande bostäder ska 
75% byggas inom FÖP-området för Strömstad-Skee, vilket från dags-
läget innebär ett tillskott med 1500 invånare. Ett av de främsta syftena 
med planeringen är därmed att identifiera var och hur ny bebyggelse 
kan tillkomma i Strömstad, Skee och dess närområden. Utvecklingen 
av samhället ska ske på ett långsiktigt sätt som stärker en hållbar be-
byggelseutveckling. En större befolkning ger bättre underlag för skola, 
föreningsliv, arbete och handel, vilket i sin tur bidrar till fortsatt ut-
veckling. Samtidigt är det viktigt att de personer som bor i staden idag 
trivs och stannar kvar.

Livskvalitet är ett begrepp som ofta lyfts i samband med ett boende 
i Strömstad samtidigt som besöksnäringen är en viktig del av närings-
livet i kommunen. De höga natur-, kultur- och friluftsvärdena i pla-
nområdet är av stor betydelse för att området ska vara attraktivt för 
såväl helårs- som delårsboende och för besökare. Planeringens syfte är 
därmed även att säkerställa dessa värden och att göra sådana avväg-
ningar mellan olika intressen att värdena inte kommer till skada utan 
att de istället kan bevaras och utvecklas. Planen ska ge underlag för det 
fortsatta arbetet med att skydda och bevara de värdefulla natur- och 
rekreationsområden som finns i och kring tätorterna. Planen ska också 
visa hur sammanhängande obebyggda natur- och friluftsområden kan 
behållas, utan att bebyggelse och anläggningar splittrar landskapet och 
förhindrar allmänhetens framkomlighet, tillträde och möjligheter till 
friluftsliv.

Denna fördjupade översiktsplan syftar till att beskriva mark- och 
vattenanvändningen i FÖP-området fram till år 2050.

Planavgränsning FÖP Strömstad-Skee

Strömsån

Strömsvattnet

Strömsvattnet

Nedre Färingen

E6

SKEESKEE
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© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Översiktsplanen och dess fördjupningar
Översiktsplanen för Strömstads kommun omfattar hela kommunen 
och visar huvuddragen i mark- och vattenanvändningen. För de delar av 
kommunen där mer detaljerade ställningstaganden behövs, tas fördjup-
ningar av översiktsplanen fram. De är en del av kommunens översikts-
plan och ska följa processen som för en översiktsplan. Planen ska efter 
att samråd och utställning genomförts antas av Kommunfullmäktige. 
Översiktsplanen och fördjupningar av denna ska enligt plan- och bygg-
lagen (PBL) redovisa: 

• Grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark 
och vattenområden

• Kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras

• Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintres-
sena och följa gällande miljökvalitetsnormer

• 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

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

I Strömstads kommun finns fördjupade översiktsplaner för hela 
kustområdet. Antagna FÖP:ar finns för Nordby-Svinesund, Norra 
kustområdet och Södra kustområdet. Denna FÖP är därmed den sista 
fördjupning som arbetas fram. En fördjupad översiktsplan för havet 
har dessutom tagits fram i samverkan mellan kustkommunerna i Norra 
Bohuslän.

Förhållningssätt till översiktliga planer

ÖP Strömstad, antagen 2013
Planen redovisar övergripande ställningstaganden för kommunens 
mark- och vattenanvändning och bygger på kommunens strategiska 
plan. I ÖP Strömstad finns redovisade rekommendationer som gäller 
till dess att FÖP Strömstad – Skee är antagen. Kommunfullmäktige 
har beslutat om aktualitetsförklaring av ÖP Strömstad 19 juni 2018. 
Denna fördjupade översiktsplan för Strömstad-Skee har beaktat rekom-
mendationerna i ÖP. När FÖP Strömstad-Skee antas ersätter den där-
med de rekommendationer som ÖP Strömstad ger inom planområdet.

Blå ÖP, antagen 2018-09-20
En fördjupad översiktsplan för havet (från kusten fram till territorial-
gränsen i väster) har tagits fram gemensamt av Lysekil, Sotenäs, Tanum 
och Strömstads kommuner. Översiktsplanen syftar till att skapa ett 
gemensamt förhållningssätt för en hållbar utveckling av havet och 
havsmiljön. Blå ÖP ger rekommendationer för vattenområdet. Den 
ger också så kallade strategiska Blå inspel, som syftar till att ge ett ma-
rint perspektiv på frågor som rör landområden och därmed hanteras i ÖP Strömstad

Områden med antagna fördjupningar av 
översiktsplanen (gröna). Rött område visar 
denna fördjupnings utbredning.
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respektive kommuns översiktliga planering. Denna fördjupade över-
siktsplan för Strömstad-Skee har beaktat såväl rekommendationerna 
som de strategiska Blå inspelen och inarbetat dessa i handlingen. När 
denna FÖP antas ersätter den därmed de rekommendationer som Blå 
ÖP ger inom planområdet.

Kommunala måldokument
Följande kommunala måldokument har betydelse för fördjupningen 
av översiktsplanen:

Vision 2030, antagen 2016-04-05
En vision och långsiktiga mål för utvecklingen i Strömstads kommun. 
Ett övergripande mål är att Strömstad år 2030 har 15 000 invånare. 
Möjligheter till ett rikt friluftsliv i vardagen, ett spännande kulturliv 
och bra service ska vara starka motiv för att flytta till Strömstad. Vägen 
dit ska präglas av ett ökat invånarengagemang, effektiv ekonomisk och 
ekologisk hushållning, god social hållbarhet samt ett offensivt sam-
hällsbyggande.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030, antagna 2019
Styrdokument som utgör underlag för prioritering av detaljplaner för 
att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbestånd 
enligt kommunens målsättningar och intentioner.

Naturvårdsplan, antagen 2009
Planen redovisar skyddsvärda naturmiljöer i kommunen och anger re-
kommendationer för hur dessa områden ska skyddas. Naturvårdsplanen 
är under omarbetning.

Miljömål, antagna 2010
Flera av kommunens miljömål har relevans i arbetet med FÖP 
Strömstad – Skee. Vilka mål det handlar om redovisas närmare i miljö-
konsekvensbeskrivningen.

Strukturplan avseende kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra 
Bohuslän, godkänd av kommunfullmäktige 2009-10-29
Strukturbilden är en gemensam vägledande överenskommelse mellan 
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum för 
användning av mark och vatten i ett långsiktigt hållbart tillväxtper-
spektiv för norra Bohuslän. Strukturbilden består av följande delstruk-
turer: Öppet hav, Skärgården, Kustnära områden, Inland, Infrastruktur 
och Regionala centra.

Bostadsförsörjningsplan 2016-2030, antagen 2016-08-15
Ett styrdokument som utgör underlag för prioritering av detaljplaner 
för att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbe-
stånd enligt kommunens målsättningar och intentioner. 

Strategi för stadens miljö, antagen 2013-05-30
Innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön kan utvecklas. 
Omfattar den direkta stadskärnan samt rekreationsområden runt den 
västra delen av Strömsvattnet, som ansluter till centrum. Syftet är att 
skapa en bättre stadsmiljö för alla; boende, verksamma eller besökare i 
Strömstad.

Blå ÖP.

Vision 2030.
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Utgångspunkter

UTGÅNGSPUNKTER
för utveckling av Strömstad och Skee

Utgångspunkterna för FÖP Strömstad-Skee bygger på kommunens 
vision, vision 2030  och beskriver inriktningen för planen som helhet. 

Livet i fokus
Strömstad och Skee ska växa och ge plats för fler. Livskvalitet ska 
vara ledordet i utvecklingen.

Strömstad kommun ska ge plats för 15.000 invånare till år 2030. 
Det är inom Strömstad och Skee som huvuddelen av kommunens till-
växt ska ske. Av de bostäder som behöver tillkomma ska 75% byggas 
inom detta område. När Strömstad och Skee växer ska det ske genom 
en hög ambition kring kvalitet på bebyggelsemiljöer och mötesplatser 
för såväl befintliga som nya invånare och besökare. Det ska ske med 
god tillgänglighet till kommunal och offentlig service och ge förut-
sättningar för en stark lokal arbetsmarknad. Kontrasterna mellan sta-
den och det mindre samhället ska nyttjas för att tillgodose en bredd av 
behov och önskemål hos boende och besökare. 

Strömstads och Skees goda förutsättningar till livskvalitet ska tas 
tillvara. Tillgång till havet och naturen, närheten (till skola, kommuni-
kationer, arbete och service), trygghet, småskalighet och lugn kan sam-
manfatta dessa kvaliteter för det goda livet. 

Natur och friluftsliv i världsklass
Den gröna strukturen ska styra bebyggelseutveklingen när Strömstad 
och Skee växer.

Utgångspunkten för en natur och ett friluftsliv i världsklass är en 
sammanhängande struktur av grönområden som utgör goda livsmil-
jöer för ett stort antal djur och växter och som dessutom är attraktiva 
för boende och besökare i Strömstad och Skee. De storskaliga natur-
områdena som omger staden och samhället; havet, skogarna, bergen 
och jordbruksmarken ska länkas samman med de bebyggda miljöernas 
småskaliga grönområden som parker, torg och närrekreationsområden.  
Denna sammanhängande struktur behöver innehålla välmående eko-
system som kan förse oss med ekosystemtjänster - både livsnödvändiga 
funktioner och livskvalitet i vår vardag. 

Vandringsleder, cykelvägar och farleder ska göra den gröna struktu-
ren tillgänglig för friluftsliv, rekreation och fritidsaktiviteter. 

Från vision 2030
Kommunen ska utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt som en attraktiv gränsregion 
och mötesplats vid havet. Strömstad ska 
vara en internationell småstad med livs-
kvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. 
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Havet i centrum
Strömstads identitet som kuststad  ska nyttjas och utvecklas. Vattnet 
ska vara närvarande och tillgängligt.

Tillgången till vattnet för stadens invånare och besökare ska tas till-
vara när staden utvecklas. Stråken längs kusten och Strömsvattnet ska 
stärkas som en del av stadens offentliga rum för rörelse, upplevelser och 
möten.

I mötet mellan hav och land koncentreras en rad önskemål och 
behov. För en kuststad är det av stort värde att kunna tillfredsställa 
dessa. Platserna längs kusten ska därför utvecklas och utformas på ett 
sätt som tillgodoser många funktioner. Platserna ska i så stor utsträck-
ning som möjligt kunna nyttjas under olika tider på året och dygnet, 
till nytta för så många människor, aktiviteter och verksamheter som 
möjligt. Hamnar, bad, kommunikationer, evenemang, båtliv, fiske, 
vattenbruk och utblickar är exempel på viktiga funktioner som ska 
kunna samexistera längs kustlinjen.

Plats för förändring med avstamp i historien
Strömstad och Skee ska kunna förändras och förtätas utan att den 
historiska identiteten går förlorad.

De centrala delarna av Strömstad har stora värden i sin karaktä-
ristiska småskalighet och sina kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
Landmärken som stadshuset, kyrkan, Korpeberget och Röseberget har 
en framträdande roll och utgör en viktig del av stadens silhuett. Dessa 
värden ska värnas vid förändringar och förtätningar i stadskärnan. 
Ny eller förändrad bebyggelse ska inte konkurrera med de värdefulla 
landmärkena. Höga krav ska ställas på kvalitet vid utformning av såväl 
bebyggelse som offentliga platser. När staden utvecklas ska nya kva-
litativa landmärken kunna komplettera stadssilhuetten, men utan att 
småskaligheten går förlorad.  

Strömstad centrum ska ges möjlighet att utvecklas som besöksmål 
och handelsplats. Ett brett utbud av verksamheter, under hela året, är 
en förutsättning för en levande stadskärna. 

Sammanhängande områden med ekskogar, jordbruksmark, forn-
lämnings- och äldre bebyggelsemiljöer ska i Skee värnas som en kvali-
tativ stomme vid förtätning och utbyggnad av samhället. 
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Planförslag

PLANFÖRSLAG

Sammanfattning
• Strömstad och Skee ges utrymme att växa. Planens utbyggnads-

områden ger förutsättningar att nå målet för kommunen att kunna 
växa till 15.000 invånare (en ökning med drygt 2000 invånare från 
planens antagande fram till år 2030) och att 75% av denna tillväxt 
ska ske i Strömstad och Skee. Planen har en tidshorisont till år 
2050 och redovisar därmed förutsättningar att tillgodose ytterli-
gare befolkningstillväxt efter 2030.

• En sammanhängande grönstruktur styr långsiktigt bebyggelsens 
lokalisering. Planen redovisar en sammanhängande struktur av 
havs-, kust- och storskaliga naturområden som länkas samman 
med de småskaliga utemiljöerna i den bebyggda miljön. Höga na-
turvärden och värden för närrekreation styr utbredningen av den 
gröna strukturen. Den sammanhängande strukturen ska långsiktigt 
säkerställas som obebyggd. Dess platser och stråk kan utvecklas för 
att stärka värden och främja aktivitet, rekreation och anslutande 
boendemiljöers kvalitet.

• Planen visar var grönområden ska bevaras inom befintliga de-
taljplaner. Större delen av Strömstad tätort omfattas av gällande 
detaljplaner. Som riktlinjer när gällande detaljplaner ska ersättas 
med nya redovisar planen de delar som långsiktigt ska utgöra obe-
byggda utemiljöer (som en del i den finmaskiga grönstrukturen) 
och vilka delar som kan nyttjas för förtätning av den byggda mil-
jön. 

• Utöver Myren, Canning och Rådhusberget, föreslår inte planen 
några storskaliga förtätningar i centrala Strömstad. Genom de 
projekten med stadsomvandling inom Myren och Canning samt 
förtätning på Rådhusberget kan behovet av nya och större, centralt 
belägna bostadsområden tillgodoses under FÖP:ens tidshorisont 
(år 2050).

• Strömstad och Skee ska inte växa ihop. Landskapets förutsätt-
ningar och naturvärden hindrar detta. Strömstad och Skee utveck-
las istället långsiktigt som två separata tätorter. Orternas skillnader 
i förutsättningar och kvaliteter nyttjas för att bredda variationen av 
bostäder, verksamhetsområden och servicefunktioner. 

• Nya utbyggnadsområden ska stärka den befintliga trafikstruk-
turen. Alla utbyggnadsområden är lokaliserade i anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur så att underlaget för befintlig 
service och kollektivtrafik stärks. Planen föranleder därmed inga 
förändringar i den övergripande trafikstrukturen.

+1500
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Kartan illustrerar övergripande och generaliserad mark- och vattenanvändning - 
Områden som på lång sikt kan bebyggas (röda) och vattenområden som kan utvecklas 
som hamnområden (blå).  Områden och stråk som fyller en särskilt viktig funktion i en 
obebyggd grönstruktur (klargrön), övriga sammanhängande områden som långsiktigt 
bör bevaras obebyggda (ljusgröna) samt vattenområden som långsiktigt ska bibehållas 
som öppet vatten (ljusblå).
Befintlig trafikstruktur nyttjas när Strömstad och Skee växer (grå linjer) och viktiga 
knutpunkter för kommunikationer ska ges utrymme att utvecklas (grå punkter).
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Användning av mark- och vattenområden

Grönstruktur
Betydelsefulla samband i landskapet pekas ut i en struktur som innefattar 
höga naturvärden, höga värden för närrekreation, områden av värde för 
dagvattenhantering samt område för skyddsåtgärder med koppling till de 
skyddade arterna sandödla och hasselsnok. Denna struktur ger förutsätt-
ningar för en sammanhängande grön infrastruktur som kan nyttjas för att 
aktivt säkerställa, stärka och utveckla såväl ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald som livskvalitet i form av närrekreation, friluftsliv och en god 
boendemiljö när staden och samhället växer. 

Större naturområden i Strömstads och Skees omland övergår inom de 
bebyggda områdena i ett mer finmaskigt nät av småskaliga, värdefulla 
grönområden. En tätare stad kräver större omsorg om de grönytor som finns 
inom den bebyggda miljön. Den gröna strukturen innefattar sammantaget 
områden som inte ska bebyggas och som aktivt ska skötas och utvecklas. 
Utöver den ”aktiva” grönstrukturen redovisas sammanhängande områden 
med jordbruksmark som är av värde för produktion samt större obebyggda 
markområden som i sin helhet har ett värde för landskapsbild och frilufts-
liv. Vattenområden med höga naturvärden ingår som en del i grönstruk-
turen.

Områden med höga naturvärden
Dessa områden utgår från följande:

• Formellt skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken (naturreser-
vat och strandskydd)

• Områden i naturvårdsplanen med värdeklassning 1 och 2
• Områden i naturvärdesinventeringar med värdeklassning 1 och 

2
• Värdefulla habitat och värdenätverk för sandödla och hassel-  

snok (se även avsnitt Samlade skyddsåtgärder för hasselsnok och 
sandödla)

• Vattenområden med höga naturvärden (se även avsnitt 
Vattenområden)

• Områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kultur-
miljövård enligt Miljöbalken 3 kapitel

• Regional värdetrakt för ekar

Närrekreation
Planen redovisar områden för närrekreation som innefattar följande 
delar:

• Kustområdet (platser med tillgång till havet)
• Strandområdena längs Strömsvattnet 
• Bohusleden samt övriga stigar och leder
• Värdefulla utemiljöer inom tätorterna
• Värdefulla målpunkter för friluftsliv och närrekreation, t ex 

utsiktsplatser
• Områden och stråk i anslutning till befintliga och föreslagna 

bostadsområden
• Friluftsområden med motionsspår och liknande
• Områden för dagvattenhantering (se även avsnitt Områden av 

värde för dagvattenhantering)

Grön infrastruktur
Grön infrastruktur är ett nätverk av natur 
som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter och djur och till människans välbe-
finnande. Genom att säkerställa element/
objekt och områden med höga naturvär-
den i landskapet tillsammans med zoner 
kring dem och länkar mellan dem stärks 
förutsättningarna för att djur- och växtar-
ter ska ha fungerande livsmiljöer och möj-
lighet till spridning mellan livsmiljöerna. 
Därigenom stärks förutsättningarna för 
att långsiktigt säkra arternas fortlevnad 
och utveckling. 
I FÖP Strömstad-Skee tillämpas tanke-
sättet kring grön infrastruktur på planens 
nivå och kommer att hanteras mer ingå-
ende i pågående arbete med revidering av 
kommunens naturvårdsplan.
För grön infrastruktur används sex grund-
läggande begrepp:
• Värdeelement – Element med positiv 

betydelse för biologisk mångfald, t ex 
en art eller en livsmiljö.

• Värdekärna – Sammanhängande 
område med höga naturvärden.

• Värdetrakt – Landskapsavsnitt med 
särskilt höga ekologiska bevarande-
värden.

• Spridningszon – Område kring vär-
dekärna med goda förutsättningar 
för arter att kunna sprida sig.

• Spridningslänk – Område som fung-
erar som länk mellan värdekärnor.

• Värdenätverk – Nätverk av värde-
kärnor för en viss art.

Ekosystemtjänster - EST
Ekosystemtjänster är de tjänster som natu-
ren med dess ekosystem förser oss med som 
är både livsnödvändiga för vår existens, 
samhällsekonomiskt nyttiga och skänker 
oss välbefinnande. Tjänster och funktio-
ner som är mycket värdefulla, men som 
ekosystemen förser samhället med gratis.
Ekosystemtjänster delas upp i fyra katego-
rier:
Stödjande - så som fotosyntesen och vatt-
nets livscykel
Försörjande - så som mat som odlas, till-
gång till rent dricksvatten och fisk i havet
Reglerande - så som träd som renar luf-
ten i stadsmiljö och gräsytor som infiltrerar 
dagvatten och förhindrar översvämningar
Kulturella - så som tillgången till skog 
och kust för hälsa, rekreation och kon-
templation. 
Läs mer om hur ekosystemtjänster hante-
ras i planprocessen i miljökonsekvensbe-
skrivningen. 
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• Områden med potential att nyttjas för stadsnära odling (se 
även avsnitt Jordbruksmark

Samlade skyddsåtgärder för hasselsnok och sandödla
Planen redovisar ett sammanhängande område för samlade skyddsåt-
gärder för de i artskyddsförordningen skyddade arterna sandödla och 
hasselsnok. Syftet med åtgärderna är att långsiktigt säkerställa att ar-
ternas bevarandestatus inte försämras och för hasselsnoken även skapa 
förutsättningar för en lokalt gynnsam bevarandestatus. Inom det utpe-
kade området bedöms samlade skyddsåtgärder ha stor effekt; dels för 
att det innehåller värdefulla habitatnätverk och dels för att kommunen 
inom detta område till stora delar har rådighet över marken. Ett säker-
ställande av samlade skyddsåtgärder ger förutsättningar att genomföra 
en bebyggelseutveckling i enlighet med FÖP utan att bevarandestatus 
för arterna som helhet påverkas negativt. Vilka åtgärder som är lämp-
liga och hur genomförandet tillsammans med förvaltning av områdena 
långsiktigt kan säkerställas ska redovisas i Naturvårdsplanen. 

Inom Kebalområdet ligger fokus på skyddsåtgärder för hasselsnok 
på ett säkerställande av såväl planlagd som icke planlagd naturmark 
med bevarande av befintliga hällmarksmiljöer inom det huvudnätverk 
där förekomst av arten är känd. Kring Bohusleden finns flera potentiella 
livsmiljöer där förekomst av hasselsnok dock inte är känd. Inom detta 
område ska förekomst av arten undersökas och vid fynd ska livsmiljöer 
för hasselsnok förbättras. Den långsiktiga ambitionen är att området 
ska utgöra ett livskraftigt habitatnätverk som kan kopplas samman med 
nätverket inom Kebal. Området kring Bohusleden har även potentiella 
livsmiljöer för sandödla.

Erlandseröd utgör tillsammans med området mellan södra infarten 
och Tjärndalen en del av skyddsområdet där åtgärder kan ge positiva 
effekter för både sandödla och hasselsnok. Den nordvästra delen av 
området (nordvästra Seläter) har förutsättningar för skyddsåtgärder för 
sandödla.

Området utgör en delstruktur inom rekommendationen R5. FÖP 
ger stöd för att genomföra småskaliga skyddsåtgärder även inom övriga 
områden med rekommendation R5. 

Områden av värde för dagvattenhantering
Fördröjning och rening av dagvatten är en strukturellt viktig fråga i 
samhällsutvecklingen. Planen redovisar därför låglänta markområ-
den i anslutning till vattendrag som ur ett helhetsperspektiv fyller en 
viktig funktion för dagvattenhantering i utbyggnaden av Skee och av 
Strömstad norrut. Frågan om dagvatten hanteras separat i detaljpla-
neprocesser men bör utredas i ett helhetsperspektiv för att ge största 
möjliga nytta och effekt.   

I det större sammanhanget kan eventuell negativ påverkan på reci-
pienter studeras för att säkerställa att vattendragens höga naturvärden, 
bl a som lekområden för fisk inte går förlorade. Det större samman-
hanget kan förbättra effektiviteten i rening och fördröjning av dag-
vatten från bebyggelseområden samt skapa bättre förutsättningar för 
utformning av dagvattenhanteringen på ett sätt som även ger värden 
för närrekreation. Lämpliga åtgärder för en effektiv dagvattenhante-
ring, utöver platsernas naturliga förutsättningar för infiltration, ska 
hanteras i Naturvårdsplanen alternativt i en separat dagvattenplan. Områden av värde för dagvattenhantering för 

planområdet som helhet.

Område för samlade skyddsåtgärder för sand-
ödla och hasselsnok.
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I ett stråk mellan den innersta delen av Strömsvattnet och havet 
(vid Hålkedalskilen) redovisas ett område för dagvattenhantering. 
Området utgör ett markreservat som långsiktigt behöver säkerställas 
för ett eventuellt behov av att genomföra en bypass. En sådan bypass 
innebär en förbindelse med öppet vatten som bidrar till att utjämna 
höga vattenflöden i Strömsvattnet och Strömsån och därmed hindra 
översvämningar. Det är inte troligt att en sådan åtgärd behöver genom-
föras under denna FÖP:s levnadstid (fram till 2050).

Vattenområde
Havet och Strömsvattnet är värdefulla för Strömstad ur många aspekter. 
Vattnet fyller funktioner för såväl kommunikationer och sjöfart som 
livsmedelsproduktion, rekreation och som en del i den gröna infra-
strukturen. Inte minst är vattnet en viktig del av Strömstads identitet. 
Planen redovisar vattenområden inom följande tre kategorier:

• Hamnområden; Strömstads hamn och Starekilen (se även av-
snitt Näringsliv/Hamn).

• Vattenområden med höga naturvärden, vilka innefattar grunda 
områden, 0-6 m och områden med kända naturvärden. Ströms-
vattnet ingår i sin helhet i denna kategori (se även avsnitt Om-
råden med höga naturvärden).

• Öppet havs- och kustvattenområde.
Inom hamnområdet finns utrymme för anläggningar som bryggor, 
kajer mm. För det öppna havs- och kustvattenområdet liksom vatten-
områden med höga naturvärden råder en restriktivitet mot nya anlägg-
ningar med hänsyn till områdenas höga natur- och rekreationsvärden 
liksom värde för landskapsbilden.

Jordbruksmark
Planen redovisar större områden av sammanhängande jordbuksmark. 
I anslutning till centrala Strömstad och Skee redovisas även områden 
som har förutsättningar att nyttjas för stadsnära odling och därmed kan 
tillgodose ett flertal värdefulla ekosystemtjänster i stadsmiljön så som 
livsmedelsproduktion, vattenrening, pollinering och värden för rekrea-
tion. Utöver dessa områden finns brukningsvärd jordbruksmark i min-
dre skala spridd inom planområdet. Även dessa områden  omfattas av 
gällande lagstiftning för jordbuksmark och redovisas i planen antingen 
som en del av grönstrukturen eller inom områden av värde för land-
skapsbild och friluftsliv. I Skee påverkar föreslagna utvecklingsområden 
för tätortsutveckling och verksamheter delar av jordbruksmarken.

Landskapsbild och friluftsliv
Utöver den redovisade grönstrukturen som har en aktiv roll i den lång-
siktiga utvecklingen av Strömstad och Skee finns inom planområdet 
större landskapsområden med sammanhängande skogs- och bergspar-
tier som är glest bebyggda. Dessa områden har ett värde för landskaps-
bilden och för friluftsliv. De möjliggör bland annat upplevelser av, och 
fritt strövande i, storskaliga obebyggda områden. Att bibehålla obe-
byggda områden är ett sätt att värna planområdets natur- och kultur-
värden som i sin helhet är av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kapitel. 

Större sammanhängande områden med jord-
bruksmark (gröna) samt områden med goda 
förtsättningar för utveckling av stadsnära 
odling (ljusgrön).

Öppet havs- och kustvattenområde (ljusblå), 
vattenområde med höga naturvärden (mörk-
blå) och hamnområden (blå kontur).
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Inom dessa områden kan enstaka ny bebyggelse tillkomma i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. Fragmentering av sammanhängande 
naturområden ska undvikas.

Principer för komplettering med enstaka bostadshus på landsbygd.

Kulturmiljö - landskap
Planen redovisar ett område med särskilt höga natur- och kulturvärden 
kring Skee kyrka med skydd genom rekommendationen R7a. Detta 
område ingår i riksintresseområdet Skee-Folkestad och innefattar även 
ett värde av den byggda miljön. I planområdet ingår en mindre del av 
riksintresseområdet Blomsholm. Planområdet är rikt på fornlämningar 
och övriga kulturlämningar. Dessa värnas i planen huvudsakligen som 
områden vilka långsiktigt skyddas som obebyggda inom rekommenda-
tionerna R5 och R6. Galärvägen, som utgör en kommunalt utpekad 
kulturmiljö är ett sådant exempel. I viss mån kan utpekade utveck-
lingsområden beröra kända fornlämningar. Behov av hänsyn till dessa i 
fortsatt planläggning lyfts fram i riktlinjerna för respektive utvecklings-
område. Läs mer i avsnittet Intressen och anspråk samt i planförslaget 
under varje delområde.

Utöver formella skydd och områden utpekade i genomförda 
inventeringar och GIS-analys har en naturtypkartläggning och analys av 
ekosystemtjänster genomförts som nyttjas som underlag för grönstrukturens 
utbredning.
Följande ekosystemtjänster ska generellt prioriteras vid planering och 
utveckling inom planområdet:
• Ekosystemtjänster kopplade till vatten (rekreation, friluftsliv, kom-

munikation, livsmedelsförsörjning, dagvatten mm)
• Ekosystemtjänster kopplade till friluftsliv och närrekreation
• Ekosystemtjänster kopplade till stora träd
• Pollinering
Utveckling utifrån dessa ekosystemtjänster beskrivs i riktlinjer för pla-
nens respektive delområden och hanteras vidare i den kommunövergri-
pande naturvårdsplanen. En kartläggning av befintliga och potentiella 
ekosystemtjänster i en mer detaljerad skala bör genomföras i detaljpla-
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neprocesser för att ekologiska, sociala och samhällsekonomiska nyttor 
ska tillvaratas på bästa sätt.

Bebyggelse
Strömstad och Skee ska växa. Det är inom och i anslutning till Strömstad 
och Skee som ca tre fjärdedelar av kommunens bostadsutbyggnad ska ske. 
Det finns i planen goda möjligheter till det både genom förtätning av den 
befintliga bebyggelsens struktur och genom att staden och samhället utvid-
gas. Planen ger förutsättningar för byggnation av såväl bostäder av olika 
slag som verksamheter och servicefunktioner. 

Förtätning
Inom befintliga bebyggelsekvarter och -områden finns tillgänglig servi-
ce och infrastruktur som generellt gör det lämpligt att komplettera den 
bebyggda miljön med fler bostäder, verksamhetslokaler och liknande. 
Nya bostäder inom befintliga bebyggelsemiljöer kan till exempel nyttja 
service, kollektivtrafik och övrigt utbud i staden och samhället som 
redan finns tillgängligt.

Denna fördjupade översiktsplan tar ställning till vilka områden 
inom Strömstads och Skees nuvarande utbredning där förtätning gene-
rellt är lämpligt att pröva och vilka områden som ska utvecklas som 
utemiljöer, även inom områden med redan gällande detaljplaner. Det 
finns områden som är planlagda men där byggrätter för bostäder inte är 
utnyttjade. En utbyggnad av dessa områden är önskvärd. 

Inom de områden som är utpekade som utredningsområden för 
förtätning är förtätning i en mindre skala generellt lämpligt att pröva 
genom exempelvis tillbyggnader eller påbyggnad med en våning. 
Förtätning ska anpassas till befintliga bebyggelsestrukturer och ta hän-
syn till stadens och samhällets identitet och kvaliteter. Det innebär att 
lämpligheten för en förtätning ska prövas utifrån möjligheterna att till-
godose följande kriterier: 

• Skala - Nya/förändrade byggnader ska förhålla sig till skalan 
inom kvarteret. Det gäller skalan på såväl byggnader som tom-
ter.

• Höjd - Nya/förändrade byggnader ska anpassas i höjd till stads-
bilden och till stadens silhuett. Det typiska för Strömstads 
stadsbild är att bebyggelsen trappas upp en våning i taget i 
förhållande till intilliggande byggnader. Där topografin varie-
rar ”klättrar” bebyggelsen med stöd i bakomliggande berg. 
Undantaget är karaktärsbyggnader med speciellt innehåll såsom 
kyrkan och stadshuset.

• Karaktär - I områden som har höga kvaliteter på grund av en 
enhetlig karaktär, tidstypiska drag eller en specifik struktur ska 
tillkommande bebyggelse utformas så att kvaliteterna för områ-
det som helhet bibehålls. 

• Utemiljöer - Tillgången till kvalitativa utemiljöer inom kvarteret 
eller i dess omedelbara närhet ska säkerställas för såväl befintliga 
som tillkommande bostäder

Kulturmiljö - bebyggelse
Inom planområdet finns två områden där särskilda hänsyn behöver tas 
till de kulturhistoriska värdena i den byggda miljön; centrala Strömstad 
och området kring Skee kyrka (där även landskapet med fornlämnings-

Karaktär - Områdets karaktär som helhet ska 
inte förvanskas vid förtätning.

Utemiljöer - Förtätning ska inte begränsa till-
gången till kvalitativa utemiljöer.

Skala - Vid förtätning ska skalan på omgi-
vande bebyggelse och tomter respekteras.

Höjd - Vid förtätning ska byggnader klättra en 
våning i taget i förhållande till intilliggande 
byggnader...

... eller ta stöd i bakomliggande berg.

Bostadsförsörjning
Enligt kommunens bostadsförsörjnings-
program behövs ca 1500 nya 
bostäder fram till år 2030. 
Bostadsförsörjningsprogrammet aktualise-
ras varje år.
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miljöer utgör en del av det kulturhistoriska värdet). För dessa områden 
finns särskilda rekommendationer; R7b respektive R7a samt riktlinjer  
vilka beskrivs i delområde centrala Strömstad och delområde Skee. 

Staden växer norrut
Staden ges förutsättningar att växa genom ett flertal nya utvecklings-
områden för bostäder, verksamheter och service. Den prioriterade rikt-
ningen för stadens tillväxt är mot norr med följande motiv:

• Viljan att bygga samman Strömstads centrala delar med Kebal.
• Goda förutsättningar att växa längs befintlig infrastruktur och i 

anslutning till befintlig bebyggelse.
• Goda förutsättningar för skola och förskola.
• Stort kommunalt markinnehav med möjlighet att styra variatio-

nen av bostadsbebyggelse och service inom Mällbyhöjdområdet.
• Stora värden för grön infrastruktur begränsar möjligheterna till 

nya bebyggelseområden söder om staden.

Skee växer ihop
Skee ges förutsättningar att växa som en fristående bostadsort med när-
het till staden och till naturen. Lokaliseringen av utpekade utvecklings-
områden för ny bebyggelse innebär att Skee växer ihop. I norr utgör 
utvecklingsområdena kompletteringar i anslutning till befintliga bo-
stadsområden. Österut knyts bebyggelsestrukturen samman i ett stråk 
längs Grålösvägen. Mot söder redovisas nya utvecklingsområden som 
knyter samman de centrala delarna av samhället med Skee förskola och 
den befintliga, spridda bostadsbebyggelsen. Samhällets möjlighet till 
utvidgning begränsas i övrigt av kulturhistoriska värden och jordbruks-
mark (öster), E6:an och järnvägen (väster), topografin och områden för 
närrekreation (norr).

Bostäder
Den stora volymen av bostäder planeras inom och i direkt anslutning 
till centrala Strömstad. En blandning av olika typer av bostäder och 
upplåtelseformer ska eftersträvas. Flertalet utvecklingsområden kan in-
rymma en variation av enbostadshus, rad-/parhus och flerbostadshus. 
En sådan variation är önskvärd för att öka bredden av boendemöjlig-
heter inom olika delar av staden och samhället. Lämpliga bostadsty-
per för respektive utvecklingsområde redovisas i avsnitt Delområden. 
Kommunens markinnehav inom flera av utvecklingsområdena ger 
goda förutsättningar att styra en variation även i upplåtelseform. Det 
aktuella behovet av bostäder och riktlinjer i kommunens bostadsför-
sörjningsplan styr vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. Olika 
typer av bostäder tar olika mycket mark i anspråk, vilket i sin tur påver-
kar antalet bostäder. I detaljplaneprocessen för området bestäms vilken 
typ av bostäder som ska kunna byggas. 

Näringsliv

Handel
Strömstad har en lång tradition som handelsstad. I centrala staden finns 
tre områden där handel och annan centrumanknuten verksamhet är 
etablerad och har goda förutsättningar för utveckling. Läs vidare i av-
snittet Delområden/Centrala Strömstad med Strömsvattnet. Utöver dessa 
centrumområden finns handelsverksamhet och förutsättningar för Centrum- och handelsområden.

Planerade bostäder Antal bostäder
Förslag enligt FÖP 1200-2000 st.
Pågående DP 800-1300 st.
Gällande DP 
(Outnyttjade byggrätter)

250-300 st.
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fortsatt etablering inom Prästängen och delar av Bastekärr. Läs vidare 
under rubriken Verksamhetsområden nedan samt i riktlinjer för respek-
tive utvecklingsområde för verksamheter i avsnittet Delområden. Det är 
önskvärt med etablering av livsmedelsbutik centralt i Skee. Triangeln är 
ett av de områden där en sådan etablering är möjlig.

Turismverksamhet
Inom Strömstads kommun finns ett flertal anläggningar för besö-

kare. Flera av dessa ligger inom områden med värdefull naturmiljö och 
värden för friluftslivet. Delar av områden för turismverksamhet ligger 
till exempel inom strandskyddade områden.

Enligt kommunens campingpolicy bör alla campingplatser inom 
kommunen planläggas. Vid prövning av en verksamhets utbyggnad ska 
allmänhetens tillgänglighet till området prioriteras. Omvandling från 
besöksboende till bostadsrätter är, från kommunens sida, inte en önsk-
värd utveckling, om detta innebär att områdets rum och stugor inte är 
tillgängliga för bokning under turistsäsong. 

Denna fördjupade översiktsplan redovisar 9 områden med före-
slagen markanvändning för turismverksamhet. Alla utpekade områden 
omfattar befintliga anläggningar. Stöd finns för en utveckling av dessa 
anläggningar med en fortsatt inriktning mot turismverksamhet och 
med ett nyttjande under hela året. Av de nio anläggningarna omfattas 
åtta av dem helt eller delvis av gällande detaljplaner och för tre av dem 
pågår detaljplanearbeten. Bjälveröds camping saknar detaljplan. 

Hamn
Hamnarna är viktiga och värdefulla för en kuststad som Strömstad. De 
fyller många funktioner kopplade till såväl näringsliv som kommunika-
tion och närrekreation. 

Planförslaget redovisar två områden för hamnverksamhet. Det ena 
området utgör en avgränsning för Strömstads hamn och det andra utgör 
utvecklingsområde för småbåtshamn i Starekilen, mellan Hällekind 
och Lagunens camping. 

Verksamhetsområden
Planförslaget redovisar fyra nya områden med föreslagen markanvänd-
ning verksamheter. åtta områden med befintliga verksamhetsområden 
(inklusive områden för handel, se även avsnitt Handel). Inom dessa 
områden redovisas ett fortsatt nyttjande för verksamheter. Totalt finns 
inom planområdet 12 verksamhetsområden som sammanlagt omfattar 
ca 94 hektar. Ett av de befintliga verksamhetsområdena, Prästängen 
omfattas av pågående detaljplanearbete. Inom utpekade områden kan 
verksamheter prövas i detaljplan genom förtätning/förändring av be-
fintliga verksamhetsområden eller genom etablering av nya verksam-
hetsområden. 

Verksamhetsområden Antal Yta
Befintliga 8 96 Ha
Nya 5 29 Ha

Verksamhetsområden. Befintliga områden
med utvecklingspotential samt nya utveck-
lingsområden för verksamheter.

FÖP stödjer utveckling av befintliga 
turistanläggningar.

Hamnområden
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Den enda större markresursen för utveckling av industriverksamhet 
i kommunen som helhet finns inom FÖP-området, i Bastekärr längs 
västra sidan av väg E6 i Skee. Delar av detta område är planlagt, men 
inte utbyggt.

Service
Vid planläggning för förskola, skola och särskilda boenden bör möjlig-
heten till samutnyttjande av områden för närrekreation så som parker, 
promenadstråk och stadsnära odlingsmark studeras.

Skola och barnomsorg
En utbyggnad av bostäder enligt planen innebär att flera nya förskolor 
behöver byggas. Inom fyra av de utpekade områdena för bostadsut-
veckling bedöms det finnas goda förutsättningar för nyetablering av 
förskola. Dessutom redovisas Tjärndalen (område för närrekreation) 
som ett område med förutsättningar för nyetablering av förskola.
Förskolor ska lokaliseras i nära anslutning till kvalitativa naturmiljöer. I 
Skee finns en förskola med kapacitet för fler barn. Flera av de utpekade 
utvecklingsområdena i Skee är lokaliserade i anslutning till förskolan. 
Det innebär dels att den befintliga förskolan ger en god tillgång till 
barnomsorg för framtida bostadsområden och dels förutsättningar för 
förskolan att bli en integrerad del av samhället när nya bostadsområden 
etableras i södra Skee.

Inom planområdet finns idag fyra skolor med förskoleklass - årskurs 
6 (FK-6) samt Strömstiernaskolan (årskurs 7-9) och Strömstads gym-
nasium. För Bojarskolan pågår detaljplaneprocess med syfte att möjlig-
göra en utbyggnad. Inom Mällbyhöjd föreslår planen en möjlig eta-
blering av en ny skola för årskurs FK-6. Läge och storlek för en sådan 
skola får utredas i samband med kommande planläggning av området. 

Särskilda boenden
Ett särskilt boende är en bostad i form av en mindre lägenhet med 
möjlighet att tillkalla hjälp närhelst man behöver. Inom varje utpekat 
utvecklingsområde för bostäder finns förutsättningar att etablera sär-
skilda boenden. Utredning kring behovet sker i kommande planlägg-
ning samt i riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Utredning pågår om lämplig plats för fler särskilda boenden. I skri-
vande stund (november 2020) ligger samtliga dessa platser centralt i 
tätorten och på mark som redan har detaljplan. Inga ställningstaganden 
krävs i FÖP angående särskilda boenden.

Befintliga förskolor/skolor (blå prick) och 
föreslagna områden för ny förskola (blå 
ring).
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Trafik
Planens förslag till utveckling av Strömstad och Skee utgår från befintlig 
trafikstruktur och att denna ska stärkas och kompletteras. Med utveck-
lingsmöjligheter för bostäder, verksamheter och service inom eller i direkt 
anslutning till befintlig struktur stärks underlaget och därmed förutsätt-
ningarna för en stadsbuss som under hela året gör det enkelt att nå mål-
punkter i staden. Planen föranleder därmed inga omfattande förändringar 
i trafikstrukturen. 

Enkelhet och effektivitet 
Planens förslag till utvecklingsområden bygger på ett nyttjande av be-
fintliga strukturer vid utbyggnad av nya bebyggelseområden. Denna 
fördjupade översiktsplan innehåller därmed inga omfattande förslag 
till förändringar i den befintliga trafikstrukturen. En utbyggnad av 
bostäder och verksamheter i enlighet med planen innebär däremot en 
ökad trafikalstring inom planområdet och därmed en ökad påfrest-
ning på befintlig trafikstruktur där infartsvägarna, Ringvägen och 
Skärbygdsvägen (1030) är de vägar som påverkas mest av utveckling 
enligt planen. Längs dessa vägar finns kapacitet för trafikökning. En 
trafikanalys är genomförd som visar på ett antal åtgärder som behö-
ver genomföras för att fortsatt säkra framkomligheten till Strömstad 
centrum. 

Främja den nära och tillgängliga staden
Hållplatser för båt, tåg och buss samt stadens entréplatser utgör 
knutpunkter i utvecklingen av trafikstruktur. Möjligheten att på ett 
enkelt sätt ta sig till och mellan dessa målpunkter ska underlättas. 
Infartsparkeringarna i Strömstad samt området kring Skee station 
utgör entréplatser och noder för kommunikation. Funktionen som 
parkering ska därmed vidgas för en bredare användning med fokus på 
kommunikationer som exempelvis huvudhållplatser för stadsbussar 
samt anläggningar för cykeluthyrning och cykelparkering. Platserna 
kan även utgöra utgångspunkt för angränsande vandringsleder och 
rekreationsstråk. 

Utbyggnader av gång- och cykelvägnätet bör ske genom komplette-
ringar som stärker befintliga sträckningar. Tekniska förvaltningen arbe-
tar med en cykelplan för hela kommunen där förslag och prioriteringar 
redovisas. Vid utbyggnad av större områden, såsom Mällbyhöjd och 
södra delen av Skee, ska cykelväg byggas ut med förbindelse till det 
övriga cykelvägnätet.  

Utveckling och underhåll av utpekade utemiljöer och grönstråk ska 
ske på ett sätt som generellt uppmuntrar till gång- och cykeltrafik. 

Stadsbuss hela året
En av planens utgångspunkter är att stärka förutsättningarna för en 
stadsbuss året runt. Servicefunktioner som är spridda över stora delar 
av staden ställer krav på möjligheten att effektivt kunna ta sig fram 
mellan de olika målpunkterna. Nya utbyggnadsområden i direkt an-
slutning till befintliga bebyggelseområden och trafikstråk innebär att 
underlaget för en sådan stadsbuss stärks. 

Befintlig trafikstruktur nyttjas när 
Strömstad och Skee växer.

Knutpunkterna för kommunikationer ska 
utvceklas.

Stadsbuss hela året ska eftersträvas.
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Regler och rekommendationer

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

Regler är bestämmelser som finns i de lagar som reglerar plan- och 
byggväsendet (plan- och bygglagen, miljöbalken, kulturmiljölagen etc). 
Planen behöver förhållas sig till dessa regler (som inte är kommunala 
ställningstaganden).

Rekommendationer redovisar kommunens långsiktiga ställningsta-
ganden kring hur mark och vatten inom planområdet ska användas. 

Regler

DP Detaljplan
Markens användning och bebyggelsens omfattning och utformning 
kan regleras i detaljplan. Äldre planer som byggnadsplaner och avstyck-
ningsplaner gäller som detaljplaner. Utbyggnad och förändringar får 
ske efter respektive detaljplans bestämmelser.

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

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

Denna fördjupade översiktsplan ger riktlinjer kring användning av 
mark och vatten även inom områden som redan omfattas av gällande 
detaljplan. Det handlar dels om att FÖP:en ger stöd för en förtätning/
förändrad inriktning (vid upprättande av ny detaljplan) och dels om att 
FÖP:en långsiktigt bekräftar natur- eller parkmark så att dessa områ-
den inte bebyggs vid förändringar av gällande detaljplan.

N Naturreservat, Natura 2000, biotopskydd och djurskydds-
område
Särskilda föreskrifter gäller för naturreservat. Skötselplaner finns upp-
rättade. Delar av Natura 2000-området, Kosteröfjorden-Väderöfjorden, 
ingår i planområdet. Det krävs Länsstyrelsens tillstånd för att på ett 
betydande sätt påverka förhållandena i eller intill ett Natura 2000-om-
råde. Planen stödjer gällande föreskrifter och bekräftar dessa områden 
genom redovisaning av dem som en del av den gröna infrastruktu-
ren. Läs vidare i Bilaga 8, Intressen och Anspråk/Natur och naturvård/
Skyddade områden.

Strandskyddsområden
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
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Strandskyddet regleras i Miljöbalken och där det råder är det till ex-
empel inte tillåtet att uppföra nya byggnader. Dispens kan ges från 
bestämmelserna om strandskydd, om det finns särskilda skäl för detta. 
Inom Strömstads hamn och inom vissa detaljplanelagda områden 
längs kusten är strandskyddet upphävt. Läs mer i Bilaga 8, Intressen och 
Anspråk/Natur och naturvård/Skyddade områden.

I planen omfattas utvecklingsområdet för hamn i Starekilen av 
strandskydd. Utvecklingsområdet vid Mariedal påverkas vid upprät-
tande av en ny detaljplan genom att generellt strandskydd på 100m 
kommer att återinträda. 

Rekommendationer inom detaljplan
Detaljplan krävs för ny bebyggelse och förändrad markanvändning 
inom följande rekommendationsområden; R1, R2, R3, R7b, R13 och 
R15. Rekommendationer för utvecklingsområden enligt FÖP anges 
per delområde. 

Rekommendationer utom detaljplan
I normalfallet kan ny bebyggelse prövas genom förhandsbesked. Om 
en ansökan gäller en plats med starka motstående intressen eller bebyg-
gelse med stor omgivningspåverkan kan krav på detaljplan komma att 
ställas eftersom högt bebyggelsetryck råder inom FÖP-området. 

Följande rekommendationer gäller generellt vid prövning av 
förhandsbesked och bygglov:

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

• Ny bebyggelse ska inte placeras i exponerade lägen. 
• Ny bebyggelse ska inte tillkomma på brukningsvärd jordbruks-

mark. 
• Ny bebyggelse ska lokaliseras så att jordbruk och djurhållning 

inte försvåras.
• Byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 

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

• Byggnader ska anpassas till den terräng de placeras i. Schakter 
och utfyllnader ska minimeras och orörd naturmark i möjli-
gaste mån sparas kring byggnaderna. Stora ingrepp i terrängen 
bör undvikas.

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

Generella rekommendationer

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ska placeras så att vatten- och avlopp kan lösas enligt 
kommunens anvisningar. 
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All ny bebyggelse inom utvecklingsområden ska vara ansluten till 
kommunal VA-anläggning. För enskild avloppsanläggning gäller att 
den ska vara utförd med hög skyddsnivå. Läs mer i Bilaga 8, Intressen 
och anspråk/Näringsliv och sysselsättning/Vatten och avlopp. 

Buller
Inom FÖP-området gäller de riktvärden som anges av Boverket, ge-
nom förordningar om trafikbuller. (Inom övriga delar av kommunen 
anger översiktsplanerna ett högre gränsvärde, enligt bestämmelser som 
gällde före 2015.) 

Artskydd
Samråd ska hållas med Länsstyrelsen i ett tidigt skede vid all prövning 
av detaljplaner, förhandsbesked och bygglov där habitat och habitat-
nätverk för sandödla och hasselsnok kan påverkas. Bedömning av på-
verkan och eventuellt fördjupade inventeringar ska göras av sakkunnig 
inom artskydd. I varje detaljplaneprocess där planområdet påverkar 
habitat eller habitatnätverk ska följande eftersträvas i syfte att minimera 
påverkan, undvika förbud och minska belastning på hasselsnok och 
sandödla:
• Planområdet avgränsas för att undvika ianspråkstagande av habi-

tat och -nätverk.
• Planen utformas så att habitat och -nätverk inom planområdet i så 

stor utsträckning som möjligt säkerställs som allmän plats-natur/
park. Inom dessa områden kan skötsel föreslås och knytas till ex-
ploateringsavtal.

• Spridning mellan livsmiljöer som behöver ingå i habitatnätverken 
ska säkerställas. När vägar och infrastruktur byggs bör de inte skära 
av spridningssamband. För mindre vägar kan passager planeras 
och genomföras i samband med vägbyggnation.

• I områden som ligger inom habitatnätverk utan fynd bör ett plats-
besök av sakkunig inom artskydd föregå detaljplaneläggning för 
att bedöma de naturliga förutsättningarna på platsen. 

• Prioritera åtgärder i områden där åtgärderna gynnar både sand-
ödla och hasselsnok.

Utgångspunkten är att de aktuella arterna ska ha en neutral eller för-
bättrad bevarandestatus i området. Samlade skyddsåtgärder ska säker-
ställas i Naturvådsplanen. Läs mer under rubrik Samlade skyddsåtgärder 
för hasselsnok och sandödla. 

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

Översvämning och höga vattenstånd
Kommunen följer Länsstyrelsens rekommendationer för säkerhetsni-
våer avseende stigande havsnivåer, se Bilaga 8, Intressen och Anspråk/
Hälsa och säkerhet/Översvämning och höga vattenstånd.
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Områdesbundna rekommendationer
De områdesbundna rekommendationerna fungerar som riktlinjer vid 
prövning av ny bebyggelse inom planområdet. 

R1 Bostäder
Område där utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas. Prövning 
ska ske i detaljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med 
delområdesbeskrivningarna i planförslaget. 

R2 Bostäder och verksamheter
Bostäder och/eller verksamheter kan prövas inom området. Prövning 
ska ske i detaljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med 
delområdesbeskrivningarna i planförslaget. 

R3 Verksamheter
Område där utbyggnad av verksamheter får prövas. Prövning ska ske 
i detaljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområ-
desbeskrivningarna i planförslaget. 

R4 Jordbruk
Marken ska nyttjas för jordbruk. Ingen bebyggelse ska tillkomma. 
Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområdesbeskriv-
ningarna i planförslaget. 

R5 Område med höga natur- och/eller närrekreationsvärden
Område med höga naturvärden, områden som har höga värden för 
närrekreation, områden som är av värde för dagvattenhantering samt 
område för skyddsåtgärder för sandödla och hasselsnok. Som helhet 
har områdena ett värde för grön infrastruktur och för utveckling av 
ekosystemtjänster. Ingen ny bebyggelse ska medges annat än som kom-
plettering inom ianspråktagen tomtmark. Rekommendationen ska 
läsas tillsammans med delområdesbeskrivningarna i planförslaget. 

R6 Område av betydelse för landskapsbild och friluftsliv 
Hela området är av betydelse för landskapsbild och friluftsliv och stora 
delar är glest bebyggda. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt, och endast 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse får inte begränsa 
framkomligheten eller tillgängligheten för friluftsliv genom att t ex 
bryta sträckningen av stigar och leder. 

R7a Område med kultur- och naturvärden - Skee
Område med värdefullt natur- och kulturlandskap. Ingen ny bebyg-
gelse ska medges annat än som komplettering inom ianspråktagen 
tomtmark. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområ-
desbeskrivningen i planförslaget. 

R7b Område med kulturvärden - centrala Strömstad
Bebyggelsemiljö med höga kulturvärden. Hela miljön är av värde, 
så som byggnader, plank, markbeläggning och vegetation liksom 
utblickar och stråk. Förändringar inom området ska utformas med 
särskild hänsyn till kulturvärdena med stöd i Byggnadsinventering i cen-
trala Strömstad (2014) samt Strategi för stadens miljö (2013). Detaljplan 
krävs inom hela R7-området. För kvarter med äldre bebyggelse ska 
detaljplan upprättas som säkerställer bevarande av de befintliga mil-
jöerna. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområdesbe-
skrivningen i planförslaget. 
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R9 Hamnområde
Område där utbyggnad av hamnverksamhet får prövas. Prövning ska 
ske i detaljplan. Mindre åtgärder inom områdena kan prövas utan de-
taljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområdes-
beskrivningarna i planförslaget. 

R10 Vattenområde med höga naturvärden
Vattenområden med höga naturvärden. Etablering av nya bryggor ska 
undvikas. Kompletteringar, förtätningar och begränsade utvidgningar 
kan ske inom redan ianspråkstagna områden där de inte påtagligt ska-
dar marina värden. Inga andra anläggningar ska tillkomma.

R11 Havs- och kustvattenområde
Öppet havs- och kustvattenområde. Inga anläggningar ska tillkomma.

R12 Utredningsområde för förtätning
Område där småskalig förtätning genom t ex tillbyggnad, påbygg-
nad med en våning eller komplettering med fler byggnader generellt 
är lämpligt att pröva. Då gällande detaljplan finns ska prövning ske i 
detaljplan. Prövning av lämpligheten till förtätning ska göras utifrån 
bedömning av den tillkommande bebyggelsens påverkan på den be-
fintliga miljön i fråga om skala, höjd, karaktär och tillgång till kva-
litativa utemiljöer. Rekommendationen ska läsas tillsammans med 
beskrivningen i planförslaget under rubrik Bebyggelse/Förtätning.

R13 Turismverksamhet
Område där utveckling av turismverksamhet och det rörliga frilufts-
livet får prövas. Prövning ska ske i detaljplan. Utveckling gäller såväl 
bebyggelse som friytor. Inventering ska göras i ett tidigt skede av detalj-
planearbetet för att ge stöd för avgränsning mellan kvartersmark och 
naturmark samt avgränsningen för planområdet med utgångspunkt i 
natur- och friluftsvärden. Rekommendationen ska läsas tillsammans 
med delområdesbeskrivningarna i planförslaget. 

R15 Entréplats - Infartsparkering
Område som ska utvecklas till entréplats och nod för kommunikation 
och mobilitet. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delom-
rådesbeskrivningarna i planförslaget. 

RV Vindkraftsområde 
Område som är reserverat för utbyggnad av vindkraftsanläggningar 
enligt antagen vindkraftsplan. Ingen ny bebyggelse eller andra anlägg-
ningar som inte utgörs av vindkraftverk med tillhörande anläggningar 
och infrastruktur får komma till stånd. Rekommendationerna i vind-
kraftsplanen ska följas vid prövning av vindkraftsanläggningar.

Observationsområde kring område för vindkraft (enligt antagen 
vindkraftsplan)
 I en zon om minst 600 m får enligt kommunens vindkraftsplan ingen 
ny bebyggelse tillkomma som kan hindra en ändamålsenlig utbyggnad 
av vindkraftsanläggningar. Området är generellt utlagt och avser att 
skydda bebyggelse från buller från vindkraftverk. Efter närmare studier 
i en utbyggnadssituation kan rekommenderat avstånd mellan en vind-
kraftsanläggning och bostadsbebyggelse komma att omprövas och då 
gäller underliggande rekommendationer.



30 FÖP Strömstad-Skee

Planförslag



31Antagandehandling

Planförslag

Skee

Seläter och Kebal

Centrala Strömstad

Söder om centrum

Mällby och Bojardalen

tjärnet

Grålösbäcken

Hoppetjärnet

Strömsvattnet

Strömsvattnet

Nedre Färingen

E6

164

985

176

164

176

164

1027

1035

1030

1027

10341036

1041

1030
1029

Kebal

Strömstad

0 2 Km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Delområden
Planområdet för FÖP Strömstad – Skee har delats in i 5 delområden. 
De presenteras i text med tillhörande kartor som redovisar förslag till 
förändrad mark- och vattenanvändning. Siffrorna i texten hänvisar till 
område markerat på respektive delområdeskarta. 
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Centrala Strömstad med Strömsvattnet

För centrala Strömstad med havet och Strömsån mitt i centrum är vattnet 
en värdefull och självklar tillgång i utvecklingen av staden. Planförslaget 
innebär att åtkomsten och upplevelsen av vattnet tas tillvara främst genom 
att säkerställa de allmänt tillgängliga utemiljöerna längs stränderna och 
ge dem förutsättningar för utveckling som grönområden och mötesplatser. 
I centrala Strömstad har bebyggelsen tillåtits växa upp på bergen, vilket 
ger staden dess karaktäristiska silhuett. Topografin medverkar till att dela 
in staden i tydliga områden med bergen som lättorienterade landmärken. I 
planförslaget tillåts ny bostadsbebyggelse ta plats på några av stadens berg, 
medan flera berg säkerställs som tillgängliga utsiktspunkter. 
Nötholmen, Hällekind, Bohusleden och Erlandseröd är värdekärnor i 
den gröna strukturen kring centrala Strömstad. Genom sammanhäng-
ande stråk av obebyggda områden längs kusten och Strömsvattnet 
länkas dessa värdekärnor samman och görs tillgängliga. Utöver dessa 
stråk finns ett flertal platser som är betydelsefulla som obebyggda, all-
mänt tillgängliga miljöer för möten, kontemplation, lek mm. Planen 
redovisar dessa miljöer som en sammanhängande grön struktur som 
långsiktigt ska säkerställas som obebyggd. Eftersom centrala staden till 
stora delar är bebyggd och genom denna plan ges möjligheter att yt-
terligare förtätas och utvidgas utgörs den gröna strukturen till stor del 
av områden med värde för staden som god livsmiljö för människor, 
men här finns också områden och samband som behöver värnas som 
livsmiljöer för djur och växter, inte minst Sandödla och Hasselsnok. 

Se områdesbeskrivning:
• Grönstrukturen i centrala staden
 
De centrala delarna av Strömstad har höga kulturhistoriska värden 
och de täta, låga trähuskvarteren är en viktig del av stadens identitet. 
Strukturen och karaktären av hus, gator och gårdar tillsammans med 
stadens karaktäristiska landmärken har ett stort värde för såväl stadsbil-
den och stadens attraktionskraft som för stadens förankring i historien. 
Dessa värden är därmed väsentliga att bibehålla när staden förändras 
och förtätas. Utöver den byggda miljön är Galärvägen en av kommu-
nens kulturmiljöer. Den utgör ett mer ”osynligt” spår i landskapet, 
men värnas i planen som en del av grönsstrukturen och stråket kring 
Strömsvattnet.

Se områdesbeskrivning:
• Område med kulturvärde- centrala Strömstad

De tre föreslagna större stadsomvandlings- och förtätningsprojekten 
Myren, Canning och Rådhusberget kan behovet av bostäder och verk-
samheter i Strömstad tillgodoses under lång tid framöver. Torskholmen 
med platserna kring järnvägsstationen lyfts i planen fram som ett om-
råde som med sitt strategiska läge bör nyttjas för förtätning av verk-
samheter och kommunikationer med fokus på ett multifunktionellt 
nyttjande. Utöver dessa projekt bedöms inga storskaliga områden vara 

Nötholmen, Hällekind, Erlandseröd och 
Bohusleden är värdekärnor i den gröna struk-
turen.

Strömstads karaktäristiska silhuett.
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aktuella för förtätning i Strömstad under denna plans livstid (fram till 
år 2050). Genom pågående stadsomvandlings- och förtätningsprojekt 
får staden nya kvarter med delvis en annan skala än traditionellt i 
Strömstad. Dessutom får staden en ny front mot havet. 

Se områdesbeskrivningar:
• Myren
• Canning
• Rådhusberget
• Torskholmen och området kring järnvägsstationen

 
I princip hela stadskärnan omfattas av gällande  detaljplaner med sam-
manhängande bebyggelse. Kommunen är generellt positiv till att små-
skalig förtätning prövas inom befintliga bebyggelseområden. Läs mer 
om förtätning under rubriken Bebyggelse/förtätning och under rubriken 
Områdesbundna rekommendationer/R12 Utredningsområde förtätning. 

I centrala staden redovisar planen två obebyggda markområden som 
utvecklingsområden för bostäder. Båda två ligger högt i landskapet, 
men med stöd i kringliggande berg och befintlig bebyggelse. Se områ-
desbeskrivningar: 
• Rödshöjden 
• Vattentornsberget 

 
Det finns ett flertal områden som nyttjas för verksamheter och som 
därmed utgör förutsättningarna för stadens näringsliv. Staden har 
tre områden där centrumanknuten verksamhet är etablerad och/eller 
har goda förutsättningar för utveckling. Områden med olika storlek, 
inriktning och funktion. Stadskärnan utgör just kärnan av de tre och 
kompletteras av Oslovägens handelsområde i norr och Myren i söder. 

I stadskärnan kombineras lokaler och områden för verksamheter 
med bostäder, servicefunktioner, mötesplatser och aktiviteter, vilket är 
önskvärt. Strömstads stadskärna innefattar en mångfald av funktioner 
som tillsammans bidrar till liv och rörelse. Den direkta kopplingen till 
havet och Strömsån ger tillsammans med den äldre, täta trähusbebyg-
gelsen centrumområdet en signifikant karaktär. Funktioner som främ-
jar liv och rörelse under hela året och stora delar av dygnet ska eftersträ-
vas i gatuplanet på fastigheterna och ska säkerställas i detaljplaner för 
området. Bostäder bör därför undvikas i gatuplanet. 

Fastigheter i stadskärnan med verksamheter 
i bottenplan

Föreslagna stadsomvandling- och förtätnings-
projekt i centrala Strömstad. .

Utvecklingsområden för bostäder.

Centrum- och handelsområden.
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I övriga delar av staden finns mer renodlade områden kopplade till 
näringsliv med inriktning på turistverksamhet, hamn och rena verk-
samhetsområden. Planen innehåller i centrala Strömstad inga nya 
områden för näringslivsutveckling, men beskriver önskad inriktning 
för befintliga områden och anläggningar. 

Se områdesbeskrivningar:
• Strömstads camping
• Myren
• Laholmen
• Oslovägens handelsområde
• Prästängen
• Återvinningscentral och reningsverk
• Hålkedalens verksamhetsområde
• Torskholmen och området kring järnvägsstationen
• Strömstads hamn
 

Denna plan innehåller inga förslag till omfattande förändringar i tra-
fikstrukturen. Se beskrivning under rubriken Trafik. Det är önskvärt 
med en stadsbuss som under hela året gör det enkelt att nå målpunkter 
i staden. Centrala Strömstad har idag ett flertal viktiga servicefunk-
tioner som vårdcentraler, kommunala förvaltningar, handelsområden 
med mera utspridda, vilket begränsar tillgängligheten för den som inte 
kör bil (se karta i Bilaga 8, Intressen och anspråk/Service samt Intressen 
och anspråk/Kommunikationer). Befintliga knutpunkter så som hamnen 
med dess färjetrafik, tåg- och busstationen och infartsparkeringarna 
utgör platser med utvecklingspotential. En utveckling av Torskholmen 
och stationsområdet kan bidra till förbättringar i kopplingarna mellan 
dessa knutpunkter.

Gång- och cykelvägnätet är utbyggt inom de centrala delarna av 
staden, men kan kompletteras för att tillgängligheten och effektiviteten 
ska stärkas. Detta studeras i en cykelplan. Vid en utveckling av grönst-
råken längs kusten och Strömsvattnet är enkelheten och attraktiviteten 
att röra sig till fots en viktig aspekt.

Se områdesbeskrivning:
• Entréplats/infartsparkering
• Strömstads hamn
• Torskholmen med området kring järnvägsstationen

Verksamhetsområden och hamnen (blå).

Målpunkter för stadsbuss.

Gång- och cykelvägnät.
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Användning av mark och vatten i centrala 
Strömstad med Strömsvattnet

Grönstrukturen
Kring centrala Strömstad finns fyra områden som utgör värdekär-

nor i stadens gröna struktur. Områden som genom sina höga natur- 
och rekreationsvärden fyller en viktig funktion i staden.

• Nötholmen, som skyddas som Naturreservat med bestämmel-
ser som säkerställer skötsel.

• Hällekind, som skyddas genom skötselavtal och skötselplan (se 
områdesbeskrivning i delområde Söder om centrum)

• Erlandseröd,  som inramas av Strömsvattnet. Dess inre delar 
skyddas som naturreservat. Området bedöms ha goda förut-
sättningar att utvecklas som rekreationsområde.

• Bohusleden, som främst är betydelsefull för stadens och kom-
munens friluftsliv men även omges av områden med höga 
naturvärden.

Höga naturvärden finns i övrigt längs strandområdena som omfattas 
av strandskydd. I södra delen av centrala Strömstad, bland annat längs 
södra infarten finns dokumenterat goda livsmiljöer för sandödla som är 
en skyddad art enligt artskyddsförordningen. Sambanden mellan livs-
miljöerna gör området som helhet till ett värdenätverk för sandödlan, 
vilket behöver skyddas och stärkas genom skyddsåtgärder. Arten har 
observerats på flera platser inom området. Längs Bohusleden och inom 
Erlandseröd finns livsmiljöer för hasselsnok och sandödla där skydds-
åtgärder kan öka miljöernas kvalitet och stärka spridningssambanden 
mellan dem. 

Längs vägen ut till Kebal finns artrika vägkanter som ska värnas. 
Åtgärder och skötsel som främjar och säkerställer länkarna mellan 
områden med höga naturvärden ska eftersträvas som en del i att stärka 
den gröna infrastrukturen. 

Strandområdena utgör viktiga stråk som har förutsättningar att 
länka samman ”värdekärnorna” Nötholmen, Hällekind, Erlandseröd 
och till viss del även bohusleden med varandra och göra dem tillgäng-
liga från centrala staden. Strandområdena och tillgången till vattnet 
fyller dessutom generellt en mycket viktig funktion i en kuststad som 
Strömstad. För utveckling av närrekreation i centrala Strömstad lägger 
planen därmed fokus på tre stråk och områden:

• Kuststråket, mellan Nötholmen och Hällekind
• Stråket längs Strömsvattnet, med fokus på den centrala delen 

men med koppling till och utvecklingsmöjligheter för:
• Erlandseröd som rekreationsområde

De låglänta markområdena längs Strömsvattnets stränder samt områ-
det mellan Strömsvattnets innersta del och Hålkedalskilen fyller lång-
siktigt en viktig funktion för hanteringen av dagvatten och begränsning 
av konsekvenserna vid höga vattenstånd.  I centrala Strömstad finns 
dessutom ett antal övriga, småskaliga utemiljöer som var för sig och 
som sammanhängande struktur har ett stort värde för närrekreation. 
Inom dessa platser ska åtgärder och skötsel eftersträvas som nyttjar 
varje områdes potential och utvecklar dem utifrån behov som finns just 
här. Det innebär att ekosystemtjänster ska tas tillvara och utvecklas. I 

Förslag till grönstruktur i centrala Strömstad 
med Strömsvattnet.

Nötholmen

Hällekind

Bohusleden
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de centrala delarna av staden har de offentliga utemiljöerna en funktion 
där de kulturella ekosystemtjänsterna prioriteras högt. 

De platser som redovisas inom grönstrukturen ska utvecklas som 
utemiljöer och ska inte nyttjas för förtätning av stadens bebyggelse.

Rekommendationer för kuststråket
• Kontakten och åtkomsten till havet ska säkerställas och förbättras 

genom möjligheter till bad, båtliv och utblickar.
• Förutsättningarna att röra sig längs stråket till fots och med cy-

kel ska stärkas avseende trygghet, attraktivitet och tillgänglighet. 
Utveckling av småskaliga ”rastplatser” med sittplatser och utblickar 
över havet bör studeras längs stråket. 

• De befintliga och allmänt tillgängliga platserna längs stråket ska 
utvecklas för möten, aktivitet, rekreation, kontemplation och upp-
levelser. Multifunktionalitet är önskvärd där platserna kan nyttjas 
av många, med flera funktioner och med varierande funktion över 
året och dygnet.

• Stråkets funktion som en del av den gröna infrastrukturen ska 
stärkas.

Rekommendationer för stråket längs Strömsvattnet
• Området kring Strömstvattnet ska utvecklas för aktivitet med 

hälsa, motion och fritid som tema. 
• Kontakten och åtkomsten till vattnet ska säkerställas och förbättras 

i gång- och cykelstråk, möjlighet att vistas invid vattnet, möjlighe-
ten till utblickar över vattnet samt ”angöringsplatser” som under-
lättar aktivitet i vattnet som skridskoåkning, bad, fiske mm. 

• Förutsättningarna för fördröjning av dagvatten och skydd vid 
översvämningar ska tillvaratas och utvecklas i kombination med 
rekreativa värden längs den norra stranden. 

• Stråkets förlängning till omgivande naturområden i den inre delen 
av Strömsvattnet (Erlandseröd) ska göras tydligt och tillgängligt. 

• Passagen över Ringvägen samt Karlsgatan österut till Röd behöver 
göras säkrare för oskyddade trafikanter. 

• Stråkets funktion som en del av den gröna infrastrukturen ska 
stärkas. 

Rekommendationer för Erlandseröd
• Löparspåret ska bevaras i nuvarande läge. En förlängning av spå-

ren i form av stigar in i naturområdet är önskvärt att utveckla och 
tydliggöra.

• Möjligheten att utveckla ridstigar i anslutning till ridklubben bör 
studeras. 

Skurveskär är en del av kustståket. Strömstad ridklubb ligger i Erlandseröd.Kärleksudden vid Strömsvattnet.

Kuststråket

Stråket längs Strömsvattnet.

Erlandseröd

Kallbadhuset
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Strömsån i centrala Strömstad. 

Löparspåren vid Erlandseröd.

• Tillgången till vattnet bör stärkas i form av stigar ner till vattnet 
och utsiktspunkter med utsikt över vattnet tillsammans med plat-
ser för aktiviteter och kontemplation.

• Passagen över södra infartsvägen ska stärkas för ökad tydlighet och 
säkerhet och knyta an till Ekoparkens stigar vidare mot entréplat-
sen vid södra infarten samt mot Tjärndalen. 

• Samlade skyddsåtgärder för sandödla och/eller hasselsnok ska ge-
nomföras. 

Område med kulturvärde- centrala Strömstad

Avgränsningen för värdefull kulturmiljö redovisar utbredningen av 
stadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsekvarter. Området ligger 
inom utpekad kommunal värdefull miljö för Strömstad stad. Inom 
detta område ska bevarande av befintliga miljöer prioriteras och för-
slag till förändringar ska ta stor hänsyn i anpassning till miljöerna som 
helhet. Med en omfattande bebyggelseutveckling kommer en successiv 
omvandling av staden. De kulturhistoriskt värdefulla låga, täta trähus-
kvarteren ska fungera tillsammans med nya strukturer såväl inom som 
utanför området med kulturvärden. 

Rekommendationer
• Rekommendationer för förtätning gäller även inom området med 

kulturvärden, se avsnitt Bebyggelse/förtätning s. 20.

• Vid förändringar i miljön ska stöd tas i Byggnadsinventering i cen-
trala Strömstad (2014) och Strategi för stadens miljö (2013). 

Strategi för stadens miljö
Kommunfullmäktige i Strömstad antog 
2013-05-30 § 53 en ”Strategi för stadens 
miljö” med syftet att stärka stadens iden-
titet och attraktivitet. Strategi för stadens 
miljö berör stadsmiljöfrågor och bör ses 
som ett komplement till den fördjupade 
översiktsplanen för Strömstad. 

Område med kulturvärde.

Historisk bild från Strömstad. Till vänster skymtas Skagerack längs kajpromenaden. 

Strömstad centrum sett från havet. 
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Myren (52, 48 mm)
Myren är ett av Strömstads omvandlingsområden där ett tidigare indu-
striområde kan omvandlas till en ny stadsdel med handel, upplevelser, 
restauranger, hotell och konferens, kontor, bostäder (även möjligheten 
till särskilt boende kan vara aktuellt att utreda inom området)samt ett 
mindre verksamhetsområde. Myren kan därmed utvecklas till ett av 
Strömstads centrum-/handelsområden och är ett område som tillåts 
förändra stadens silhuett från havet genom byggnation av en högre 
hotellbyggnad. Totalt möjliggör den antagna detaljplanen (2019) bygg-
rätter ovan mark på cirka 90 000 m² bruttoarea.  
Det är inte sannolikt att stadskärnan skulle kunna utvecklas till ett sam-
manhängande centrumstråk ner till Myren. Kvaliteten på kuststråket 
och utemiljöerna mellan stadskärnan och Myren ska istället utvecklas 
som attraktiva utemiljöer för att underlätta och inbjuda till rörelse och 
aktivitet mellan dem. Komplettering med busshållplats är en viktig del 
i att göra Myren till ett tillgängligt centrumområde. Möjlighet finns 
att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Uddevallavägen och 
Trädgårdsgatan med hänsyn till det ökade trafikflödet.

Canning (50)
Canning är ett av Strömstads föreslagna stadsomvandlingsområden. 
Området omfattar det tidigare industriområdet Canning, som idag 
huvudsakligen utgör parkering, samt delar av berget Röudden. Syftet 
med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utveckling av 
Canningområdet till en ny stadsdel som ska utgöra en naturlig för-
längning av stadens centrala delar. Strandskydd inträder inom området 
vid upprättande av ny detaljplan. Huvuddelen av området, är dock 
i anspråkstaget sedan tidigare. Det bedöms ur flera aspekter vara ett 
angeläget allmänt intresse att kunna utvidga Canning och Röudden till 
en stadsdel med direkt samband med såväl stadskärnan som med havet. 
Grundläggande viljeinriktning för stadens utveckling är dels att koppla 
samman staden med Kebal och dels att stärka stadens koppling till ha-
vet. En utbyggnad av Canningområdet tillgodoser på ett väsentligt sätt 
båda dessa aspekter. 
Området ska kunna bebyggas med bostäder, torg, gator och lekplats. 

Röudden utgör en tidigare oexploaterad del inom Canningområdet. 
Berget fyller en viktig funktion som utsiktsplats och badplats. Det 
utgör dock en kraftig barriär som begränsar kopplingen mellan centrala 
staden och Canning. De västra delarna av Röudden med betydande 
närrekreationsvärden och värde för stadsbilden ska bevaras.

Rådhusberget (51)
Den södra sluttningen av Rådhusberget i centrala Strömstad, alldeles 
ovanför Stadshuset, är sedan 1974 bebyggt med 37 flerbostadshus i två 
våningar med 320 hyreslägenheter. Bebyggelsen följer med långsidorna 
bergets form i terrasser upp mot toppen. Rådhusbergets hjässa utgör 
idag ett område för närrekreation med storslagen utsikt över staden och 

Illustration av planerad bebyggelse på Myren  
sett från havet.

Myren

Canning

Canning utgörs idag av stora områden 
med parkering

Canning
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havet. I detta område finns också höga naturvärden i form av en damm 
med anslutande skogsdunge.

Ett planprogram har tagits fram som redovisar två alternativ för 
byggnation - alternativ ”Kanten” med förslag till bostadshus i en krans 
kring berget och alternativ ”Toppen”. med bostäder på Rådhusbergets 
topp. En förtätning av Rådhusberget kan innebära en påverkan av 
områdets nuvarande karaktär samt en förändring av Strömstads silhu-
ett mot havet. Hur denna silhuett ska framträda och vilken karaktär 
den ska ha som en del av Strömstad behöver definieras. 

Området omfattar ca 2 hektar. Lämpligt antal nya bostäder studeras 
i planprocessen. 

Rekommendationer
• Förtätningens påverkan på områdets karaktär och på stadens silhu-

ett mot havet ska studeras i detaljplaneprocessen.
• Spridningslänkar till närliggande naturområden ska säkerställas.
• Områdets högsta punkt ska bibehållas som allmänt tillgänglig och 

utvecklas som utsiktspunkt.

Rödshöjden (9)
Området är centralt beläget och ansluter till befintligt bostadsområde. 
Det ligger högt i landskapet med möjlighet till vackra utblickar över 
Strömsvattnet och staden. Det är relativt flackt och har stöd i omgi-
vande högre berg, vilket gör att området klarar högre byggnader utan 
att de får en silhuettverkan mot omgivningen. 

Området består av plana berghällar med gles tallskog och omfattar 
ca 1,5 hektar. Med mindre vägombyggnader kan området nås genom 
en förlängning av Karlsgatan. Östra delen gränsar till ”Mulleplatsen”, 
som används för friluftsliv. Området på insidan av Strömsvattnet är i 
sin helhet av stort värde för närrekreation.

Området bedöms vara lämpligt för tätare former av bebyggelse 
och bedöms kunna rymma ca 25-40 bostäder. Närmast Mulleplatsen 
bedöms området utöver bostadsbebyggelse vara lämplig för en ny för-
skola med möjlighet att anordna goda utemiljöer. 

Rekommendationer
• Området bör nyttjas för tätare bebyggelsestruktur med 2-vånings 

radhus alternativt 3-4-vånings flerbostadshus i en glesare struktur.
• Kvalitativa passager genom området till anslutande naturområden 

ska tillgodoses.
• ”Mulleplatsen” ska tillvaratas och utvecklas som närrekreationsom-

råde.
• Möjlighet att bygga förskola ska ges i den östra delen (mot natur-

mark).
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, se 

generella rekommendationer/artskydd.

Rådhusberget från havet.

Rådhusberget

Rödshöjden
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Vattentornsberget (10)
Vattentornsberget är ett av de berg i staden som är bebyggt med bostä-
der. Det är också ett av de berg som gör stadsbilden karaktäristisk och 
erbjuder utblickar västerut ända ut mot Koster. Stora delar av berget är 
obebyggt och delar av det nyttjas flitigt av boende i närområdet som 
grönområde för promenader, utblickar och lek. Det nyttjas även i un-
dervisningen av de närliggande skolorna Strömstierna och Odelsberg.

Delar av Vattentornsberget bedöms kunna tas i anspråk för ny 
bostadsbebyggelse. Området omfattar ca 1 hektar och bedöms kunna 
rymma ca 10-20 bostäder. Från väster leder idag en gata upp på berget 
fram till vattentornet. Längs den norra sidan ligger villatomter. Utpekat 
område innebär en komplettering av bebyggelse längs den befintliga 
gatans södra sida. 

Rekommendationer
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok  

ska beaktas. Artskyddsfrågan ska utredas i ett inledande skede av 
detaljplaneprocessen. Området bör nyttjas för villor, parhus eller 
radhus.

• Tillkommande bebyggelse ska i höjd ansluta till befintlig bebyg-
gelse, 1-2 våningar.

• Nya bostadshus ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse och till var-
andra avseende utblickar mot havet och skärgården i väster. 

• Bergets form ska bibehållas intakt i så stor utsträckning som möj-
ligt. Ny bebyggelse kan därför nyttja terrängen med souterräng-
plan. Uppfyllnader med höga slänter ska undvikas.

• Områdets högsta punkt ska göras allmänt tillgänglig och utvecklas 
som utsiktspunkt.

• Skötsel av naturmarken inom området behöver säkerställas lång-
siktigt.

Oslovägens handelsområde (84)
Handelsområdet längs Oslovägen utgör en annan typ av centrumom-
råde. Även detta område innehåller butiker, verksamheter och akti-
viteter men med karaktär av köpcentra och med en utgångspunkt i 
åtkomsten med bil. 

Med utbyggnadsriktning för staden norrut får Oslovägens handels-
område ett strategiskt läge som närcentrum för dessa delar av staden. 
Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar i takt med att staden växer ska 
hänsyn tas till denna koppling. Området är en viktig målpunkt för en 
framtida stadsbuss året runt. 

Att Strömstad skulle kunna utveckla ett levande centrumstråk 
som binder samman stadskärnan med Gallerian är inte sannolikt. 
Planförslaget förespråkar därför att de två centrumområdena hålls 
separata och att kvaliteten på stråket och utemiljöerna längs norra 
Hamngatan och Strömsvattnets norra strand utvecklas för att under-
lätta och inbjuda till rörelse och aktivitet mellan dem. 

Vattentornsberget

Utsikt från Vattentornsberget. 

Oslovägens handelsområde.
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Torskholmen och området kring järnvägsstationen (83) 
Torskholmen har ett strategiskt värdefullt läge i vid den södra porten 
till stadskärnan och i direkt anslutning till färjan, järnvägsstationen och 
strandpromenaden med en stor potential för utveckling av såväl kom-
munikation och verksamheter som aktivitet och rekreation.
Det strategiska läget och de många anspråken inom området motiverar 
en eftertanke och dialog kring innehåll och utformning.  

Huvuddelen av området utgör hamn med bl. a färjetrafik mellan 
Strömstad och Sandefjord. Inom detta område ger planen möjlighet 
för utveckling med inriktning på just hamnverksamhet. Övriga delar 
av Torskholmen rymmer bl. a restauranger, kiosk, nattklubb och par-
keringsytor. Området är en viktig del i det kuststråk som ger staden 
och dess invånare tillgång till havet inte minst genom åtkomsten till 
Skurveskär.

Torskholmens centrala läge och dess koppling till stadens kuststråk 
kan uppfattas från havet men är otydlig från land där Uddevallavägen 
bryter kopplingen mellan stadskärnan och Torskholmen. 

Rekommendationer
• Förändringar av Torskholmen ska ses i ett sammanhang med järn-

vägsstationen, bussterminalen och delar av södra hamnen.
• Kopplingen mellan järnvägsstation, busshållplatser, färjeterminal 

och hållplatserna i Norra hamnen bör stärkas och tydliggöras.
• Komplettering av bebyggelse ska inte innehålla bostäder.
• Åtgärder som stärker Torskholmens koppling till stadskärnan och 

till Myren som en del i ett attraktivt och tillgängligt kuststråk ska 
prioriteras.

• En öppen och tillgänglig mötesplats bör utvecklas tillsammans 
med en tydlig passage till Skurveskär.

På Torskholmen finns idag flera olika verk-
samheter och är ett välbesökt område under 
sommartid. 

Torskholmen och området kring stationen.

Färjeterminalen i Strömstads hamn. 

Vy över Torskholmen och området kring järnvägsstationen. 
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Prästängen (37)
Prästängen är ett befintligt verksamhetsområde. För del av befintligt 
verksamhetsområde vid Prästängen pågår planarbete för att möjlig-
göra för handel, dock ej handel med livsmedel. Området kan således 
omvandlas från ett industriområde till ett handelsområde. Gällande 
detaljplan för Prästängen tillåter i de sydöstra delarna en utvidgning av 
verksamhetsområdet inom det område som idag nyttjas för motions-
spår och som fyller en viktig funktion i stadens grönstruktur. 

Rekommendationer
• Område med motionsspår ska inte tas i anspråk för utbyggnad av 

verksamhetsområdet. 

Hålkedalens verksamhetsområde (36)
Längs väg 1030 finns två mindre områden med befintliga verksamheter 
och ytor för båtuppställning.

Återvinningscentral och reningsverk (35) 
Vid södra infarten till centrum ligger kommunens återvinningscentral 
och reningsverk.

Laholmen (42)
Befintlig hotellanläggning regleras i gällande detaljplan. Kommunen 
stödjer fortsatt inriktning mot turistisk verksamhet.

Strömstads camping (43)
Arbete med ny detaljplan pågår. Planförslaget innebär en utökning av 
campingområdet. 

Rekommendationer
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, se 

generella rekommendationer/artskydd.

Besöksanläggningen Laholmen ligger i cen-
trala staden och Strömstads camping ligger vid 
södra infarten. 

Hålkedalens verksamhetsområde och återvin-
ningscentralen samt reningsverket ligger vid 
södra infarten.

Vid återvinningscentralen vid den södra 
infarten finns Ekohuset med en interaktiv 
utställning om ekologi och miljö. 

Prästängen

Strömstads camping ligger i anslutning till verksamhetsområdet Myren vilket 
skymtas i bakgrunden.  
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Strömstads hamn (75)
För Strömstads hamn redovisar planförslaget de ytor på land och i 
vatten som ska prioriteras för hamnens nuvarande funktion och en 
möjlig utbyggnad. Kommunen bör tillsammans med övriga kommu-
ner i norra Bohuslän vara föregångare för utvecklingen av miljövänliga 
hamnar. Det kan t ex innebära anläggning av båtbottentvättar för fri-
tidsbåtar samt utbyggnad av elförsörjning för fartyg som ligger vid kaj. 
Ett nyttjande av hamnarna som attraktiva, allmänt tillgängliga platser 
bör eftersträvas. Åtgärder som minskar behovet av biltrafik till och från 
hamnarna är önskvärda och kan t ex innebära byggnation av sjöbods-
förråd, förråd och ramper för kajaker, förråd för seglarklubb eller andra 
föreningar samt cykelparkering i hamnarna. 

Djuphamnsläget söder om Myren ska särskilt värnas som resurs. 
Åtkomst till området finns endast via tunnel i berget.

Rekommendationer
• Etablering av fler småbåtsplatser bör inom detta hamnområde ske 

genom förtätning inom befintliga småbåtshamnar.

Entréplats/Infartsparkering, Södra infarten (80) och Oslovägen 
(81)
Vid södra infarten till Strömstad centrum (80) och intill parkeringen till 
Eurocash vid Oslovägen (81), i anslutning till norra infarten finns in-
fartsparkeringar som avlastar stadskärnan från trafik främst under som-
marmånaderna. Dessa platser kan utvecklas till entréplatser för staden 
med information om staden och dess omgivning. Infartsparkeringarnas 
funktion kan därmed breddas och utvecklas till knutpunkter med hu-
vudhållplatser för stadsbussar samt anläggningar för cykeluthyrning 
och cykelparkering. Platserna kan även utgöra utgångspunkt för an-
gränsande vandringsleder och rekreationsstråk. Det är viktigt att dessa 
utformas som attraktiva och trygga platser att vistas på och att platserna 
utformas med kvaliteter utöver parkeringsfunktionen.

Rekommendationer
Områdets funktion som parkering ska nyttjas effektivt. 
• Parkeringsytan ska så långt det är möjligt kompletteras med grön-

ska i syfte att rena dagvatten från parkeringsytorna, ge skugga, 
förbättra luftkvaliteten samt öka förutsättningarna för pollinering.

• Platserna ska utformas för att fungera som attraktiva och trygga 
entréer till staden.

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla ska beaktas, se 
generella rekommendationer/artskydd.

Fiskehamnen

Strömstads hamn.

Entréplatser vid Oslovägen och södra infarten.

Södra hamnen.



46 FÖP Strömstad-Skee

Planförslag



47Antagandehandling

Planförslag

Mällby och Bojardalen

Mällby är ett stort område nordost om Strömstads centrum. Det är inom 
detta område, på Mällbyhöjden, som de största långsiktiga utvecklings-
möjligheterna för Strömstad finns. Mällbyhöjdsområdet utgör en strategisk 
resurs för Strömstad att växa norrut. Med Mällbyhöjden får Strömstad en 
ny stadsdel där bostäder kan kompletteras med service i form av förskola 
och skola. 
Idag utgörs Mällbyhöjden av stora sammanhängande och obebyggda 
naturområden. Skalan på området motiverar att området byggs ut i 
etapper med början närmast centrala Strömstad. En uppdelning i flera 
delområden ger möjlighet till utveckling av bostadsområden med olika 
karaktär där läget och platsens specifika förutsättningar kan medverka 
till en bredd av boendemiljöer. Naturmarken nyttjas som stomme för 
stadsdelens delområden. Planen redovisar en grönstruktur där dalgång-
arna huvudsakligen lämnas fria från bebyggelse medan de mer höglänta 
bergspartierna föreslås för ny bebyggelse. Det innebär att de obebyggda 
delarna ger tillgång till grönska i direkt anslutning till bebyggelsemiljö-
erna och kan nyttjas för ett flertal funktioner. Riksintresset för kultur-
miljö Blomsholm sträcker sig in i områdets nordöstra del.

Mällby innefattar även befintliga bebyggelseområden där större 
delen omfattas av detaljplan. Ånneröd i norr är ett bostadsområde 
med sammanhängande bebyggelse som byggdes ut under 2000-talet. I 
området bor idag främst helårsboende. Längs Ringvägen finns mindre 
grupper av bostadshus. Väster om Ringvägen pågår bebyggelseutveck-
ling. Här har bostäder byggts under 2000-talet tillsammans med en 
förskola. Planläggning av ett nytt bostadsområde pågår för Mällbygård, 
där bland annat förutsättningarna för särskilt boende ska utredas. 
Grandalen, som bland annat innefattar en tidigare deponi, har poten-
tial att utvecklas för verksamheter och närrekreation. Inom gällande 
detaljplan för del av Mällbydalen kvarstår dessutom möjligheter till 
byggnation av bostäder på berget. Även detta område är ett alternativ 
att utreda för byggnation av särskilt boende. 

Bojardalen byggdes ut under 1970- och 1980-talen och inrymmer 
huvudsakligen bostäder i villor, parhus och radhus. Bebyggelsen är 
lokaliserad inom kvarter som avgränsas av bergspartier, vilka utgör vär-
defulla naturområden i direkt anslutning till bostäderna. Bojarskolan 
med förskoleklass till årskurs 6 (FK-6) finns idag inom området lik-
som Mällby förskola. Pågående och planerad utbyggnad av betydligt 
fler bostäder inom området innebär behov av en utökad service. En 
utbyggnad av Bojarskolan planeras och FÖP ger förutsättningar för 
såväl särskilt boende som ny förskola och FK-6-skola.

Mällbyhöjden ger med sin omfattning av bostäder ett stort befolk-
ningsunderlag till stöd för utbyggnad av kollektivtrafik med stadsbuss 
som kan trafikera Bojardalen och Mällby året runt med ökad tillgäng-
lighet till stadens målpunkter som följd. För Mällbyhöjden, som på 
sikt kommer att utgöra en ny stadsdel i Strömstad behöver befintlig 
trafikstruktur förlängas i takt med att området byggs ut såväl vad gäl-
ler bilvägar som gång- och cykelvägar. Utvecklingen av leder, stigar och 
promenadvägar inom närrekreationsområden ökar ytterligare fram-
komligheten till fots och med cykel inom området. Entréplatsen invid 
Bojarkilen ska stärkas som en nod för mobilitet.

Bostadsområden vid Ånneröd med 
bebyggelse som klättrar upp på höjdom-
råden i landskapet. Planförslaget inne-
bär en fortsatt utbyggnad av bostäder 
nordost om centrum  

Obebyggda hällmarksområden på 
Mällbyhöjd.

Bohusleden.
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Användning av mark och vatten 
inom Mällby och Bojardalen

Grönstruktur
Höga naturvärden och värden för närrekreation inom området innefat-
tar främst:

• Livsmiljöer för Hasselsnok (med skydd enligt artskyddsförord-
ningen)Ett område för samlade skyddsåtgärder säkerställs i den 
gröna strukturen inom området längs Bohusleden i syfte att 
stärka livsmiljöernas kvalitet och spridningsmöjligheterna för 
hasselsnok mellan dem med koppling till artens kända livsmil-
jöer inom Kebalområdet. Åtgärderna kan även gynna sandödla.

• Bohusleden och anslutande stigar. Bohusleden är en tillgång 
för friluftslivet i och kring Strömstad Bohusleden med omgi-
vande mark säkerställs och underhålls som en värdefull del av 
Strömstads kommuns friluftsliv med stort värde för hälsa, rekre-
ation, upplevelser. och naturpedagogik, med god tillgänglighet 
för bl a skolor att nyttja i sin undervisning. Det gör också den 
anslutande större stigen norrut med anslutning till Kuststigen. 
Området kring Bohusleden har delvis höga naturvärden i form 
av våtmarker, strandskyddade vattendrag och skogsområden 
med lövskog. 

• De småskaliga och obebyggda höjd- och skogspartierna inom 
Bojardalen har höga värden för bostadsnära rekreation och säk-
ras som en del av områdets grönstruktur.

• Områden för dagvattenhantering. De låglänta grönområdena 
kring vattendragen som mynnar i Bojarkilen har ett stort värde 
i funktionen som recipienter för dagvattenflöden med den pla-
nerade bebyggelseutvecklingen som FÖP föreslår norr om sta-
den. Vid utveckling av dessa funktioner ska dagvattenhante-
ringen utformas på ett sätt som ger värden för närrekreation. 
Utveckling av stadsnära odling kan t ex vara möjligt att kombi-
nera med dagvattenhantering.

• Stadsnära odling. Koloniområdet med omgivande mark i 
Ånneröd samt område i anslutning till Mällby förskola har 
förutsättningar att nyttjas för olika typer av stadsnära odling. 
Centralt i Mällbyhöjden finns ett område med jordbruksmark 
som värnas för detta ändamål, men som alternativt kan nyttjas 
för stadsnära odling. 

Inom områden med höga natur- och närrekreationsvärden ska ingen 
ny bebyggelse medges annat än som komplettering inom ianspråktagen 
tomtmark. Åtgärder och skötsel som främjar värdena och säkerställer 
länkarna mellan dem ska eftersträvas som en del i att stärka den gröna 
infrastrukturen. 

Ringvägen (väg 1035) bryter den gröna strukturens samband. 
Möjligheten till passager över vägen bör tillgodoses för anslutning till 
Bohusleden in mot Bojardalen, som entré till Mällbyhöjdsområdet 
och som en länk mellan Mällbyhöjden och koloniområdet vars omgiv-
ningar idag bl a nyttjas för ridning. 

Områdets sammanhängande grönstruktur.

Bohusleden med anslutande stig samt behov av 
förbättrade passager över Ringvägen (väg 1035).

Platser för stadsnära odling.

Områden av värde för dagvattenhantering.

Område för skyddsåtgärder 
för sandödla och hasselsnok



50 FÖP Strömstad-Skee

Planförslag

Mällbyhöjden (13-18) 
Mällbyhöjden utgörs huvudsakligen av kommunal mark som idag är obe-
byggd. Hela området är så stort att större grönområden ska fungera som en 
stomme för bebyggelsen och fördela den i flera delområden. Grönområdena 
ska fungera som tillgängliga och attraktiva närrekreationsområden som 
länkar bostadsområdena till omgivande naturmark. Storleken på området 
motiverar även att mark för förskolor och en låg- och mellanstadieskola 
reserveras centralt inom Mällbyhöjden. Detaljplan för respektive utbygg-
nadsområde ska föregås av ett planprogram för Mällbyhöjdsområdet som 
helhet. Programmet ska redovisa struktur för vägar (bil samt gång- och 
cykelvägar), bebyggelsestruktur (inklusive lokalisering av förskola och LM-
skola), och grönstruktur (med stigar och leder) på en mer detaljerad nivå 
än denna fördjupade översiktsplan. En huvudindelning av området sker 
kring Annedalsvägen och dess omgivande öppna jordbruksmark. Denna 
uppdelning ger tre huvudområden Centrala Mällbyhöjden, Södra 
Mällbyhöjden och Norra Mällbyhöjden.  

 Södra Mällbyhöjden 1 (13) 
Detta område är det största av delområdena för Mällbyhöjden och är 
också det område som ligger närmast centrala Strömstad. Avstånden till 
fots och med cykel blir från sydligaste delen ca 700 m till Bojarskolan 
och ca 1 km till Oslovägens handelsområde. Närheten till centrum 
motiverar att delar av bebyggelsen utförs i flera våningar. Områdets 
storlek motiverar samtidigt bebyggelse i flera olika typer av bostäder 
och i olika upplåtelseformer. Det är i detta område som en byggnation 
av Mällbyhöjden bör starta. 

Området består av ett höglänt bergsområde med hällmark i den 
södra delen som sluttar mot norr och väster ner mot Annedalsvägen. 
I den norra delen av området finns idag en befintlig bostadsfastighet.

Området omfattar ca 27 hektar och bedöms kunna rymma ca 400-
800 bostäder. I utkanten av området finns livsmiljöer för sandödla och 
hasselsnok.

Rekommendationer
• Området bör med sitt centrala läge nyttjas för tätare former av 

bebyggelse – flerbostadshus eller rad-/parhus.
• Byggnader i upp till 4 våningar bedöms som lämpligt i området.
• Bostäder av flera typer och upplåtelseformer ska eftersträvas.
• Området i sig bör nyttja landskapets kvaliteter som en del av när-

miljön. Hällmarkskaraktären med tallskog ska tas tillvara som en 
del av bostadsområdets karaktär.

• En tillgänglig passage till Bohusleden ska säkerställas från området.
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok ska beaktas vid exploate-

ring, se generella rekommendationer/artskydd.

 Södra Mällbyhöjden 2 (14) 
Området är obebyggt och utgörs huvudsakligen av hällmarkstallskog 
som sluttar relativt brant åt väster. Den kuperade terrängen gör områ-
det mindre lämpligt för villatomter. Hällmarken innehåller tre tydliga 
avsatser, vilket ger en naturlig uppdelning av området. Området om-

Översikt Mällbyhöjd. Föreslagna utveck-
lingsområden, grönstruktur och vägstruk-
tur.

Södra 
Mällbyhöjden

Norra 
Mällbyhöjden

Centrala 
Mällbyhöjden

Södra Mällbyhöjden 1.
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fattar 10 hektar och skulle med enbart radhus kunna rymma 80-150 
bostäder.

Rekommendationer
• Området bör nyttjas för par-/radhus.
• Bebyggelsens struktur ska nyttja de tre terrasser som finns naturligt 

i området. 
• Naturområden, t ex i form av mindre bergspartier ska sparas som 

insprängda, småskaliga grönområden för att ge karaktär åt områ-
det.

• En tillgänglig passage till Bohusleden ska säkerställas från området.
• Området ska byggas som en fortsättning på område 13 och nyttja 

samma tillfartsväg.
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok ska beaktas vid exploate-

ring, se generella rekommendationer/artskydd.

 Centrala Mällbyhöjden (8)
Området ligger centralt i det nya området Mällbyhöjden. Med rätt 
användning och utformning kan detta område bidra till att länka sam-
man södra och norra Mällbyhöjden. Det har därmed en viktig strate-
gisk funktion, vilket innebär att utformningen av området behöver ta 
stor hänsyn till strukturer och funktioner i Mällbyhöjdsområdet som 
helhet. Samtidigt har området höga natur- och friluftsvärden med livs-
miljöer för sandödla och hasselsnok. En detaljerad naturinventering 
krävs för att avgöra vilka delar som ska bebyggas och vilka delar som 
bör utgöra obebyggda naturområden. Området är ca 10 hektar, och 
kan inrymma både bostäder och ytor för allmänna ändamål. 

Rekommendationer
• Utformning av området ska ta hänsyn till strukturer i Mällbyhöjds-

området som helhet.
• Inventering av natur- och friluftvärden ska göras i programskedet 

för Mällbyhöjdsområdet som helhet.
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok ska beaktas vid exploate-

ring. En passage som säkerställer kopplingen i habitatnätverket för 
livsmiljöer väster och öster om omådet ska finnas genom området. 
Se även generella rekommendationer/artskydd. Denna fråga ska 
samrådas med Länsstyrelsen i programskedet.

 Norra Mällbyhöjden 1 (16)
Norra Mällbyhöjden ligger 2-3 km från centrala Strömstad i direkt 
anslutning till befintligt bostadsområde Ånneröd. Området bör bebyg-
gas först när Södra Mällbyhöjdens område 13 och 14 samt centrala 
Mällbyhöjden är utbyggda. Liksom södra Mällbyhöjden är området 
så stort att det förutsätter en uppdelning i delområden med mellanlig-
gande grönområden. Dessa grönområden ska fungera som stomme för 
bebyggelsen och som länkar ut till omgivande naturmark. Området är 
i sin helhet 33 ha stort och är idag obebyggt så när som på ett bostads-
hus. Området bedöms kunna rymma 300-400 bostäder. 

Det sydligaste området av Norra Mällbyhöjden ligger i en svag 
skogsbeklädd sydsluttning med möjlighet till bra lokalklimat och grän-

Södra Mällbyhöjden 2.

Centrala Mällbyhöjden.

Norra Mällbyhöjden 1.
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sar i sydost till öppen jordbruksmark. Området kan vara lämpligt för 
villabebyggelse alternativt radhus. Området omfattar ca 4 hektar och 
bedöms kunna rymma ca 35-100 bostäder. Området ansluter i väster 
till Rönningebacken i den södra delen av Ånneröd och kan utgöra en 
naturlig förlängning av detta område. 

Rekommendationer
• Området bör nyttjas för villatomter, eventuellt i kombination med 

par-/radhus.
• Jordbruksmarken i sydost ska inte påverkas negativt eller begränsas 

av byggnationen.
• Tillfart till området ska ske via ny väg direkt från Hällestrandvägen 

och vara gemensam för område 16 och 17.
• Stigen i nordväst ska bibehållas och nyttjas för närrekreation och 

som spridningslänk i den gröna infrastrukturen. Den ska med 
rimligt skyddsavstånd därmed utgöra en gräns för tillkommande 
bebyggelse.

 Norra Mällbyhöjden 2 (17)
Området, som i söder ansluter till det befintliga bostadsområdet i 
Ånneröd, omfattar 12,4 hektar och kan rymma 90-110 nya bostäder. 
Det består mestadels av högvuxen granskog, med mindre, våta om-
råden som är instängda mellan berg. Stora delar är flack mark. Hela 
området kan bebyggas med villatomter, men radhus kan prövas i delar 
av området. 

Rekommendationer
• Området bör nyttjas för villatomter, eventuellt i kombination med 

par-/radhus.
• Vid byggnation ska ett grönstråk lämnas mot befintlig bostads-

bebyggelse för att visuellt dela upp områdena och för att skapa 
rekreationsmöjligheter.

• Tillfart till området ska ske via ny väg direkt från Hällestrandvägen 
och vara gemensam för område 16 och 17.

• Stigen i öster ska bibehållas och nyttjas för närrekreation. Den ska 
med rimligt skyddsavstånd därmed utgöra en gräns för tillkom-
mande bebyggelse.

• Höjdpartiet i den norra delen av området ska nyttjas som småska-
ligt närrekreationsområde inom området.

 Norra Mällbyhöjden 3 (18)
Området som ligger längre från centrum är 16,4 ha stort och bedöms 
kunna rymma 120-140 bostäder. Det större avståndet från centrum 
motiverar byggnation av villatomter. Kringliggande bebyggelse är av 
landsbygdskaraktär, vilket bör påverka strukturen för tillkommande 
bebyggelse. Området har varierande topografi med hällmarksområden 
och en mellanliggande skogsbeklädd dalgång. Idag finns ett bostadshus 
inom området.

Rekommendationer
• Området bör bebyggas först efter att område 16 och 17 byggts ut.
• Området bör bebyggas med villatomter.
• Läget i utkanten av staden motiverar att ny bebyggelse utformas 

med stora tomter och med mindre grupper av hus snarare än vil-
lagator.

Norra Mällbyhöjden 2.

Norra Mällbyhöjden 3.
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• Områden med naturmark bör avgränsa bebyggelsegrupperna från 
varandra.

• Livsmiljöer för hasselsnok ska beaktas vid exploatering, se generella 
rekommendationer/artskydd.

Mällbygård (54)
Vid Mällbygård redovisar planen ett utbyggnadsområde för bostäder. 
Inom området kan ca 40-60 bostäder rymmas. Området omfattar ca 
4 hektar.

Rekommendationer
• Området kan endast bebyggas om säkerheten mot golfbanan kan 

garanteras.
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Grandalen - verksamheter(6)
Ett utredningsområde för verksamheter är utpekat intill den återställda 
avfallsdeponin Grandalen. Området har på senare tid använts som 
brandövningsplats. 

Rekommendationer
• Behov av marksanering av ytlagret vid brandövningsplatsen ska 

utredas i detaljplaneprocessen.
• Byggnation inom området ska inte begränsa upplevelsen eller nytt-

jandet av det gamla deponiområdet som område för närrekreation.
• Negativ påverkan på de livsmiljöer och spridningssamband för 

sandödla och hasselsnok som finns i områdets utkanter ska undvi-
kas vid exploatering, se generella rekommendationer/artskydd.

Entréplats/Infartsparkering, Bojarkilen (82)
Norr om Bojarkilen finns en infartsparkering som avlastar stadskärnan 
från trafik främst under sommarmånaderna. Denna plats kan utvecklas 
till entréplats med informationsskyltar för staden och dess omgivning. 
Platsen kan även utgöra utgångspunkt för angränsande vandringsleder 
och rekreationsstråk. Infartsparkeringen kan utvecklas till nod för kom-
munikationer i staden med hållplats för stadsbussar samt anläggning 
för cykeluthyrning och cykelparkering. Området har en större utbred-
ning än vad som krävs för funktionen som entréplats/infartsparkering.  
Idag nyttjas området delvis som ställplats för husbilar.

Rekommendationer
• Områdets funktion som parkering ska prioriteras och nyttjas ef-

fektivt. 
• Platsen ska nyttjas och utvecklas som en utgångspunkt för frilufts-

liv och närrekreation längs kusten norr om centrum. 
• Parkeringsytan ska så långt som det är möjligt kompletteras med 

grönska i syfte att rena dagvatten från parkeringsytorna, ge skugga, 
förbättra luftkvaliteten samt öka förutsättningarna för pollinering.

• Platsen ska utformas för att vara en attraktiv och trygg nod för 
kommunikationer i staden.

• Möjligheten att nyttja området för fler funktioner bör studeras. Ett 
fortsatt nyttjande som ställplats för husbilar kan vara ett lämpligt 
komplement.

• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas.

Mällbygård

Grandalen - verksamheter.

Infartsparkeringen vid Bojarkilen.  

Entréplats Bojarkilen.
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Söder om centrum

Kustområdet söder om stadskärnan har ett högt värde för rekreation och 
friluftsliv. Längs kusten ligger flera befintliga anläggningar med inriktning 
på turism och friluftsliv. Hällekind och Tjärndalen är ”värdekärnor” för 
rekreation och friluftsliv och söderut finns tre av kommunens camping-
anläggningar. Starekilen pekas dessutom ut som kommunens långsiktiga 
resurs för utbyggnad av småbåtshamn, vilket gör hela kustområdet till 
ett värdefullt stråk med potential att stärkas och utveklas som en del i ett 
sammanhängande kuststråk med anknytning till såväl centrala staden som 
det norra kustområdet. Utveckling av anläggningarna ska ske med fokus 
på allmänhetens tillgänglighet och ett helårsnyttjande där närheten och 
tillgången till havet är en väsentlig del av värdet. 

Stora delar av kuststräckan hyser även höga naturvärden och omfat-
tas av såväl strandskydd (MB 7 kap.) som riksintresse för naturvård 
och friluftsliv (MB 3 kap.) De två utbyggnadsområdena för bostäder 
är lokaliserade i förlängningen österut av befintliga bostadsområden i 
Stare, ca 3 km från centrum. Områdena omfattar totalt ca 21 hektar. 

Den befintliga bostadsbebyggelsen söder om centrala staden är 
huvudsakligen koncentrerad kring Stare och vägen in mot Tjärndalen 
med villatomter i kuperad terräng. De flesta områdena är planlagda 
under 2000-talet och utbyggda för både hel- och delårsboende. I den 
norra delen av Stare finns ett område planlagt för bostäder som ännu 
inte är utbyggt. En utbyggnad enligt gällande detaljplan förespråkas. 
Befintliga bebyggelseområden bedöms huvudsakligen som utbyggda. 
Viss komplettering inom befintlig tomtmark kan dock prövas. 

Framtida behov av en förskola inom Stareområdet ska beaktas vid 
utveckling inom området. Tjärndalen, med direkt närhet till stora 
naturområden, bör studeras som en möjlig lokalisering av förskola. 
Förutsättningar finns även inom de utbyggnadsområden för bostäder 
som redovisas i planen. I nuläget finns ingen förskola eller skola i områ-
det söder om centrum.

Väg 1030, Skärbygdsvägen sträcker sig  som en huvudväg genom 
området och utgör den gamla infartsvägen till Strömstad söderifrån. 
Kollektivtrafik trafikerar idag väg 1030 för trafik till och från centrala 
Strömstad med flera hållplatser inom området. Gång- och cykelväg föl-
jer längs vägen från centrala Strömstad fram till Daftö camping. 

Vid detaljplanering av småbåtshamn i Starekilen kommer trafikfrå-
gor att studeras såväl för land som för vatten. Framkomligheten, säker-
heten och attraktiviteten för fotgängare och cyklister ska särskilt beak-
tas. Pågående arbete med cykelplan hanterar frågan om en eventuell 
förlängning av gång- och cykelvägen söderut mot Båleröd.

Bålerödsvägen, som sträcker sig österut mot Skee från väg 1030, 
leder genom en dalgång med jordbruksmark och kantas delvis av lands-
bygdsbebyggelse med gårdar och friliggande bostadshus. På grund av 
skydd för sandödla och hasselsnok är möjligheterna att komplettera 
bebyggelsen längs Bålerödsvägen mycket begränsade. I de östra delarna, 
och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse kan komplettering med 
enstaka nya bostadshus vara möjlig att pröva.  

De östra delarna av området utgörs av huvudsakligen obebyggda 
naturområden med höga berg och sammanhängande skogsområden. 

Äldre träd som har höga naturvärden på 
Hällekind. 

Längs kusten söder om Strömstad är flera av 
kommunens turisanläggningar lokaliserade. 
Här finns också ett utvecklingsområde för ny 
småbåtshamn.
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Användning av mark och vatten söder om centrum

Grönstruktur
Höga naturvärden och värden för närrekreation inom området 

innefattar främst: 
• Strandskydd och riksintresse för naturvård. Kuststräckan omfat-

tas av strandskydd. Stora delar av kustområdet omfattas även av 
riksintresse för naturvård enligt Miljöbalken 3 kap.

• Ädellövskog. Ekskogarna på Hällekind har höga naturvärden. 
• Sandödla och hasselsnok. Inom hela området söder om staden 

finns sammanhängande nätverk av livsmiljöer för sandödla 
och hasselsnok. Utbredningen av områden med höga natur-
värden utgår till stora delar från detta nätverk. Stora obebyggda 
områden i kombination med sandiga miljöer gör att samlade 
skyddsåtgärder som stärker och skyddar såväl sandödlan som 
hasselsnoken och deras livsmiljöer söder om centrum och öster 
om väg 1030 är lämpliga att genomföra. Sådana åtgärder kan få 
stor naturvårdsnytta och lyfta fram arten som en värdefull del 
av stadens och kommunens vision om en naturmiljö i världs-
klass. 

• Tjärndalens friluftsområde. Området har potential att utvecklas 
med en starkare koppling såväl ut mot kusten som norrut till 
Strömsvattnet, ridskolan och löparspåren via ekoparken. Med 
bl a motionsspår, cykelbanor och promenadstigar utgör områ-
det en viktig kärna för fritidsaktiviteter och friluftsliv. 

• Odlingslandskap. Det flikiga odlingslandskapet med kring-
liggande randskogar i området kring Båleröd, Luveröd, Lilla 
Åseröd och Engalseröd innefattar såväl höga naturvärden som 
brukningsvärd jordbruksmark.

Övergripande grönstruktur (grönt) i förhål-
lande till livsmiljöer för sandödla (rött) och 
dess nätverk (röd skraffering).

Övergripande grönstruktur (grönt) i förhål-
lande till livsmiljöer för hasselsnok (rött) och 
dess nätverk (röd skraffering).

Övergripande grönstruktur (grönt) med strand-
skydd (blå skraffering)

Cykling är en värdefull del av friluftslivet kring Strömstad. Vid Tjärndalen finns 
bland annat banor för mountainbike.
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Stare västra (11)
Området ansluter mot söder till befintligt bostadsområde i Stare. Det 
ansluter dessutom till det planlagda, men inte utbyggda bostadsom-
rådet (Hålkedalen 1:7) mot väster. För utbyggnad av Hålkedalen 1:7 
krävs en ny tillfartsväg, vilken också är en förutsättning för utbyggnad 
av Stare västra. Det innebär att ingen utbyggnad av detta område är 
aktuell innan redan planlagt område har byggts ut. Området omfat-
tar 10 hektar och bedöms kunna rymma 70-120 bostäder. Det består 
idag av ett höglänt, relativt flackt område som huvudsakligen utgörs av 
barrskog. Det innehåller idag ingen bebyggelse.

Rekommendationer
• Området ska bebyggas först när planområdet för Hålkedalen 1:7 

med ny tillfartsväg är utbyggt.
• Området bör bebyggas med villatomter med inslag av par- eller 

radhus.
• Gång- och cykelväg till befintligt bostadsområde med tillfart via 

Tjärndalsvägen ska säkerställas.
• Tillgången till Tjärndalens rekreationsområde ska vara god från 

bostadsområdet.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Stare östra (12)
Området avgränsas mot sydväst av en kraftledningsgata för en 40 kV 
elledning. Området omfattar 11 hektar och bedöms kunna rymma 80 
bostäder. Stare östra ska ses som en möjlig förlängning av Stare västra 
och ska byggas ut först efter att Stare västra har byggts ut. Området 
är höglänt. Det består delvis av tätare barrskog och delvis av glesare 
hällmarkstallskog. Ingen bebyggelse finns inom området idag.

Rekommendationer
• Området ska bebyggas först när Stare västra (11) är utbyggt.
• Området bör bebyggas med villatomter.
• Tillgången till Tjärndalens rekreationsområde ska vara god från 

bostadsområdet.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Lilla Åseröd (55)
En detaljplan har upprättats för Lilla Åseröd. Planen är på väg mot 
antagande. Planen möjliggör uppförandet av 100-130 bostäder i form 
av friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus. 

Stare västra.

Stare östra.

Lilla Åseröd.



59Antagandehandling

Planförslag

Hällekind (44)
Besöksanläggningen vid Hällekind omfattas av en gällande detaljplan 
för turismändamål. I områdets norra del finns en outnyttjad byggrätt 
för hotellverksamhet. Centralt i området ligger befintlig restaurang och 
byggnader för turistiskt boende. Strandområdet är allmänt tillgängligt 
som bad- och strövområde. Området har höga natur- och rekreations-
värden (se avsnitt Grönstruktur/Hällekind). Markägaren har genom ett 
skötselavtal åtagit sig att sköta stigar och naturmark på halvön i  enlig-
het med upprättad skötselplan. Genom ett exploateringsavtal säkerställs 
även anläggande av en gångbrygga längs vattnet mellan Hällekind och 
Starekilens småbåtshamn.

Rekommendationer
• Byggnation ska ske med stöd i gällande detaljplan och med hänsyn 

till värdefulla ekar. 
• Skötsel inom området ska ske i enlighet med upprättat sköteslavtal 

och skötselplan. Möjligheten att göra området till naturreservat ska 
utredas.

• Anläggande av gångbrygga mellan Hällekind och Starekilens små-
båtshamn ska genomföras i enlighet med upprättat exploaterings-
avtal.

• Eventuell utfyllnad av vattenområdet på insidan Hällekind för 
parkering ska utformas med hänsyn till rekreativa värden och till 
upplevelsevärdet längs kuststråket som helhet.

Lagunen camping och stugor (45)
Lagunen camping och stugor ligger på båda sidor om väg 1030 i
södra delen av Starekilen. Avgränsningen för redovisat utredningsom-
råde omfattar den del som nyttjas för camping, stugor och centralan-
läggning. Därutöver finns inom anläggningen badstränder och bryggor. 
Väster om väg 1030 finns detaljplan som stödjer nuvarande använd-
ning för camping och stugor. Öster om väg 1030 saknas detaljplan. 
Badplatsen ligger inom allmän plats i gällande detaljplan. Befintliga 
bryggor ligger inte på den plats som anges i gällande detaljplan. Ny 
kunskap om marina värden i Starekilen gör att bryggor bör lokaliseras 
på annan plats än enligt gällande detaljplan.

Rekommendationer
• En ny detaljplan bör upprättas som omfattar hela den befintliga 

campingen 
• Detaljplan för småbåtshamn i Starekilen bör studera samtliga 

bryggor i vattenområdet. 
• Ny detaljplan för campingen ska genom planbestämmelser ge stöd 

för helårsnyttjande
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.
• Vid planläggning öster om vägen ska hänsyn tas till fornlämnings-

område.

Vy mot Starekilen över delar av Lagunens 
camping. 

Delar av besöksanläggningen och badstranden 
på Hällekind. 

Hällekind. Anläggningen (rött) och omgi-
vande naturområde (grön skraffering).

Lagunen camping och stugor.
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Daftö camping (46)
Avgränsningen av området för turismverksamhet på Daftö camping 
omfattar den del som nyttjas för camping, stugor, lekland och cen-
tralanläggning. Därutöver finns inom anläggningen badstränder och 
bryggor. I nordost finns en aktuell detaljplan som stödjer nuvarande 
användning. Badområdena ligger inom allmän plats i gällande detalj-
plan. 

Rekommendationer
• En detaljplan bör upprättas för de delar som idag saknar detaljplan.
• En översyn bör göras av de delar där gällande detaljplan inte stäm-

mer överens med nuvarande eller önskad användning.
• En ny detaljplan ska stödja ett helårsutnyttjande för campingen 

samt garantera allmänhetens åtkomst och passage längs stränderna.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.
Daftö camping.

Daftö camping.
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Bjälveröds camping (47)
Bjälveröds camping är en mindre campinganläggning som idag saknar 
reglering i detaljplan. Campingområdet omfattas i sin helhet av strand-
skydd. 

Rekommendationer
• Bjälveröds camping bör planläggas i enlighet med kommunens 

campingpolicy. 
• Vid planläggning ska campingens markanvändning och utbred-

ning utredas.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Starekilen (76)
För Starekilen redovisas ett utredningsområde med ytor på land 
och i vatten som ska prioriteras för utbyggnad av småbåtshamn. 
Området omfattar kuststräckan från Hällekind till Lagunens camping. 
Småbåtshamnen ska vara en långsiktig resurs för kommuninvånares 
behov av båtplats. På land redovisas ytor för parkering vid infarten mot 
Hällekind samt vid infarten mot Tjärndalen.

Rekommendationer
• Prövning av hamnen ska ske i detaljplan
• Hamnområdet ska utgöra en långsiktig resurs och en etappvis ut-

byggnad av hamnen ska därför eftersträvas
• Utredningar kring möjlig omfattning av båtbryggor och båttrafik, 

bland annat med utgångspunkt i marina värden och miljökvalitets-
normer för vatten, ska utföras så att de ger riktlinjer för Starekilens 
vattenområde som helhet.

• Allmänhetens möjligheter att röra sig till fots och med cykel längs 
kusten även genom hamnområdet ska säkerställas.

• Delar av gölen vid infarten till Hällekind bör prövas som område 
för parkering. En sådan utbyggnad förutsätter utfyllnad i vatten 
och därmed prövning med vattendom.

• Möjligheter till byggnation av förråd och liknande samt effektiva 
lösningar för angöring, som syftar att så långt som möjligt minska 
behovet av biltrafik till och från hamnområdet ska eftersträvas. 

• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 
ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Bjälveröds camping.

Starekilen

Starekilen med bostadsbebyggelsen i Stare i 
fonden.
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Skee

Skee är kommunens näst största tätort, belägen på cykelavstånd från 
Strömstad och i nära anslutning till väg E6 och Bohusbanan. Närheten 
mellan bostäder och skola, äldreboende, idrottsanläggning samt omgivande 
natur- och kulturlandskap är en kvalitet. 

Det finns en efterfrågan på fler bostäder och behov av ett växande Skee, 
vilket innebär att utbyggnadsmöjligheter behöver lösas utan att småskalig-
hetens värden går förlorade. Dessutom finns ett flertal förutsättningar som 
styr och i viss mån begränsar möjligheterna för utvidgning; riksintresset för 
kulturmiljövård, bäckarna med sina höga naturvärden och risken för över-
svämning, barriäreffekten av väg E6 och järnvägen samt bevarandevärdet 
i den brukningsvärda jordbruksmarken och ekskogarna. 

De centrala delarna av samhället med huvuddelen av bostäderna och 
servicefunktionerna är samlat öster om väg E6 och järnvägen. Samhället 
sprider dock ut sig i en glesare struktur med den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön kring kyrkan i nordost, förskolan i söder och verksamhetsområdet 
Bastekärr väster om väg E6. 

Skee ges i planen möjligheter att växa som ett fristående, och fortsatt 
småskaligt samhälle. En utveckling redovisas där de spridda delarna av 
samhället tillåts växa ihop. 
I de norra delarna ges förutsättningar att förlänga och komplettera be-
fintliga bostadsområden och mot nordost att förlänga bebyggelsestruk-
turen längs Grålösvägen i riktning mot kulturmiljön kring kyrkan. Mot 
söder redovisas flera utbyggnadsområden för bostäder. Dessa medverkar 
till en stärkt koppling mellan befintlig bebyggelse, stationsområdet och 
den nya förskolan. Området Triangeln har här ett strategiskt läge som 
knutpunkt med potential att utvecklas både som allmänt tillgängligt 
grönområde och med ny bebyggelse. Sammanhängande stråk för när-
rekreation länkar samman naturområdena och kulturmiljöerna kring 
Skee med utemiljöer inne i samhället. Längs stråken finns möjlighet att 
utveckla platser för aktivitet och motion såväl som grönområden med 
dagvattenhantering och odlingslotter. 

Tillgång till service i form av en närbutik i centrala Skee är efter-
frågat. Förutsättningar för en sådan etablering, eventuellt i samlokali-
sering med annan verksamhet finns redan idag inom gällande detalj-
planer. Triangeln är ytterligare en möjlig lokalisering som redovisas i 
planen. 

Jordbrukslandskapet, ekskogarna och vattendragen utgör värden i 
landskapet kring Skee. Närhet till detta natur- och kulturlandskap, vil-
ket är en väsentlig del av livskvaliteten för boende i Skee, ska tas tillvara 
även när samhället utvidgas. Det större området med ekskog samman-
faller till stora delar med den värdefulla kulturmiljön kring kyrkan. 
Sammantaget har miljön därmed ett mycket högt bevarandevärde. 

Det öppna jordbrukslandskapet är en del av riksintresset för kul-
turmiljö som omfattar stora delar av Skee. Det stora, sammanhäng-
ande öppna landskapsrummet av jordbruksmark bevaras därför öppet. 
I den södra delen av Skee där väg 164 och förskolan tillsammans med Utvecklingsområden för bostäder i Skee.

Skola

Förskola

Skola och förskola i Skee. Utvecklingsområden 
för bostäder lokaliseras i anslutning till dessa.
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omgivande berg avgränsar landskapsrummet och den sammanhäng-
ande jordbruksmarken redovisar planen utbyggnadsområden för bostä-
der med stöd i strategin att få Skees olika delar att växa ihop. Även 
föreslagna utbyggnadsområden för verksamhet vid Bastekärr påverkar 
jordbruksmark. Denna lokalisering har stöd i ÖP och motiveras av 
det strategiska läget invid väg E6 och järnvägen. Utifrån de studier 
som genomfördes i samband med ÖP-processen är Bastekärr den enda 
lokaliseringen i kommunen som helhet som är möjlig för etablering av 
industriverksamhet. 

När samhällets olika delar byggs ihop ökar behovet av att bygga ut 
och bygga samman cykelvägnätet. Detta kommer att studeras i kom-
munens cykelplan.

Förskolan i Skee.

Skee kyrka med ekskogen i bakgrunden.
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Användning av mark och vatten i Skee

Grönstruktur
Höga naturvärden och värden för närrekreation inom området innefat-
tar främst: 

• Ekskogarna. Det större området med ekskog som breder ut sig 
längs bergssluttningarna kring kyrkan i den norra delen av Skee 
har höga naturvärden. Området är av Länsstyrelsen utpekat som 
en regional värdetrakt för skyddsvärda träd och av stort värde 
för grön infrastruktur. Detta område ska tillsammans med min-
dre ekskogar i södra Skee bevaras och vårdas som en del i den 
sammanhängande grönstrukturen som utöver de höga natur-
värdena är en tillgång som områden för närrekreation i direkt 
anslutning till befintliga och nya bostäder. Det större området 
med ekskog sammanfaller till stora delar med den värdefulla 
kulturmiljön kring kyrkan. Sammantaget har miljön därmed 
ett mycket högt bevarandevärde och en stark restriktivitet råder 
för nybyggnation.

• Vattendragen. Vattendragen genom Skee utgör värdefulla 
landskapelement som är en del av samhällets identitet och 
som med kringliggande markområden har höga naturvärden. 
Möjligheten att röra sig längs vattendragen är idag begränsad. 
Ett stråk för närrekreation längs vattendragen med anslutning 
till omgivande naturområden ger förutsättningar för utveckling 
av såväl promenadstigar genom det öppna jordbrukslandskapet 
som åtgärder för att begränsa riskerna för översvämning. 

• Jordbruksmarken. I det större, sammanhängande landskapsrum-
met bevaras jordbruksmarken öppen. Här ska ingen bebyggelse 
tillkomma. 

Ishallen Lionshov och idrottsplatsen är ett värdefullt 
område för aktivitet och rekreation. Det ligger direkt i 
anslutning till bebyggelsen i Skee. 

Vindskydden vid den gamla kolmilan i Skee 
är ett vanligt utflyktsmål för skolan och 
förskolan och ingår i den sammanhängande 
grönstrukturen kring samhället..

Den övergripande grönstrukturen.

Vattendragen i och kring Skee.
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Område med kultur- och naturvärden
Den värdefulla kulturmiljön i Skee omfattas av riksintresse för kul-
turmiljövård. De låglänta landskapsrummen är rika på fornlämningar 
och utgör miljöer som har höga kulturhistoriska värden. De storskaliga 
landskapsrummen med sammanhängande jordbruksmark ska bevaras 
öppna och obebyggda. De är en värdefull del av Skees identitet och 
historia. De kulturhistoriska värdena omfattar även Skee kyrka och 
jordbruksbebyggelsen som tillsammans med fornlämningarna är ut-
tryck för ett långt, kontinuerligt landskapsutnyttjande. Stora delar av 
kulturmiljön består av ekskog, som ur ett lokalt såväl som ett regionalt 
perspektiv har höga naturvärden. De höga naturvärdena förstärker be-
varandevärdet av miljön som helhet. 

Inom området råder därför en stark restriktivitet mot ny bebyggelse 
som endast kan prövas som komplettering i anslutning till befintlig 
huvudbyggnad och inom hävdad tomt.

Riskområde för skred
Intill Vättlandsån, både öster och väster om järnvägen, finns mark-
områden med stabilitetsproblem. Detta ska beaktas vid prövning av 
ny bebyggelse. Riskområde för skred sammanfaller till stor del med 
riskområde för översvämning.

Rekommendation
• Vid all prövning av ny bebyggelse inom området ska riskerna för 

såväl skred som översvämning hanteras.

Skee kyrka ligger inom området med värdefull 
natur- och kulturmiljö. 

Det fornlämningsrika jordbrukslandskapet är 
en del av natur- och kulturmiljön.

Område med natur- och kulturvärden.

Riskområde för skred enligt översiktlig stabili-
tetskartering (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 2018).
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Triangeln (32)
Med sitt centrala läge mellan norra och södra delarna av samhället och 
närheten till såväl väg E6 som järnvägsstationen har Triangeln ett stra-
tegiskt läge i Skee. Med en utveckling av området i form av såväl byggd 
miljö som utemiljö kan Triangeln få en viktig funktion som knutpunkt 
och mötesplats i Skee.

Området utgörs idag av låglänt öppen jordbruksmark som är avsku-
ren från det större sammanhanget av kringgärdande vägar. Det påver-
kas av översvämning vid höga vattennivåer i närliggande vattendrag och 
geotekniken är otillfredsställande. De västra, och lägst belägna delarna 
av området är därmed värdefulla att utveckla för dagvattenhantering 
och buffert vid höga vattenstånd i kombination med visuellt skydd 
och bullerskydd från väg E6. Delar av jordbruksmarken kan nyttjas för 
exempelvis odlingslotter i nära anslutning till såväl skola som förskola.  
Sammantaget bör den del av området som inte lämpar sig för bebyg-
gelse utvecklas på ett sätt som stärker dess värden för närrekreation. I 
den östra, och mer höglänta delen av Triangeln redovisas ett område 
för utveckling av bostäder i kombination med verksamheter. Här finns 
därmed förutsättningar för servicefunktioner eller andra verksamheter 
i bottenplan och bostäder i övre plan.

Området är  sammanlagt ca 2,8 hektar.

Rekommendationer
• Det centrala läget i Skee innebär att den mest höglänta delen av 

området kan prövas för bebyggelse i flera våningar med verksam-
heter i bottenplan och med bostäder på övre våningsplan. Bostäder 
bör med hänsyn till risken för bullerstörningar och översvämnings-
risk inte tillåtas på bottenplanet. Vid prövning av högre bebyggelse 
ska påverkan på landskapsbilden utredas.

• Vid prövning av bostäder ska hänsyn både tas till buller från den 
närliggande väg 164 och eventuell risk för störningar från verksam-
heter inom planområdet. 

• De geotekniska förhållandena gör att pålning sannolikt krävs. 
Detta ska studeras i kommande detaljplaneprocess

• Dagvattenhantering är en viktig fråga för ett kommande detaljpla-
nearbete och hänsyn behöver tas till höga vattennivåer. Utrymme  
för dagvattenhantering ska avsättas inom de västra delarna av 
Triangeln. 

Triangeln

Triangeln med utvecklingsområde för bostä-
der och verksamheter (rött) samt område för 
närrekreation med med utveckling av odling 
(grön kontur) och hantering av dagvatten 
(grön skraffering).
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• Servicefunktion för någon form av livsmedelsförsäljning i kombi-
nation med andra verksamheter bör studeras i kommande detalj-
planeprocess.

• Den del av Triangeln som inte bebyggs bör utformas för att ut-
veckla kvaliteter för närrekreation.

• Skötsel av utemiljöerna inom området behöver säkerställas lång-
siktigt. 

Förlängning av Trollemyrsvägen i norr (19)
Området utgör förlängning av Trollemyrsvägen. Det omfattar den 
del som ligger i ungefär samma nivå som befintlig bebyggelse i söder. 
Längre norrut vidtar en djup bäckravin i norrsluttning som bör lämnas 
utan bebyggelse. Området omfattar ca 1,8 hektar
och kan inrymma ca 15 bostäder.

Rekommendationer
• Ny bebyggelse ska byggas med samma höjd som befintlig bebyg-

gelse för att uppfattas som ett enhetligt område. 
• Området bör utformas på ett sätt som gör att alla gator avslutas 

som allmänt tillgängliga passager ut i naturmark, i likhet med be-
fintlig bebyggelse längs Trollemyrsvägen.

Trollemyrsvägen södra (28)
I den södra delen av Trollemyrsvägen finns ett litet område (ca 0,2 
hektar) som kan nås direkt från befintlig gata. Ytan ger plats för två vil-
latomter. Alternativt  kan ytan nyttjas för flerbostadshus i två våningar 
då marken ligger betydligt lägre än bostadstomterna i norr. 

Rekommendationer
• Bostäder i form av friliggande enbostadshus alternativt mindre 

flerbostadshus i två våningar kan prövas.
• Tomtmark i söder ska avgränsas så att den inte påverkar framtida 

uppfart till område 47.  
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, se 

generella rekommendationer/artskydd.

Björkvägen (29)
I anslutning till befintlig bebyggelse mellan Björkvägen och 
Beatebergsvägen finns ett område som är möjligt att förtäta med bo-
stadshus. Området är idag planlagt som grönyta i detaljplan från 1963. 

En förtätning inom området bedöms som möjlig att genomföra med 
fortsatt god tillgång till kvalitativa utemiljöer och närrekreationsområ-
den för såväl befintlig som tillkommande bostadsbebyggelse. Området 
avgränsas så att befintlig bollplan i väster kan behållas. Åtkomst till 
närrekreationsområden mot väster och öster bör säkras genom passager 
mellan nya och befintliga bostadstomter. 

Ytan är ca 0,8 hektar och bedöms kunna rymma 6-15 bostäder. Det 
högre talet förutsätter att större delen av området bebyggs med radhus.  

Trollemyrsvägen norr.

Trollemyrsvägen söder.

Björkvägen
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Rekommendationer
• Trädridån mot Trollemyrsvägen ska sparas och fylla funktionen 

som visuellt avgränsande grönområde och spridningskorridor för 
djur och växter.

• Med hänsyn till terrängens lutning bör den östra delen av området 
främst prövas för radhus.

• Passager för åtkomst till närrekreationsområden väster och öster 
om området ska säkerställas.

• Skötsel av utemiljöerna inom området behöver säkerställas lång-
siktigt. 

Vattentornsberget (7)
Vattentornsberget som helhet är värdefullt som närrekreationsområde 
med sitt lättillgängliga läge i direkt anslutning till centrala Skee. Det  
nyttjas flitigt av Skeeborna. De södra delarna av Vattentornsberget 
har med sitt centrala och sydvända läge samt direkta åtkomst till det 
vidsträckta närrekreationsområdetinnebär goda förutsättningar för 
utvidgning av samhället med fler bostäder. Planen redovisar ett ca 
3,3 hektar stort utvecklingsområde för bostäder. Området utgörs av 
ett sluttningsområde med skog som domineras av barrskog. Det ingår 
dock som en del i den regionala värdetrakten för ekskogen som har sin 
värdekärna i området kring kyrkan. 

Rekommendationer
• Området bedöms kunna rymma 25-40 bostäder. Den sydligaste 

och brantaste delen av sluttningen bör nyttjas för souterräng- eller 
terrasshus. Stora markuppfyllnader ska undvikas. Övriga delar kan 
nyttjas för vanliga villatomter.

• Tillfartsväg och huvudgata genom området ska lokaliseras och ut-
formas så att behovet av fyllningar och slänter minimeras. Tillfart 
ska ske från Trollemyrsvägen längs områdets västra sida.

• Lämplig avgränsning av bebyggelseområdet mot natur- och rekrea-
tionsområdet norrut ska prövas tidigt i kommande planprocess. 
Värdetrakten för ek ska beaktas och eventuell negativ påverkan 
undvikas/begränsas.

• Gator och passager mellan tomter inom området ska lokaliseras på 
ett sätt som underlättar allmänheten åtkomst till närrekreations-
områdena på Vattentornsberget.

Öster om väg 985 (20)
Området är beläget intill väg 985 och består av en flack platå i syd-
västsluttning mot det öppna jordbrukslandskapet. Läget i utkanten av 
Skee samhälle gör det lämpligt för utveckling av villatomter. Delar av 
området omfattas av riksintresset för kulturmiljö. Området omfattar ca 
2 hektar och kan inrymma ca 15-20 bostäder.

Platån har under senare år avverkats, vilket innebär att det idag är 
öppet med uppväxande sly, enstaka högre träd och mindre höjdpartier 
där berget går i dagen. I anslutning till området, längs bergsfoten mot 
öster och söder finns fem avstyckade tomter varav två är bebyggda.

Vattentornsberget

Område för bostäder öster om väg 985.
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Rekommendationer
• Ny bebyggelse ska utformas med stora tomter och med mindre 

grupper av hus snarare än villagator.
• Områden med naturmark bör avgränsa bebyggelsegrupperna från 

varandra.
• Bebyggelsen ska i omfattning, struktur och utformning ta hänsyn 

till läget i anslutning till den värdefulla kulturmiljön kring kyrkan 
och det öppna jordbrukslandskapet. Nytillkommande bebyggelse 
ska knyta an till dessa miljöer.

• Bullerpåverkan och säkerhetsaspekter kopplat till trafik längs väg 
985 ska vid planläggning hanteras på ett sätt som gör området 
lugnt och tryggt.

• Gång- och cykelförbindelse längs väg 985 bör byggas ut tillsam-
mans med området för en säker passage till Beatebergsvägen. 

Norra området vid Skee förskola (21)
Området intill den nya förskolan i södra Skee bedöms få ett centralt 
läge i framtiden när fokus på utbyggnad av bostäder sker i denna södra 
del. Byggnation av bostäder kring förskolan är ett sätt att binda sam-
man detta område med centrala Skee. Läget motiverar en tätare bo-
stadsbebyggelse. 

Området omfattar ca 4,5 hektar och kan inrymma ca 30-50 bostä-
der. Det är beläget i en dalgång som idag utgörs av öppen jordbruks-
mark invid väg 164. De östra delarna av området ligger inom riks-
intresseområdet för kulturmiljövård. Vägen bryter dock den naturliga 
kopplingen i landskapsrummet till såväl riksintresseområdet som till 
de kulturhistoriska värden som ligger till grund för riksintresset. Vägen 
bryter också kopplingen till det sammanhängande, funktionella områ-
det med jordbruksmark. 

Dalgången, som omges av skogsbeklädda bergspartier avgrän-
sar landskapsrummet ytterligare. Bedömningen är därmed att ny 
bebyggelse kan tillkomma i dalgången utan att riksintresset skadas. 
Bebyggelsen bör i dalgången hållas låg, så att kringliggande berg för-
ankrar bebyggelsen i landskapet och så att bebyggelsen inte konkurrerar 
med bergen som storskaliga landskapselement. Bedömningen är också 
att jordbruksmarken i dalgången genom vägens avskärmande effekt 
tillsammans med byggnation av den nya förskolan har förlorat sitt 
värde som en del av den sammanhängande jordbruksmarken. Däremot 
kan den nyttjas som ett tillskott i boendemiljön och inte minst för för-
skolan genom t ex småskalig odling.

Rekommendationer
• Bebyggelsen ska utformas som villor, parhus eller radhus i 1-2 vå-

ningar 
• Bebyggelsestrukturen ska lämna utrymme för passage genom om-

rådet till bergen öster och söder om området samt mot Triangeln 
väster om området. Passagernas funktion som spridningslänkar för 
djur och växter ska säkerställas.

• Gemensamma grönytor i området skulle också vara ett tillskott 
både för boende och för förskolan och kan bl a nyttja de goda 
förutsättningarna för odling på tidigare jordbruksmark.

Norra området vid Skee förskola.
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• Bullerpåverkan och säkerhetsaspekter kopplat till trafik längs väg 
985 ska vid planläggning hanteras på ett sätt som gör området 
lugnt och tryggt.

• Området behöver planeras med hänsyn till anslutande område i 
söder och området på berget mot öster.

• Hänsyn ska tas till höga vattennivåer. Angränsande området bör 
ytor för dagvattenhantering anläggas. 

• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, se 
generella rekommendationer/artskydd.

Södra området vid Skee förskola (23)
Föreslaget område för bostäder längst i söder är det område som ligger 
längst ifrån övrig bebyggelse i Skee. Detta motiverar en mer lantlig 
bebyggelsestruktur med större tomter, småskalig djurhållning, odlings-
möjlighet mm. Området omfattas i sin helhet av riksintresse för kul-
turmiljövård. Bebyggelse bedöms dock kunna tillkomma utan skada på 
riksintresset. Området utgörs idag av jordbruksmark. I anspråkstagan-
det av jordbruksmarken för bostadsbebyggelse bedöms i detta område 
som rimlig (läs vidare under område 21).

De delar som föreslås för bebyggelse består av planterad granskog 
och ett parti med igenslyande lövskog. I randzonen utanför utveck-
lingsområdet finns fina bergsbranter med stor andel ädellövskog. 
Tillfart kan ske från området i norr (21) eller från enskild väg väster om 
området. Området omfattar ca 2 hektar och bedöms kunna inrymma 
ca 10-15 bostäder.

Rekommendationer
• Ny bebyggelse ska utformas med stora tomter och med mindre 

grupper av hus snarare än villagator.
• Förutsättningarna för odling, småskalig djurhållning och utrym-

meskrävande fritidsintressen ska studeras i kommande planprocess.
• Bebyggelsen ska utföras i 1-2 våningar.
• Bebyggelsestrukturen ska lämna utrymme för passage genom om-

rådet till bergen öster och väster om området. Varje bostad ska 
ha direkt åtkomst till omgivande naturmark. Passagernas funktion 
som spridningslänkar för djur och växter ska säkerställas.

• Bullerpåverkan från trafik längs väg E6 ska vid planläggning han-
teras. Anläggning av en skogsdunge med bullervall söder om om-
rådet kan vara lämpligt för att avskärma området både visuellt och 
ljudmässigt från väg E6.

• Området behöver planeras med hänsyn till anslutande område i 
norr och området på berget mot nordost.

• Hänsyn ska tas till fornlämningar.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, läs 

mer under rubrik generella rekommendationer/artskydd.

Södra området vid Skee förskola.
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Berget sydost om förskolan (22)
På berget intill väg 164 finns ett område som är lämpligt för villabebyg-
gelse. Området kan angöras från väg 164. Det omfattar ca 6 hektar och 
kan inrymma ca 40-50 bostäder.

Berget är i de norra delarna kuperat med uppstickande höjdpartier. 
Den södra delen är flackare. Här har skogen avverkats under senare år. 
Mot väster sluttar berget brant ner mot dalgången, medan den östra 
sluttningen är betydligt flackare och delvis utgörs av öppen mark ner 
mot väg 164. Området ligger i sin helhet inom riksintresseområdet för 
kulturmiljövård. Vägen bryter dock den naturliga kopplingen i land-
skapsrummet till riksintresseområdet och till de kulturhistoriska vär-
den som ligger till grund för riksintresset. Tillkommande bebyggelse 
bör dock ta stöd i berget och nyttja topografi och vegetation för att 
förankra bebyggelsen i landskapet.

Rekommendationer
• Villabebyggelse bedöms som lämpligt i området.
• Bebyggelsen bör hållas låg, 1-2 våningar 
• Naturmark med högre trädvegetation samt bergsplatåer bör sparas 

som fond till bebyggelsen för att begränsa dess visuella påverkan 
mot kulturlandskapet. 

• Bebyggelsestrukturen ska lämna utrymme för passage genom om-
rådet till omgivande naturmark. Passagernas funktion som sprid-
ningslänkar för djur och växter ska säkerställas.

• Området behöver planeras med hänsyn till anslutande områden i 
väster och sydväst.

• Utbyggnad av gång- och cykelförbindelse längs väg 164 ska byggas 
ut tillsammans med området för en säker passage till område 21 
och vidare. 

• Hänsyn ska tas till fornlämningar.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, läs 

mer under rubtik generella rekommendationer/artskydd.

Verksamhetsområde längs Grålösvägen (34)
Längs östra sidan av Grålösvägen finns i centrala Skee ett befintligt 
verksamhetsområde. Området regleras i detaljplan och innehåller för-
utsättningar för en utbyggnad av verksamheter norrut. I denna FÖP 
görs en avgränsning av verksamhetsområdet som begränsar området 
något mot norr i förhållande till gällande detaljplan med hänsyn till 
natur- och närrekreationsvärden.

Område längs norra och södra Bastekärr (30, 33 och 31)
Ett område för verksamheter är föreslaget i norra Bastekärr (30). 
Området som omfattar ca 18 hektar och utgörs idag av jordbruksmark. 
Området är utpekat i ÖP som den enda utvecklingsresursen för in-
dustriell verksamhet i kommunen som helhet. I samband med ÖP-
processen studerades områden kring samtliga mot längs väg E6 utifrån 
trafik- och logistikförutsättningar, landskapsbild, byggbarhet, påverkan 

Berget sydost om förskolan.

Verksamhetsområde längs Grålösvägen.
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på jordbruksmark tillgång till vatten- och avlopp samt ett antal övriga 
påverkansaspekter. Bastekärr bedömdes i denna process som den enda 
rimliga markresursen att utreda vidare. Läget invid E6, vilket innebär 
god tillgänglighet och ett redan bullerpåverkat område är motiv för 
lokaliseringen samt att det är beläget i anslutning till planlagt område 
för verksamhetstomter i Bastekärr (31). 

Söder om befintligt verksamhetsområde finns ett område (33) som 
vid behov kan utgöra en förlängning av detta. Området omfattar ca 2 
hektar och är väl avgränsat av kringliggande terräng. Det ligger inom 
del som är prioriterad för utbyggnad av vindkraft. 

Det befintliga verksamhetsområdet är idag inte utbyggt, så för när-
varande finns inget behov av mer industrimark i Skee. 

Rekommendationer
• Utredningsområdena (30 och 33) ska ses som framtida resurser 

och tas i anspråk först när planlagt verksamhetsområde är utbyggt. 
• Lokalisering av närmaste vindkraftverk ska vara klarlagd innan 

eventuell detaljplan för område 31 kan påbörjas.
• Hänsyn ska vid planläggning tas till risken för höga vattenstånd.
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.
• Vid planläggning av område 30 ska hänsyn tas till fornlämningar.

Brovallen (38)
Området är ca 4,7 hektar och ligger nära avfart för E6 och intill en 
befintlig verksamhet. Området är lämpligt för verksamhet som behö-
ver god vägåtkomst, men inte alstrar mycket trafik. Detaljhandel är  
därmed inte aktuellt. Tidigare utredningar har visat på risk för fram-
tida översvämningar i detta område. Kunskapsläget är dock för dåligt. 
Ytterligare utredningar krävs för att avgöra om Brovallen kan nyttjas 
för verksamheter eller inte. Om osäkerhet råder kan även prövas att 
anpassa tillåten verksamhet till sådant som tål enstaka översvämningar 
såsom 100-årsregn.

Rekommendationer
• Nordöstra delen ligger på mark som kan ha skredrisk mot 

Vättlandsån. Geoteknisk utredning krävs som utgår från underlag 
från MSB.

• Ny dagvattenutredning krävs som visar maximala framtida vatten-
nivåer vid 100-årsregn.

• Beroende på utfallet av ovanstående utredningar kan det krävas 
bestämmelser i detaljplanen angående användning, markhöjd, 
grundläggning och högsta tillåtna markbelastning  

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 
ska beaktas, läs mer under rubrik generella rekommendationer/art-
skydd.

Verksamhetsområden i Bastkärr. 
Skrafferat område (31) är planlagt, men 
inte fullt utbyggt. 

Brovallen

30

31

33
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Entréplats/stationsområdet 85
Området kring stationen är en strategisk plats för kommunikation i 
Skee. Det har förutsättningar att utvecklas som entréplats med funk-
tioner som främjar tillgängligheten till kollektivtrafik. Utöver pendel-
parkering och cykelparkering kan entréplatsen innehålla information 
om Skee med dess omgivningar och fungera som utgångspunkt för 
angränsande vandringsleder och rekreationsstråk. Det är viktigt att en-
tréplatsen utformas som en attraktiv och trygg plats att vistas på.

Rekommendationer
• Områdets funktion som knutpunkt för kollektivtrafik ska priori-

teras .
• Områdets funktion som pendelparkering för såväl bil som cykel 

ska nyttjas effektivt. 
• Parkeringsytan ska så långt det är möjligt kompletteras med grön-

ska i syfte att rena dagvatten från parkeringsytorna, ge skugga, 
förbättra luftkvaliteten samt öka förutsättningarna för pollinering.

• Platserna ska utformas för att fungera som en attraktiv och trygg 
entré till Skee.

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla ska beaktas, läs 
mer under rubrik generella rekommendationer/artskydd.

Stationsområde och entréplats.
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Kebal och Seläter 

Området längs kusten norr om staden har sedan länge varit bebyggt med 
fokus på fritid och besöksnäring. Här finns Seläters camping, spahotell, 
flera fritidshusområden, badplatser, småbåtshamnar och golfbana. 

Kebal utgörs till stor del av bebyggelse som ursprungligen tillkommit 
som fritidshusområden, men som successivt har omvandlats till områden 
för helårsboende medan Seläter omfattar ett större bostadsområde med vil-
lor för helårsboende som sträcker sig från kusten vid hamnen österut längs 
väg 1035 och norrut. 

Vid Kebalviken, i nära anslutning till stadskärnan, finns spahotell, 
småbåtshamn och bostäder. Bostäderna utgörs av en blandning av flerbo-
stadshus, radhus och villor uppbyggda kring en kvartersstruktur där vatt-
net delvis leds in i området i form av kanaler. Här är andelen delårsbo-
ende hög. Kommunens viljeinriktning är att öka andelen helårsboende i 
Kebalviken liksom i området som helhet. Förutsättningarna för en sådan 
utveckling ökar väsentligt med den föreslagna bron över Bojarkilen från 
Canningområdet. Utöver bron som förbättring av kommunikationen är 
det önskvärt att genom kompletteringar med bostadsbebyggelse tydligare 
bygga samman Kebal med stadskärnan. Utbyggnad av Canning kan bidra 
till en sådan utveckling 
Förutsättningar finns för utveckling av Seläters camping med fokus på 
ett ökat helårsnyttjande i likhet med övriga campingar. En detaljplane-
process pågår för campingen. Förutsättningar finns i området även för 
utbyggnad av nya bostadsområden. Ett centralt beläget bostadsområde 
möjliggörs genom att golfbanan struktureras om och den relativt lätt-
byggda marken kan nyttjas till tomter för enbostadshus. I övrigt redo-
visar planen utbyggnadsområden för bostäder i norra delen av Seläter 
och längs väg 1035, i anslutning till Mällby förskola.

Den befintliga bebyggelsens ursprung i fritidshusområden i Kebal 
har gett upphov till en struktur där varje bebyggelseområde omges av 
storskaliga naturområden, som till stor del utgörs av höglänt hällmark 
med vidsträckta utblickar. Dessa områden har höga närrekreationsvär-
den såväl som höga naturvärden. Även kusten har ett stort värde för 
såväl närrekreation som för områdets identitet.

Alla utbyggnadsområden inom Kebal och Seläter innebär komplet-
teringar och utvidgningar av befintliga bebyggelsestrukturer. Därmed 
kan befintlig trafikstruktur för såväl bil som gång och cykel nyttjas. 
Med den planerade bron över Bojarkilen kortas avståndet mellan cen-
trala Strömstad och Kebal/Seläter samt Nötholmen och hela kustom-
rådet norr om staden. 

Seläter hamn är en småskalig hamnmiljö med 
kringliggande bebyggelse. 

Seläter badplats är välbesökt under sommar-
månaderna. 

Kebalviken sett från centrala delarna av 
Strömstad. 

Seglarbyn
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Användning av mark och vatten i Seläter och Kebal

Grönstruktur
Höga naturvärden och värden för närrekreation inom området innefat-
tar främst: 
• Hällmark och hasselsnok. Den vidsträckta, höglänta hällmarken, 

såväl inom som utanför planlagda områden, har höga värden för 
närrekreation för boende och besökare. Hällmarken utgör även det 
största habitatnätverket för hasselsnok. Området omfattar därmed 
höga naturvärden och ingår i det område av samlade skyddsåtgärder 
för hasselsnok och sandödla som föreslås i FÖP. För hällmarkerna 
inom Kebal handlar det främst om en extensiv skötsel för att bevara 
hällmarkernas karaktär. De höga natur- och närrekreationsvärdena 
motiverar att strukturen bevaras och de obebyggda naturområdena 
bibehålls som en del av den kvalitativa boendemiljön liksom en 
värdefull del av den gröna infrastrukturen. 

• Kusten. Kustområdet är i sin helhet av värde för närrekreation. 
Kustleden, som sträcker sig mellan Nötholmen och Seläter, utgör 
därmed ett viktigt vandringsstråk som gör kusten tillgänglig, både 
lokalt för boende och besökare och som en del av friluftslivet i 
kommunen som helhet. Nötholmen, som skyddas som naturre-
servat, är en av värdekärnorna i stråket längs Strömstads kust och 
utgör ett mycket värdefullt stadsnära rekreationsområde. Det nytt-
jas bland annat i pedagogiskt syfte som ett besöksmål för skolorna 
i staden. Delar av kuststräckan omfattas även av strandskydd och 
har höga naturvärden såväl i vattnet som på land. 

Inom områden med höga natur- och eller närrekreationsvärden ska 
ingen ny bebyggelse medges annat än som komplettering inom ian-
språktagen tomtmark. Åtgärder och skötsel som främjar värdena och 
säkerställer länkarna mellan dem ska eftersträvas som en del i att stärka 
den gröna infrastrukturen. Bild från Kustleden. 

Den karaktäristiska hällmarkstallskogen.

Sammanhängande grönstruktur.
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Området invid golfbanan (3)
Inom en del av Strömstads golfbana finns möjligheter att göra juste-
ringar (flytt av drivingrange) som möjliggör byggnation av bostäder. 

Området är öppet och låglänt med omgivande mindre, skogsbe-
klädda bergspartier där randzonen och sluttningarna till viss del utgörs 
av lövskog med inslag av ek. Det är ett av få stadsnära områden där vil-
latomter kan tas fram på en relativt lättbyggd yta. 

Området omfattar ca 4,5 hektar och bedöms rymma ca 35-50 
bostäder. 

Rekommendationer 
• Området bör nyttjas för villatomter
• Bergspartierna ska inte bebyggas
• Randskogar med ädellövträd ska bevaras obebyggda
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Område längs vägen mot Seläter (4)
Området utgörs av en skogsbeklädd bergknalle mot väster och i övrigt 
av ett långsmalt, låglänt område med öppen mark mellan ett högre 
bergsparti och vägen mot Seläter. Direkt öster om området ligger 
Mällby förskola. På berget i den västra delen finns goda förutsättningar 
för byggnation av bostäder. Den låglänta, östra delen av området är 
delvis sank och uppfyllnad krävs för att bostadsbyggnation ska vara 
möjlig. Komplettering av bostäder inom den östra delen länkar dock 
samman den västra delen av området med förskolan och befintlig be-
byggelse i riktning mot centrala staden.

Området ligger längs det stråk av låglänt mark norr om staden som 
innehåller värdefulla områden för dagvattenhantering. Stråket är vik-
tigt för det övergripande system av rening och fördröjning av dagvatten, 
som behöver säkras och utvecklas för att ge möjlighet till utbyggnad av 
staden norrut. Ett nyttjande av hela området mellan förskolan och ber-
get i sydväst innebär förutsättningar att fördela ytan för såväl bostads-
bebyggelse som dagvattenhantering. En utformning av området invid 
förskolan som kombinerar dagvattenhantering med odlingslotter kan 
innebära ett kvalitativt tillskott till miljön för såväl förskolan som de 
boende. Området omfattar ca 2,4 hektar och bedöms rymma ca 30-50 
bostäder. 

Rekommendationer 
• Den norra delen av området ska nyttjas för dagvattenhantering. 

Vid planläggning ska bebyggelseområde och område för dag-
vattenhantering hanteras som en helhet.

• Möjligheten att kombinera dagvattenhantering med kolonilotter/
odlingslotter bör beaktas.

• Bebyggelse på den låglänta delen av området bör begränsas till 2 
våningar.

Område invid golfbanan.

Område längs vägen mot Seläter.
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• Närheten till vägen mot Seläter behöver hanteras i kommande 
planprocess för att säkerställa att en god boendemiljö kan erhållas 
med hänsyn till buller och trafiksäkerhet.

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 
ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Norra Källviksdalen (1)
I direkt anslutning till det område i Källviksdalen som är planlagt för 
bostäder och där utbyggnad pågår, bedöms komplettering med ytterli-
gare bostäder inom ett mindre område som möjlig. Området är beläget 
öster om planlagt område och utgör en del av den tidigare skogsbe-
klädda sydsluttning som har avverkats. 

Området omfattar ca 2 hektar och bedöms kunna rymma 15-20 
tomter för friliggande villor.

Rekommendationer 
• Området bör i karaktär och skala ansluta till befintligt och planlagt 

bostadsområde i väster och därmed planläggas för villabebyggelse 
i 1-2 våningar.

• Tillkommande villagator ska ha en förlängning i form av passager 
ut mot omgivande naturmark för att göra den allmänt tillgänglig 
för närrekreation. Passagernas funktion som spridningslänkar för 
växter och djur ska beaktas.

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 
ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

• Hänsyn ska tas till fornlämningen i form av en boplats i områdets 
sydöstra hörn

Körnebacksvägen (25)
Området öster om Körnebacksvägen, nordost om befintlig bostadsbe-
byggelse i Seläter, utgörs av ett skogsområde som dels innefattar en 
nord-sydlig höjdrygg och dels en svag norrsluttning. Det bedöms vara 
lämpligt för byggnation av bostäder genom en förlängning av befintlig 
bostadsgata. Vi byggnation längs höjdryggen bör den yttersta delen 
lämnas obebyggd och allmänt tillgänglig då denna har höga värden för 
närrekreation och utgör en exponerad plats i landskapet.  
I omgivningarna finns stigar och området har därmed ett värde för 
närrekreation för de boende i Seläter. Vid planläggning behöver stigar 
och passager säkerställas på ett sätt som upprätthåller eller utvecklar 
värdena för närrekreation. 

Området är ca 3,5 hektar och bedöms rymma ca 25 villatomter.

Rekommendationer 
• Lämplig avgränsning mellan bostadsbebyggelse och omgivande 

natur- och rekreationsområden ska studeras i ett tidigt skede av 
planprocessen.

• Tomter som kräver stora markarbeten ska undvikas
• Stigar och passager som upprätthåller eller utvecklar omgivningens 

värde för närrekreation ska säkerställas.

Norra Källviksdalen.

Körnebacksvägen
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Mällbygård (54)
För beskrivning av område 54 se delområde Mällby och Bojardalen. 

Spahotellet Kebal (41) 
Den befintliga spa-anläggningen regleras i gällande detaljplan. 
Kommunen stödjer fortsatt inriktning mot turistisk verksamhet.

Seläter camping (40)
För Seläter camping pågår ett detaljplanearbete som syftar till att utöka 
campingen med fler boendealternativ, enheter och funktioner.

Rekommendationer 
• En ny detaljplan ska stödja ett helårsutnyttjande för campingen 
• Vid utveckling av campingen ska påverkan på de grova, värdefulla 

ekar och lindar som finns i anslutning till campingen undvikas.
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.
• Hänsyn ska tas till fornlämningar inom området.

Seläter camping. 

Seläter campnig.

Spahotellet Kebal.
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KONSEKVENSER

Sammanfattning
Processen med att ta fram ett planförslag för FÖP Strömstad – Skee har 
tagit avstamp i följande huvudprinciper:
• Strömstad och Skee ges utrymme att växa. Planens utbyggnads-

områden ger förutsättningar att nå målet för kommunen att kunna 
växa till 15.000 invånare (en ökning med drygt 2000 invånare från 
planens antagande fram till år 2030) och att 75% av denna tillväxt 
ska ske i Strömstad och Skee. Planen har en tidshorisont till år 
2050 och redovisar därmed förutsättningar att tillgodose ytterli-
gare befolkningstillväxt efter 2030.

• En sammanhängande grönstruktur styr långsiktigt bebyggelsens 
lokalisering. Planen redovisar en sammanhängande struktur av 
havs-, kust- och storskaliga naturområden som länkas samman 
med de småskaliga utemiljöerna i den bebyggda miljön. Höga na-
turvärden och värden för närrekreation styr utbredningen av den 
gröna strukturen. Den sammanhängande strukturen ska långsiktigt 
säkerställas som obebyggd. Dess platser och stråk kan utvecklas för 
att stärka värden och främja aktivitet, rekreation och anslutande 
boendemiljöers kvalitet.

• Planen visar var grönområden ska bevaras inom befintliga de-
taljplaner. Större delen av Strömstad tätort omfattas av gällande 
detaljplaner. Som riktlinjer när gällande detaljplaner ska ersättas 
med nya redovisar planen de delar som långsiktigt ska utgöra obe-
byggda utemiljöer (som en del i den finmaskiga grönstrukturen) 
och vilka delar som kan nyttjas för förtätning av den byggda mil-
jön. 

• Planen föreslår inga nya storskaliga förtätningar i centrala 
Strömstad. Genom det pågående, större projektet med stads-
omvandling inom Myren, förtätning på Rådhusberget samt om-
vandlingsområdet Canning tillgodoses behovet av nya och större, 
centralt belägna bostadsområden under FÖP:ens tidshorisont (år 
2050).

• Strömstad och Skee ska inte växa ihop. Landskapets förutsätt-
ningar och naturvärden hindrar detta. Strömstad och Skee utveck-
las istället långsiktigt som två separata tätorter. Orternas skillnader 
i förutsättningar och kvaliteter nyttjas för att bredda variationen av 
bostäder, verksamhetsområden och servicefunktioner. 

• Nya utbyggnadsområden ska stärka den befintliga trafikstruk-
turen. Alla utbyggnadsområden är lokaliserade i anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur så att underlaget för befintlig 
service och kollektivtrafik stärks. Planen föranleder därmed inga 
förändringar i den övergripande trafikstrukturen.
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Konsekvenserna av att Strömstad och Skee i planförslaget ges 
utrymme att växa innebär att naturområden och i viss mån jordbruks-
mark tas i anspråk. 

Att nyttja havet som en resurs för stadens utveckling innebär att vat-
tenområdet har kvar sin funktion som rekreations- och naturområde, 
men även att marina värden riskerar att påverkas genom utveckling av 
hamnområden. 

Risken för betydande miljöpåverkan bedöms genom planförslaget 
uppstå för några av de utpekade utvecklingsområdena med hänsyn 
till marina värden, påverkan på vattenomsättning, MKN för vatten, 
påverkan på naturmiljöer och höga naturvärden med fokus på skyd-
dade arter samt stads-/landskapsbild. 

Processen
Syftet med FÖP för Strömstad och Skee är att skapa möjlighet för till-
växt. Strömstad och Skee är kommunens två största tätorter och det 
är här en stor del av befolkningstillväxten samt utökning av service, 
antalet arbetsplatser med mera ska ske. En utvidgning och förtätning 
av tätorterna ställer särskilda krav på att säkerställa en fungerande grön-
struktur, för människor, djur och växter. 

Planprocessen har innefattat analys av ekosystemtjänster inom ute-
miljöer, grönytor och till viss del omgivande naturområden. Detta för 
att bedöma vilka kvaliteter och vilken potential som finns utifrån per-
spektivet att värna och utveckla platserna som en tillgång för samhäl-
let med dess invånare och besökare. Med utgångspunkt i denna ana-
lys tillsammans med analys av livsmiljöer för sandödla och hasselsnok 
samt tidigare naturvärdesinventeringar har grönstrukturens utbredning 
arbetats fram. Planförslagets bebyggelsestruktur har i sin tur arbetats 
fram med utgångspunkt i den gröna strukturen. Bebyggelsens struktur 
är också bearbetad i syfte att främja en sammanhållen bebyggelse- och 
trafikstruktur där förtätningar och utbyggnad av den befintliga struk-
turen är grundläggande. 

Urval vid utformning av planförslaget
I arbetet med FÖP har samtliga obebyggda områden inom och i anslut-
ning till tätorterna inventerats och bedömts utifrån ett grundläggande 
ställningstagande kring dess lämplighet för bebyggelse alternativt dess 
lämplighet som obebyggt grönområde. 
I steg 1 konstaterades att dessa områden inte kan bebyggas:
• Mark inom naturreservat
• Mark inom strandskydd
• Ytor med höga naturvärden enligt naturvårdsplan 2009 och natur-

inventering 2014
• Ytor som förväntas bli översvämmade, nu eller i framtiden 
I steg 2 inventerades:
• Befintliga och potentiella ekosystemtjänster
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok
• Områden med särkilt höga värden för lek nära bostäder och för-

skolor
• En grov bedömning av markens byggbarhet inklusive infrastruktur



85

Konsekvenser

• Samband med befintlig service och bebyggelse
Fram växte en möjlig struktur för det bebyggda och det obebyggda. 
Områden med höga naturvärden eller specifika värden för närre-
kreation utgör grönområden som ska bevaras obebyggda oavsett hur 
omgivande mark nyttjas, medan andra delar av grönstrukturen fyller 
funktionen som länkar mellan värdeområdena. Dessa är mer flexibla. 
En avvägning har gjorts kring andelen grönområden i strukturen som 
helhet utifrån möjligheten att upprätthålla gröna samband och ge goda 
förutsättningar för närrekreation.         
I steg 3 bearbetades förslaget för att ge så god struktur som möjligt 
för tätortens utbyggnad. Områden bedömdes då utifrån sitt strategiska 
läge i en funktionell och hållbar bebyggelse- och samhällsstruktur med 
hänsyn till befintlig service, infrastruktur och kommunikationer med 
mera. Detta steg innebär att vissa områden föreslås för bebyggelse trots 
att de har höga natur- eller rekreationsvärden i de fall de sociala eller 
samhällsekonomiska värdeaspekterna bedöms överväga.
I Steg 4 bearbetades avgränsningen mellan områden möjliga att bebyg-
ga och områden för grönstruktur i flera ”varv”och bedömdes utifrån 
inkomna synpunkter och en fördjupad kunskap. Detta i syfte att få 
planförslaget att utgöra en väl fungerande helhet. Steg 4 innefattar änd-
ringar som gjorts med anledning av synpunkter och kunskapsunderlag 
som inkommit under samråd och utställning.

Bortvalda områden
För att underlätta förståelsen för planförslaget redovisas nedan de om-
råden som i steg 1-4 har studerats och valts bort som lämpliga bebyg-
gelseområden samt motiven för detta.

Översikt över de områden (röda skrafferade) som under planprocessen 
valts bort som utvecklingsområden för ny bebyggelse.

Plangräns
Bortvalda områden
Utvecklingsområden för bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Områden med höga natur- och närrekrea-
tionsvärden 
Områden av värde för landskapsbild och 
friluftsliv
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Område 1 (berg norr om Seläters camping)
Utredningsområde för bostäder, 18 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok
• Området används för närrekreation
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och innebär sto-

ra ingrepp i landskapet.

Område 2 (Område nordost om Ånneröd)
Utredningsområde för bostäder, 8 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok
• Området används delvis för närrekreation
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och innebär sto-

ra ingrepp i landskapet.

Område 3 (slänt och låglänt gärde norr om vägen mot Seläter)
Utredningsområde för bostäder, 5 ha
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok
• Området används för närrekreation
• Östra delen är för låglänt för att bebyggas med nuvarande mark-

höjd. En utbyggnad skulle förutsätta stor tillgång till överskotts-
massor.

Område 4 (Berg sydväst om Seglarbyn)
Utredningsområde för bostäder, 8 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok
• Området används för närrekreation och utgör ett sammanhäng-

ande, höglänt område med fina utblickar
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och innebär sto-

ra ingrepp i landskapet.

Område 5 (berg sydost om Seglarbyn)
Utredningsområde för bostäder, 6 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok.
• Området används för närrekreation och utgör ett sammanhäng-

ande, höglänt område med fina utblickar.

Område 6 (berg söder om Mällby förskola)
Utredningsområde för bostäder, 3 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok.
• Östra delen av berget används dagligen av Mällby förskola. In-

fartsväg till området måste pga terrängen göras i denna del och 
skulle då skära av kopplingen mellan förskolan och närliggande 
naturmark. 

• Längre västerut är terrängen mycket kuperad och därför svårex-
ploaterad med risk för stora ingrepp i landskapet.

Område 7 (Golfklubben, berget öster om driving range)
Utredningsområde för bostäder, 5 ha
• Höga naturvärden pga ädellövträd och livsmiljöer för hasselsnok.

Seläter

Kebal

1035
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Område 8 (Ånneröd)
Utredningsområde för bostäder, 2 ha.
• Området är låglänt och kan fylla en viktig funktion för framtida 

dagvattenhantering.
• Delar av området är lämpligt för utvidgning av befintligt koloni-

område.
• Bör ingå i en framtida grönstruktur.

Område 9 (berg vid Annedal, Mällby)
• Utredningsområde för bostäder, skola och förskola, 6 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok.
• Området används för närrekreation.
• Vid utbyggnad av kringliggande mark enligt FÖP blir områdets 

betydelse för närrekreation ännu viktigare.

Område 10 (berg söder om Bojarksolan)
Utredningsområde för bostäder, 2 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok. 
• Området används för närrekreation.
• Vid utbyggnad av Bojarskolan ökar behovet av friytor nära skolan.

Område 11 (norr om brandstationen och längs Bohusleden)
Utredningsområde för bostäder, 22 ha
• Höga naturvärden i form av våtmark och lövskog.
• Bohusleden går genom området, vilket är ett värde både för fri-

luftslivet i stort och för närrekreation. Även om endast delar av 
området bebyggs så går friluftsvärdena förlorade i område 11 som 
helhet. 

• Alternativa vägdragningar för att undanta direkt påverkan på Bo-
husleden är inte möjliga pga terrängens lutning.

Område 12 (berg öster om Valemyrsskolan)
Utredningsområde för bostäder, 3 ha.
• Området används för närrekreation och lek.
• Värdefullt som skolnära grönområde.
• Vägåtkomst till området skulle skära av det bilfria sambandet mel-

lan Valemyrsskolan och berget.

Område 13 (del av Rådhusberget)
Utredningsområde för bostäder, 2 ha.
• Höga naturvärden i form av groddamm med intilliggande skogs-

dunge.
• Området används för närrekreation och lek, av kringboende och 

Valemyrsskolan.

Område 14 (Bränneriängen vid Strömsvattnet)
Utredningsområde för bostäder eller särskilt boende, 1 ha.
• Höga naturvärden på grund av strandnära läge. Vid planläggning 

skulle strandskydd återinträda. Länsstyrelsen anser att det saknas 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet, då alternativa place-
ringar finns.

Mällbyhöjden

Strömsvattnet

centrala
Strömstad

1035
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• Området har en viktig funktion för dagvattenhantering.
• Höga värden för närrekreation som en del av stråket kring Ströms-

vattnet.

Område 15 (Röd, norr om Erlandseröd industriområde)
Utredningsområde för bostäder. Den yta som studerats ligger helt ut-
anför strandskyddat område, 9 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för sandödla.
• Området används för närrekreation.
• Vägåtkomst till området skulle skära av det bilfria sambandet fram 

till ”Mulleplatsen”.
Område 16 (skogsområde med löparspår)
Utredningsområde för verksamheter. Större delen av området är idag 
planlagt för industriändamål, 23 ha.
• Höga naturvärden i form av förekomst av livsmiljöer för sandödla 

och hasselsnok, skyddsvärda träd och ovanliga naturtyper.
• Löparspåren ligger här och kommunen har som markägare tagit 

långsiktig ställning till att dessa ska vara kvar.
• Löparspåren hänger samman med övriga stigar på Erlandseröd 

fram till ridklubben och Strömsvattnet 

Område 17 (gamla platsen för ridklubben)
Utredningsområde för verksamheter, 4 ha.
• Höga naturvärden i form av förekomst av livsmiljöer för sandödla 

och hasselsnok, skyddsvärda träd och ovanliga naturtyper.
• Drygt halva området ligger inom strandskydd, där särskilda skäl 

för upphävande saknas.

Område 18 (längs södra infarten, norr om järnvägen)
Utredningsområde för verksamheter, 6 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för sandödla.
• Nästan hela området ligger inom strandskydd. Särskilda skäl för 

upphävande saknas.

Område 19 (vid södra infarten)
Utredningsområde för verksamheter, 2 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för sandödla och hasselsnok. Fö-

rekomst av ovanliga naturtyper.
• Området ingår i sammanhängande stråk för närrekreation.

Område 20 (bergen mellan södra infarten och Tjärndalen)
Utredningsområde för bostäder. Utreddes som del av frågan om Ström-
stad och Skee kan bindas samman med ny bebyggelse, 32 ha.
• Omgärdas av höga naturvärden i form av livsmiljöer för sandödla.
• Området ligger på höjder avskilda från södra infarten och genom-

gående väg eller gc-samband kan inte gå via område 20. En ut-
byggnad skulle inte ge ett förbättrat samband mellan Strömstad 
och Skee. 

• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och stora in-
grepp i landskapet.

Strömsvattnet

176

164

Stare

Erlandseröd
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Område 21 (Stare)
Utredningsområde för bostäder, 6 ha.
• Området används för närrekreation
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och stora in-

grepp i miljön. Vägar skulle skära av orörda samband.
• I delar av området finns fornlämningar.

Område 22 (Skee, Vattentornsberget)
Utredningsområde för bostäder, 21 ha.
• Höga naturvärden pga att området ingår i den så kallade värdetrak-

ten (sammanhanget som innefattar höga ekologiska värden) för ett 
område med mycket värdefull ekskog.

• Området används för närrekreation.
• Norra delen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och stora in-

grepp i landskapet.

Område 23 (Skee, öster om Vattentornsberget)
Utredningsområde för bostäder, 3 ha.
• Höga naturvärden pga att området ingår i den så kallade värdetrak-

ten (sammanhanget som innefattar höga ekologiska värden) för ett 
område med mycket värdefull ekskog.

• Området används för närrekreation
• Norra delen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Område 24 (Skee, Grålös)
Utredningsområde för bostäder eller verksamheter, 11 ha.
• Norra delen ligger på mark som riskerar att bli översvämmad vid 

höga flöden i Grålösbäcken
• Östra delen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Hela 

område 24 ligger i samma öppna landskap som riksintresset ös-
ter därom. Kommunens bedömning är att landskapsrummet som 
riksintresset ska skydda slutar snarare vid Grålösbäcken i väster, dvs 
samma bedömning bör göras för hela område 24.

• Ingår i ett område med sammanhängande jordbruksmark.

Område 25 (Gåseberget)
Utredningsområde för bostäder, 5 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok.
• Ingår i det område som i FÖP redovisas för samlade skyddsåtgär-

der för sandödla och hasselsnok.

Område 26 och 27 (Mariedal)

Två alternativa utredningsområden för särskilt boende (Säbo), 0,8 
resp 0,7 ha.
• Områdena är en del av den tätortsnära grönstrukturen.
• Strandskydd återinträder om gällande detaljplan ersätts och ny 

prövning krävs för att upphäva strandskyddet. Alternativt läge har 
hittats för Säbo i centralt läge i Strömstad, vilket innebär att be-
hovet kan tillgodoses på annan plats. Därmed  saknas även särskilt 
skäl för att upphäva strandskyddet.

Starekilen

176

Stare

E6 Skee

Bastekärr
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Område 28 (Mällbyhöjden, östra)
Utredningsområde för bostäder, 18 ha.
• Området ligger långt från centrum. En utbyggnad skulle sannolikt 

inte bli aktuell inom FÖP:s genomförandetid 
• Vägåtkomst med passage via område 13 och 14 i FÖP skulle ge 

stora ingrepp i naturen. En separat tillfartsväg skulle å andra sidan 
ge stora kostnader.

• Kringliggande marker har höga natur- och friluftsvärden och om-
rådet blir obebyggt en naturlig del i grönstrukturen. 

Område 29 (Grandalen)
Utredningsområde för bostäder, 1,5 ha.
• Större delen av området ligger på mark som har använts för deponi 

(soptipp). En utbyggnad med bostäder skulle kräva att hela eller 
delar av det som har deponerats forslas bort.

Dialog i planprocessen
I planprocessen har dialog bedrivits i olika former och sammanhang i 
syfte att informera om planprocessen, öka kunskapen i tematiska frå-
gor såväl som lokala geografiska frågor och diskutera planförslaget och 
dess konsekvenser. Den interna dialogen med politiker och tjänstemän 
innebär förutsättningar att förankra planförslaget brett och därmed öka 
hållbarheten och kvaliteten i dokumentet som arbetsverktyg i den lång-
siktiga planeringen. Den externa dialogen innebär förutsättningar att 
involvera kommuninvånarna i processen, och ge en chans till alla grup-
per i samhället att göra sin röst hörd. Dialogen pågår i viss mån under 
hela processen, men intensifierades under samrådsskedet då det fanns 
ett konkret förslag att utgå ifrån. 

I denna FÖP-process hölls tidigt en workshop med kommunfull-
mäktiges ledamöter för att lyfta de stora inriktningsfrågorna kring 
bebyggelseinriktning, grönstruktur och trafik. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har sedan fungerat som en referensgrupp där förslag och 
frågeställningar kontinuerligt har diskuterats. Kontinuerliga möten har 
även hållts kring tematiska frågor med tjänstemän från de olika förvalt-
ningarna med fokus på Samhällsbyggnadsförvaltningen där den fysiska 
planeringen bedrivs. 

I samband med samrådet hölls tre öppna dialogmöten; två i 
Strömstad och ett i Skee. Riktad dialog hölls dessutom genom ett 
tematiskt möte med inbjudna representanter på tema natur/friluftsliv/
fritid. 

För att underlätta barns medverkan i dialogen besöktes samtliga 
skolor inom planområdet med klasser i årskurs 5 och/eller 6. I en kart-
baserad dialog fick eleverna redogöra för hur de använder sin närmiljö 
och vad de tycker om platserna omkring sig. Sammanställningen av 
kartdialogen finns tillgänglig som en av bilagorna till planen. 

Det sammanställda materialet från samtliga dialogtillfällen har 
nyttjats i processen och gett avtryck på planförslaget. 

Datum: måndag 22 januari 2018

Tid: 18:00-20:00

Plats: Matsalen Skee skola

Diskussionen från mötet 10 maj 2017 fortsätter. 
Först ska vi från kommunen försöka svara på de frågor som 
väcktes på förra mötet. 

Vi kommer även att visa nya skisser på möjliga 
utbyggnadsområden och berätta om vad som händer den 
närmaste tiden gällande trafik, förskolor, aktivitetsytor mm. 
Mötet hålls i samarbete föreningen Positiv utveckling i Skee.

Mer information: www.stromstad.se/skee

Nytt
dialogmöte i

Skee
Nytt

dialogmöte i

Skee

Kebal

centrala
Strömstad
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Sociala och ekonomiska konsekvenser
Begreppet Hållbar utveckling innebär att ekosystemens funktioner  och 
produktionsförmåga upprätthålls. Den ekologiska hållbarheten utgör 
grunden för en hållbar utveckling och innebär behov av att hushålla 
med naturresurser och ta tillvara de tjänster som ekosystemen förser 
människor och andra organismer med. För en hållbar utveckling krävs 
samverkan mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Social 
hållbarhet syftar till att tillgodose grundläggande mänskliga rättighe-
ter. Ekonomisk hållbarhet innebär att grundläggande behov tillgodo-
ses i relation till jordens ändliga resurser. För en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling krävs därmed en god hushållning med mark- och 
vattenresurserna. 

Planens förutsättningar för social och samhällsekonomisk  
hållbarhet
Följande delar av planen medverkar till social och samhällsekonomisk 
hållbarhet i utvecklingen av Strömstad och Skee:
• Ny bebyggelse inom och i direkt anslutning till befintliga bebyg-

gelseområden bidrar till social hållbarhet genom goda förutsätt-
ningar för tillgänglighet, närhet och goda kommunikationsmöj-
ligheter, inte minst genom underlag för en stadsbuss året runt.  
Staden och samhället med dess funktioner är åtkomliga för alla. 
Nya bostadsområden har goda förutsättningar att bli en integrerad 
del av samhället. Det innebär samhällsekonomiskt positiva kon-
sekvenser då befintlig infrastruktur och service i stor utsträckning 
kan nyttjas och behovet av kommunala investeringar begränsas. 

• Möjligheten att bygga samman centrala Strömstad med Kebal 
kan genom ett minskat avstånd till staden öka förutsättningarna 
för helårsboende inom Kebalområdet. En ökad andel  helårsbo-
ende kan ge positiva sociala konsekvenser i form av ökad trygg-
het, möjligheter till sociala kontakter och förutsättningar för en 
utveckling inom området som ytterligare stärker attraktiviteten 
som bostadsområde. En ökad andel helårsboende inom befintliga 
bebyggelseområden är ekonomiskt fördelaktigt. Fler helårsboende 
medverkar till att uppnå kommunens mål om fler invånare och ger 
större skatteintäkter utan att kommunala investeringar krävs för 
utbyggnad av infrastruktur eller upprättande av detaljplaner.

• Variationen av utvecklingsområden för bostäder ger goda förut-
sättningar för en variation av bostäder - i lokalisering, typ av bo-
stad och upplåtelseform. Variationen är positiv ur såväl ett socialt 
som ekonomiskt perspektiv då det ger många människor möjlighet 
att finna ett bra boende utifrån ekonomiska förutsättningar och 
behov. En variation av bostadstyper inom ett och samma bostads-
område ger förutsättningar för en större variation av människor i 
ålder, kön, bakgrund mm, vilket ger möjligheter till möten som 
främjar integration. Förutsättningarna är också goda att kunna 
byta bostad utifrån olika behov genom livet utan att behöva bryta 
upp från sitt sociala sammanhang.

+
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• Fler utvecklingsmöjligheter för nya bostäder än det verkliga 
behovet ger möjligheter för prioritering utifrån den aktuella ef-
terfrågan. Samhällsekonomiskt är det positivt att de resurser som 
läggs på planering resulterar i utbyggda bostadsområden, och att 
utbyggda bostadsområden nyttjas fullt ut. Ur ett socialt perspektiv 
innebär det goda förutsättningar att kunna komplettera bostads-
utbudet så att det tillfredsställer behov och efterfrågan från såväl 
befintliga som nya invånare.

• Förutsättningar för centralt belägna nya bostäder och lokaler med 
närhet till skola, arbete, kommunikationer och fritidsaktiviteter 
genom möjlighet till förtätning. Ur ett socialt perspektiv ger det 
förutsättningar för fler människor att tillgodose önskemål och be-
hov i sin vardag, t ex för barn att på egen hand ta sig till skolan och  
för personer utan tillgång till bil att nå såväl arbete som fritidsak-
tiviteter. Ett centralt boende innebär också en positiv ekonomisk 
konsekvens genom minskade transportkostnader. 

• En fortsatt utveckling av verksamheter, handel och besöksnäring i 
planområdet ger förutsättningar för en växande och differentie-
rad arbetsmarknad vilket är positivt ur den sociala hållbarhetsas-
pekten. Fler arbetstillfällen och fler branscher gör arbetsmarknaden 
mer robust vilket är av stort samhällsekonomiskt värde. 

• Förutsättningar för utveckling av nya förskolor/skolor i olika delar 
av planområdet och med god tillgång till utemiljöer. Närhet mel-
lan bostäder och skola/förskola ger positiva sociala konsekvenser i 
form av ökad trygghet och möjlighet för skolbarn att själva ta sig 
till skolan. Tillgång till kvalitativa utemiljöer med förutsättningar 
för varierad lek stimulerar barns förmåga till inlärning och kreati-
vitet samt ger förutsättningar för god hälsa.

• Förutsättningar för närrekreation genom att långsiktigt säkra 
miljöer som inte ska bebyggas med möjlighet att utveckla dem 
till kvalitativa, bostadsnära utemiljöer. Tillgång till närrekreation 
är såväl visuellt som fysiskt värdefullt för folkhälsan. Bostadsnära 
utemiljöer fyller en viktig funktion som mötesplatser, ger möjlig-
het till lek, återhämtning, motion mm. 

• Goda förutsättningar för ett attraktivt friluftsliv av värde för såväl 
folkhälsa som besöksnäring.

• Förutsättningar för säkerställande och utveckling av ekosys-
temtjänster som kan förse samhället med såväl sociala som sam-
hällsekonomiska nyttor och begränsa negativa effekter av t ex ett 
förändrat klimat, buller och luftföroreningar.

Risk för negativa sociala och ekonomiska konsekvenser
Denna FÖP lyfter förutsättningar för hållbar utveckling, men för att 
säkerställa en långsiktig hållbarhet såväl socialt som samhällsekono-
miskt finns flera aspekter och ställningstaganden som behöver hanteras 
i framtida processer. Se även kapitel Fortsatt arbete.
• Ett stort urval av utvecklingsområden kräver strategiska ställ-

ningstaganden kring utbyggnadstakt, bebyggelsens omfattning 
och variationen av bebyggelse för att motverka risken för negativa 
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samhällsekonomiska konsekvenser. I avsaknad av prioriteringar 
riskerar utvecklingsprojekt att startas upp i större omfattning än 
vad det finns efterfrågan för. Ekonomiska resurser kan då komma 
att läggas på planläggning av områden som inte bebyggs eller som 
byggs ut utan att nyttjas i full utsträckning. Riktlinjer för bostads-
försörjningen behöver därför kontinuerligt aktualiseras. Se även 
kapitel Fortsatt arbete.

• Samordning mellan utbyggnad av bostäder, service och infra-
struktur  är nödvändig för att säkerställa positiva sociala konse-
kvenser för nya bebyggelseområden. För att dessa ska integreras 
i den befintliga samhällsstrukturen och som helhet bli trygga, 
funktionella och attraktiva, är en samverkan mellan förvaltningar 
nödvändig liksom samordning kring tid och budget. Vid avsaknad 
av samverkan och samordning finns en risk att nya bebyggelse-
områden blir till avskärmade enklaver med begränsad tillgång till 
service och till stadens utbud som helhet. Särskilt viktigt är detta 
inom det större utvecklingsområdet Mällbyhöjd som på sikt kan 
utvecklas till en ny stadsdel i Strömstad. För att säkerställa en fung-
erande struktur för området som helhet och möjliggöra en etappvis 
utbyggnad avseende infrastruktur, förskola, skola och övrig service 
samt utveckling av grönområden är rekommendationen i FÖP att 
ett program ska tas fram som ett första steg i planprocessen. 

• Utbyggnad av trygga gång- och cykelvägar behöver säkerställas, 
framförallt i Skee där trafiksäkerheten idag är mycket låg. En ytter-
ligare utbyggnad av bostäder och arbetsplatser utan komplettering 
av gång- och cykelvägar riskerar att medföra negativa konsekvenser 
för tillgänglighet (särskilt för barn- och ungdomar), trygghet och 
trafiksäkerhet samt ett ökat bilberoende. Komplettering med belys-
ning längs gång- och cykelvägar, vid busshållplatser, entréplatserna 
och liknande offentliga utemiljöer är viktiga åtgärder för förbättrad 
säkerhet och upplevd trygghet. Cykelplanen fyller en viktig roll. Se 
även kapitel Fortsatt arbete. Det är viktigt att i detaljplaner studera 
övergripande behov av gång- och cykelsamband, ge förutsättningar 
för gång- och cykelvägar samt planera för strategiskt placerade håll-
platser för kollektivtrafik.

• De åtgärder som föreslås i trafikanalys för centrala Strömstad är 
nödvändiga att genomföra för att en utbyggnad enligt planen ska 
vara möjlig. Dessa åtgärder medför kostnader för kommunen.

• För att aktivt utveckla befintliga och potentiella ekosystem-
tjänster, till nytta såväl socialt som samhällsekonomiskt, krävs 
att platser och stråk inom den gröna strukturen förvaltas och 
utvecklas. Samverkan mellan förvaltningar är viktig för att på 
bästa sätt nyttja grönstrukturen så att den fyller många funktio-
ner, t ex en samordning mellan tekniska lösningar för en effektiv 
dagvattenhantering i kombination med estetiska värden, skydds-
åtgärder för skyddade arter samt värden kopplade till motion 
och folkhälsa. Naturvårdsplanen fyller en viktig funktion för att 
säkerställa ekosystemtjänster inom större grön- och naturområden.          

!
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Kartläggning av ekosystemtjänster i en mer detaljerad skala bör 
genomföras i detaljplaneprocesser för att ekologiska, sociala och 
samhällsekonomiska nyttor ska tillvaratas på bästa sätt.   
 Avsaknad av långsiktigt säkerställd förvaltning och utveckling 
av ekosystemtjänster kan ge negativa samhällsekonomiska konse-
kvenser. De funktioner som natur- och grönområden kan förse 
samhället med gratis, till exempel buffertzoner för översvämning 
och attraktiva, hälsosamma boendemiljöer kan istället behöva 
tillgodoses genom konstruerade åtgärder, vilka kan komma att 
bli kostsamma. I det fall de inte genomförs riskerar kvaliteten i 
boende- och vistelsemiljöer att försämras. Det ökar risken för 
negativa ekonomiska konsekenser i form av skada på byggnader 
och i värsta fall betydande negativa sociala konsekvenser vid risk 
för att människor kommer till skada till följd av översvämningar, 
skred eller ras.            
 Ett alternativ för att säkerställa möjligheten till utveckling och 
långsiktig förvaltning av natur-, kultur  och närrekreationsvärden 
är att kommunen köper markområden som är strategiskt viktiga 
att bevara obebyggda och utveckla för närrekreation, dagvatten-
hantering med flera ekosystemtjänster. En annan möjlighet är att 
skydda fler områden med höga naturvärden som exempelvis natur-
reservat. Kommunalt huvudmannaskap i detaljplaner är ytterligare 
ett sätt att säkerställa ekosystemtjänster.

• Områden för hantering av dagvatten fyller en särskilt viktig funk-
tion i möjligheterna att genomföra en utbyggnad enligt planen. 
Den stora omfattningen av nya bebyggelseområden norr om sta-
den ställer krav på ett helhetsgrepp kring dagvattenhantering för 
att utbyggnaderna ska vara möjliga att genomföra. Åtgärder för 
utveckling av dessa markområden så att de blir effektiva för rening 
och fördröjning av dagvatten, liksom erbjuder kvaliteter för närre-
kreation innebär kostnader. Kostnaderna kan också ligga i inköp av 
dessa markområden. Åtgärderna är långsiktiga investeringar som 
på sikt ger såväl sociala som ekonomiska värden.

• Det sammanhängande området för samlade skyddsåtgärder för 
sandödla och hasselsnok fyller en avgörande roll för genomför-
andet av en bebyggelseutveckling i enlighet med FÖP. Ett säker-
ställande av att samlade skyddsåtgärder utförs inom det utpekade 
området och på det sätt som gör störst nytta för arternas beva-
randestatus adresseras till Naturvårdsplanen. Genomförandet är 
en förutsättning för att de områden som föreslås för bebyggelseut-
veckling i FÖP och som påverkar livsmiljöer för arterna ska kunna 
tas i anspråk utan att arternas bevarandestatus försämras. Åtgärder 
för att förbättra eller restaurera markområden innebär kostnader, 
liksom den kontinuerliga skötseln. Kostnader kan också ligga i att 
säkerställa ett långsiktigt skydd för de markområden där åtgärder 
behöver genomföras, vilket kan innebära behov för kommunen att 
köpa mark. Åtgärderna är långsiktiga investeringar som genom att 
de skapar förutsättningar att genomföra en bebyggelseutveckling 
enligt FÖP innebär stora sociala och ekonomiska fördelar.
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• Ett genomförande av planen innebär stora kommunala inves-
teringar för utbyggnad av såväl infrastruktur som kommunal 
service och utveckling av grönområden. Under förutsättning att 
ovanstående punkter beaktas, så att en utbyggnad sker med stöd i 
strategiska dokument så som bostadsförsörjningsplan, cykelplan, 
trafikanalys och naturvårdsplan och med en samordning mellan 
dessa, bedöms planens utbyggnadsstruktur vara ekonomiskt rim-
lig. Kostnader för utbyggnad av infrastruktur med mera kan då 
bäras av värdet på den byggbara marken. Riskerna ligger i bris-
ten på genomförande av de åtgärder som föreslås i de strategiska 
dokumenten vilket kan leda till en fragmenterad utbyggnad med 
negativa ekonomiska och sociala konsekvenser som följd. 

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöbedömning
Enligt bestämmelser i plan- och bygglagen ska en översiktsplan i all-
mänhet genomgå en så kallad miljöbedömning, detta då alla planer och 
program som kan leda till betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas. 
De flesta översiktsplaner innehåller förslag, som om de genomförs, 
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Den fördjupade över-
siktsplanen för Strömstad - Skee omfattar ett relativt stort geografiskt 
område och berör bland annat starka naturmiljöintressen samt värde-
fulla kulturmiljöer såväl i centrala Strömstad som i Skee. I stort sett 
hela området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser i miljö-
balken. Det kan inte uteslutas att ett genomförande av de åtgärder som 
planeras inom området kan medföra betydande miljöpåverkan. 

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

Avgränsning av MKB
Geografisk avgränsning och nivå
Det geografiska området för miljöbedömningen är planområdet i 
den fördjupade översiktsplanen för Strömstad-Skee. Det omfattar 
Strömstad stad och tätorten Skee samt de inre delarna av Strömsvattnet 
och kuststräckan mellan Seläter i norr och Båleröd i söder. Planen av-
gränsas i norr av FÖP Norra Kustområdet och i söder av FÖP Södra 
kustområdet. I öster avgränsas planområdet av E6 fram till Skee där 
planområdet utvidgas för att omfatta tätorten med omland, se karta. 

Kommunens avsikt är att fördjupningar av översiktsplanen ska 
finnas för hela kommunens utbredning väster om E6, där det största 
exploateringstrycket finns. Med det fångas huvuddelen av det området 
in, som omfattas av riksintresse enligt Miljöbalkens 4:e kapitel (obru-
ten kust samt turism och rörligt friluftsliv). Lämpliga avgränsningar för 
respektive FÖP gjordes i samband med ÖP-processen. För denna FÖP 
gjordes avgränsningen med utgångspunkt att innefatta Strömstad och 
Skee med ett så stort omland att det inrymmer en långsiktig bebyggel-
seutveckling samt omgivande grönstruktur. Denna FÖP är den sista av 
de planerade FÖP:arna att tas fram.

Planområdet, markerat med streckprickad 
linje, omfattar Strömstad stad och Skee med 
omland samt kustremsan.

Strömsån

Strömsvattnet

Strömsvattnet

Nedre Färingen

E6

SKEESKEE

STRÖMSTADSTRÖMSTAD

0 2 Km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Konsekvenser

Frågor som kan ha ett större geografiskt påverkansområde än pla-
nens avgränsning, så som frågor kopplade till vattenmiljö och vatten-
kvalitet, kommer att inbegripas i beskrivningen. Planförslagets konse-
kvenser är beskrivna på en översiktlig och strukturell nivå då det rör 
sig om översiktlig planering.

Avgränsning i tid och sak
Den fördjupade översiktsplanen tar sikte på år 2050. Bedömningen är 
att det är vid denna tidpunkt som målen i planen kan vara realiserade. 

Översiktsplanen handlar i huvudsak om att utbyggnad av bostä-
der och verksamheter ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse 
och infrastruktur. Nya bostadsmiljöer, mötesplatser och andra sociala 
kvaliteter ska tillkomma utan att höga natur- och kulturmiljövärden, 
eller viktig grönstruktur, påverkas negativt. Miljökonsekvenserna är 
beskrivna med utgångspunkt från de aspekter som kommunen, i sam-
råd med länsstyrelsen 2018-05-09 föreslagit i avgränsningen av miljö-
konsekvensbeskrivningen. Aspekterna är:

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

• Friluftsliv – påverkan på det rörliga friluftslivets intressen och 
möjlighet till närrekreation

• Kulturmiljö – påverkan på kulturlandskapet, värdefulla be-
byggelsemiljöer i staden och fornlämningsbild

• Landskapsbild - påverkan vid utbyggnad på obebyggda höjd-
partier runt staden och i det öppna landskapet runt Skee, på-
verkan på landskapsbilden inom nationallandskapet

• Vatten - vattenkvalité, dagvattenhantering, utsläpp av kväve 
och fosfor, vattenförekomster i enlighet med vattendirektivet

• Hälsa och säkerhet - bullerpåverkan och trafiksäkerhet till följd 
av ökad trafik och nya bebyggelsestrukturer, risk för över-
svämning och erosion

• Planens förenlighet med riksintressen, risk för påtaglig skada på 
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB

• Behandling av strandskyddsområden

• Miljökvalitetsnormer, planeringens eventuella påverkan på 
MKN för luft och vatten 

• Avstämning mot relevanta miljömål

I de fall det finns risk för att ett genomförande av planförslaget kan 
medföra betydande miljöpåverkan, kommer miljökonsekvenserna att 
belysas på en mer detaljerad nivå vid fortsatt prövning. 

Alternativ

Nollalternativ
Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om en ny fördjupad 
översiktsplan inte tas fram, antas eller genomförs. Nollalternativet inne-
bär att den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 2013, fortsatt 
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Utredningsområde för bebyggelse

Grönstruktur

Område för utveckling av centralorten 
Strömstad enligt ÖP Strömstad

Skee

Utredningsområde för bebyggelse

Grönstruktur

Område för tätortsutveckling av Skee
enligt ÖP Strömstad

Övergripande utbyggnadsstruktur för ÖP 
2013 illustrerar nollalternativet. Övre bild 
visar utbyggnad av Strömstad och nedre 
utbyggnad av Skee.

kommer att gälla som översiktsplan för området. ÖP 2013 kommer då 
att vara det styrdokument som anger hur mark- och vattenområden ska 
användas inom det aktuella planområdet. ÖP2013 redovisar en större 
sammanhängande utveckling av Strömstad inom såväl Mällbyhöjd som 
Kebal/Seläter och Stare samt en utveckling av Skee med fokus på verk-
samheter kring E6 och en utbyggnad av bostäder på Vattentornsberget.

ÖP 2013 har inte tillräcklig detaljeringsgrad för att avgöra vilka 
områden som är lämpliga för bebyggelse respektive grönstruktur. 
Kunskapsunderlagen som har tagits fram till FÖP efter 2013 visar att 
strukturen från ÖP behöver justeras. Utan FÖP skulle stadens fortsatta 
utbyggnad inom detaljplan riskera att hamna på platser som uppenbart 
är olämpliga med hänsyn till såväl naturvärden och värden för närre-
kreation. 
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Viktiga samband för samverkan mellan byggda miljöer och grön in-
frastruktur riskerar med enbart ÖP som underlag att gå förlorade. 
Hantering av dagvatten är ett sådant exempel. Avsaknad av strategiskt 
lokaliserade ytor för dagvattenhantering riskerar att begränsa möjlighe-
terna till utbyggnad av nya bostäder och verksamheter. Ett annat exem-
pel är hanteringen av sandödla och hasselsnok. ÖP saknar avvägningar 
utifrån livsmiljöer för arterna, vilket innebär att värdefulla nätverk av 
livsmiljöer skulle riskera att gå förlorade vid en byggnation i enlighet 
med planen. Ett genomförande enligt ÖP riskerar därmed att påverka 
bevarandestatusen för arterna negativt, vilket i sin tur kan påverka den 
fortsatta möjligheten för en utveckling av tätorten negativt. 

ÖP saknar riktlinjer inom redan planlagda områden till stöd för till 
exempel bebyggelseförtätning samt för att långsiktigt bevara värdefulla 
utemiljöer obebyggda. 

Övriga alternativ
Under processen med FÖP Strömstad - Skee har planen bearbetats i 
ett antal ”varv” där förslag förkastats och tillkommit genom avvägning 
utifrån planeringsförutsättningar, kunskapsunderlag och dialog, se av-
snitt Processen.

Övergripande utbyggnadsstruktur enligt FÖP. 
Den övre bilden visar utbyggnad av Strömstad 
och den nedre utbyggnad av Skee.

Stare

Kebal

Mällby
Seläter
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Utredningsområde för ny bebyggelse

Utredningsområde för förtätning

Område för utveckling av centralorten 
Strömstad enligt ÖP Strömstad

Skee
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Område för tätortsutveckling av Skee
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 Planförslag

Planförslaget i korthet
Planförslaget bygger på en struktur där den grundläggande utgångs-
punkten är vilka områden som kan bebyggas och vilka områden som 
långsiktigt ska säkras och utvecklas som obebyggda områden.

Ny bebyggelse ska främst tillkomma i form av sammanhål-
len bebyggelse inom eller i anslutning till tätorterna Strömstad och 
Skee. Tätorterna ges därmed utrymme att både förtätas och att växa. 
All utveckling i dessa delar ska ske inom ramen för detaljplanering; 
antingen genom upprättande av detaljplaner inom de utvecklingsom-
råden som i nuläget är obebyggda eller genom en ändring av detaljpla-
ner med syfte att förtäta eller förändra bebyggelsen. All ny bebyggelse 
inom utvecklingsområden och inom befintlig bebyggelsestruktur ska 
anslutas till kommunalt VA.

En sammanhängande grönstruktur som inrymmer områden med 
höga natur- och kulturvärden och höga värden för närrekreation kring-
gärdar tätorterna, avgränsar bebyggelseområden från varandra samt 
ingår i en småskalig väv av obebyggda platser inom de byggda mil-
jöerna. Genom den sammanhängande grönstrukturen ges förutsätt-
ningar att stärka den gröna infrastrukturen och utveckla ekosystem-
tjänster till nytta för såväl människor som djur och växter. Se även 
Sammanfattning.

Miljöbedömningen och förslaget
Under processens gång har miljöbedömningen påverkat planens inne-
håll och utformning. Hur samverkan mellan planförslag och miljö-
bedömning har gått till redovisas under rubriken Processen. 

Följande bedömningar och ställningstaganden har haft en direkt 
koppling till miljöbedömningen i utformningen av planen:
• Sandödla och hasselsnok  

De skyddade arterna (enligt Artskyddsförordningen) utgör en 
viktig förutsättning för planeringen inom planområdet. Deras 
habitatnätverk och spridningssamband har analyserats och 
resulterat i att planen har anpassats för att så lite som möjligt 
påverka livsmiljöer och nätverk. De mest värdefulla habitaten och 
habitatnätverken för respektive art skyddas inom den utpekade 
grönstrukturen inom rekommendationen R5, områden med höga 
natur- och/eller närrekreationsvärden.  
 Efter samrådet utvecklades kunskapsunderlaget vilket bland 
annat innebar att rekommendationen R5 utökades väsentligt 
inom Kebal/Seläter och att utvecklingsområdet för bostäder 
sydost om Seglarbyn liksom utvecklingsområdet för bostäder 
på Gåseberget togs bort med hänsyn till de skyddade arterna. 
Inom strukturen för R5 kompletterades även planen med ett 
område för samlade skyddsåtgärder för de båda arterna. 

Efter utställning har R5 åter justerats så att rekom-
mendationen fokuseras till de ytor som har dokumenterade 
höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för 
skyddade arter. Delar av R5 redovisades istället som R6 
(område av betydelse för landskapsbild och friluftsliv). 

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

Om livsmiljöer för arter som är strikt 
skyddade enligt artskyddsförordningen, 
t ex sandödla och hasselsnok, riskerar 
att påverkas av exploateringsföretag 
(exempelvis vid genomförandet av en 
detaljplan) ska skyddsåtgärder genom-
föras så att gynnsam bevarandestatus 
bibehålls för den art som berörs.
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Kunskapsunderlaget om de skyddade arterna har fördju-
pats ytterligare efter utställningen och kommunen ska arbeta 
vidare med artskyddsfrågan efter FÖP antagits. Säkerställandet 
av ett genomförande av åtgärder, liksom en konkretisering av 
vilka åtgärder och skötselinsatser som bör göras adresseras till 
Naturvårdsplanen. Åtgärderna ska genomföras i den omfattning 
som krävs för att bevarandestatusen för respektive art inte ska 
försämras vid ett genomförande av FÖP eller av de kumulativa ef-
fekterna som det kan föra med sig. Se även kapitel Fortsatt arbete.

I det fall utvecklingsområden för bebyggelse berör habitat 
lyfts behovet av hänsyn fram i riktlinjerna för det aktuella områ-
det. Planen har också en generell rekommendation kopplat till 
artskydd och hanteringen av artskyddet i detaljplaneprocesser. 

• Områden med höga naturvärden enligt kommunens natur-
vårdsplan har tillsammans med kompletteranade naturvärdes-
inventringar legat till grund för utformning av planförslaget. 
Inom områden med dokumenterat höga naturvärden är planen 
huvudsakligen utformad så att dessa redovisas som en del av grön-
strukturen, det vill säga områden som på lång sikt ska bevaras 
obebyggda. Inom ett fåtal områden kan utveckling av ny bebyg-
gelse påverka utpekade värden. Detta lyfts då upp i riktlinjerna för 
området som en fråga att hantera i kommande detaljplaneprocess.

Efter utställning har utvecklingområdena Mellbyhöjd östra 
och Mariedal tagits bort, bland annat med hänsyn till natur- och 
frilufts-/rekreationsvärden. Områdena redovisas istället som en del 
av grönstrukturen. 

• En kartläggning av befintliga och potentiella ekosystem-
tjänster har gjorts i de tätortsnära delarna av planförslaget. 
Kartläggningen ligger till grund för utformningen av den sam-
manhängande grönstrukturen. Följande ekosystemtjänster har 
prioriterats vid utformning av planförslaget: 
 - Ekosystemtjänster kopplade till vatten (rekreation, friluftsliv,   
   kommunikation, livsmedelsförsörjning, dagvatten mm) 
 - Ekosystemtjänster kopplade till friluftsliv och närrekreation 
 - Ekosystemtjänster kopplade till stora träd  
 - Pollinering 

Påverkan och konsekvenser av planförslaget

Bebyggelse
Planförslaget innebär en möjlig framtida utbyggnad av 1200- 2000 nya 
bostäder inom utpekade utvecklingsområden utöver de bostäder som 
är föreslagna i pågående detaljplaner (se Planförslaget under rubriken 
Bebyggelse/Bostäder). Det innebär ett större antal bostäder än vad som 
krävs för att möta det bedömda behovet fram till 2050. Därmed finns 
förutsättningar att i riktlinjer för bostadsförsörjningen styra vilka om-
råden som ska prioriteras utifrån aktuellt behov. För några av utveck-
lingsområdena görs en prioriteringsordning för utbyggnad i syftet att 
få en sammanhållen bebyggelseutveckling med goda förutsättningar att  
integrera ny bebyggelse med befintliga strukturer och områden.

Utvecklingsmöjligheterna till nya bostäder hålls samlad, inom eller 
i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Planen begränsar därmed 
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möjligheterna till ny, spridd bebyggelse utanför befintliga bebyggelse-
grupper.

Planen ger också förutsättningar för en utveckling av verksamheter 
och besöksanläggningar som är viktiga delar av Strömstads näringsliv. 

Möjligheten till utveckling av Skee begränsas bland annat av över-
svämningsrisk vid höga vattennivåer i Vättlandsån och Grålösbäcken, 
trafikbuller, behov av närrekreation, höga naturvärden, värdefull kul-
turmiljö och ett värdefullt odlingslandskap. Då det är ett starkt sam-
hällsintresse att även Skee får möjlighet att utvecklas föreslås en utbygg-
nad som ger förutsättningar för samhället att växa ihop. Det innebär 
utvecklingsområden i de nordöstra delarna av samhället, men med 
fokus på att utveckla bebyggelse mellan de centrala delarna av samhäl-
let och förskolan. I dessa delar, söder om centrala Skee kommer den 
planerade bebyggelsen delvis ligga inom område av riksintresse för kul-
turmiljö. Ett av utvecklingsområdena kommer även att ta bruknings-
värd jordbruksmark i anspråk. Inom det föreslagna utbyggnadsområdet 
för bostäder och verksamheter i den så kallade Triangeln finns risk för 
översvämningar vid höga flöden i Vättlandsån samt påverkan av trafik-
buller från E6:an. Vid bedömning av alternativa lokaliseringsalternativ 
är slutsatsen ändå att detta förslag sammantaget innebär minst negativ 
påverkan. Riskerna för översvämning och bullerpåverkan ska studeras i 
kommande planprövning och särskilda åtgärder kan komma att krävas. 

En förutsättning i planen är att alla föreslagna utvecklingsområ-
den ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA). Ny bebyg-
gelse utanför samlad bebyggelse ska i första hand kopplas till kom-
munalt VA där det är möjligt i annat fall prövas möjligheten till en 
enskild avloppsanläggning i enlighet med de krav och riktlinjer som 
finns i miljöbalken och i kommunens riktlinjer. Utgångspunkten är att 
enskilda avlopp ska utföras med hög skyddsnivå. Då planen föreslår en 
begränsad utbyggnad av bostäder utanför samlad bebyggelse bedöms 
påverkan av tillkommande enskilda avlopp som liten. Det begränsar 
också risken för fragmentering av sammanhängande, huvudsakligen 
obebyggda landskapsavsnitt och naturområden av värde för friluftsliv 
och landskapsbild mm.

Trafik
Att utveckla framkomligheten med cykel inom centrumområdet samt 
mellan centrum och bebyggelseområden i stadens utkant är nödvän-
digt för att begränsa bilberoendet inom planområdet och begränsa 
risken för negativa konsekvenser i form av ökade utsläpp och risk för 
bullerstörningar. Ett sammanhängande nät av cykelvägar ger bra för-
utsättningar för till exempel cykelpendling till arbetet och ger säkrare 
trafikmiljöer för barn och ungdomar. Prioriteringar och genomförande 
av utbyggnad av cykelvägar av utbyggnad hanteras i den kommun-
övergripande cykelplanen. Den i planen förslagna samlade bebyggelsen 
ger också goda förutsättningar för utbyggnad av kollektivtrafik, t ex en 
stadsbuss året runt.

I centrala staden pekar planen ut två prioriterade stråk viktiga för 
närrekreation, kuststråket och stråket runt Strömsvattnet. För att minska 
behovet att ta bilen till centrum är en del av syftet med stråken att 
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utveckla dem med avseende på trygghet, attraktivitet och tillgänglighet 
för att öka förutsättningarna att på ett säkert sätt ta sig fram till fots och 
med cykel. Entréplatserna/infartsparkeringarna vid Oslovägens han-
delsområde och vid södra infarten ligger i anslutning till stråken. En 
utveckling av dessa platser ökar ytterligare förutsättningar att begränsa 
biltrafiken in i centrum.

Vid en utbyggnad i Skee är det viktigt att studera gång- och cykel-
sambandet mellan den befintliga bebyggelsen och den nya föreslagna 
bebyggelsen i södra Skee. 

Det är viktigt att i detaljplaner studera övergripande behov av gång- 
och cykelsamband, ge förutsättningar för gång- och cykelvägar samt 
planera för strategiskt placerade hållplatser för kollektivtrafik.

Vattenområden
Planen föreslår två områden för utveckling av hamnverksamhet:
• Område 75 - Strömstads hamn 
• Område 76 - Starekilen
En utbyggnad av hamnverksamhet innebär risk för betydande miljöpå-
verkan. Se vidare under avsnittet Betydande miljöpåverkan samt avsnit-
ten Miljökvalitetsnormer och Behandling av strandskyddsområden.

Strategiskt viktiga områden för fördröjning och rening av dagvatten 
ingår som en del av rekommendationen R5 med höga natur och/eller 
närrekreationsvärden. Vid en utveckling för denna funktion behöver 
eventuell påverkan på recipienterna utredas så att vattendragens höga 
naturvärden och funktion som lekområden för fisk inte går förlorade. 
Läs mer under rubriken Hälsa och säkerhet- risk för skred, översvämning 
och erosion.

Naturmiljö
Sandödla och hasselsnok är i Sverige hotade arter (Artdatabanken 2020) 
som förekommer inom planområdet och som riskerar att påverkas ne-
gativt av ett genomförande av FÖP. Arterna bedöms i ett nationellt 
perspektiv ha en högst påtaglig risk att försvinna från landet enligt den 
senaste publicerade rödlistningsbedömningen där de klassificerades 
som Sårbara (VU). 

Förekomsterna av sandödla i Strömstads kommun är i dagsläget 
helt isolerade från övriga förekomster i landet. Den lokala bevaran-
destatusen för sandödla i Strömstad är således helt avhängig dess totala 
populationsstorlek vilken i sin tur är starkt beroende av mängden livs-
miljö och vilken kvalitet livsmiljöerna har med avseende på fortplant-
ningsmiljöer. Den lokala bevarandestatusen är därmed utom allt tvivel 
ogynnsam för sandödla i Strömstads kommun. 

Det allra största habitatnätverket för sandödla ligger centralt i FÖP-
området. Sandödlan har dock aldrig påträffats i detta nätverk trots flera 
försök att hitta arten. 19 av habitatnätverken i Strömstads kommun har 
en dokumenterad förekomst av sandödla. Dessa finns främst i anslut-
ning till södra infarten till Strömstad, längs Bålerödsvägen samt norr 
om Seläter (huvudsakligen utanför FÖP-området).

För sandödla innebär ett genomförande av FÖP endast mycket 
begränsade förluster av livsmiljö. Det finns dock en uppenbar risk 
att även minimala habitatförluster kommer påverka bevarandestatu-

Föreslagna områden för utveckling av hamn 
markerade med mörkblå färg.

Strömstad

Skee

Stare
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sen negativt med hänsyn till att populationen är isolerad. Läs mer i 
Artskyddsutredning för FÖP Strömstad - Skee, Calluna, 2019 (Bilaga 7).

Hasselnokens utbredning inom Strömstads kommun ingår i ett sam-
manhang som sträcker sig från Varberg i söder upp längs Oslofjordens 
kustland i norr. För hasselsnoken bedöms den lokala populationen i 
Strömstads kommun hamna i kategorin Sårbar (VU), vilket är samma 
kategori som gäller för landet som helhet. 

För hasselsnok visar habitatnätverksanalysen att det inom 
Strömstads kommun förekommer gott om ytor med såväl artens livs-
miljö som habitatnätverk (över 1200 ytor). Trots detta är det bara i 18 
av nätverken som hasselsnok hittills påträffats med säkerhet, men arten 
är svår att inventera. Det största habitatnätverket inom planområdet 
för FÖP med fynd av hasselsnok finns i Kebal. Större nätverk med 
potentiella livsmiljöer finns dock även i området kring Bohusleden 
samt på Erlandseröd, men här utan kända förekomster av djur. Det 
bedöms utifrån mängden habitatnätverk finnas goda förutsättningar 
för att i Strömstads kommun kunna vända trenden för hasselsnok från 
ogynnsam till gynnsam.

För hasselsnok är den största och mest uppenbara effekten av ett 
genomförande av FÖP att arten förlorar livsmiljöer, även om de ytor 
som berörs av tätortsutveckling i planförslaget motsvarar en begränsad 
andel av de kända och potentiella livsmiljöerna för hasselsnok i kom-
munen.

Utöver förlust av livsmiljö innebär bostads- och verksamhetsutveck-
ling mer trafik på befintliga vägar och att fler vägar byggs. Det medför 
för hasselsnok att det skapas nya barriärer mellan kvarvarande livsmil-
jöer och att fler djur riskerar att dödas när de försöker ta sig över vägar. 
Barriäreffekterna ökar generellt med ökad trafik. Igenväxning och frag-
mentering är kumulativa effekter som successivt försämrat för hassel-
snokens lokala bevarandestatus i Strömstad. Förtätning av den befint-
liga bebyggelsestrukturen med större andel bebyggd och hårdgjord 
yta inom ramen för gällande detaljplaner kan medverka till ytterligare 
kumulativa effekter och ytterligare ytförlust av livsmiljöer. Läs mer i 
Artskyddsutredning för FÖP Strömstad - Skee, Calluna, 2019 (Bilaga 7).

Livsmiljöer för de skyddade arterna sandödla och hasselsnok har 
påverkat planens utformning och genomförd habitatnätverksanalys 
tillsammans med kompletterande artskyddsutreding har utgjort under-
lag. Utifrån analysen har habitat och -nätverk kategoriserats i tre risk-
klasser bl a utifrån kända förekomster av arterna, se tabell Riskkategorier 
Hasselsnok/sandödla. Områden inom riskklass 1 har huvudsakligen 
undantagits från exploatering. Vattentornsberget i Strömstad utgör 
liksom centrala Mällbyhöjden ett undantag, läs mer under rubriken 
Betydande miljöpåverkan.

Livsmiljöerna och nätverken mellan dem har dock en omfattande 
utbredning inom planområdet, vilket innebär att ett flertal utvecklings-
områden för bebyggelse i större eller mindre omfattning kan komma 
att påverka livsmiljöer och/eller nätverk inom riskklasserna 2 och 3 för 
någon eller båda arterna. Även dessa områden beskrivs under rubriken 
Betydande miljöpåverkan. 

Riskkategorier
Sandödla/Hasselsnok

Kategori 1 
Uppenbar risk för att exploatering är 
otillåtlig inom området utan fung-
erande skyddsåtgärder.   
Inom dessa områden har observationer 
av arten gjorts. 

Kategori 2 (finns endast för sand-
ödla)
Det är troligt att exploatering inom 
området är otillåtlig utan fungerande 
skyddsåtgärder.   
Området har stor potential att kunna 
nyttjas av sandödla men det är oklart 
om arten förekommer inom livsmiljö-
erna här. 

Kategori 3 
Det finns en möjlig risk att exploate-
ring inom området skulle kunna vara 
otillåtlig utan fungerande skyddsåt-
gärder.   
Det finns förutsättningar för att sand-
ödla/hasselsnok skulle kunna före-
komma i området men sannolikheten 
bedöms vara ganska liten i dagsläget. 
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I FÖP redovisas ett område för samlade skyddsåtgärder. Området 
omfattar stora delar av de markområden som innehåller de mest vär-
defulla habitatnätverken för arterna. Inom detta område behöver kva-
liteten av nuvarande livsmiljöer förstärkas med skötsel och åtgärder för 
att öka kontakten mellan livsmiljöer, vilket syftar till att utöka nätver-
ken. Med ett långsiktigt säkerställande av de kvarvarande, fungerande 
livsmiljöerna inom utpekad grönstruktur bedöms det för hasselsnok 
finnas potential att förstärka spridning mellan livsmiljöer, höja kva-
liteten och i viss utsträckning även skapa nya habitat eller restaurera 
tidigare funktionella livsmiljöer. För sandödla innebär säkerställande 
av samlade skyddsåtgärder att negativa konsekvenser av barriäreffek-

Livsmiljöer för sandödla. Kategori 1 (röd), kategori 2 (orange) och kategori 3 (gul) samt habitatnätverk (röd skraffering).
Utvecklingsområden i planen redovisas med lila skraffering där de områden som idag är obebyggda redovisas med tjockare 
kontur. Område för samlade skyddsåtgärder redovisas som grön yta.
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Livsmiljöer för sandödla. Kategori 1 (röd) och kategori 3 (gul) samt habitatnätverk (röd skraffering).Utvecklingsområden 
i planen redovisas med lila skraffering där de områden som idag är obebyggda redovisas med tjockare kontur. Område för 
samlade skyddsåtgärder redovisas som grön yta.

ter inom området kan minimeras. Åtgärder inom området kommer 
att förstärka möjligheterna för artens långsiktiga överlevnad där den är 
som mest utsatt idag. Läs mer i Artskyddsutredning för FÖP Strömstad - 
Skee, Calluna, 2019 (Bilaga 7).

De samlade skyddsåtgärderna ska specificeras och säkerställas i 
naturvårdsplanen och genomföras med stöd i denna. 

En avstämning mot kunskapsunderlaget för artskydd ska alltid 
göras i ett tidigt skede av samtliga detaljplaneprocessen för att avgöra 
om det finns behov av hantering av artskyddsfrågan. Potentiella livs-
miljöer för sandödla och hasselsnok kan dock finnas även om de inte 
uppmärksammats i habitatnäverksanalyserna. Naturvärdesinventering 
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ska genomföras vid uppstart av samtliga detaljplaneprocesser inom 
tidigare oexploaterade områden. Därmed riskerar inte artskyddsfrågan 
att förbises.

Utöver påverkan på livsmiljöer för skyddade arter finns utvecklings-
områden som innefattar andra typer av värdefull naturmiljö vilka ris-
kerar att påverkas negativt av byggnation. Behov av hänsyn till natur-
miljöerna anges även här som riktlinjer i planförslagets beskrivning 
av respektive område. Följande områden innefattar naturvärden som 
behöver beaktas:
• Område 51 - Rådhusberget  innefattar naturvärden i form av en 

groddamm med omgivande skogsområde. I planen redovisas detta 
område som R5. Detaljplanearbete pågår dock för Rådhusberget. 

• Område 7 - Vattentornsberget i Skee ingår i den regionala värdetrak-
ten för ek som har sin värdekärna i ekskogarna kring Skee kyrka. 

• Område 50 - Canning, 76 - Starekilens hamnområde, 45 - Lagunens 
camping, 46 - Daftö camping och 47 - Bjälveröds camping berörs 
av strandskydd. Läs mer om dessa under rubriken Behandling av 
strandskyddsområden. 

Påverkan på värdefull natur, till följd av exploatering, bedöms som 
helhet bli liten då värdefulla naturtyper är beaktade i planen genom 
rekommendationen R5. 

Friluftsliv och rekreation
Planförslaget redovisar en struktur av områden med höga natur- och/
eller närrekreationsvärden såväl i form av finmaskig grönstruktur inom 
planlagda områden i Strömstad och Skee som i storskaliga naturområ-
den utanför den byggda miljön. Strukturen för närrekreation innefattar 
för Strömstad följande större värdefulla områden:
• Nötholmen
• Hällekind
• Erlandseröd
• Tjärndalen
Dessa länkas samman genom flera stråk som omgärdar och avgränsar 
bebyggelseområden. Tre större stråk är av stort värde för närrekreation 
Dessa är följande:
• Kuststråket
• Stråket längs Strömsvattnet
• Stråket längs Bohusleden
I de centrala delarna av Strömstad fyller bergen en viktig funktion. Dels 
som utsiktsplatser, dels för stadsbilden och möjligheten att orientera sig 
i staden. Planen redovisar följande berg inom rekommendationen R5, 
för att långsiktigt säkra dem som obebyggda:
• Korpeberget
• Röseberget
• Valemyrsberget 
Utpekade miljöer består därmed av varierande naturtyper. Deras vär-
den för närrekreation bidrar tillsammans med andra befintliga och 
potentiella ekosystemtjänster till en attraktiv livsmiljö för boende och 
besökare. Genom att i planförslaget lyfta fram och skydda befintliga 

De utvecklingsområden för bebyggelse som kan 
påverka naturvärden (utöver skyddade arter 
enligt artskyddsförordningen) redovisas med 
rött.

Strömstad

SkeeStare

Kebal

Seläter Mällby
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grönytor kan kommunen stå bättre rustad inför ett förändrat klimat, 
där bland annat ökade mängder nederbörd kan väntas. För att göra 
närrekreationsområdena tillgängliga från bebyggda områden ger plan-
förslaget riktlinjer kring t ex passager och bevarande av särskilda land-
skapselement inom områdena. 

Rekommendationen R6 omfattar de större, huvudsakligen obe-
byggda områden som kringgärdar Strömstad och Skee. Genom denna 
rekommendation begränsas risken för fragmentering av sammanhäng-
ande landskapsavsnitt. 

Inom följande områden ger FÖP andra riktlinjer än tidigare ställ-
ningstaganden:
• Motionsslingan vid Prästängen pekas i planförslaget ut som ett 

värdefullt rekreationområde. Idag är Prästängen planlagt för verk-
samheter men i planförslaget redovisas kvarvarande byggrätt som 
område med höga natur- och närrekreationsvärden, vilket innebär 
att det även fortsättningsvis föreslås nyttjas som friluftsområde. 

• Rådhusberget identifieras som skyddsvärd tätortsnära natur i kom-
munens naturvårdsplan (2006, rev 2008). Området redovisas i 
FÖP som utbyggnadsområde för bostäder. Detaljplaneprocess 
pågår. De obebyggda delarna av Rådhusberget utgör skolnära 
utemiljö. Dammen med kringliggande skogsdunge undantas från 
utvecklingsområdet och redovisas i FÖP som område med höga 
natur- och/eller närrekreationsvärden genom rekommendationen 
R5. 

• Vattentornsberget i Strömstad är ett tätortsnära rekreationsområde 
för strömstadsborna och utgör skolnära utemiljö. En mindre del, 
vilken utgör möjlighet till byggnation längs en befintlig gata som 
idag är enkelsidigt bebyggd, redovisas i planen som utbyggnads-
område för bostäder. Övriga delar av berget redovisas som R5. 

• Vattentornsberget i Skee är ett tätortsnära rekreationsområde. 
Området redovisas i FÖP som utvecklingsområde för bostäder. 

Ny bebyggelse på Rådhusberget och Vattentornsberget i Strömstad 
motiveras av att områdena ligger centralt i Strömstad stad vilket gör 
att förtätningvärdena, så som att behovet av bil kan minska, befintlig 
infrastruktur användas och samordningsvinster göras, väger över risken 
för de förlorade natur- och närrekreationsvärdena. Detsamma gäller för 
Vattentornsberget i Skee utifrån sitt centrala läge i samhället. 

Riktlinjer beskrivs i planförslaget för respektive område i syfte att 
begränsa de negativa konsekvenserna av exploatering samt lyfta möj-
ligheten att bevara och nyttja delar av områdena för närrekreation. 
Riktlinjerna bedöms tillsammans med den redovisade grönstrukturen 
sammantaget innebära goda förutsättningar att långsiktigt tillgodose 
behoven för rekreation och friluftsliv.

Kulturmiljö
Följande områden med höga kulturhistoriska värden berör plan-

området:
• Skee - Folkestad Riksintresse för kulturmiljövård sammafaller till 

stora delar med avgränsningen för kommunal värdefull kultur-
miljö. För beskrivning och behandling av kulturmiljövärderna se 
avsnitt Förenlighet med riksintressen. 

Vattentornsberget, Strömstad

Vattentornsberget, Skee

Vattentorns-
berget

Vattentorns-
berget

Skee

Området som innefattar motionsslingan vid 
Prästängen föreslås värnas som område för 
närrekreation, trots att gällande detaljplan 
delvis reglerar marken som kvartersmark för 
verksamhet.

Prästängen
motionsspår

Erlandseröd

Rådhusberget

Rådhusberget

Strömsvattnet

Strömsvattnet

Hålkedalskilen
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• Blomsholm. Riksintresse för kulturmiljövård. Planen innefattar en 
begränsad del av riksintresset, vilket i sin helhet ryms inom rekom-
mendationen R6, med en restriktivitet för ny bebyggelse. Befintlig 
bebyggelse finns i mycket begränsad omfattning inom området. 
Planen bedöms inte påverka riksintresset negativt. Se även avsnitt 
Förenlighet med riksintressen.

• Bebyggelsen i delar av centrala Strömstad. Kommunal värdefull 
kulturmiljö. Genom bestämmelsen R7b ges ökade möjligheter att 
beakta de kulturhistoriska värdena vid kommande detaljplaneänd-
ringar i de centrala delarna av staden. Planen ger riktlinjer kring 
förtätning inom befintliga bebyggelsekvarter som inom kulturmil-
jön ska beaktas tillsammans med riktlinjer i Byggnadsinventering 
i centrala Strömstad (Bohusläns museum, 2014) och riktlinjer i 
Strategi för stadens miljö (2013) för att ge stöd för bevarande av de 
kulturhistoriska värdena inom miljön som helhet. 

• Galärvägen utgör en kommunal värdefull kulturmiljö. Den sträck-
er sig inom planområdet längs Strömsvattnet. Inom planområdet 
utgör Galärvägen en immateriell kulturlämning, där terrängen är 
platsen för en händelse. Stråket omfattas i planen av rekommen-
dationen R10, Vattenområde med höga naturvärden och påverkas 
inte negativt. 

Planens utvecklingsområden är lokaliserade för att undvika kända 
fornlämningar. Inom följande utvecklingsområden, som i nuläget inte 
är planlagda kan hänsyn till fornlämningar behöva tas för att dessa inte 
ska påverkas negativt: 
• 30 - Norra Bastekärr
• 23 - Södra området vid Skee förskola
• 22 - Berget sydost om förskolan
• 45 - Lagunen camping och stugor
• 1 - Norra Källviksdalen
Behovet av att beakta fornlämningar lyfts för dessa områden fram som 
riktlinjer för respektive område. Vid fortsatt planering kan krav på ar-
keologisk utredning bli aktuellt, liksom inventering och bedömning av 
värdet av andra kulturlämningar som hägnader och liknande objekt. 
Det kan komma att ställas krav på arkeologiska utredningar även i 
andra planer. Beslut om detta tas i samråd med Länsstyrelsen när en 
detaljplan tas fram.

För följande områden hanteras kända fornlämningar i pågående 
detaljplaneprocesser:
• 55 - Lilla Åseröd
• 54 - Mällby gård
• 40 - Seläters camping 

En arkeologisk förundersökning har gjorts i område 50, Canning. 
Arkeologisk utredning kommer även att genomföras i detaljplanen för 
76 - Starekilens hamnområde. 

Planen hindrar genom rekommendationerna R4, R5, R6 och R7a 
spridd bebyggelse med okänslig placering i landskapet. Utom detalj-
plan ges rekommendationer om utformning och placering av enstaka 
ny bebyggelse i syfte att behålla karaktären i kulturlandskapet. Påverkan 
på, och konsekvenser för kulturlandskapet, bedöms därmed som helhet 
bli liten. 

Utvecklingsområden där hänsyn behöver tas 
till kända fornlämningar (röd markering). 
För områden med röd kontur hanteras frågan 
i pågående detaljplaneprocesser.

30

23

22

45

1

55

54
40

50

76
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Jordbruksmarkens areal
Jordbruksmark i Strömstads kommun: 
ca 4735 ha
Jordbruksmark inom planområdet: 
ca 400 ha

Jordbruksmarken utgör ca 10% av 
kommunens landyta.

(Källa: Jordbruksverkets redovisning av 
stödberättigad jordbruksmark.)

Ett genomförande av FÖP innebär att 
totalt ca 28 ha jordbruksmark tas i 
anspråk.

Jordbruksmark
Stora delar av jordbruksmarken säkras genom geografiska rekommen-
dationer i planen. Huvudprincipen i de generella rekommendationerna 
är också att ny bebyggelse inte skall tillkomma på brukningsvärd jord-
bruksmark och inte heller lokaliseras så att jordbruk och djurhållning 
försvåras.

Planförslaget medger en utbyggnad av bostäder och verksamheter 
som tar jordbruksmark i anspråk på tre platser inom planområdet, samt-
liga i Skee. En utbyggnad inom utvecklingsområdet Norra Bastekärr 
innebär en negativ påverkan lokalt, då ett relativt stort område (16 ha) 
med brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för verksamheter. 

I övrigt är det mindre områden av jordbruksmark söder om samhäl-
let som tas i anspråk (ca 12 ha jordbruksmark fördelat inom 4 utveck-
lingsområden).

I Strömstad redovisas förutsättningar att utveckla stadsnära odling 
inom områden som idag inte utgör jordbruksmark. Det kan medverka 
till att begränsa de negativa konsekvenserna som ett ianspråkstagande 
av jordbruksmark innebär och till att stärka odlingslandskapets ekosys-
temtjänster in i den byggda miljön, om än i begränsad skala.

Sammantaget innebär ett genomförande av FÖP att ca 28 ha jord-
bruksmark tas i anspråk. Påverkan bedöms i ett kommunalt/regionalt 
perspektiv vara liten/måttlig.

Inom följande utvecklingsområden innebär ett genomförande att 
jordbruksmark tas i anspråk:
•   30 - Norra Bastekärr
Område 30 - Norra Bastekärr utgör en framtida resurs för verksamhets-
utveckling och bedöms vara en lämplig förlängning av det befintliga 
verksamhetsområdet på Bastekärr (31). Marken utgörs idag i sin hel-
het av jordbruksmark. Den ingår i ett sammanhang med område 31, 
som är planlagt för verksamheter, men som i nuläget endast delvis är 
utbyggt. Resterande delar av planområdet nyttjas som jordbruksmark. 
Utbyggnad av verksamhetsområde i enlighet med FÖP innebär att ett 
större sammanhängande område med jordbruksmark tas i anspråk i sin 
helhet (se karta). Områdets lokalisering utmed väg E6 ses som lämpligt 
och attraktivt för verksamhetsetablering. 

Området är utpekat i ÖP som den enda lämpliga utvecklingsre-
sursen för industriell verksamhet i kommunen som helhet. I samband 
med ÖP-processen studerades områden kring samtliga mot längs E6:an 
utifrån trafik- och logistikförutsättningar, landskapsbild, byggbarhet, 
påverkan på jordbruksmark, tillgång till vatten- och avlopp samt ett 
antal övriga påverkansaspekter. Bastekärr bedömdes i denna process 
som den enda rimliga markresursen att utreda vidare. Läget invid E6, 
vilket innebär god tillgänglighet och ett redan bullerpåverkat område är 
motiv för lokaliseringen samt att det är beläget i anslutning till planlagt 
område för verksamhetstomter i Bastekärr (31). Att förlägga en fort-
sättning av verksamhetsområdet här stärker samhällsbildningen med 
arbetsplatser. Närheten till buss- och tågstationen ger bra förutsätt-
ningar för arbetspendling. 

Ett ianspråkstagande av jordbruksmarken inom område 30 - Norra 
Bastekärr innebär en förlust av ca 16 ha jordbruksmark, vilket kan få 
en relativt stor påverkan för jordbruksmark lokalt inom Skee eftersom 

Utvecklingsområden (röd kontur) som tar 
jordbruksmark (gula ytor) i anspråk.

30

32

21
22

23

Påverkan på jordbruksmark sett till planom-
rådet som helhet.
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jordbruksmarken i det berörda området består av högproduktiv åker-
mark och ytorna är relativt stora och sammanhängande. När marken 
bebyggs förlorar den sitt brukningsvärde och finns inte tillgänglig för 
framtida odlingsbehov. Även om området utgör en relativt liten andel 
av kommunens jordbruksmark, bidrar ett ianspråktagande av bruk-
ningsvärd jordbruksmark generellt till att den totala ytan som är till-
gänglig för odling minskar. Tillsammans med en liknande utveckling 
på andra platser och med den osäkerhet som klimatförändringar för 
med sig både avseende möjligheten till lokal produktion och möjlighe-
ten att importera livsmedel finns risk för kumulativa effekter, som på 
sikt kan påverka förutsättningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning 
negativt.   

Området ses som en markresurs för verksamhetsutveckling för 
kommunen som helhet. Att upprätta en detaljplan för området är aktu-
ellt först när det redan planlagda området 31- Bastkärr är fullt utbyggt 
och då efterfrågan på mer verksamhetsmark gör en sådan planläggning 
angelägen. 

I kanten av området finns livsmiljöer för sandödla samt fornläm-
ningar, vilket behöver beaktas i kommande detaljplanering.
• 32 – Triangeln (norra delen) 
• 21 – Norra området vid Skee förskola
• 22 - Berget sydost om förskolan
• 23 - Södra området vid Skee förskola

Att ge Skee samhälle möjlighet att växa och utvecklas är ett väsent-
ligt samhällsintresse. Då en förskola nyligen har byggts på jordbruks-
mark söder om samhället är bedömningen att det är lämpligt att 
samhället växer ihop med förskolan och den övriga befintliga bebyg-
gelsen söderut. Att samla ny bebyggelse är också viktigt på för att på 
ett funktionellt sätt bygga infrastruktur som knyter ihop och förstär-
ker samhällsstrukturen.  Den sammanhängande jordbruksmarken som 
utgör ett storskaligt, öppet landskapsrum norr om väg 164 och öster 
om samhället skyddas genom rekommendationen R4, jordbruksmark. 
Väg 164 tillsammans med de topografiska förhållandena, förskolan och 
den omgivande, spridda bebyggelsen gör sammantaget att jordbruks-
marken i det slutna landskapsrummet är avskuret från den samman-
hängande jordbruksmarken. Ett ianspråkstagande av jordbruksmarken 
inom områdena 32, 21, 22 och 23 bedöms ur ett lokalt perspektiv ha 
en liten påverkan eftersom områdena är små och jordbruksmarken i det 
berörda området redan i nuläget är fragmenterad. Totalt innebär bygg-
nation inom dessa båda områden en förlust av ca 12 ha jordbruksmark 
(exklusive den del av område 21 som redan idag är bebyggd). I planen 
görs därmed avvägningen att samhällsintresset av en bebyggelseutveck-
ling i denna del överstiger skadan av exploatering på jordbruksmarken. 

En bebyggelseutveckling i Skee begränsas av ett flertal förutsätt-
ningar så som bullerpåverkan från väg E6,  risk för översvämning och 
skred samt höga natur- och kulturmiljövärden. De utpekade utveck-
lingsområden bedöms utifrån en sammanvägning av förutsättningar, 
behov och begränsningar utgöra den strategiskt mest lämpade sam-
hällsutvecklingen med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 
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Landskapsbild/Stadsbild
Stadens silhuett, Skees samhällsbild och upplevelsen av landskapet kom-
mer att påverkas vid ett genomförande av planen. Påverkan på staden 
sker i form av tillkommande bebyggelse som ger en bebyggd silhuett på 
delar av staden som i nuläget utgör obebyggda berg. Den sker också i 
form av att högre byggnader än vad som traditionellt tillåts i de centrala 
delarna av staden. Höga byggnader och byggnader i topografiskt expo-
nerade lägen ger en påverkan på stadsbilden dels från havet men också 
inifrån stadens bebyggda miljö. Om flera områden bebyggs som ligger 
högt i terrängen eller om höga byggnader tillåts på flera platser kan 
kumulativa effekter uppstå och de ursprungliga siluetten kan bli svår 
att utläsa. I planen görs bedömningen att stadens silhuett ska tillåtas 
att förändras inom vissa områden och under förutsättning att det inte 
får en påverkan på de värdefulla landmärken som fortsatt ska utgöra 
en väsentlig del av stadens silhuett - stadshuset, kyrkan, Korpeberget 
och Röseberget. De platser som i FÖP tillåts påverka stadsbilden i en 
större omfattning bedöms vara lämpliga lokaliseringar för att berika 
stadsbilden. För byggnader och bebyggelse som tillförs som en del av 
stadens silhuett ställs dock höga krav på utformning, kvalitet, funktion 
och skala för att de inte ska riskera att medföra negativa konsekvenser 
för stadsbilden. FÖP ger därmed riktlinjer kring behov av hantering av 
påverkan på stadsbilden i kommande planprocesser. 

De utvecklingsområden som tillåts påverka stadsbilden genom höga 
byggnader eller högt placerade byggnader är följande:
• 50 - Canning.
• 51 - Rådhusberget. Arbete med detaljplan pågår.
Se även avsnitt Risk för betydande miljöpåverkan.

Påverkan på stadsbilden kommer även att ske genom byggnation i 
enlighet med gällande detaljplan på Myren. 

I Skee är det främst ett av områdena som kan påverka samhällsbil-
den vid planens genomförande:
• 32 - Triangeln i Skee redovisas som ett område där högre byggna-

der är möjligt att pröva. Detta utifrån områdets strategiska läge.
Påverkan på samhälls- och landskapsbild ska prövas i detaljplan,
vilket anges i riktlinjerna för området.

För småskalig förtätning inom befintliga bebyggelsekvarter ger pla-
nen riktlinjer kring skala, höjd, karaktär och tillgång till grönområden 
för att anpassa förändringarna till stadsbilden. 

För de utvecklingsområden som innebär byggnation av bostäder 
eller verksamheter i tidigare obebyggda områden ger planen riktlinjer 
för lämpligt antal våningar med syfte att undvika negativ påverkan på 
landskapsbilden. 

Hälsa och säkerhet - trafikbuller och trafiksäkerhet
Ett av planens mål är att småstaden och det mindre samhällets kvalite-
ter skall nyttjas för att hålla en hög ambition kring livskvalitet. 

Inom planområdet följer kommunen riktlinjer enligt 
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Merparten av den 
föreslagna bostadsutvecklingen i 

Antagandehandling

Utvecklingsområden där påverkan på land-
skaps-/stadsbild behöver beaktas i detaljplane-
processen.

Strömsvattnet

50
51

32

Skee

Strömstad
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och runt Strömstads tätort ligger på långt avstånd från större vägar och 
det bedöms finnas goda förutsättningar att tillskapa bra boendemiljöer 
avseende buller. Vid Skee finns flera områden i anslutning till större 
vägar där bullerproblematiken kan antas vara större, vilket behöver 
beaktas i den kommande planeringen. Följande utvecklingsområden 
har ett läge i nära anslutning till större vägar: 
• 32 -  Triangeln
• 20 - Öster om väg 985
• 21 - Norra området vid Skee förskola
• 22 - Berget sydost om förskolan
• 23 - Södra området vid Skee förskola
• 4 - Område längs vägen mot Seläter

Barnperspektivet är en viktig utgångspunkt i planen. En förutsätt-
ning för att barn och ungdomar på egen hand skall kunna ta sig skolor 
och fritidsaktiviteter är en utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar. De 
prioriterade stråken är en av planens strategier, som bedöms bidra till 
att uppnå säkra, attraktiva och trygga miljöer. 

Hälsa och säkerhet - risk för skred, översvämning och erosion
Det finns idag en dagvattenproblematik vid Bojarbäcken och Mällby/
Ånnerödsbäcken där ökade flöden kan få konsekvenser på befint-
lig och tillkommande bebyggelse om inte frågan hanteras på en mer 
övergripande nivå genom att mjukmark utanför utpekade utvecklings-
områden sparas. I rekommendationen R5 redovisar planen sådana 
områden, som dels är viktiga att bevara för infiltration och som dels 
ger förutsättningar för åtgärder kopplade till dagvattenhantering, som 
t ex byggnation av dagvattendammar. De har en strategisk lokalisering 
i förhållande till föreslagna utbyggnadsområden och utmed befintliga 
vattendrag, se även Vattenområden.

Den befintliga bebyggelsen runt Vättlandsån drabbas redan 
idag vid höga flöden och här finns också en skredproblematik 
som behöver hanteras av kommunen. Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) har i en översiktlig 
stabilitetskartering redovisat ett område i Skee där risk för skred 
föreligger (riskklass 2). Området redovisas i delområdeskartan för 
Skee, samt under rubriken Hälsa och säkerhet/Översvämning och höga 
vattenstånd i bilaga 8 Intressen och anspråk. 

Följande områden bedöms utifrån dessa förutsättningar  beröras 
av risk för översvämning och/eller skred, vilket hanteras i riktlinjer 
för respektive område:

• 38 - Brovallen. Delar av området ligger inom riskområde för Skred.
I riktlinjerna för området anges att såväl geoteknisk undersökning
som en ny dagvattenutredning krävs vid planläggning av området
för att avgöra om  området är lämpligt för verksamhetsetablering,
vilken typ av användning som är lämplig och vilka åtgärder som
krävs för att det ska vara lämpligt.

En extra trumma (till höger i bild) byggdes 
i början av 2000-talet för att hantera höga 
flöden i Vättlandsån.

Utvecklingsområden med närhet till större 
vägar.
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• 32 - Triangeln. Triangeln som helhet ligger lågt på jordbruksmark 
med risk för översvämning. För att undvika skada vid en exploa-
tering krävs att marken höjs inom föreslaget utbyggnadsområde. 
Planen föreslår att de mer låglänta delarna av Triangeln (som an-
gränsar till utvecklingsområdet) nyttjas för dagvattenhantering och 
utvecklas som närrekreationsområde och/eller område för stadsnä-
ra odling. Vid en samordning av området som helhet där området 
för bebyggelse höjs, och kringliggande markområden utformas för 
att utjämna höga flöden finns förutsättningar att utveckla en god 
miljö för såväl verksamheter och bostäder som närrekreation.

• 21 - Norra området vid Skee förskola. En mindre del av området 
riskerar att påverkas av översvämning. Vid en exploatering behöver 
marken höjas eller ej bebyggas för att undvika skada. 

SMHI har i en beräkning kring ytnivåer vid extrema flöden i Vättlandsån 
och Strömsvattnet tagit fram en beräkning specifikt för Skee som anger 
nivåer för ny bebyggelse. En analys visar dock att såväl befintliga bostä-
der i centrala Strömstad som väg E6 i sträckningen förbi Skee och norr 
om samhället översvämmas vid dessa nivåer. Övergripande åtgärder 
kommer därför att krävas innan de nivåer som anges i SMHI:s be-
räkningar nås. Lämpliga åtgärder för att hantera översvämningar kring 
vattendragen behöver utredas vidare. De bostadsområden som föreslås 
i FÖP ligger med god marginal över område med risk för översväm-
ning, även i ett framtida scenario.

Inom rekommendationen R5 redovisar planen ett område för 
dagvattenhatering i ett stråk mellan inre delen av Strömsvattnet och 
Hålkedalskilen. Detta stråk utgör en markreserv för ett eventuellt fram-
tida behov av att genomföra en bypass, öppna en vattenpassage, för att 
begränsa konsekvenser av översvämning i centrala Strömstad och Skee 
om andra åtgärder inte visar sig vara tillräckliga. Ett genomförande av 
en bypass bedöms innebära risk för betydande miljöpåverkan. Behov av 
ett genomförande bedöms dock inte uppstå inom denna FÖP:s tidsho-
risont och dess genomförande konsekvensbedöms därmed inte i denna 
MKB.

Åtgärder för fördröjning av dagvatten och begränsning av flöden 
ger troligtvis störst effekt om de sker uppströms i Vättlandsån.

Hälsa och säkerhet - Förorenade områden
Planen redovisar två utvecklingsområden inom områden där det finns 
kända föroreningar i mark och/eller sediment. En exploatering av 
områdena förutsätter detaljplanering.  I samband med att detaljplaner 
upprättas ska miljötekniska markmiljöundersökningar tas fram enligt 
MIFO-modell och sanering ska säkerställas till föreslagen markanvänd-
ning genom planbestämmelser. Sanering av områdena innebär positiva 
konsekvenser för miljö och för människors hälsa.
• 6 - Grandalen föreslås som ett utbyggnadsområde för verksamheter. 

Området ligger i Mällby och har använts som upplag för tekniska 
förvaltningen och som brandövningsplats för räddningstjänsten. 

• 50 - Canning. Delar av området berörs av förorenad mark och 
bottensediment från tidigare industriverksamhet. 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Förenlighet med riksintressen
Miljöbedömningen utgår från beskrivning av riksintressen enligt bilaga 
8 Intressen och anspråk. Nedan följer en redovisning av de riksintressen 
som blir berörda av planens förslag samt hur de tillgodoses.

Riksintresse för naturvård, 3 kap 6 § MB
En stor del av planområdets yttre kustlinje och vattenområde, samt inre 
delen av Strömsvattnet, är av riksintresse för naturvård. Särskilt värde-
fulla naturområden inom riksintresseområdena omfattas därutöver av 
områdesskydd, så som nationalpark, naturreservat och strandskydd.

Föreslagen hamnverksamhet i Starekilen ligger till stor del inom riks-
intresseområdet ”Strömstads kust och innerskärgård” (NRO 14011). I 
föreslaget område finns redan bryggor, vilket innebär mindre risk för 
påtaglig skada än om helt orörda områden skulle tas i anspråk. Planen 
bedöms i dessa delar vara förenlig med riksintresset under förutsättning 
att en marinbiologisk utredning liksom inventering av naturvärdena 
på landområdet utförs och beaktas vid fortsatt planering. Det ska då 
kunna konstateras att åtgärderna kan utföras utan att marina värden 
eller höga naturvärden på land kommer till skada. 

Även området för hamnverksamhet i Strömstad hamn ligger till viss 
del inom riksintresset, också här är naturinventeringar en förutsättning 
vid upprättande av nya detaljplaner. 

Tre av campinganläggningarna inom planområdet; Lagunens cam-
ping och stugor, Daftö camping och Bjälveröds camping omfattas av 
riksintresset. Dessa anläggningar är sedan länge etablerade. För Lagunen 
och Daftö finns detaljplaner. Utvecklingsmöjligheter för anläggning-
arna påverkar huvudsakligen mark som redan är ianspråkstagen. För 
Bjälveröds camping finns idag ingen detaljplan. En avstämning mot 
riksintresset behöver därmed göras inom ramen för föreslagen plan-
läggning.

Fler åtgärder som skulle kunna skada värdena i riksintresseområdet 
”Strömstads kust och innerskärgård” är listade i tillhörande värdebe-
skrivning, se bilaga 8 Intressen och anspråk. 

Riksintresseområdet Strömsvattnet (NRO 14012) utgörs av ett 
stort öppet våtmarkskomplex med värdefulla strandängsmiljöer. 
Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ påverkan på riksin-
tresset.

Riksintresse för friluftsliv, 3 kap 6 § MB
Riksintresseområdet Norra Bohusläns kust - inre kustzonen (FO30:1) för 
friluftsliv omfattar planområdets västra del. Föreslagna bebyggelseom-
råden för bostäder samt turismverksamhet i anslutning till Kebal ligger 
helt eller delvis inom riksintresset. Planen bedöms vara förenlig med 
riksintresset då bebyggelseområdena i planförslaget har lokaliserats i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Större, sammanhängande frilufts-
områden säkerställs genom rekommendationen R5 och R6 i syfte att 
bevara dem obebyggda, ofragmenterade och med förutsättningar för 
utveckling som främjar deras värde för närrekreation och friluftsliv. 

I planförslaget föreslås även en utveckling av anläggningar för 
turismverksamhet längs med kusten, i höjd med Starekilen. Föreslagna 
områden för turismverksamhet är befintliga och ligger redan idag inom 

Utvecklingsområden (röda områden) som helt 
eller delvis ligger inom riksintresse för natur-
vård (grön skraffering).
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riksintresseområdet. Även förslaget om en utveckling av hamnverksam-
heten i Starekilen ligger inom riksintresset. Planförslagen och dess syfte 
samverkar med syftet med riksintresset och riskerar inte att skada eller 
påverka riksintresset negativt. 

Friluftslivets intressen har i hög grad varit vägledande och beaktats 
i planförslaget. Se även under rubriken Särskilda hushållningsbestäm-
melser 4 kap MB.

Riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap 6 § MB
Planområdets sydöstra del, vid Skee, omfattas av riksintresseom-

rådet Skee-Folkestad (O 45). Riksintresset beskrivs i bilaga 8 Intressen 
och anspråk. Planen redovisar fyra bebyggelseområden för bostäder som 
helt eller delvis ligger inom riksintresseområdet. 
• 20 - Öster om väg 985
• 21 - Norra området vid Skee förskola
• 23 - Södra området vid Skee förskola 
• 22 - Berget sydost om förskolan

Utvecklingsområdena bedöms inte påverka kärnvärdena i riksin-
tresset. De är lokaliserade i anslutning till befintlig bebyggelse i sam-
hället och kan därmed ses som en naturlig förlängning av Skee. De 
har inte heller någon exponerad position i landskapet. Områdena 21, 
22 och 23 är lokaliserade söder om väg 167 och bedöms därmed inte 
påverka miljön kring Skee kyrka. Även område 20 är lokaliserat med en 
distans från miljön kring kyrkan. I planförslaget ges en rekommenda-
tion, R7a, för området kring kyrkan och kyrkmiljön som innebär att 
ny bebyggelse ska prövas restriktivt och att ny bebyggelse endast kan 
prövas som komplettering i anslutning till befintlig huvudbyggnad och 
inom hävdad tomt. 

Huvuddelen av riksintresset redovisas i planen med rekommenda-
tionerna R4, jordbruksmark och R5, områden med höga natur- och/
eller närrekrationsvärden. Den sammanvägda bedömningen är att 
planförslaget inte påtagligt kommer att skada riksintresset. 

En mindre del av planområdet omfattas av riksintresseområdet 
Blomsholm (O 41). Blomsholm är en fornlämningsmiljö med flera grav-
fält och förhistoriska monumentala anläggningar. Den del som berörs 
av planen omfattas i sin helhet av rekommendationen R6, inom vilket 
ny bebyggelse ska prövas restriktivt och endast i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Inom området förekommer befintlig bebyggelse i mycket 
begränsad omfattning. Planen bedöms inte påverka riksintresset.

Riksintresse för kommunikation, 3 kap 8 § MB
Strömstad hamn är en allmän färjehamn och av riksintresse för kom-
munikation. Hamnen utgör en viktig funktion i transportsystemet och 
färjetrafiken till Norge. I planen redovisas en avgränsning för hamnen 
inom vilket utbyggnad av hamnverksamhet får prövas. Inga förslag som 
innebär skada på riksintresset föreslås. 

Väg E6 är av riksintresse. Väg 164 är av riksintresse till följd av att 
den ansluter till riksintresse hamn inne i Strömstad. Inga förslag som 
begränsar framkomligheten eller på annat sätt påverkar riksintresset för 
kommunikation negativt på ett betydande sätt föreslås.

Farleder av riksintresse påverkas inte av planförslaget.

Utvecklingsområden (röda) som berör riks-
intresse för kulturmiljövård, Skee-Folkestad 
(brun skraffering).
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Särskilda hushållningsbestämmelser, MB 4 kap
Planområdet ingår, med undantag från dess östra del (inklusive Skee), 
i ett större kustområde som omfattas av särskilda hushållningsbestäm-
melser enligt 4:e kapitlet i miljöbalken. Riksintresse för rörligt friluftsliv 
(4 kap. 2§ MB) samt obruten kust (4 kap. 3§ MB), är de rikintressen 
som berör planen. För beskrivning av riksintresset, se bilaga 8 Intressen 
och anspråk. 

I planen värnas högklassiga natur- och kulturmiljöer samt områden 
av värde för närrekreation och friluftsliv. Planen stärker därmed indi-
rekt förutsättningar för besöksnäringen eftersom det är just möjlighe-
ten att få uppleva naturen, kulturmiljöerna och skönheten i landskapet 
som utgör syftet i riksintresset. Följande delar av planen ger stöd för 
riksintresset:
• En sammanhängande struktur av såväl storskaliga som småskaliga 

områden och stråk med höga natur- och/eller närrekreationsvärden 
(R5) med förutsättningar för utveckling av såväl naturvärden, som 
kulturmiljöer och värden för friluftsliv och närrekreation.

• Större, huvudsakligen obebyggda områden av värde för landskapsbil-
den och för friluftsliv (R6). 

• Rekommendationer utom detaljplan om utformning och placering av 
enstaka ny bebyggelse lämnas i planen i syfte att behålla karaktären 
i kulturlandskapet.

Landskapsbilden och nationallandskapet kommer att påverkas i 
viss utsträckning av den exploatering som föreslås inom bebyggelseom-
råde för bostäder på bland annat Rådhusberget och Canning, se rubrik 
Påverkan och konsekvenser av planförslaget/Landskapsbild/Stadsbild.

Med de avvägningar som i planen är gjorda mellan olika allmänna 
intressen och utveckling av Strömstad-Skee bedöms planen vara fören-
lig med bestämmelserna. 

Behandling av strandskyddsområden
Den fördjupade översiktsplanen föreslår utbyggnad inom vissa områ-
den som omfattas av strandskydd. 

Område 50 - Canning 
Inom centrala Strömstad finns ett utvecklingsområde för ny bebyggelse 
där strandskyddet i tidigare planläggning blivit upphävt, eller där det 
inte tidigare funnits något strandskydd då områdena planlades innan 
1975, det vill säga innan den moderna strandskyddslagstiftningen 
trädde i kraft. Det är område 50 - Canning. Inom området kommer 
det generella strandskyddet på 100 meter att inträda/återinträda vid 
upprättande av en ny detaljplan. För att kunna genomföra förslaget 
behöver strandskyddet upphävas inom delar av området. 

De skäl som krävs för att kunna upphäva strandskyddet finns 
angivna i miljöbalkens 7:e kapitel. Som särskilda skäl åberopar  
kommunen:
• Skäl nr. 5, angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utan-

för området (en lokaliseringsutredning har genomförts).
• Skäl nr. 3, området behövs för en funktion som måste ligga vid 

vattnet och som inte kan tillgodoses utanför området.

Med undantag av ett par områden, bland 
annat kring Skee, omfattas planområdet av 
särskilda hushållningsbestämmelser i miljö-
balken.
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Område 76 - Starekilen och Område 75 - Strömstads hamn 
Båda de utpekade hamnområdena berör strandskyddat vattenområde. 
Även delar av det närliggande landområdet berörs när strandskyddet 
återinträder vid ny detaljplan. 

För Starekilen pågår arbete med detaljplan. Detaljplanen ska mil-
jöbedömas och strandskyddet är en av flera frågor som ska hanteras. 
Allmänhetens tillgänglighet längs kusten samt naturvärden på land och 
i vatten är aspekter som ska hanteras i planen med koppling till strand-
skyddet. Dessa aspekter lyfts fram i riktlinjerna för området. Läs mer i 
avsnittet Miljökvalitetsnormer och Betydande miljöpåverkan.

Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet åberopar kom-
munen följande:
• Skäl nr. 3, området behövs för en funktion som måste ligga vid 

vattnet och som inte kan tillgodoses utanför området.

45 - Lagunens camping och stugor, 46 - Daftö camping 47 - Bjälveröds 
camping
Tre av de befintliga turistanläggningarna inom planområdet ligger helt 
eller delvis inom strandskyddat område. Område 45 och 46 omfat-
tas delvis av gällande detaljplaner. För dessa föreslår planen att nya 
detaljplaner upprättas som omfattar hela anläggningarna och där av-
vägningar kring bl a allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs 
och möjligheter till ett ökat helårsnyttjande hanteras. För område 47 
finns ingen detaljplan. Planen anger att detaljplan ska upprättas där 
lämplig markanvändning och avgränsning hanteras och säkerställs.

Hur strandskyddet ska tillämpas på campingverksamheter som har 
funnits innan 1975 är en fråga som diskuteras både på lokal, regional 
och nationell nivå. En utveckling av ovan angivna områden förutsätter 
detaljplanering och att något eller några av de av strandskyddslagstift-
ningen särskilda skälen går att uppfylla. 

Kommunens bedömning är att begreppet rörlig camping, vilket är 
centralt i hanteringen av camping och strandskydd, bör kunna breddas 
avseende tid. Rörlig camping innebär att platser inom strandskydd på 
en campinganläggning ska vara tillgängliga för många personer under 
en säsong, och att fasta platser därmed inte ska tillåtas. Det säkerställs 
i detaljplaner bl a genom att dessa delar endast får nyttjas under som-
marsäsong och att området därefter städas undan för att vara allmänt 
tillgängligt. En detaljplan bör dock utgå ifrån att marken ska vara 
lämplig för sin användning under hela året. Kommunen ser positivt på 
att platserna nyttjas av flera personer, som ”rörliga platser” men under 
hela året. Inte minst i takt med att det rörliga friluftslivet förändras och 
breddas till att vara aktivt under längre tid på året.

Som särskilda skäl åberopar kommunen följande:
• Skäl nr 1,  området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syften. (Gäller de områden 
som nyttjats som camping före 1975.)

• Skäl nr 4,  området behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

Utvecklingsområden som berör strandskydds-
områden.
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Starekilens småbåtshamn.

Strömstads hamn.

Vid tillämpningen av det särskilda skälet bör prövningen utgå från 
vilken utvidgning som kan ske inom det område som redan är påver-
kat av verksamheten. Genom att detta område nyttjas mer effektivt 
behöver inte nya områden tas i anspråk och intrånget på strandskyddet 
minimeras.

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

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

Nedan följer en beskrivning av de områden där det i det här skedet 
bedöms finnas risk för betydande miljöpåverkan.

76 - Starekilen och område 75 - Strömstads hamn 
I FÖP finns två utpekade områden för hamnverksamhet, hamnområdet 
i Strömstad - från Bojarkilen till Myren samt Starekilens småbåtshamn. 

Strömstad hamn är i dag till större delen redan ianspråktaget av 
hamnverksamhet som innefattar bland annat fisk- och handelsham-
nen vid Torskholmen och Myren, småbåtshamn i Bojarviken, Myren 
och Kebal samt Norra hamnen där bland annat Kosterbåtarna har sin 
utgångspunkt. 

För Starekilen har en detaljplaneprocess har påbörjats. För detalj-
planen ska en strategisk miljöbedömning genomföras och för hamn-
verksamheten en specifik miljöbedömning. En samordnad miljökon-
sekvensbeskrivning ska upprättas för de båda processerna. Utifrån 
följande aspekter bedöms det finnas risk för betydande miljöpåverkan:
• Miljökvalitetsnormer för vatten och musselvatten
• Marina värden (påverkan på bottensamhällena), blå infrastruktur 

och ekosystemtjänster
• Påverkan på vattenomsättning
• Påverkan på skyddsvärda naturmiljöer och höga naturvärden med 

fokus på skyddade arter, grön infrastruktur och ekosystemtjänster
• Buller från båtar, över och under vattenytan
• Utsläpp till vatten, mark – och luft
Inom hamnområdet Strömstads hamn, redovisas de ytor som priori-
teras för hamnens nuvarande funktion och en möjlig utbyggnad. Här 
finns till exempel grundområden, ålgräsängar och en del av området är 
utpekat av länsstyrelsen som fredningsområde för lax och öring. Delar 
av området omfattas också av strandskydd. För att kunna avgöra hur 
utbyggnad genom exempelvis förtätning kan ske utan betydande mil-
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jöpåverkan, behöver de marinbiologiska värdena utredas närmare och 
en miljökonsekvensbeskrivning tas fram när ett sådant projekt blir ak-
tuellt. Även marinarkeologiska värden kan behöva utredas. Att utveckla 
hamnområdet genom utbyggnad av anläggningar för båtbottentvättar 
och latrintömning för fritidsbåtar, ge fartyg som ligger vid kaj förutsätt-
ningar för elförsörjning och ge utrymme för båtramper mm är åtgärder 
som ger positiva miljöeffekter. 

50 - Canning 
Utvecklingsområdet Canning i centrala Strömstad har ett vattennära 
läge och omfattar tidigare industrimark. Risk för betydande miljö-
påverkan bedöms föreligga avseende förorenad mark/sediment vid 
byggnation och utfyllnader av kajer och bro och vid höga vattennivåer, 
vattengenomströmningen i Bojarkilen vid utbyggnad av kajer och bro, 
Strömsån vid utbyggnad av gångbro samt de sammantagna värdena av 
landskap- och stadsbild/friluftsliv/natur- och kulturvärden/Riksintresse 
4 kap MB. Miljökvalitetsnormer för vatten bör också behandlas i en 
miljöbedömning.

51 - Rådhusberget
För Rådhusberget pågår en detaljplaneprocess med prövning av förtät-
ning. Det exponerade läget innebär att en sådan utveckling påverkar 
stadsbilden. Förtätningens påverkan på områdets karaktär och på sta-
dens silhuett mot havet ska därför studeras i detaljplaneprocessen för 
att undvika betydande negativ miljöpåverkan. 

10 - Vattentornsberget, Strömstad
För utvecklingsområdet på Vattentornsberget pågår en detaljplanepro-
cess. En exploatering av området innebär en påtaglig risk för skada på 
livsmiljöer för sandödla (riskklass 1). Det finns också en möjlig risk för 
negativ påverkan på livsmiljöer för hasselsnok. I ett inledande skede av 
detaljplanen ska artskyddsfrågan utredas. Skulle utredningen visa att en 
exploatering utlöser förbud enligt artskyddsförordningen kan området 
inte planläggas.

8 - Centrala Mällbyhöjden
Centrala Mällbyhöjden innefattar till stora delar områden där en på-
taglig risk för skada på livsmiljöer för hasselsnok föreligger (riskklass 
1). Byggnation av området riskerar att skära av spridningstråket av 
habitatnätverk i öst-västlig riktning. Det finns också en trolig risk att 
livsmiljöer för sandödla påverkas negativt vid en byggnation inom om-
rådet. Ett platsbesök av sakkunnig inom artskydd ska göras tidigt i de-
taljplaneprocessen för att bedöma lämplig avgränsning och disponering 
av planområdet samt föreslå lämpliga skyddsåtgärder i syfte att undvika 
och minimera förlust av livsmiljöområde och säkerställa spridningstrå-
ket genom området på ett sätt som gör att förbud inte utlöses.

Artskydd- påverkan på tidigare oexploaterade markområden
Den omfattande utbredningen av habitat och habitatnätverk för sand-
ödla och hasselsnok (med och utan kända förekomster av djur) innebär 
att flera utpekade utvecklingsområden i FÖP i större eller mindre ut-
sträckning påverkar dessa. Inom följande listade områden ska ett plats-

Canning

Vattentornsberget, Strömstad.

Rådhusberget
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Centrala Mällbyhöjden.

besök av sakkunnig inom artskydd göras tidigt i detaljplaneprocessen 
för att bedöma förekomsten av faktiska livsmiljöer och nätverk och 
därmed behovet av hänsyn till artskyddsfrågan i den fortsatta detaljpla-
neprocessen. I det fall faktiska livsmiljöer berörs ska en artskyddsutred-
ning göras för att utreda behovet av skyddsåtgärder i syfte att undvika 
risken för förbud.

1 - Norra Källviksdalen 
4 - Område längs väg mot Seläter 
3 - Område invid golfbanan 
9 - Rödshöjden 
11 - Stare västra 
12 - Stare östra 
13-14 - Södra Mällbyhöjden 1-2 
18 - Norra Mällbyhöjden 3 
46 - Trollemyrsvägen södra 
21 - Norra området vid Skee förskola 
22 - Berget sydost om förskolan 
23 - Södra området vid Skee förskola 
54 - Mällbygård 
55 - Lilla Åseröd 
6 - Grandalen (verksamheter) 
30 - Bastekärr norra 
48 - Brovallen 
 
Artskydd - campingplatser
Campingarna inom planområdet innefattar i större eller mindre om-
fattning habitat/-nätverk för sandödla och/eller hasselsnok. Samtliga 
campingar är befintliga anläggningar som i FÖP redovisas med möjlig-
het till utveckling. En sådan utveckling kan innebära att tidigare oex-
ploaterade områden inom anläggningen tas i anspråk för bebyggelse, 
att anläggningen utvidgas eller på annat sätt påverkar förutsättningarna 
för hasselsnok och sandödla.  För campinganläggningarna  ska ett plats-
besök av sakkunnig inom artskydd göras tidigt i detaljplaneprocessen 
för att bedöma förekomsten av faktiska livsmiljöer och nätverk och 
därmed behovet av hänsyn till artskyddsfrågan i den fortsatta detaljpla-
neprocessen.  I det fall faktiska livsmiljöer berörs ska en artskyddsutred-
ning göras för att utreda behovet av skyddsåtgärder i syfte att undvika 
risken för förbud.

Följande campinganläggningar påverkas:
40 - Seläters camping
43 - Strömstads camping
45 - Lagunen camping och stugor
46 - Daftö camping
47 - Bjälveröds camping

För Seläters camping pågår arbete med detaljplan som miljöbedöms. 
I avgränsningen av MKB:n ingår aspekterna artskydd (påverkan på 
hasselsnok och sandödla), påverkan på övriga naturvärden, grön infra-
struktur och ekosystemtjänster.  

40
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För campinganläggningarna ska behovet av 
hänsyn till artskyddet hanteras tidigt i detalj-
planeprocesser.

1
18

13
14

11
12

55

54
4

3

6

9

30

48

46

21
22

23

Områden där artskyddsfrågan ska hanteras 
tidigt i detaljplaneprocesser för att bedöma 
behovet av hänsyn. 
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Miljökvalitetsnormer
Allmänt
Miljökvalitetsnormer anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten i mark, 
vatten och luft och finns reglerade i miljöbalkens kapitel 5. Normerna 
syftar till att skydda miljön och människors hälsa. Miljökvalitetsnormer 
finns för vattenkvalitet, föroreningar i utomhusluft, fisk- och mussel-
vatten samt för utomhusbuller.

MKN för vatten
Aktuella miljökvalitetsnormer för vatten har beslutats för pe-
rioden 2010-2016. Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. 
Strömstadfjorden (måttlig ekologisk status) och Inre Tjärnöarkipelagen  
(måttlig ekologisk status) är två kustvatten, som tillsammans med ytvat-
tenförekomsten Strömsvattnet (dålig ekologisk status), berörs av planen 
genom att bebyggelseområden föreslås i anslutning till, eller i närheten 
av, vattenförekomsterna. Inom planområdet finns även sex berörda 
vattendrag. Strömsån, Vättlandsån, biflöde till Vättlandsån, Jörlovsälven, 
Blomsholmsbäcken och Stenebäcken har alla måttlig ekologisk status. 

Vattendragen har samtliga miljöproblem som kan härledas till över-
gödning till följd av hög belastning av näringsämnen. Samtliga vat-
tendrag har även problem med miljögifter. Vättlandsån och Biflöde till 
Vättlandsån, har utöver detta även morfologiska förändringar orsakade 
av mänsklig påverkan. De tre ytvattenförekomsterna har samtliga pro-
blem med miljögifter.

Den kemiska statusen för samtliga vattenförekomster uppnår ej god 
ytvattenstatus med avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna 
av kvicksilver och PBDE 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 kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. Ingen tidsram är 
satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus. De nuva-
rande halterna (december 2015) får dock inte öka. Strömstadsfjorden 
uppnår dessutom inte god status med avseende på tribultyltenn (TBT). 
Vattenförekomsten har fått tidsfrist 2027 för TBT. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller 
god potential och att statusen inte får försämras. Om status är sämre än 
god, kan undantag ges, antingen i form av att årtalet för när normen 
ska uppnås flyttas fram med en tidsfrist eller att ett mindre strängt krav 
sätts än god status. Flera av de vattenförekomster som berörs av planen 
har fått undantag i form av förlängd tidsfrist eller mindre stränga krav. 

76 - Starekilens småbåtshamn och 75 - Strömstad hamn 
Förändringar inom hamnområdena kan få en stor påverkan på MKN 
för vatten. Särskilt gäller detta för Starekilen, som utgör ett utveck-
lingsområde för en ny småsbåtshamn. Miljökvalitetsnormen blir för 
utvecklingen av hamnen den begränsande faktorn. Det fortsatta plan-
arbetet med miljöbedömning behöver visa att hamnutbyggnaden inte 

Karta som visar klassningar av vattenföre-
komsterna (VISS november 2019). Det gröna 
färgen betyder att god ekologisk status är upp-
nådd. Gul färg visar vattenförekomster där 
statusen är bedömd som måttlig och röd färg 
visar vattenförekomster med dålig ekologisk 
status.
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Läs mer 
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försvårar att god status kan uppnås eller på något annat sätt försämrar 
statusen på vattenförekomsten. 

En MKN-utredning ska genomföras inom ramen för detaljplane-
processen och därmed utgöra en del av miljöbedömningen. 

Nya bostäder och verksamheter 
Nya bostäder och verksamheter innebär en ökad andel hårdgjorda ytor 
och ökad trafik. Det kan bidra till att belastningen på vattenförekom-
sterna från avrinnande dagvatten blir större med avseende på närings-
ämnen och gifter kopplat till trafik. Nya verksamheter kan medverka till 
ökade utsläpp av miljögifter. Detta påverkar i sin tur djur- och växtlivet 
i vattnet. Hårdgjorda ytor ökar om nya bostads- och verksamhetsområ-
den byggs ut enligt planförslaget. Den ökade mängden hårdgjorda ytor 
vägs i viss mån upp av de i planen redovisade grönområdena. 

Planen redovisar (inom rekommendationen R5) låglänta markom-
råden som ur ett helhetsperspektiv fyller en viktig funktion för fördröj-
ning och rening av dagvatten, vilket kan bidra till att uppnå god status 
i vattenförekomsterna. Åtgärder för att ta hand om dagvatten lokalt 
inom föreslagna utbyggnadsområden ska även hanteras i kommande 
detaljplaneprocesser.

Vatten och avlopp
All bebyggelse inom utpekade utvecklingsområden, samt inom om-
råden med förtätningsmöjligheter ska anslutas till kommunalt VA. 
Reningsverket har god kapacitet. Spridd bebyggelse med enskilda av-
loppsanläggningar tillåts endast i begränsad utsträckning och ska då 
utföras med hög skyddsnivå. Sammantaget bidrar detta till förbättrad 
kvalitet i vattenförekomster och att den biologiska mångfalden i sjöar 
och vattendrag stärks. 

MKN för fisk- och musselvatten 
Musselvatten innebär i detta sammanhang kustvatten eller bräckt vat-
ten som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för 
musslor att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet 
på skaldjursprodukter som äts av människor. Den fördjupade över-
siktsplanen berör två vattenförekomster, Inre Tjärnöarkipelagen och 
Strömstadfjorden, som båda ingår i länsstyrelsens förteckning över de 
musselvatten som ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitets-
normer för fisk och musselvatten (SFS 2001:554). 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för musselvatten motsvarar till 
stor del dem för vatten. Följande delar av planen är därmed av bety-
delse för musselvatten:

• Anslutning av ny bebyggelse till kommunalt VA-nät. Många 
befintliga fastigheter kan komma att erbjudas anslutning. Krav 
på hög skyddsnivå för enskilda avlopp.

• Områden för hamnverksamhet. Styrningen av utvecklingsmöj-
ligheter för hamnverksamhet till enbart två områden minskar 
risken för att enstaka båtplatser sprids inom området och att 
ålgräsängar fragmenteras. Förtätning inom Strömstad hamn 
och utbyggnad av ny småbåtshamn i Starekilen kan dock 
påverka MKN för musselvatten, se även MKN vatten. 

Miljökvalitetsnormer för musselvatten är 
fastlagda inom områden markerade med blå 
skraffering.
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Planen bidrar sammantaget till att vattenstatusen successivt kan för-
bättras och medverkar därigenom till god ekologisk status och att mil-
jökvalitetsnormerna för musselvatten kan uppnås. 

MKN för luft
Miljökvalitetsnormer som gäller föroreningar i utomhusluft kommer 
inte att överskridas, eftersom trafikflödet inom området är relativt sett 
litet och fördelat på mindre vägar. Luftomsättningen i området är över-
lag god. 

MKN för buller
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller har ingen relevans i 
denna plan.

Avstämning mot miljömål
Nationella och regionala miljömål
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet 
med miljömålen är att främja människors hälsa, värna den biologiska 
mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljövärden, bevara 
den långsiktiga produktionsförmågan i ekosystemen och trygga en god 
hushållning med naturresurserna. Västra Götaland har regionala till-
läggsmål till de nationella miljömålen (2015:50).

Strömstad kommun har i nuläget inga aktuella lokala miljömål. 
Avstämningen mot respektive miljömål görs därmed mot de nationella 
målen och de regionala tilläggsmålen.

Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa  miljöpro-
blemen ska nås inom en generation. 

Begränsad klimatpåverkan
Den största källan till luftföroreningar är användningen av fossila 
bränslen inom transportsektorn. Utsläppen från transportsektorn leder 
till att koldioxidhal terna i atmosfären ökar, vilket påverkar klimatsys-
temet i sin helhet. Planförslaget berör målet genom att ny bebyggelse 
lokliseras intill eller i anslutning till befintlig. Lokaliseringen av nya 
bostadsområden inne i Strömstad bidrar till boendemiljöer med gång-
avstånd till arbetsplatser, service, kollektivtrafik samt möjlighet till en 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Ny bebyggelse i stadens ytterkan-
ter, så som norr om staden i Mällby och Kebal samt i Skee, skapar dock 
ett större avstånd in till Strömstad stad och den service som erbjuds 
där. Det kan medverka till ett större bilberoende med ökat utsläpp av 
koldioxid som följd. Samtidigt är ett större befolkningsunderlag en 
viktig grundförutsättning för en möjlig utveckling av kollektivtrafiken.
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Frisk luft
Delar av planens utvecklingsområden, i de yttre delarna av Strömstad 
kan medverka till ett bilberoende.

Komplettering av gång- och cykelvägnätet till en sammanhängande 
struktur samt utpekande av grönstråk för att göra gång- och cykelvä-
garna mer attraktiva kan på sikt leda till minskad biltrafik i centrala 
staden. Grönstråken kan, rätt utformade, i sig medverka till förbättrad 
luftkvalitet lokalt. En utveckling av entréplatserna/infartsparkeringarna 
och övriga knutpunkter för kollektivtrafik samt en stadsbuss året runt 
kan ytterligare medverka att begränsa biltrafiken.

Bara naturlig försurning
Skogsbruk berörs inte i nämnvärd omfattning.

Giftfri miljö
Användningen av båtbottenfärger kan leda till negativ påverkan på den 
marina miljön i småbåtshamnar. I planen föreslås utveckling av hamn-
verksamheten inne i Strömstad samt i Starekilen vilket kan få negativa 
konsekvenser för berörda vattenmiljöer. En utveckling av hamnområ-
dena med spolplattor och båtbottentvättar kan bidra till att begränsa 
utsläpp av giftiga ämnen till havet.

För två av utvecklingsområdena för ny bebyggelse; område 50 
Canning och område 6 Grandalen innebär en utbyggnad av området 
att marksanering genomförs och markföroreningar till följd av tidigare 
verksamhet försvinner.

Skyddande ozonskikt
Ingen påverkan på ozonskiktet sker genom aktuell planering.

Säker strålmiljö
Målet berörs inte av planen.

Ingen övergödning
Utsläpp från enskilda avlopp minskar genom att bebyggelse i stor ut-
sträckning ska kopplas till det kommunala VA-nätet. Ny spridd bebyg-
gelse tillåts endast i begränsad omfattning i planen och ska då utföras 
med hög skyddsnivå. Områden för rening och fördröjning av dagvatten 
kan begränsa tillförsel av näringsämnen till hav, sjöar och vattendrag.

Vid detaljplaneprövning av hamnområden hanteras frågan om mil-
jökvalitetsnormer för vatten inom ramen för miljöbedömning.

Levande sjöar och vattendrag
Vid utbyggnad av bostäder behöver dagvattenhanteringen ske i ett 
större sammanhang. Utpekade områden för fördröjning och rening av 
dagvatten ger förutsättningar för detta. Utredningar kring en even-
tuell påverkan på de vattendrag som utgör recipienter för dagvattnet 
behöver dock studeras vidare för att undvika negativa konsekvenser på 
vattendragen. 

Sjöar och vattendrag inom planområdet skyddas i stor utsträckning 
genom rekommendationer som begränsar risken för negativ påverkan. 
Rekommendationerna ger samtidigt förutsättningar för utveckling av 
ekosystemtjänster, av nytta för såväl människor (förutsättningar för 
närrekreation och friluftsliv) som för växter och djur (livsmiljöer, större 
sammanhängande områden och stråk som stärker en grön infrastruk-
tur). 
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Grundvatten av god kvalitet
Nya hushåll får i stor utsträckning möjlighet att ansluta till kommu-
nens vatten- och avloppsnät som har god kapacitet.

Hav i balans och en levande kust och skärgård
Planen bidrar till att värna biologisk mångfald och upplevelser av na-
tur- och kulturmiljövärden genom rekommendationer som säkrar till-
gänglighet längs kusten och i skärgården med utvecklingsmöjligheter 
för såväl natur- och kulturvärden som närrekreation och friluftsliv. 

Planen ger förutsättningar för samhällsutveckling med god livskva-
litet genom bland annat en god tillgång till havet med förutsättningar 
för bad- och båtliv. Utvecklingsmöjligheter för befintliga turistanlägg-
ningar där allmänhetens tillgång till kustområdet säkerställs ger goda 
förutsättningar för friluftsliv. Ett ökat båtliv kan i sin tur medverka till 
ökade störningar i vattenmiljön i form av utsläpp, buller, svall med 
mera. Det är därför viktigt att kommunen aktivt arbetar med frågor 
kring ett hållbart båtliv och upprätthåller samverkan i frågor som rör 
den marina miljön. Hamnverksamhet begränsas till två områden; 
befintlig hamn i Strömstad och Starekilen. Inom Starekilen behöver 
detaljplaneprocessen hantera ett flertal aspekter för att begränsa de 
negativa miljökonsekvenserna av en ny småbåtshamn. Planen innehål-
ler rekommendationer till skydd för grunda områden. 

Kommunen medverkar till att uppfylla målet genom planens rekom-
mendationer om krav på anslutning till det kommunala VA-nätet av all 
ny sammanhållen bebyggelse. I övrigt krävs VA-anslutning där det är 
möjligt alternativt en hög skyddsnivå på enskild anläggning.

Myllrande våtmarker
Våtmarker ingår i områden som har områdesskydd enligt miljöbalken. 
Inga våtmarker med naturvärden berörs av föreslagna utvecklingsom-
råden.

Levande skogar
De delar av planområdet som hyser skog med höga naturvärden, om-
fattas av områdesskydd och ingår i planen i sammanhängande grönom-
råden. I den sammanhängande grönstrukturen skyddas stora områden 
med skogsmark av värde för den gröna infrastrukturen och med möj-
ligheter att såväl nyttja som utveckla ekosystemtjänster. 

Inom det större utbyggnadsområdet Mällbyhöjd prioriteras skogs-
mark i dalgångarna som obebyggda stråk, och föreslagna bebyggelse-
områden lokaliseras främst till berg.

Ett rikt odlingslandskap
Inriktningen i planen är att öppen odlingsmark inte ska bebyggas och 
den skyddas huvudsakligen genom rekommendationer specifikt för 
jordbruksmark eller till skydd för större, huvudsakligen obebyggda 
landskapsavsnitt.

I Skee tas jordburksmark i anspråk till förmån för tätorts- och verk-
samhetsutveckling, vilket påverkar miljömålet negativt.
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God bebyggd miljö
Den fördjupade översiktsplanen är det viktigaste strategiska styrdoku-
mentet med funktion att ge stöd för att långsiktigt styra utvecklingen 
i området Strömstad - Skee på ett hållbart vis. Avvägningar mellan ut-
vecklings- och bevarandeintressen är gjorda i planen. 

Livskvalitet genom ett tillvaratagande av den lilla stadens och sam-
hällets kvaliteter som närhet, kvalitativa natur- och närrekreationsmil-
jöer, och inte minst tillgången till ett rent hav, är en av utgångspunk-
terna i planförslaget.

Planen ger förutsättningar för att en miljö med frisk luft och god 
tillgång till friluftsområden, både på land och på havet, på lång sikt kan 
säkras för såväl helårs- och delårsboende som besökare. Kulturhistoriska 
värden värnas genom rekommendationer i planen.

Ett rikt växt- och djurliv
Stor vikt har lagts vid att inventera naturvärden inom planområdet, 
vilket gör att skada på naturvärden kan undvikas. Utförd habitatnät-
verksanalys för sandödla och hasselsnok har bidragit till att framtida 
exploatering anpassats till arternas livsmiljöer, samt att eventuell på-
verkan på arternas livsmiljöer kan uppmärksammas och hanteras på ett 
lämpligt sätt i ett tidigt skede i kommande planprocesser. Ytterligare 
utredningar kan komma att krävas i den kommande planeringen för 
att säkerställa att bevarandestatus för de skyddade arterna inte påver-
kas negativt av föreslagen exploatering runt tätorten. Den redovisade 
grönstrukturen värnar värdefulla nätverk av livsmiljöer för arterna samt 
innefattar en delstruktur för samlade skyddsåtgärder.

Områden med höga naturvärden ingår i en struktur som tillsam-
mans med områden av värde för närrekreation samt områden av värde 
för landskapsbild och friluftsliv långsiktigt ska värnas som obebyggda. 
Dessa utgör tillsammans en sammanhängande grön infrastruktur. 
Inom strukturen finns goda förutsättningar att i samverkan med natur-
vårdsplanen genomföra aktiva skötselåtgärder i syfte att bland annat 
förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
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Fortsatt arbete

FORTSATT ARBETE

Aktiviteter
Den fördjupade översiktsplanen ska ligga till grund för detaljplanering 
och andra beslut och utredningar med sikte på ett konkret genomför-
ande.

I arbetet med planen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
har olika konkreta åtgärder uppmärksammats. Nedan redovisas en 
sammanställning över aktiviteter som genomförs eller är lämpliga att 
genomföra i det fortsatta arbetet.

Bostadsförsörjningsplanen är ett nödvändigt komplement till FÖP. 
I Bilaga 2 anges antal bostäder, typ av bostäder och planerad byggstart 
per delområde. Bilaga 2, ska uppdateras årligen. En aktuell bostadsför-
sörjningsplan krävs som underlag för beslut om nya detaljplaner och 
för etappindelning av utbyggnad av kommunal infrastruktur.

Aktivitet Ansvar När

VA-försörjningsplan (för kommunens verksamhetsområde) TN
Pågående arbete som 
uppdateras löpande.

Dagvattenpolicy MBN 2020

Dagvatten inom kommunalt verksamhetsområde TN Löpande

Åtgärder inom kommunens vägnät för ökad kapacitet TN Löpande

Bostadsförsörjningsplan KS Löpande

Parker, gator och torg inom tätorterna TN Löpande

Omarbetning av kommunens naturvårdsplan MBN 2018-2020

Åtgärder enligt naturvårdsplan MBN,TN Löpande

Vandringsleder KS Löpande

Upprätta detaljplaner MBN Löpande

Uppföljning och kontroll av åtgärder enligt detaljplan MBN,TN
Enligt avtal/
kontrollplan

Cykelplan för hela kommunen TN 2018-2020

Anlägga gång- cykelvägar på prioriterade sträckor 
TN, 
Trafikverket,
Exploatör

Enligt kommunens 
cykelplan samt 
i samband med 
detaljplanering.

Bedriva en aktiv markpolitik KS,TN Löpande
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Kommunstyrelsen

Fördjupad översiktsplan - FÖP Strömstads tätort med Skee 

Kommunledningsförvaltingens förslag till beslut
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att

1) antaga fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07

2) antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska ersätta den kommunomfattande 
översiktsplanen (ÖP) för området Strömstad-Skee.

Ändringar av FÖP efter utställning följer det som anges i det särskilda utlåtandet, 
daterat 2020-08-24. Utlåtandet godkändes av KS 2020-09-30.

Ärendet
Kommunen är skyldig att ha en översiktsplan som redovisar en långsiktig 
utvecklingsstrategi och grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden. En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden 
underlättar bygglovhantering, detaljplanering, och andra tillståndsprövningar. 

Inom områden med riksintresse eller artskydd krävs omfattande utredningar 
innan bebyggelse kan medges på en viss plats. Dessa utredningar är i allt 
väsentligt gjorda i denna FÖP. Ansökningar som följer FÖP kan hänvisa till de 
utredningar som redan finns.

Kommunen kan medge avsteg från översiktsplanen. Då krävs en motivering av 
varför avsteget ska beviljas och i vissa fall komplettering av de utredningar som 
har gjorts till FÖP.

ÖP och övriga FÖP aktualitetsförklarades av KF i juni 2018. Hela översiktsplanen 
blir därmed aktuell fram till mitten av nästa mandatperiod. Då krävs ett nytt 
ställningstagande av KF i form av en antagen planeringsstrategi.

Mer information om syfte och regelverk finns på boverkets webbsida.
Länk till Boverket / Översiktsplan

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/nytta/
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2021-01-13 Ärende: KS/2007-0037

Kartan regler och rekommendationer är anpassad för visning i kommunens 
kartportal där övriga ÖP och FÖP finns tillgängliga för allmänheten.
Länk till kartportal

Större delen av tätorterna Strömstad och Skee täcks av detaljplaner, vilket ska 
visas i kartportalen. För att se ställningstaganden i FÖP inom områden med 
befintliga detaljplaner släcker man lagret detaljplan. I pdf-versionen till antagande 
har detta lösts genom två kartor: en med och en utan detaljplanerna redovisade.

Beslutsunderlag
Följande handlingar tillhör FÖP Centrum-Skee:

 Antagandehandling 2021-01-07, A4-dokument samt 3 st. A3- kartor
 Samrådsredogörelse 2019-05-22
 Särskilt utlåtande 2020-08-24
 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-06-03
 Sammanställning av miljöbedömning

Bilagorna till FÖP utgör underlag och finns tillgängliga på kommunens webbsida. 
De behöver inte godkännas av KF och kan komma att uppdateras vid ett senare 
tillfälle. Länk till FÖP Centrum-Skee

Björn Richardsson
översiktsplanerare
0526-196 80
bjorn.richardsson@stromstad.se

Terése Lomgård
t.f. utvecklingschef
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Beslutet skickas till
MBN, TN, BUN, ON, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB
Länsstyrelsen
Diariet

https://stromstad.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=864b207b0feb462a9815b8ce2eebca96
http://www.stromstad.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochplanering/oversiktsplan/fordjupadeoversiktsplanerfop/stromstadtatortmedskee.4.389fb914148552742d456b29.html
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FÖP STRÖMSTAD-SKEE
Strömstads kommun
ANVÄNDNING AV MARK- 
OCH VATTENOMRÅDEN

Allmän väg / JärnvägNy bebyggelse
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Område med höga natur-
och/eller närrekreationsvärden

Järnvägsstation - Busstation

Övrigt
Plangräns för FÖP Strömstad Skee
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Antagandehandling
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Fördjupad översiktsplan (FÖP) för  

Centrum - Skee 
Strömstads kommun 

 

Särskilt utlåtande 
 

Hur utställningen har bedrivits 
Utställningshandlingar har varit utsända under tiden 2020-02-07 – 2020-06-01. Handlingarna har 
även funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida. 
Ursprunglig yttrandetid till 15 april förlängdes till 1 juni med anledning av Corona, efter önskemål 
från flera remissinstanser. Sedan 1 april 2020 har termen "utställning" bytts ut mot "granskning", 
genom ändringar i plan- och bygglagen (PBL). 

 
Sammanfattning 
Under utställningen har det kommit ett antal nya synpunkter från enskilda medborgare och från 
kommunala nämnder och bolag. Många synpunkter gäller frågor som avgörs i FÖP, andra inte.  

 

 

Flera inkomna yttranden ifrågasätter nyttan av FÖP och menar att den blir ett hinder för kommunens 
utveckling. Tanken med FÖP är tvärtom - att den ska möjliggöra utveckling under många år framöver. 
Man ska komma ihåg att FÖP ligger inom ett område som i grunden har många begränsningar för 
utveckling av bebyggelse. Utan FÖP blir det mycket svårt att i det enskilda fallet visa att marken kan 
bebyggas utan satt skada de värden som är skyddade enligt lag. 

Slutsatsen är därför:   

• Hela FÖP ska gås igenom och onödigt detaljerade riktlinjer ska strykas. Detta gäller både 
generella riktlinjer och riktlinjer per detaljplan 

• Upplägget är samma som för övriga FÖP inom Strömstads kommun. Erfarenheter från 
tillämpningen av övriga FÖP ger goda skäl att låta FÖP Centrum-Skee följa samma upplägg. 

 

Erfarenheter framför allt från FÖP Norra Kustområdet och FÖP Södra Kustområdet är: 

• Planens tydlighet förenklar för markägare, exploatörer och övriga inblandade i processen. 
Tydligheten ger också en ökad demokratisk insyn på vilka grunder ett enskilt ärende hanteras 
av kommunen. 

• I de fall en ansökan stämmer med FÖP förenklas hanteringen och utredningskraven minskas. 

• Ett antal ansökningar som inte stämmer med FÖP har sedan 2013 beviljats, efter att en mer 
detaljerad bedömning har gjorts på platsen.  

  

Kommunens kommentarer med ställningstaganden och motiveringar redovisas i blå ruta efter 
varje yttrande. 
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De viktigaste ställningstagandena i detta utlåtande med anledning av inkomna yttranden är: 

 

Synpunkter som ska tillgodoses i FÖP 
• Dessa 4 områden ska strykas ur FÖP: 

15 Mällbyhöjd, östra 

24 Grandalen 

26 och 27 Mariedal 

 

 

 

• Rekommendationskartan ska ses över så att R5 endast omfattar de ytor som har 
dokumenterade höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för skyddade arter. 
De ytor som avgår från R5 ska få beteckningen R6. 

• De generella rekommendationerna ska ses över och förenklas. De behöver inte vara samma 
som i övriga FÖP och ÖP. Det ska tydligare framgå att dessa rekommendationer endast avser 
bebyggelse utom detaljplan. 

• Onödigt detaljerade riktlinjer per detaljplan ska strykas. 

• Rekommendationerna om 55 dBA för buller vid bostäder ska strykas.  

 

   

 

Synpunkter som inte ska tillgodoses i FÖP 
• Ta bort alla riktlinjer för de enskilda utvecklingsområdena. 

• Stryk utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra. 

• Stryk hela området Mällbyhöjd 

• Stryk hela området Mällbyhöjd och ersätt med ytterligare förtätning centralt i staden. 

• Stryk bostadsområdet 54 Mällby Gård 

• Lägg till nytt bostadsområde vid parkeringen mellan Taxi och Circle K 
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Synpunkter som inte avgörs i FÖP 
Detta utlåtande hanteras av kommunstyrelsen. När den blir godkänd kommer den att läggas ut på 
kommunens webbsida. I de fall dessa synpunkter har en tydlig mottagare inom kommunen har dessa 
skickats vidare för kännedom. Några synpunkter har dessutom diarieförts på den detaljplan som 
berörs. De viktigaste synpunkterna gäller: 

• Synpunkter om pågående detaljplaner. 

• Krav från länsstyrelsen om utredning av påverkan på riksintresset för kulturmiljö i Skee. FÖP 
anger att frågan får utredas i kommande detaljplaner. 

• Synpunkt från länsstyrelsen (LS) att genomförandet av skyddsåtgärder för sandödla och 
hasselsnok måste säkerställas innan LS slutgiltigt kan säga att FÖP-förslaget är förenligt med 
artskyddslagstiftningen: FÖP anger att frågan får hanteras i det pågående arbetet med 
naturvårdsplanen. 

• Önskemål om en tydlig analys av bostadsbehov och utbyggnadsetapper. FÖP anger att frågan 
får hanteras i bostadsförsörjningsplanen 

• Önskemål om en strategi för utbyggnad av cykelvägar. FÖP anger att frågan får hanteras i 
den kommande cykelplanen. 

• Synpunkter om miljö- och byggnämndens tillämpning av detaljplanekravet. 

 

 

Kort om formalia 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur en översiktsplan ska hanteras och anger vissa obligatoriska 
delar av dess innehåll. Några viktiga punkter: 

• Det finns formellt bara en översiktsplan (ÖP) i kommunen. Den kan bestå av olika delar. I 
Strömstads fall består översiktsplanen av: kommunomfattande översiktsplan (ÖP), 
fördjupade översiktsplaner (FÖP), vindkraftsplan samt Blå översiktsplan. Varje del är 
utformad så att de kan läsas separat, se även under kapitlet inledning i FÖP. 
 

• Fakta förändras under planens giltighetstid och kan behöva uppdateras kontinuerligt. I den 
version som ska antas av kommunfullmäktige ingår därför inte utställningsversionens del 3 
eller de utredningar som är bilagor till FÖP. 
 

• Denna FÖP gäller som längst till mitten av nästa mandatperiod. PBL ändrades 1 april 2020. 
Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommun-
fullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 
24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska kommunfullmäktige ha 
antagit kommunens första planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översikts-
planen att vara aktuell. 
 

• När en ÖP eller FÖP har antagits av kommunfullmäktige gäller denna tillsammans med 
länsstyrelsens granskningsyttrande. Finns inga kvarstående erinringar från länsstyrelsen 
gäller ÖP eller FÖP i sin helhet. Om länsstyrelsens invändningar kvarstår inför antagandet ska 
detta anmärkas i planen i form av markeringar på planens kartor eller på annat sätt.   
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Inkomna yttranden 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2020-07-01: 

Myndigheter 
1. Länsstyrelsen inkom 2020-06-04 
2. Trafikverket inkom 2020-03-25 
3. Skanova AB inkom 2020-02-13   (ingen erinran) 
4. Försvarsmakten inkom 2020-03-27   (ingen erinran) 
5. Bohusläns museum inkom 2020-05-18 

Kommunala nämnder och bolag 
6. Barn och utbildningsnämnden inkom 2020-04-30 
7. Tekniska nämnden inkom 2020-03-30, 04-24 och 05-25 
8. Strömstadslokaler AB inkom 2020-07-01 
9. Strömstadsbyggen AB inkom 2020-07-01 
10. Tanums kommun inkom 2020-04-08  (ingen erinran) 

Politiska partier 
11. Liberalerna inkom 2020-05-04 
12. Miljöpartiet inkom 2020-05-20 
13. Kristdemokraterna inkom 2020-05-24 
14. Centerpartiet inkom 2020-06-01 
15. Moderaterna inkom 2020-06-30 

Föreningar 
16. Strömstad golfklubb inkom 2020-05-18 

Övriga 
inkom 2020-02-10 
inkom 2020-02-25 
inkom 2020-03-11 
inkom 2020-05-11 
inkom 2020-05-28 – 05-29 
inkom 2020-05-29 
inkom 2020-05-30 
inkom 2020-05-31 
inkom 2020-06-01 
inkom 2020-06-01 
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1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens (LS) yttrande biläggs i sin helhet. Synpunkter från LS ska så långt möjligt tillgodoses, 
yttrande utgör checklista för ändringar och kompletteringar inför antagande. De viktigaste 
synpunkterna och kommunens kommentarer framgår av tabellen nedan: 

 

Länsstyrelsens synpunkter Kommunens kommentar 

Kommunen har i planförslaget tagit hänsyn till 
riksintressena enligt 3 kap § 6 miljöbalken (MB) för 
naturvård och för friluftsliv på ett bra sätt. 

När detaljplaner tas fram krävs dock en mer 
detaljerad bedömning mot respektive riksintresse.  

Synpunkterna noteras. 

 
Ja självklart. Närmare studier i detalj-
planeskedet kan visa på behov att 
anpassa av detaljplanens utbredning och 
utformning. Lokaliseringsfrågan, dvs. om 
området överhuvudtaget är lämpligt för 
bebyggelse har dock prövats redan i 
denna FÖP. 

Kommunen har i planförslaget utanför tätorterna tagit 
hänsyn till riksintressena enligt 4 kap 2§ i miljöbalken 
(turism, friluftsliv och obruten kust) på ett bra sätt. 

Synpunkterna noteras. 

Länsstyrelsen anser att kommunen har redovisat och 
motiverat på ett bra sätt vad som ligger till grund för 
ianspråktagandet av jordbruksmark i planförslaget, 
enligt de villkor som krävs enligt 3 kap. 4 § miljö-
balken. Sedan samrådsskedet har kommunen förtyd-
ligat utställningshandlingen med den urvalsprocess 
som föregått bortvalda områden. Länsstyrelsen 
bedömer att det är mycket bra att de större samman-
hängande jordbruksmarkerna ska bevaras öppna. 

Dock vill Länsstyrelsen påpeka att innan område 30 i 
Skee bebyggs, som är utpekat som framtida resurs för 
verksamhetsutveckling, bör en ny lokaliserings-
utredning göras. 

Synpunkterna noteras. 

 

 

 

 

 
Instämmer. Området lär knappast vara 
aktuellt före 2024. Nytt ställningstagande 
krävs i den kommande planerings-
strategin. 

Länsstyrelsen vill påminna om att det finns 
kulturmiljövärden kopplade till såväl landskapet i stort 
som till stadsbild och siluett runt centrala Strömstad. 

Dessa kulturvärden tillsammans med naturvärden 
utgör grunden för det geografiska riksintresset enligt 
4 kap. 2 § Miljöbalken. Här kan stora byggnads-
volymer och sammanhållen bebyggelse i höjdlägen 
riskera att påverka riksintresset. Särskilt viktigt i detta 
sammanhang är resonemang om den kumulativa 
effekten av att bygga i höjdlägen i stadssiluetten och 
landskapsbilden. 

Kommunen bedömer att föreslagna 
bostadsområden är möjliga att bebygga 
utan att skada landskap- och stadsbild. 

Hur det enskilda området ska bebyggas 
får studeras i respektive detaljplan, där 
modellstudier och fotomontage vid 
behov utökas till att visa en större del av 
den omgivande staden.    

Länsstyrelsen är mycket positivt inställd till att 
artskyddet behandlas i FÖP:en. Genom detta kan ett 
samlat grepp tas om tätortsutvecklingen och dess 
konsekvenser för arter. Detta kan i sin tur förenkla 
detaljplaneprocesserna som följer av FÖP och 

Synpunkterna noteras. 

Detta förenklade förfarande har redan 
tillämpats i pågående detaljplaner under 
2020. 
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sannolikt också leda till ett mer resurseffektivt 
artskydd.  

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att 
artskyddet för hasselsnok och sandödla kan 
säkerställas med bebyggelse lokaliserad enligt FÖP, 
kombinerat med samlade skyddsåtgärder. 

Vi noterar att säkerställandet av dessa samlade 
skyddsåtgärder hänskjuts till naturvårdsplanen. Innan 
den är färdig kan Länsstyrelsen inte uttala sig slutligt 
om skyddsåtgärderna är tillräckliga, även om 
ambitionsnivån synes tillräckligt hög. 

En annan försvårande omständighet är att om 
ekologisk funktionalitet ska kunna anses bibehållen 
behöver skyddsåtgärder utföras innan habitat 
försämras i andra områden. Skyddsåtgärder kan även 
behövas på lokal nivå.  

Synpunkterna noteras. Arbete med ny 
naturvårdsplan pågår. 

 
Samlade skyddsåtgärder kan med fördel 
utföras innan ett nytt planområde 
bebyggs. Sådana åtgärder är generellt 
bättre för arterna och billigare att utföra.  

 

Synpunkterna noteras. 

Beskrivningen av planens konsekvenser för 
riksintresse kulturmiljö och andra områden med höga 
kulturmiljövärden behöver utvecklas. Detta gäller 
särskilt riksintresse Skee-Folkestad (045). 
Länsstyrelsen kan därmed inte utesluta att föreslagen 
markanvändning kan leda till påtaglig skada på 
riksintresset. 

Sannolikt är den visuella påverkan på 
kulturlandskapet den viktigaste frågan att 
ta ställning till. De föreslagna områdena i 
Skee ligger i intill befintlig bebyggelse, så 
här är påverkan minst. 

Då det saknas ett aktuellt projekt är det 
svårt att visualisera konsekvenser i FÖP-
skedet. Frågan får utredas i kommande 
detaljplaner.   

Ett uppdaterat kulturhistoriskt planeringsunderlag 
vore önskvärt. Det är en viktig parameter för att 
utveckla och förstärka kulturmiljövärdena som resurs 
och attraktionskraft. Ett sådant underlag skulle även 
kunna användas som utgångspunkt för formulering av 
en tydlig strategi för kommunens kulturmiljöarbete. 

Synpunkterna noteras. 

Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen 
inte utesluta att det som föreslås i planen kommer att 
medföra sådan negativ påverkan att det i ett senare 
planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att 
ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt att 
kommunen behöver precisera de övergripande 
översvämningsåtgärderna främst för Vättlandsån och 
Grålösbäcken. Det är viktigt att hitta åtgärder som 
fungerar för hela vattendragssystemet och att inte 
enbart titta på översvämningsrisk och åtgärder inom 
respektive detaljplan. 

De bostadsområden som föreslås i FÖP 
ligger med god marginal över område 
med risk för översvämning, även i ett 
framtida scenario. 

Utredning av säkring mot ras och skred i 
Skee har just färdigställts. Kostnads-
beräkning för åtgärder pågår. Dessa 
åtgärder har första prioritet. Därefter kan 
fördjupad utredning av risk för framtida 
höga vattenflöden påbörjas.    

Länsstyrelsen kan inte med nuvarande underlag 
bedöma om det som föreslås medverkar till att MKN 
enligt 5 kap. MB följs. Detta behöver fortsatt hanteras 
och bedömas inom ramen för föreslagen 
planläggning. 

Synpunkterna noteras. 

Dagvattenhanteringen är inte särskilt hanterad i 
FÖP:en, det är viktigt att en dagvattenplan tas fram i 

Synpunkterna noteras. 



Särskilt utlåtande – Fördjupad översiktsplan för Centrum-Skee, Strömstads kommun 7 (32) 

 

 

närtid. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitets-
normerna för vatten ska kunna följas. 

Områdena för hamnverksamhet i Starekilen och i 
Strömstad berör riksintresset för naturvård 
Strömstads kust och innerskärgård. Kommunen anger 
att planen bedöms vara förenlig med riksintresset 
under förutsättning att en marinbiologisk utredning 
liksom inventering av naturvärdena på landområdet 
utförs och beaktas i fortsatt planering så att marina 
värden eller höga naturvärden på land inte kommer 
till skada. Länsstyrelsen instämmer i kommunens 
bedömning. 

Synpunkterna noteras. 

Sådan utredning pågår inom ramen för 
pågående detaljplan. 

Med hänsyn till risk för översvämning eller skred 
ställer sig Länsstyrelsen ställer sig tveksam till dessa 
utvecklingsområden i Skee: 

21 - bostäder vid nya förskolan 

32 - verksamheter i nordöstra delen av triangeln 

38 - verksamheter vid Brovallen 

Störst tveksamhet framförs för område 32. 

Område 21 och 32 bedöms vara möjliga 
att bebygga då de endast omfattar högre 
liggande delar. Närmare studier krävs i 
detaljplaneskedet. 

Möjligheten att bebygga område 38 för 
verksamheter är avhängigt kommande 
utredning och åtgärder för hela vatten-
systemet, se kommentar på föregående 
sida. När sådana åtgärder finns på plats 
anser kommunen att verksamheter är en 
lämplig markanvändning. Området bör 
därför ligga kvar i FÖP. 

Vid detaljplan för ett särskilt boende vid Mariedal 
krävs tydliga motiveringar varför andra placeringar 
utom strandskydd inte är möjliga. 

Områdena vid Mariedal (26 och 27) ska 
strykas. 

Länsstyrelsen lämnar ett antal synpunkter om 
redaktionella ändringar i text och kartredovisning. 

Vidare lämnas råd om frågor som ska beaktas i detalj-
planer för ett antal namngivna utvecklingsområden 
enligt FÖP. 

FÖP ska kompletteras enligt yttrandet. 
 

Översyn av rekommendationerna för 
varje detaljplan ska göras. 

  

 

Följande myndigheter har via länsstyrelsen lämnat synpunkter: 

 

Länsstyrelsens synpunkter Kommunens kommentar 

Ingen erinran: 

Skanova AB, Skogsstyrelsen, Vattenfall, 
Försvarsmakten och Lantmäterimyndigheten. 

Noteras. 

Luftfartsverket: 

Påminner om krav på samråd för byggnader högre än 
20 meter. 

Synpunkterna noteras. 

Svenska kraftnät:  
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Önskar beskrivning av FÖP-områdets framtida 
energibehov. 

 

Kommunen har fortlöpande kontakter 
med Ellevio, den lokala elleverantören. 
Ellevio gör egna beräkningar av det 
framtida behovet. Kommunen förutsätter 
att Ellevio och Svenska kraftnät samråder 
om så behövs. 

Sjöfartsverket: 

Hänvisar till yttrande i samrådsskedet och noterar att 
gränsen för hamnområdet i Strömstad som används i 
översiktsplanen skiljer sig från gränsen för 
allmänhamn enligt SJÖFS 2013:4 

 

Ja, gränserna är olika. Det är två olika 
saker. Kommunen tar ställning till 
framtida mark- och vattenanvändning - i 
det här fallet vattenområde för 
hamnanläggningar med manöverytor. 
Sjöfartsverkets område är betydligt 
större och inkluderar bl.a. hela området 
med fartbegränsning 5 och 10 knop. 
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2. Trafikverket 

Sedan samrådet har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie kring Oslorondellen vid Gallerian i 
Strömstad centrum. Åtgärdsvalsstudien resulterade i att problematiken till den trafiksituation som 
uppstår i Oslorondellen härleds till parkeringsplatsen inne vid Gallerian. Ombyggnation av befintlig 
cirkulationsplats bedöms inte vara nödvändigt i dagsläget, åtgärden kan dock bli aktuell om 
trafikökningen orsakar problem framåt år 2040. Det är viktigt att kommunen arbetar för att 
problematiken vid Oslorondellen avhjälps. 

I övrigt bedöms resterande synpunkter ha hanterats och har Trafikverket inget mer att tillägga i 
ärendet. 

 

 

5. Bohusläns museum 

Enligt museets uppfattning är kulturmiljövärdena inom FÖP-området nu tydligare presenterade men 
kommunens höga kulturvärden kan ännu tydligare uppmärksammas i planförslaget som en tillgång 
att värna och utveckla. På kartan Användning av mark- och vattenområden saknas områden med 
höga kulturvärden. I kartan Regler och rekommendationer är endast delar av de uttagna 
kulturmiljöerna redovisade. Det får till följd att inte hela området som är uttaget som riksintresse för 
kulturmiljövården redovisas som kulturvärde. I avsnittet Kommunala kulturmiljöer i kapitlet Intressen 
och Anspråk saknas kulturmiljö 18 Skee- Strömstadbanan i uppräkningen. 

 

Museet delar inte bedömningen att väg 164 bryter kopplingen till de kulturhistoriska värden i Skee 
som uttrycks i riksintresset och att dess sydvästra gräns bör gå i Grålösbäcken. Det saknas stöd för 
den uppfattningen i beskrivningarna till riksintresset och kommunala kulturmiljön. Det finns ett 
flertal fornlämningar på andra sidan den gränsen som också ingår i kulturmiljöns helhetsbild, inte 
minst fornlämningarna nordväst och sydöst om gården Vättland. Påverkan på riksintresset behöver 
utredas för varje område och det är enligt museets mening svårt att i detta tidiga skede slå fast att 
nybebyggelsen inte påverkar områdets höga kulturvärden. 

 

Inom stora delar av Skeeområdet finns risk att ny bebyggelse berör såväl kända som okända 
fornlämningar, även inom områden som legat under vatten, och museet föreslår att Riktlinjer för 
detaljplan för respektive delområde kompletteras med den informationen. 

 

 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Kommunen har fortlöpande samråd med trafikverket angående behov av 
trafikåtgärder enligt kommunens trafikutredning för tätorten 2016 (underlag till FÖP). 

Kommentar 
Kartan till FÖP visar kommunens ställningstaganden om markanvändning. Vilka områden som är 
riksintresse framgår av kartor i underlagsdelen samt på kommunens kartportal. 

Kommentar 
Frågan får utredas närmare i kommande detaljplan. Anpassning av detaljplanen kan exempelvis 
innebära att vissa delar undantas från bebyggelse eller att planområdet minskas. 

Kommentar 
Riktlinjerna för berörda utvecklingsområden ska kompletteras med dessa uppgifter. 
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6. Barn och utbildningsnämnden 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den fördjupade översiktsplanen och de 
ställningstaganden kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som beskrivs. 

2. Planen behöver ta ytterligare hänsyn till behovet av centralt belägna förskolor t.ex. inom 
Canningområdet. 

3. Det finns behov av en säker övergång över väg 164 vid Grålösvägen redan idag. 
4. Behov finns av en fortsatt god dialog och samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor, 

skolor och säkra skolvägar när kommunen växer. 

 

 

7. Tekniska nämnden (TN) 

Ta bort följande bostadsområden ur FÖP: 

• Område 24 vid Grandalen. Området är en gammal tipp med sopor över 0-6 meter lösa 
jordlager, troligtvis lera. 

• Område 15, längst österut vid Mällbyhöjden. 

 

Tekniska nämnden anser att detaljeringsnivån i FÖP generellt sett är för hög, framförallt avseende 
inriktningen för de framtida bostadsområdena. Om det vid framtida exploatering visar sig finnas 
andra intentioner än vad som nu redovisas i FÖP för de olika bostadsområdena kan den föreliggande 
detaljeringsnivån vara till en nackdel vid kommande detaljplanering. 

  

Kommentar 
Synpunkterna 1, 2 och 4 noteras. 
Korsningen väg 164 och Grålösvägen ligger på vägar där trafikverket är huvudman. Tekniska 
nämnden har för närvarande inga planer på att ta över detta ansvar.  

Kommentar 
När FÖP har antagits ska läsaren kunna finna all väsentlig information i kapitlet planförslag. 
Detta avsnitt utgör mindre än halva utställningsförslaget, men är fortfarande långt. Meningen 
är dock att FÖP ska fungera som en uppslagsbok, inte som en roman. Information som berör 
ett visst delområde har därför samlats på ett ställe. På så vis råder ingen tvekan om vad som 
sägs i FÖP och risken att missa information minskas. Information per delområde och per 
detaljplan bör därför finnas kvar. Handlingarna ska dock ses över och onödiga upprepningar 
ska strykas. 

Kommentar 
Dessa två områden ska strykas från FÖP. Se även yttranden från Strömstadsbyggen och 
Strömstadslokaler. 
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Tekniska nämnden anser att planförslaget skulle kunna kortas ned väsentligt genom att undvika 
återupprepad information genomgående i planförslaget. 

 

De generella rekommendationer som ges vid nybyggnation av enstaka byggnader utanför 
detaljplanelagda områden uppfattas som mycket detaljrik. Det framgår till exempel att - ”schakter 
och utfyllnader ska minimeras och orörd naturmark i möjligaste mån sparas kring byggnaderna. Stora 
ingrepp i terrängen ska helt undvikas”. 

 

Förutsättningarna för en stadsbuss hela året är begränsade inom en överskådlig framtid på grund av 
Västtrafiks brist på vilja att satsa på kollektivtrafik på landsbygden. Att därför återupprepa stadsbuss 
på flera olika kapitel är att önska mer än som är realistiskt och inge förhoppningar som inte kan 
förverkligas. 

 

Kommunen har tidigare antagit en detaljplan med enskilt huvudmannaskap där särskilt krav förelåg 
på skötsel av allmän plats natur/parkmark anpassad för hasselsnok eller sandödla, där 
utgångspunkten var att reglera detta i exploateringsavtal. Detaljplanen upphävdes då mark- och 
miljödomstolen ansåg att det inte är möjligt, att vid bildandet av en gemensamhetsanläggning, 
säkerställa framtida skötsel av allmän plats natur/park där särskilt behov föreligger av skötsel för 
hasselsnok eller sandödla.  
Bostadsområden med enskilt huvudmannaskap behöver därmed utformas på så sätt att det inte 
krävs framtida skötsel av mark och anläggningar särskilt för hasselsnok och sandödla alternativt 
behövs kommunalt huvudmannaskap för att säkerställa driften. 

Kommentar 
Samtliga riktlinjer för detaljplaner ska ses över, och onödigt detaljerade ställningstaganden ska 
strykas. Samtidigt ska man komma ihåg att riktlinjerna till stor del utgör en checklista på frågor 
som måste hanteras i den aktuella detaljplanen. Hur dessa frågor ska hanteras avgörs i 
detaljplanen. 
Ett annat motiv för att ha riktlinjer per detaljplan är att tekniska förvaltningen har behov av 
preliminära bedömningar av vad som ka byggas per delområde. Detta behövs exempelvis för 
VA-planen och för bostadsförsörjningsplanen.  

Kommentar 
De generella rekommendationerna i denna FÖP är med smärre justeringar samma text som i 
övriga FÖP och i ÖP. De generella reglerna gäller för enstaka bebyggelse på landsbygden, inte 
inom detaljplan. Rubriksättningen i FÖP ska justeras så att det tydligare framgår vad som 
gäller inom och utom detaljplan.  

Flera av de generella rekommendationerna redovisar regler som gäller enligt plan- och 
bygglagen eller miljöbalken oavsett vad kommunen säger i sin FÖP, exempelvis reglerna om 
byggande på jordbruksmark. Erfarenheten är att denna information har varit till nytta för den 
som söker bygglov eller förhandsbesked. 

Det finns en poäng med att ha samma generella rekommendationer i alla delar av 
översiktsplanen (dvs. ÖP och FÖP). En anpassning av de generella reglerna till förhållandena i 
Centrum-Skee bör dock vara möjlig utan att kullkasta vad som sägs i ÖP. Riktlinjerna ska ses 
över inför antagande. 

Kommentar 
Strömstadsbyggen är av motsatt åsikt, se detta yttrande. Yttrandet föranleder inga ändringar i 
FÖP. 
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Då kommunalt huvudmannaskap påverkar kommunens driftskostnader är det av stor vikt att 
förutsättningen för hasselsnok och sandödla studeras i det inledande detaljplanearbetet och 
konsekvenserna av studierna redogörs för inför vidare planarbete sker. 

 

Av FÖP framgår att Strömstads kommun har egna riktlinjer för vägtrafikbuller och buller från 
spårbunden trafik vid bostadsbebyggelse vilka anges i ÖP Strömstad ifrån 2013 (vilken aktualitets-
prövades av kommunfullmäktige 2018-06-19). Det innebär att Strömstads kommun har striktare 
riktlinjer än vad som gäller nationellt. Motivet till detta är att en av kvalitéerna för boende i en 
småstad som Strömstad och ett mindre samhälle som Skee är just möjligheten till en lugn och tyst 
boendemiljö.  

FÖP visar på flera möjliga utvecklingsområden för bostäder i områden utan höga bullernivåer. Det 
finns alltså många alternativ till att tillskapa nya boenden i icke bullerutsatta lägen. Dock finns ett 
antal områden inom FÖP i framförallt Skee som berörs av buller vilka anges på s.116. Vid nybyggnad 
av bostäder kan detta komma att innebära att bebyggelsens utbredning behöver begränsas 
alternativt att krav ställs på till exempel genomgående lägenheter och bullerskyddande åtgärder där 
det finns risk att 55 dBA ekvivalentnivå överskrids vilket är maxnivå.  
Detta kan medföra högre byggkostnader och fördyrande boendekostnader. 

Tekniska nämnden anser att Strömstads kommun ska följa de gällande nationella riktlinjerna för 
buller för FÖP.  
Tekniska nämnden anser även att det striktare kravet på riktlinjer för buller i utsatta lägen i 
Strömstads kommun bör ses över inför nästa aktualitetsförklaring av översiktsplanen. 

 

Cykelplanen är inte antagen ännu och därför är det olämpligt att beskriva förslag på åtgärder i en 
illustrerad bild. 

 

s 47. ”Framkomligheten längs Uddevallavägen ska förbättras för gående och cyklister genom 
området” Här är det redan idag trångt för de olika fordonsslagen och med en tanke på den nya färjan 
som anlöper oss så är möjligheterna begränsade att avsätta ytterligare yta för gång och cykeltrafik. 
Det kommer med stor sannolikhet att behövs ytterligare utrymme för hamnverksamheten i 
framtiden. 

 

s.75 Område 20 Öster om väg 985 i Skee. ”Gång och cykelförbindelse längs väg 985 ska byggas ut 
tillsammans med området för en säker passage till Beatebergsvägen” Här är Trafikverket som är 
väghållare och därför förordas att ”ska” byts ut till bör. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Bilden ska justeras så att endast befintliga cykelvägar visas. 

Kommentar 
Texten ska strykas från punktlistan. 

Kommentar 
Texten ska ändras till "bör". 

Kommentar 
Rekommendationerna om 55 dBA ekvivalentnivå ska strykas i FÖP Centrum-Skee. I resten av 
kommunen finns inga utvecklingsområden enligt ÖP eller FÖP som kan hamna över 55 dBA.  
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s.80 Det finns sedan tidigare en utredning som studerar höga vattenflöden i Vättlandsån berörande 
Brovallen (område 38), vilken behöver beaktas och studeras på nytt innan något detaljplanearbete 
återupptas för området. 

 

s. 86 Tekniska nämnden anser att det för området längs vägen mot Seläter (område 4) krävs 
ytterligare fördjupade kunskaper om de geotekniska egenskaperna innan slutsatsen kan dras om att 
”området endast är lämpligt och ekonomiskt rimlig att genomföra genom uppfyllnad av 
överskottsmassor från annat byggprojekt”. 

Med anledning av kunskaper om de geotekniska förutsättningarna i närområdet kan det konstateras 
att marken inom området är mycket sättningsbenägen. Huruvida en överlast är alternativet för en 
byggnation behöver utredas.  
För att få en bättre insikt i vilka möjligheter som finns för byggnation inom området behöver en 
dagvattenutredning tas fram i tidigt skede som anger vilka marknivåer en exploatering av området 
behöver beakta samt omfattningen av eventuella erforderliga fördröjningsmagasin/översvämnings-
ytor för dagvatten. Tekniska nämnden anser att texten ska tas bort om att ”området endast är 
lämpligt och ekonomiskt rimlig att genomföra genom uppfyllnad av överskottsmassor från annat 
byggprojekt”. 

 

s. 153 Tekniska nämnden anser att stycket om SMHIs beräkningar om ytnivåer vid extrema flöden i 
Vättlandsån är missvisande. SMHIs beräkningar anger olika nivåer i olika sektioner beroende på 
omgivande topografi utmed Vättlandsån, där + 7,1 är en nivå som anges i en sektion vid framtida 
beräknade högsta flödet. 

 

Det sker redan idag återkommande översvämningar i Skee samhälle där bostadshus och infrastruktur 
drabbas i och med höga vattenflöden i Vättlandsån. Tekniska nämnden anser att kommunstyrelsen 
behöver utreda hur detta kan förebyggas utan att behöva anlägga en bypass till Hålkedalen. 

 

 

 

 

  

Kommentar 
Det framgår av texten på sid 80 att det finns en tidigare utredning. Yttrandet föranleder inga 
ändringar i FÖP. 
 

Kommentar 
Texten ska strykas enligt förslaget från TN. 

Kommentar 
Det stämmer, texten är missvisande om nivåer för Skee som helhet. Texten ska justeras. 

Kommentar 
Ja, andra åtgärder mot höga vattenflöden ska prövas i första hand. Den bypass som föreslås i 
FÖP är något som endast kan bli aktuellt om alla andra åtgärder visat sig otillräckliga. Se även 
länsstyrelsens yttrande. Markanvändningen "bypass" ska ligga kvar i FÖP. 
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8. Strömstadslokaler AB 

Strömstadslokaler lämnar synpunkter med samma ordalydelse som TN gällande detaljeringsgrad, 
upprepningar och stadsbuss i FÖP. 

 

s.29 Strömstadslokaler anser att områdesbundna rekommendationer R5 och R6 nyttjas på orimligt 
stora ytor, områdena med höga naturvärden och områden som har höga värden för rekreation bör 
avgränsas och beskrivas mer tydligt om varför de skall skyddas. 

 

s.34 m.fl. Två alternativa lägen redovisas för särskilt boende på Mariedal, Strömstadslokaler föreslår 
att texten om SÄBO vid Mariedal utgår. 

 

s.56 För den tidigare deponin på Grandalen (område 24) anges ”att sanera marken för att kunna 
nyttja området för bostäder bedöms vara en väg att gå för att både förbättra stadens miljö och 
tillskapa nya bostäder i ett centralt läge”.  

Strömstadslokaler anser det inte lämpligt att bygga på eller i omedelbar närhet till en soptipp. Det 
finns annan bättre plats att bebygga. Strömstadslokaler föreslår att ovanstående området tas bort ur 
planförslaget. 

 

s.74 Triangeln Skee, Strömstadslokaler anser att det är en olämplig plats för byggnation. Det finns 
annan bättre plats att bebygga. Strömstadslokaler föreslår att ovanstående området tas bort ur 
planförslaget. 

 

Strömstadslokaler anser det självklart att Strömstads kommun ska följa de gällande nationella 
riktlinjerna för buller, ej sätta egna skarpare/hårdare och dyrare krav. Detta gäller ÖP, FÖP och i 
blivande detaljplaner. 

Kommentar 
Se kommentarer till TN:s yttrande.  

Kommentar 
Rekommendationskartan ska ses över så att R5 endast omfattar de ytor som har dokumen-
terade höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för skyddade arter. De ytor som 
avgår från R5 ska få beteckningen R6.  

Kommentar 
Då behovet kan tillgodoses på annat sätt ska område 26 och 27 strykas från FÖP och i stället 
ingå i stadens grönstruktur.   

Kommentar 
Området ska strykas i FÖP. Frågan rör i första hand TN såsom markägare, se kommentar till TN:s 
yttrande. 

Kommentar 
TN såsom markägare har inte krävt att området tas bort ur FÖP. Det är möjligt att området visar 
sig för dyrt att bebygga. Byggnation behöver dock inte ske i kommunens regi genom 
Strömstadslokaler. Att ha kvar området i FÖP ger större handlingsfrihet, FÖP bör inte ändras. 

Kommentar 
Se kommentar till TN:s yttrande. 
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Generellt anser Strömstadslokaler att ordet ska/skall byts ut till bör. 

 

Det saknas beskrivning och långsiktiga tankar på området kring Lions, här bör ges möjlighet till 
framtida utveckling, byggnation av sportanläggning/idrottshall mm. 

  

Detaljplaner, kommunen bör ändra sitt arbetssätt och inte vara händelsestyrda utan gå före med 
detaljplanläggning för lämpliga utvecklingsområde eller uppdatering av befintliga detaljplaner. 

   

 

9. Strömstadsbyggen AB 

Strömstadsbyggen lämnar synpunkter med samma ordalydelse som TN gällande detaljeringsgrad, 
upprepningar, område 24 (Grandalen) samt andelen R5 och R6 i FÖP. 

 

Strömstadsbyggen anser att texten om stadsbussar är bra och viktig och borde kunna minska 
behovet av p-platser i centrum, borde även kunna sänka kravet på platser i p-normen. 

 

S.25, Detaljplaner, kommunen bör ändra sitt arbetssätt och gå före med detaljplanläggning för 
lämpliga utvecklingsområde för inte minst förskolor, skolor och bostäder. De sista årens letande efter 
ej planlagda område att bygga förskolor på visar bristen i befintligt tillvägagångssätt. Kommunen bör 
både ta fram nya och se över äldre planer i syfte att möjliggöra den önskade utvecklingen. Detta bör 
vara ekonomiskt möjligt genom att debitera planavgift i samband med att någon utnyttjar 
detaljplanen.   

 

  

Kommentar 
FÖP ska justeras så att kommunala ställningstaganden anges som "bör". I de fall texten är ett 
direkt återgivande av gällande lagstiftning ska ordet "ska" behållas. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Se kommentarer till TN:s yttrande.  

Kommentar 
Synpunkten noteras. Jämför även med synpunkter från TN och Strömstadslokaler.  

Kommentar 
Synpunkten noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 
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s.53, Strömstadsbyggen ser gärna att det tillskapas utrymme för koloniområde även i andra delar av 
tätorterna, t. ex i Skee, eller vid Drivnäs. 

 

s.127 om område 13 skall lämnas orört föreslås att en förtätning genom påbyggnad av befintliga 
byggnader ska utredas. 

 

FÖP Strömstad – Skee innehåller väldigt få områden där det medges mer än två våningars 
byggnation, Mellbyhöjd anges men det bedömer vi vara många år bort. 

 

 

10. Tanums kommun 

Ingen erinran. Kommunen har tagit del av förslaget och finner planen väl genomarbetad. Inga 
ställningstaganden som står i konflikt med Tanums intressen har identifierats.  

 

 

11. Liberalerna 

Liberalerna Strömstad tillstyrker antagande av den Fördjupade översiktsplanen för Strömstad och 
Skee. Vi anser den vara väl genomarbetad och att den innehåller goda utvecklingsmöjligheter. 

Ett tilläggsförslag från oss är att man i planen skapar specifika områden för sandödlor och 
hasselsnokar för att därmed medge byggen på övriga platser. Eftersom sandödlor och hasselsnokar 
är unika i ett större sammanhang borde sådana områden kunna bli en betydande turistattraktion i 
vår kommun. 

 

 

Kommentar 
FÖP har pekat ut några områden som preliminärt bedömts som lämpliga för koloniområden.  
Det finns inget i FÖP som hindrar att kommunen på egen mark anordnar koloniområden på fler 
ställen. För Drivnäs och Skee finns fler faktorer att ta hänsyn till. Att utreda detta i FÖP-skedet 
skulle bli alltför omfattande.  

Kommentar 
Kanske är detta ett missförstånd. FÖP redovisar exakt det utbyggnadsområde som finns i 
pågående detaljplan. Område 13 på sid 127 är den del som inte är tänkt att bebyggas enligt 
pågående detaljplan.  

Kommentar 
Synpunkterna noteras. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Tilläggsförslaget ligger i linje med de samlade skyddsåtgärder som 
beskrivs i FÖP sid 17 och 144-145. Alltså de åtgärder som krävs för att kompensera bortfallet 
från de områden som byggs ut. 

Kommentar 
Det faller sig naturligt med lägre bebyggelse på de flesta platserna utanför stadskärnan.  Notera 
att större delen av den befintliga stadskärnan anges som R12 - utredningsområde för 
förtätning. Noggrannare studier av lämplig höjd görs alltid i den enskilda, oavsett om det ligger 
inom R1 (nya områden) eller R12 (befintlig stadskärna).  
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12. Miljöpartiet 

Vi beklagar att vi inte fått möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska spegla den politiska 
viljan, så att de som ska lämna synpunkter vet vad politiken vill. Formellt sett har vi deltagit i beslutet 
att sända ut planen på granskning, men vi har alltså inte haft möjlighet att vara med och påverka 
utformningen. 

Planen är verkligen efterlängtad! Den är välskriven och ger en bra grund för samhällsplaneringen och 
för kommunens invånare att förhålla sig till. 

 

Planen pekar ut många områden för framtida bostadsområden, flera mycket stora. Vår bedömning är 
att dessa räcker för lång tid framåt. För att nå kommunens övergripande mål om en fossiloberoende 
kommun 2030 bör vi följa styrdokumentet Strategi för fossiloberoende, vi förordar därför en 
förtätning av stadskärnan framför en expansion i periferin. Det minskar transportbehovet (vilket är 
bra för att motverka klimatförändringen) och bidrar till en levande centrumkärna. Samtidigt är det 
viktigt att slå vakt om småstadens charm och bebyggelsemiljö. Det är naturligt att bygga från 
centrum och utåt. Vi anser att i första hand Canning, Myren och Rådhusberget är aktuella att 
bebygga de närmaste 10-15 åren. Därutöver vill vi lägga till parkeringsytan mellan Kärleksudden och 
den kommande Skateparken som möjlig plats för bostäder, företrädesvis hyresbostäder. 

 

Vi tror att Södra och Norra Mällbyhöjden ligger längre bort i tiden än 10-15 år. Eftersom där finns 
stora naturvärden och för att där tillgodoses behovet av tätortsnära friluftsområden bör exploatering 
skjutas på framtiden. Vi anser att de östligaste delområdena (14, 15 och 18) ska utgå helt. Av samma 
skäl anser vi att Körnebacksvägen bör utgå. 

 

Det finns också tveksamhet kring område nr 9, på Rödshöjden, som är viktigt som närrekreation och 
lekområde för de boende på både Röd och Rödshöjden. 

 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. 

Kommentar 
Det gäller att hitta rätt balans mellan förtätning och behovet av friytor i stadskärnan. FÖP gör 
samma bedömning: att med Myren, Canning och Rådhusberget så är behovet av förtätning 
täckt för lång tid framöver. Efter att dessa områden är bebyggda har kan en ny bedömning i 
framtida FÖP göras av balansen mellan förtätning och friytor. Av samma skäl föreslås inte fler 
förtätningsområden såsom parkeringarna vid Kärleksudden. 
Då pågående projekt enbart handlar om lägenheter i flerbostadshus lär behov finnas att ta 
fram områden för andra boendeformer även under de kommande 10-15 åren. FÖP ger flera 
sådana alternativ som av naturliga skäl hamna längre från centrum. 
 
  

Kommentar 
Område 15 ska strykas, se kommentar till TN:s yttrande. 
Övriga områden ska ligga kvar i FÖP. Det har ett stort värde för kommunens handlingsfrihet att 
i samråd med länsstyrelsen ha en konsekvensbedömning av att bygga ut samtliga områden, 
inte minst i förhållande till artskyddet. Vilka områden kommunen framöver vill bygga ut och i 
vilken turordning avgörs genom bostadsförsörjningsplan och plantillstånd. 
 

Kommentar 
Område 9 har ett värde för närrekreation. Samtidigt är det ett utmärkt läge för en ny förskola 
den dagen det blir aktuellt. Området ska ligga kvar i FÖP. 
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Vi framhåller vikten av en god boendemiljö. Stor vikt ska läggas på miljön kring flerbostadshusen, 
öppna platser, ekosystemtjänster och ytor för aktiviteter och lek. 

 

Vi anser att utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra ska utgå. Området består av 
värdefull jordbruksmark som vi anser ska sparas för framtidens behov, det finns tillräckligt med 
tillgängliga, redan detaljplanerade och med vägar byggda, industritomter på Bastekärr för behoven 
inom överskådlig tid. 

 

Vi önskar att planen tydligare pekar ut områden för nya (billiga) odlingslotter, som det finns en stor 
efterfrågan på. Det gäller både större områden, som dagens på Ånneröd, och mindre tätortsnära 
lotter. För den biologiska mångfalden är odlingslotter och ängsmark att föredra framför stora klippta 
gräsytor. 

 

Vi stödjer helt tankarna på att utveckla infartsparkeringarna till entrépunkter och kommunikations-
noder för en hållbar mobilitet. En utvecklad stadsbuss är också en hållbar utveckling. För att stödja 
en utveckling mot en cirkulär ekonomi vore det önskvärt med ett resonemang kring bilpooler. 

Kommunens mål bör vara att arbetspendling mellan planområdet och Nordby-Svinesund respektive 
Prästängen kan ske med kollektivtrafik. 

 

 

13. Kristdemokraterna 

Vi yrkar på återremiss och omarbetning av förslaget, baserat på ramar definierade av politiken, då vi 
anser att nuvarande förslag mer har utformning av ett flertal detaljplaner med regler istället för 
riktlinjer. En FÖP skall vara vägledning och inte ett regelverk. 

Vi refererar till Länsstyrelsen Västra Götalands utlåtande i annat ärende i kommunen att – 
översiktsplan och fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande och kommunen lämnas ett stort 
inflytande på markanvändningsfrågorna vid sin prövning. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Detta är frågor som bör beaktas i varje detaljplan. 

Kommentar 
Bastekärr Norra ligger långt fram i tiden, se även länsstyrelsens yttrande. Liksom för bostäder 
har det ett värde för kommunen att denna FÖP gör en helhetsbedömning med maximal 
utbyggnad. 

Kommentar 
Fler områden än de som pekas ut i FÖP kan anordnas, se kommentar till Strömstadsdbyggens 
yttrande. 

Kommentar 
En viktig uppgift för FÖP är därför att möjliggöra nya utvecklingsområden för bostäder och 
verksamheter. Stora delar av FÖP är ett förtydligande av vad som gäller enligt plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) samt annan lagstiftning. Inom FÖP-området finns ett 
stort antal begränsningar i var utbyggnad kan ske. En FÖP som har antagits av 
kommunfullmäktige och vars delområden har godkänts av länsstyrelsen får en juridisk status 
som en precisering av vad som är möjligt bl.a. i förhållande till riksintressen och artskydd.  
Rekommendationerna per detaljplan ska ses över. Se även yttranden från tekniska nämnden 
och länsstyrelsen. 
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Avseende t.ex. Mällbyhöjden skall detta område pekas ut som lämpligt för kommunens framtida 
expansion istället för att området delas upp i delområden som omfattas av omfattande regelverk. 

 

 

14. Centerpartiet 

I den fördjupade översiktsplanen för Strömstads kommun gällande Strömstad- Skee framgår att 
planens syfte är att skapa möjligheter för Strömstads kommun att växa. Detta är helt enligt det av 
kommunfullmäktige fattade beslutet att Strömstads kommun ska skapa utvecklingsmöjligheter på 
sådant sätt att kommunen kan växa till 15 000 invånare enligt vision 2030. Vidare anges att planens 
syfte är att skapa tillkommande bostäder inom FÖP-Skee-Strömstad motsvarande 75 % av det tänkta 
tillskottet på 2000 invånare. Det innebär att det ska ges utrymme för nya bostäder motsvarande 
1500 nya invånare i aktuellt område. Med detta konstaterande så ska det därmed parallellt också 
skapas förutsättningar för nybyggnation för 500 nya invånare som önskar bo runt om i kommunen 
utanför FÖP-området. Därför är det viktigt att sätta denna fördjupade översiktsplan och dess 
ställningstagande i ett perspektiv för hela kommunens möjligheter till utveckling och därmed är 
texten med dess formuleringar, i planen, av vikt att värdera. Och det är här som Centerpartiet vill 
tillföra synpunkter. 

Det måste tydliggöras i planen att kommunens målsättning att växa gäller hela kommunen, även om 
det i denna FÖP gäller specifikt Strömstad -Skee så kan inte dess ställningstagande tas utan att se ett 
samband med övriga områden som gränsar till FÖP Skee-Strömstad. Även om övriga kommundelar 
inte direkt kommenteras i detta dokument så får olika planer indirekta eller direkta effekter på övriga 
kommundelars utvecklingsmöjligheter. Det kan t.ex. få effekter för ansökningar om nybyggnationer 
och utvecklingsplaner, utanför FÖP, vid beredning och vid politiska ställningstagande. 

 

Inom aktuell FÖP:s geografiska område så kan utläsas, under rubriken de generella 
rekommendationerna, sid 26, att då det är högt bebyggelsetryck inom FÖP-Strömstad-Skee kan krav 
på detaljplan ställas även om det inte handlar om ny sammanhållen bebyggelse, detta trots att det 
inte anges eller tydligen ska vara sådant krav. Detta kommer dock med stor sannolikhet tolkas vara 
så vägledande vid handläggning såväl som vid beslutsfattandet att det med stor sannolikhet blir mer 
regel än undantag att detaljplan kommer krävas om detta inte stryks. 

Kommentar 
Mällbyhöjden är ett såpass stort område att det behöver genomkorsas av grönstråk för växt- 
och djurliv. Dessa grönstråk ingår i beräkningen av påverkan på bestånden av sandödla och 
hasselsnok. Det finns dock inget som hindrar att man ger dessa grönstråk en annan stäckning i 
kommande detaljplan för området. Detta studeras lämpligen i ett planprogram, vilket framgår 
av handlingarna. 

Kommentar 
I arbetet med ÖP och övriga FÖP har beräkningar gjorts av hur mycket ny bebyggelse som kan 
tillkomma inom övriga delar av kommunen. Beräkningarna som summerar på över 500 
bostäder omfattar både föreslagna utvecklingsområden och en skattning av antal nya tomter 
utom detaljplan. En stor del av dessa bostäder beräknas tillkomma utom detaljplan och 
utanför FÖP Strömstad-Skee.  
Fortsatt byggande på landsbygden är ett viktigt mål i ÖP och övriga FÖP. Det vore önskvärt 
med en årlig uppföljning av att så faktiskt sker, förslagsvis i kommunens bostadsförsörjnings-
plan. 
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Under rubriken - Enstaka byggnader utanför detaljplanelagda områden sid 26-27 

Där står att utläsa så i detalj nedskrivna riktlinjer att det lika gärna kan beskrivas som  …. Eventuell 
sökande som önskar utveckla landsbygden göre sig icke besvär. Centerpartiet menar att de så i detalj 
angiva riktlinjerna, som i praktiken kommer driva fram praxis huggna i sten, ger inga indikationer på 
att Strömstads kommun har intresse för att skapa möjligheter för att hela kommen att leva och 
utvecklas. Är det så det ska tolkas så är det lika bra att det anges att centralisering av byggandet är 
överordnat möjligheten att hela kommunen ska leva. Om det motsatta är det önskvärda, vilket 
Centerpartiet anser, att det ska byggas bostäder utanför detaljplanelagt område och att det då 
tydligt ska framgå, även detta som riktlinje, att Strömstads kommun värnar om möjligheterna att 
tillskapa nya bostäder runt om i hela kommunen. 

 

Det står i förslaget tydligt att generella rekommendationer ska vara vägledande och i och med detta 
kommer det att innebära ett hopplöst läge för enskild att försöka bygga på landsbygden eller finna 
mod och ork att driva sina förslag som bär genom beredning och beslut. Om det dessutom finns 
intressenter som har ambitioner att tillföra ett mindre antal bostäder utanför detaljplanelagt område 
för att stärka en levande landsbygd och bidra till fina boendemiljöer så går det inte att utläsa ur 
dokumentet något större intresse från kommunens sida att vara behjälplig med detta.  

Centerpartiet saknar beskrivande positiv text om kommunens behov av att växa och utvecklas i alla 
kommundelar till gagn för de skolor och övrig service och infrastruktur som nu finns eller kan 
utvecklas runt om i Strömstads kommun. Det går inte att utläsa några positiva ordalag om vikten av 
att det även byggs bostäder som möter de övriga 25 % av tänkta nya kommuninvånares behov, som 
rimligen också behöver bostäder.  

 

Ang. Gång och cykelvägar, sid 96. 

I angivet beslutsunderlag så beskrivs vikten av sammanhållna stråk som både knyter ihop centrum 
med tänkta nya bostadsområden likaväl som det anges vikten av att säkra cykelstråk genom 
Strömstads stadskärna. Det anges behov av utbyggnad av separata gc-vägar längs befintliga allmänna 

Kommentar 
Samma skrivning finns i FÖP Södra Kustområdet, antagen 2013 och FÖP Norra Kustområdet, 
antagen 2016. Erfarenheten är att denna skrivning inte har varit ett hinder för enstaka bygglov 
eller förhandsbesked. Däremot finns ett par fall där sökanden önskat anordna en grupp av 
tomter samtidigt och då har fått krav på detaljplan.  

Kommentar 
Frågan gäller i första hand övriga delar av kommunen. Alltså de ytor som täcks av ÖP och 
övriga FÖP. 
Avgränsningen av FÖP Centrum-Skee är gjord för att täcka de två tätorternas långsiktiga 
utveckling. Därutöver finns väldigt lite ren landsbygd och denna ligger inom ett eller flera 
riksintressen. Det finns med andra ord få ytor inom denna FÖP där nya enstaka tomter kan 
vara möjligt. FÖP-kartan skall dock justeras så att området med rekommendationen R6 utökas, 
se under sammanfattning. 
  

Kommentar 
Frågan gäller i första hand övriga delar av kommunen.  Se även kommentaren på föregående 
sida. 
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vägar inom planområdet. Det hänvisas till att en cykelplan för hela kommunen ska vara underlag till 
denna FÖP Strömstad-Skee och att Tekniska nämnden arbetar med densamma.  

Cykelplanen är ett viktigt underlag och instrument för den fördjupande översiktsplanens riktlinjer för 
kommunikationer, vägar och trafik. Därför borde cykelplanen funnits med som underlag för att 
kunna förstå helheten för planen och se en sammanhållen riktlinje avseende byggande av framtida 
gång och cykelbanor som är en viktig del av hållbara infrastruktursatsningar. Centerpartiet anser det 
anmärkningsvärt att den politiska majoriteten förhalat beslut om cykelplanen som gör att 
intentionerna i utställningshandlingen för FÖP Strömstad-Skee, att se helheten inklusive cykelplan, 
nu går förlorad. Det måste tydliggöras på ett offensivt sätt hur trygga och smarta gång och cykelstråk 
ska byggas för att öka möjligheterna för dem som önskar ställa den egna bilen, oberoende av orsak, 
och finna ett alternativ som kan fungera utifrån individens behov, även i en kommun där 
kollektivtrafiken inte är utbyggd. 

 

Grandalen, sid 58 

Centerpartiet återkommer till tidigare inspel om möjligheterna att tillskapa en solcellanläggning på 
Grandalenområden eller gamla ”gamla soptippen” och som tidigare används för deponi. Vi 
ifrågasätter bostadsbyggande på detta tidigare soptippsområde där tidigare geotekniska 
undersökningar visar att det fortsatt finns koncentration av sopor ned till 6-7 meter. 

 

 

15. Moderaterna 

Det finns inte något lagligt krav på en fördjupad översiktsplan i enlighet med förslaget. Däremot finns 
lagliga krav på översiktsplan och planeringstrategi. Därför önskar vi att planförslaget inte antas, 
åtminstone innan det utretts om sådana översiktliga planeringsfrågor, som måste regleras, kan 
regleras i annan form t.ex. i samband med antagande av planeringsstrategi som är en skyldighet för 
kommunen enligt plan- och bygglagen. 

 

Vid arbetet med detta anser vi att det material som framtagits som underlag för förslaget till FÖP 
skall tas till vara eftersom det är gediget och värdefullt. 

Vi anser dock att förslaget bl.a. ifråga om betydande detaljeringsgrad som vi berör nedan, innebär 
risk för låsningar inför framtiden och begränsningar i utövandet av den privata äganderätten, som 
går utöver vad vi anser vara nödvändigt och lämpligt. 

Syftet med FÖP är enligt en vad som anges på sid. 124 i förslaget att skapa möjlighet för tillväxt. Vi 
har dock svårt att se att möjligheten till tillväxt skulle bli mindre om förslaget till FÖP inte antas. 

Kommentar 
Synpunkterna framförs härmed. Notera även att tekniska nämnden i sitt yttrande yrkar att FÖP 
ska ändras så att den inte visar något förslag på framtida cykelvägar. Frågan får behandlas i en 
framtida cykelplan. 

Kommentar 
Grandalen har strukits som bostadsområde, efter synpunkter från flera kommunala instanser. 
De analyser som gjordes inför utställning visade ju att området var möjligt att bebygga i 
förhållande till grönstruktur och artskydd. Samma slutsatser bör därför gälla om området 
nyttjas för en solcellsanläggning. 

Kommentar 
Denna FÖP görs enligt lagstiftning gällande före 1 april 2020, se under Kort om formalia, sid 3.  
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Förslaget till FÖP utgår från att Strömstads kommun år 2030 skall ha 15.000 invånare. På sid. 12 
anges att detta innebär en befolkningsökning med 1.500 personer, men på sid. 14 och 123 anges 
ökningen uppgå till 2.000 personer, vilket skulle indikera att nuvarande befolkning uppgår till 13.000 
personer. På sid. 89 sägs dock att befolkningen nu är 13.200 personer. Skillnaden ifråga om 
ökningstal och invånarantal beror möjligen på att det under arbetets gång kommit att stå allt klarare 
att sannolikheten för befolkningsökning som förutsätts i Vision 2030 minskar ju närmare vi kommer 
2030. 

 

Som exempel på svårigheten och olämpligheten att alltför starkt knyta bedömningar, i värsta fall 
rentav förhoppningar om befolkningstillväxt må nämnas att en av kommunen år 2009 antagen FÖP 
för Kosteröarna förutsatte en fast befolkning där år 2016 om 500 personer, medan verkligheten blev 
ungefär hälften. 

 

Ovanstående synpunkter ger anledning till att starkt ifrågasätta lämpligheten att i en ny FÖP 
detaljreglera användning av mark i så stor utsträckning som sker i förslaget. Det finns anledning att 
anta/befara att mark som omfattas av förslaget inte överhuvudtaget kommer att vara av intresse för 
utnyttjande/exploatering under de närmaste decennierna. Detaljeringsgraden i FÖP:en borde därför 
kunna reduceras och ersättas med att behövliga detaljerade föreskrifter intas i de detaljplaner som 
kommer att utarbeta i framtiden. Omfattningen av det verkliga behovet av sådana ter sig också 
tveksamt, bl.a. eftersom det vid presentation av förslaget till FÖP uppgivits att det finns ett antal 
detaljplaner inom området för FÖP:en som inte utnyttjats trots att de förelegat länge. Utvecklingen 
av arbetet med den s.k. Canningplanen, som pågått i flera år visar också hur olämpligt det är att 
långsiktigt försöka detaljstyra omfattande planering och projekt. 

 

I synnerhet vill vi här kanske påpeka att det sedan länge finns en detaljplan för delar av Bastekärr 
som inte utnyttjats. Huvudorsaken till detta torde vara en avsaknad av intresse från näringslivets sida 
att utnyttja området för verksamheter som detaljplanen förutsätter. I förslaget, t.ex. på sid. 21, 
framhålls handelns betydelse för kommunen, men etablering av mer handel har inte tillåtits i 
Bastekärr. Inte heller har kommunen gjort några, i vart fall framgångsrika, ansträngningar att se till 
att området används i nya verksamheter som skulle kunna åtminstone till någon liten del skapa 
grund för den förhoppningsvisa befolkningsökning som förslaget är ett uttryck för. 

Kommentar 
Se under Sammanfattning sidan 1. 

Kommentar 
Det är riktigt, prognoserna och målsättningarna har skrivits ner under arbetets gång. Sifforna 
ska ses över så att FÖP inte har motsägande uppgifter. 
Siffrorna i FÖP blir snabbt inaktuella. För innehållet i FÖP har det dock ingen praktisk betydelse 
om befolkningsutvecklingen blir långsammare.  
Kommunen gör årligen prognoser om befolkningstillväxt. Dessa siffror utgör underlag bland 
annat för planering av förskolor, VA-utbyggnad och start av nya detaljplaner.   

Kommentar 
I fallet Koster var det inte en prognos, utan en politisk målsättning för att upprätthålla en viss 
servicenivå. Befolkningen har som nämns i stället minskat på Kosteröarna sedan 2008. 

Kommentar 
Onödigt detaljerade riktlinjer per detaljplan ska strykas, se även under Sammanfattning. 
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Ifråga om framtida boende talar förslaget (sid.21) om variation ifråga om upplåtelseformer och olika 
stort markbehov för olika upplåtelseformer, men någon närmare analys av hur fördelningen kommer 
att bli finns inte. 

 

Ifråga om särskilt boende skrivs om områdena Mällbydalen, Mällbygård, Mariedal och Myren (sid. 
23), men förutsättningarna i det avseendet får en avsevärd förändring i och med att kommunen får 
kontroll över nyttjandet av nuvarande sjukhusbyggnad, perfekt beläget för sådana ändamål. Detta är 
ett faktum som strider mot utgångspunkten på sid. 45 i förslaget att det saknas lämplig lokalisering i 
centrala Strömstad. 

 

Av välkända skäl är utvecklingen av trafik och dess behov omöjlig att förutse på så lång sikt som de 
10 år som är kvar till 2030. Det som anförs på sid. 94 i förslaget ger dock anledning anta att 
trafiksituationen för överskådlig framtid inte kommer att förändras i påtaglig utsträckning. 

 

Med hänsyn till synpunkter av det slag som vi redovisar ovan är vi skeptiska, för att inte säga 
negativa, till att i förslaget inta så pass detaljerade tankar på utnyttjandet av områden som finns på 
sid. 37 - 88 i förslaget till FÖP, särskilt till den del förslagen gäller områden som ligger utanför 
centralorten Strömstad och är lämpade för näringsverksamhet och bostäder. 

 

 

  

Kommentar 
Synpunkten noteras, men frågan avgörs inte i FÖP. Bastekärr har en färdig detaljplan vilket 
redovisas i FÖP. 

Kommentar 
Detta är en viktig synpunkt. Analys av bostadsbehovet är en färskvara och behöver uppdateras 
löpande, förslagsvis årligen. FÖP-processen är för långsam för att vara ett lämpligt verktyg. 
Bättre att göra analyser i samband med ajourföring av bostadsförsörjningsprogrammet. Många 
kommuner arbetar på det sättet.  

Kommentar 
Instämmer. Områdena vid Mariedal ska strykas. Text om särskilt boende ska justeras. 

Kommentar 
Instämmer. Kommunen och trafikverket gör nya prognoser vid behov. Eftersom del 3 
(faktadelen) snabbt blir inaktuell ska denna inte antas i kommunfullmäktige.  

Kommentar 
Se under Sammanfattning sidan 1. 



Särskilt utlåtande – Fördjupad översiktsplan för Centrum-Skee, Strömstads kommun 24 (32) 

 

 

16. Strömstad golfklubb 

Strömstad Golfbana ligger centralt med promenad- och cykelavstånd från centrum, lätt att nå för 
barn och ungdom. Stan expanderar och banan blir mer och mer inbyggd vilket innebär ökad risk för 
olyckor och intressekonflikter. 

Banan är inte inhägnad med plank eller staket, vilket är vanligt på andra platser. Vi försöker styra med 
skyltning så att inte ickegolfare oavsiktligt kommer in på banan, men visst finns det de som genar 
över bana eller bara promenerar omkring, vilket är ett stort irritationsmoment som vi hittills kunnat 
leva med. 

I FÖP:en föreslås bebyggelse nära golfbanans hål 14 och hål 15. Bebyggelse så nära golfbanan är 
synnerligen olämpligt av 2 anledningar. 

Sneda utslag på båda golfhålen som innebär att golfbollar kommer att dimpa ner inom den 
föreslagna byggnationen. Det finns två orsaker till att bollen flyger snett, felaktig utgångsriktning och 
kraftig okontrollerad skruv. När dessa två orsaker samverkar blir slagen ändå snedare.  Andra faktorer 
som påverkar bollen flykt är vind och temperatur. Sydvästlig vind driver bollen mot Mällbygård 54 
både från hål 14 och 15. Se bollnedslagssektorerna i bilaga 1. 

Ickegolfare som genar över banan för att från Mällbygård komma västerut till bl. a hamn, bad och 
restauranger. Det finns även risk för lek och spel på banan. Som alla idrottsanläggningar vill Strömstad 
GK att dess bana endast används av golfutövare under golfsäsongen. På vintern däremot är golfbana 
ett nära naturområde perfekt för promenader, hundrastning, skid- och kälkåkning. 

Att hindra sneda slag med nät e dyl. är oerhört svårt och inskränker dessutom golfarens möjlighet att 
utnyttja skruvade slag för att placera bollen på enligt hen bästa möjliga plats. 

Nät och skog inom nedslagssektorn hindrar inte duktiga golfare i och med att de slår både högt och 
långt vilket är det optimala. Se ex på golfbollsparabel i bilaga 2. 

För eller senare, på grund av olika omständigheter såsom en ordentlig snedstuts, en kraftig vindpust 
eller den ständiga produktutvecklingen kommer bollar att hamna inom någons fastighet även med 
väl tilltagna säkerhetsavstånd. 

Strömstad Golfklubb anser att den planerade bebyggelsen mellan golfhål 14 och 15 inte ska 
komma till stånd. Övrig planerad bebyggelse inom Mällbygård 54 är från golfklubbens synvinkel 
troligen Ok, men vi vill gärna se och kanske påverka hur den är tänkt att bebyggas. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 Bollnedslagssektorerna 

Slaglängder på 250 m och mer 
kräver naturligtvis god fysik. 
Tyvärr är det inte endast 
duktiga golfare som är starka 
och kan svinga med hög 
hastighet utan även rena 
nybörjare kan panga på både 
långt och tyvärr snett. 
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Bilaga 2 Golfbollsparabel 

En bra driva på 255m har en 
högsta höjd på ca 30m. 

 

 

 

17. Daniel Lomgård Lans 

Tittade på en del av FÖP:en och det som slog mig är att ska det planeras för fler byggnationer i 
Seläter som ex område 25 så bör man även planera minst en riktig gång och cykelväg med belysning 
som kommer ut på Bogenvägen. Är fullt medveten om svårigheter med detta då de vägar som finns 
idag sträcker sig över privat mark men värdet skulle öka avsevärt mycket.  

Det är få som bor där ute vilka använder cykel för att man behöver cykla bilvägen runt, framförallt 
när det är mörkt. De som är pigga och orkar cykla i grus, lera, vattendrag etc. tar genvägen genom 
Källvikens gård. 

 

 

 

 

 

 

Bifogar ett urklipp från er 
karta i FÖP:en där jag 
markerat med rött den väg 
man kan cykla och gå idag när 
det är ljust.  

 

 

 

  

Kommentar 
Frågan kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Mällby Gård, MBN-2016-1840. 
Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. Diskussioner pågår med golfklubben om hur 
synpunkterna ska tillgodoses. Det avgörs i detaljplanen hur stor del av ett utvecklingsområde 
enligt FÖP som ska nyttjas för bebyggelse. FÖP behöver inte ändras. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. FÖP kommer inte att hantera frågor om nya cykelvägar, se under tekniska 
nämndens yttrande. 
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18. Christer Bech

Mina synpunkter bottnar i att jag inte är överens med målet om att Strömstad ska växa med hänsyn 
till antal invånare. Livskvalité är ett bättre mål. 

Förtätning av tätorter istället för exploatering av naturområden är att föredra med de anledningar att 
nya områden baseras på biltransport för familjers vardag vilket är en negativ miljöpolitik, samt att de 
orörda skog/naturområden vi har i nära avstånd från centrum Strömstad/Skee är av stor vikt för att 
folk vill bo i kommunen. Resonemanget har och kan utvecklas vidare om intresse finns. 

19. 

Jag, fastighetsägare av Kristorp 6, , och direkt granne med det område som är markerat väster om 
min fastighet Kristorp 6, och som är markerat och föreslagit som möjlig framtida mark för bostäder. 

Jag anser det högst olämpligt att upphäva det strandskydd som ligger runt Strömsvattnet och dess 
angränsande grönområden. Det är av stor vikt att de få grönområden som finns kvar i centrala 
Strömstad längs Strömsån och Strömsvattnet består för att få balans mellan stad, natur och vatten 
består. Då är det också högst olämpligt att förtäta dessa områden med bostäder eller annan 
bebyggelse. 

Jag fick i början av 2000 talet göra om detaljplanen på min fastighet, Kristorp 6, då den hade en 
gammal beteckning ”Park” i detaljplanen, och i samband med den blev jag påförd prickmark på hela 
tomten om 4 hektar (förutom befintligt hus), för att värna om naturen och strandskyddet i närhet till 
Strömsvattnet. Det vore högst olämpligt eller till och med felaktigt, att kommun skulle svänga i 
denna fråga när det gäller direkt jämförbar mark med samma förutsättningar. 

Därav anser jag det högst olämpligt att upphäva strandskyddet och uppföra nybyggnation i 
detta/dessa område, på den södra stranden av Strömsvattnet, mellan ringvägen och centrum, och 
ser att översiktsplanen korrigeras och dessa 2 områden med bostäder tas bort och att grönområdena 
och strandskyddet får vara kvar. 

20. 

Mitt namn är Evelyn och jag och min familj är på jakt efter ett större boende. Vi såg planerna för 
områden som ska bebyggas och blev nyfikna när detta ska göras. Synpunkter kunde lämnas tom 1/6 
så tänkte passa på att nämna några idéer. 

Vi skulle helst vilja bygga nytt på villaområde och det är inte så många alternativ i dagsläget. Bara 
extra dyra i utkanten av staden. 

Är det möjligt att satsa på villaområde på Mällbyhöjden i område nr 13 i planen? Man kanske kan 
samarbeta med andra aktörer för att hålla nere kostnaderna så tomter inte blir alltför dyra (under 
miljonen)? Kanske i samarbete med BoKlok som är på gång i på Mällby med radhus. Dom hade bara 
rad/parhus men var intresserade om nya områden dyker upp för byggnation för att göra större hus 
med tomt.  

Vet inte exakta planerna på hur Mällbyhöjden ska utformas, men har ett förslag med enkel bild. 

Kommentar 
Område 15 längst österut i Mällbyhöjd ska strykas. Se, även kommentar 2 till miljöpartiets 
yttrande. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 26 och 27 ska strykas. 

ulhaug01
Överstruket
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Rondell med säker cykel/gångpassage eller bro över 
vägen. 

Villaområden i framkant för att satsa på den typ av 
bebyggelse i första hand.  

Par/radhusområde (och lägenhetshus) längre in som kan 
vara lite högre.  

En fin entré till Bohusleden med bra parkering och tex 
våffelstuga, infoområde om naturen och grillplats 
tillrättalagt för att skolor kan vara där och använda i sin 
undervisning.  

21. 15 fastighetsägare i området Tallhöjden

Området runt Tallhöjdsvägen är enligt kartan beigefärgad vilket betyder att området är 
utredningsområde för förtätning enlig texten på kartan. 

Samma område ligger under paragraf 112, som grönområden. Process är igång på lantmäteriet sedan 
Sep -19 för att de boende skall ta över förvaltning och skötsel av grönområden, som även omfattar 
en del av vattenområdet ut efter Starekilen. 

I FÖP framgår det att öster om Tallhöjden finns beviljat bygglov på 35 tomter. Stare Västra (11) ligger 
planer på 70 -120 bostäder. 

Stare Östra (12) ligger ytterligare ett planerat område för 80 bostäder. Detta borde väl i rimligheten 
räcka utan att man skall gå in och förtäta på Tallhöjdens grönområden! 

Synpunkter om småbåtshamnen: 

Boende på Tallhöjden utnyttjar området för fritidsaktiviteter, typ bad/fiske. Omfattas inte Starekilen 
av strandskydd och naturvårdsintresse och riksintresse? 

Förbättringen av fritidsbåtshamn är positivt om det blir en begränsad utbyggnad i den norra delen. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 13 är så pass stort att det kan inrymma flera olika bostadstyper. 
Planarbete kommer att inledas med ett planprogram som omfattar större delen av Mällbyhöjd. 
Planarbetet kommer bland annat att behandla typ av bebyggelse och säkra gång- och 
cykelvägar.  

Kommentar 
En stor del av den befintliga bebyggelsen inom tätorten har i FÖP bestämmelsen R12 - 
utredningsområde för förtätning. Det ligger dock inte inom detaljeringsgraden för FÖP att 
bedöma om detta är möjligt och lämpligt i det enskilda fallet. För att förtätning ska vara 
aktuellt måste två villkor uppfyllas: 1) att markägaren vill ha en förtätning 2) att kommunen 
bedömer det som lämpligt. I fallet Tallhöjden disponerar de boende grönytorna och 
bestämmer därför om man vill ha en förtätning eller inte. 
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Alternativ för andra småbåtshamn är t.ex. utanför gamla oljehamnen samt Myrens varvsområde. 
Man ser ju en utveckling att båtar förvaras på land och sjösättning sker vid utnyttjande av båtarna. 
Miljövänligt för havet då inte så mycket påverkan av havsmiljön sker. 

Med de planer som ligger i FÖP bör trafiksituationen vid infarten till Tallhöjdsvägen-Hålkedalsvägen 
och Hällekindsvägen ses över Rondell, Övergångsställe för Fotgängare och Cyklister. 

22. 

Jag ser att ni vill öppna upp för att bygga hus i naturområdet runt Mällby kyrka och mot Bohusleden. 
(Område 17,18,15, 14 och 13) Dessa områden är ett att få som man kan nå i närhet från Strömstad 
centrum och där man fortfarande kan få känslan av att vara i den riktiga naturen. Förhållandevis tyst 
och lugnt. 
Massor med Strömstadsbor (inklusive mig själv) älskar att cykla, springa och gå på dessa stigar. 
Jag vill verkligen inte att ni bygger där helt enkelt. Och jag tror att få Strömstadsbor verkligen förstår 
att ni vill bygga och därmed eventuellt förstöra några av våra finaste naturområden som är på 
gångavstånd från "staden". 

23. 

Yttrandet som lämnats per mail till KS diarie innehåller en längre konversationstråd från ett antal 
personer. Nedan refereras endast den sista delen av mailet med avsändare . 

Mitt förslag är att föreslå återremiss av FÖP:ens utställningsversion. Följande anledningar till detta: 

Coronatillståndet i landet påverkar naturligtvis FÖP:en på många olika sätt. 

Mäklare och norska permanentboende har redovisat att det finns intresse att sälja bostadsrätter och 
enbostadsfastigheter med hänvisning till osäkerhet att bo permanent i Strömstad i framtiden. 

Att planera för nya bostadsrätter utanför stadens centrala delar kommer troligen att vara aktuellt 
först efter 2030. Man bör nog skriva ner förhoppningen om att innevånarantalet till ca 14.000 år 
2030. 

Detta gäller främst de redovisade utvecklingsområdena i Mällby, Mällbyhöjden och Mällbyberget 
med stort avstånd till centrum och med onödiga bilresor ur miljösynpunkt. 

En tidplan för utveckling av nya bostäder bör främst omfatta redan påbörjade nya bostäder vid 
Myren och eventuellt Rådhusberget samt andra redan beviljade bygglov som Hedelinska huset. 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Starekilens småbåtshamn, 
MBN-2018-1780. Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. 

Kommentar 
De områden som har de bästa stigarna kommer inte att beröras under överskådlig tid. Område 
15 ska strykas från FÖP. Område 17 och 18, längst i norr, ligger långt fram i tiden. Då FÖP ska 
prövas minst vart fjärde år kommer tillfälle ges att ompröva lämpligheten av område 17 och 18 
innan detaljplan påbörjas.  

Kommentar 
Önskan om förtätning inom staden står inte i motsättning till behovet att ha en planberedskap 
för nya områden i stadens utkant. Vilket område man väljer och i vilken ordning avgörs inte i 
FÖP, utan i bostadsförsörjningsplanen. Se även kommentarer till moderaternas yttrande. 
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Förslag till nya centrumnära bostäder 

Därefter bör andra centrala utbyggnadsmöjligheter med en kombination av bostäder och 
servicelägenheter prioriteras vid området mellan Gallerian och Strömsvattnet, ett mycket attraktivt 
bostadsläge anser många och som såväl Skanska som PEAB anser ekonomiskt och fullt möjligt 
tekniskt att utföra bl.a. med ett samutnyttjande av det stora p-huset under Gallerian. 

En eventuell återinträdd strandskyddsbestämmelse (enligt översiktsplanerare Björn Richardsson) kan 
knappast åberopas då såväl hela Tångenområdet som Gymnasieskolan genomförts utan att ha 
begränsats av strandskydd. (Detta förslag har jag tidigare redovisat i de illustrerade bilagorna till 
yttrande avseende FÖP:ens samrådssversion). 

Nästa utbyggnadsområde med ny detaljplan för bl.a. sjukvård, friskvård, bostäder, förskola och 
servicelägenheter bör omfatta sjukhuset och Skeppsbroplatsen inklusive markparkering för de 
boende och verksamma och på däck ovanför med en grön parkanläggning för de boende. 

Detaljplanen bör även omfatta caféer och små butiker utmed en strandpromenad som leder runt 
Röudden. Utmed skeppsbrokajen ska en ny gästhamn kunna anläggas som ger ett bra underlag från 
nya kunder till de befintliga centrumnära butikerna utan att nya p-platser måste tillföras. 

(Även detta förslag ingick i bilagorna till mitt yttrande av FÖP:ens samrådsversion). Vänta med 
detaljplaneringen av Canning och låt det vara en plats för evenemang och parkering tillsbehov 
uppstår för fler bostäder. 

24. 

Den fördjupade översiktsplanen rymmer mycket goda avsikter och höga miljöambitioner. Kommunen 
talar om ”Natur-och friluftsliv i världsklass” och att ”de höga natur-, kultur- och friluftsvärdena i 
planområdet är av stor betydelse för att området ska vara attraktivt för såväl helårs- som 
delårsboende och för besökare”. Med tanke på utfallet i årets miljöranking av Sveriges kommuner så 
känns visionerna avlägsna och ambitionerna heller inte fullt ut gett avtryck i de mer konkreta förslag 
som lämnas i planen.  

Förhoppningen är att vårens händelser leder till eftertanke och en omläggning från en 
konsumtionsbaserad turism som inte bidrar till en bättre miljö till en hållbar besöksnäring som 
bygger på natur- och kulturupplevelser och samtidigt bidrar till att minska kommunens sårbarhet. 
Det förutsätter en mer kraftfull miljöinriktning på den fördjupade översiktsplanen där kommunen 
uttrycker en vilja att ta större miljöhänsyn än vad lagstiftningen kräver. 

Kommentar 
Tångenplanen hade inte kunnat genomföras med dagens lagstiftning. Reglerna om återinträ-
dande av strandskydd infördes 2009, dvs. efter att detaljplanen för Tången vann laga kraft. Mer 
information finns på boverkets och naturvårdsverkets webbsidor. 
Statlig utredning pågår om eventuella ändringar i lagen. Strömstads kommun har framfört 
synpunkten till utredarna att strandskydd inte bör återinföras där det hindrar tätorternas 
naturliga utveckling, med Tången som exempel. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Inom områden med pågående detaljplaner redovisar FÖP endast vad 
som föreslås i respektive detaljplan. Synpunkter om ändrad inriktning av en detaljplan måste 
hanteras inom ramen för detaljplanen.  



Särskilt utlåtande – Fördjupad översiktsplan för Centrum-Skee, Strömstads kommun 30 (32) 

Småbåtshamn i Starekilen 
Starekilen föreslås som ett utbyggnadsområde för småbåtshamn. Det är bra och rimligt att ställa i 
ordning området och även göra en försiktig utbyggnad av småbåtshamnen. Den fördjupade 
översiktsplanen bör slå fast att utbyggnaden ska ta särskild hänsyn till de arter som lever i området, 
det rörliga friluftslivet genom t.ex. kajakbryggor och badplatser samt att hänsyn även ska tas till 
närboende.  

Vi ser det som positivt att kommunen utrycker ambitionen att fylla ut vattenområdet innanför 
Hällekind (i folkmun benämnd dypölen). Den lösningen bör kompletteras med en infart via en 
fyrvägskorsning till Hällekind respektive Hålkedalen samt parkering genom utfyllnad. En sådan 
lösning gynnar närboende och orsakar mindre negativ påverkan på naturmiljön än tidigare 
presenterade alternativ till infart. Vi utgår samtidigt från att den tidigare inriktningen att inte ha 
båtuppställning på parkeringen nära bebyggelse och inte ha en isättningsramp vid sandstranden 
kvarstår. Båtuppställning kan ske på Hålkedalsparkeringen där den inte stör närboende. 

Det är nu angeläget att kommunen utvecklar beskrivningen i planen och redovisar realistiska 
utbyggnadsplaner för småbåtshamnen som beaktar naturvärden och livsmiljöer för hotade arter (se 
nedan under Artskydd om ejder och ålgräs) liksom respekt för boende. Tidigare planer på en 
gigantisk utbyggnad med allvarliga konsekvenser för miljö och närboende bör tydligt förkastas.  

Artskydd 
Kommunen har detaljerat beskrivet arbetet med att säkerställa skyddet för Hasselsnok och Sandödla. 
Det är bra, men kommunen har helt glömt bort andra arter, t.ex. ejdern som har viloplats i 
Starekilen/Stigbergsbukten där kommunen planerar för en utökad småbåtshamn. Ejdern har gått 
från att ha varit sårbar till att i den senaste rödlistan klassas som starkt hotad. Det innebär definitivt 
att arten omfattas av skydd för viloplats och platser för födosök. Som jämförelse har hasselsnok och 
sandödla den lägre hotklassen sårbar. Kommunen måste i sin fördjupade översiktsplan även visa på 
vilket sätt man avser att säkerställa habitat och viloplats för ejder i likhet med den beskrivning man 
gör för andra arter. Det måste också framgå av planen att en omfattande exploatering av Starekilen 
står i konflikt med att skydda ejdern och även ålgräs. Av planen måste tydligt framgå på vilket sätt 
kommunen avser att stärka och skydda ejderns viloplatser genom att t.ex. införa restriktioner för 
snabbgående farkoster samt totalt stopp för vattenskotrar i Starekilen. 

Dessutom behöver utbredningskartan för sandödla revideras eftersom vi observerat och fotograferat 
sandödlan på vår fastighet Hålkedalen 1:12. Den finns med andra ord i och kring Tallhöjdsvägen. 

Områden för utredning om förtätning 
I planen pekas vissa områden ut för utredning om förtätning. Dit hör området kring Hålkedalen 1:7 
och Tallhöjdsvägen. Området karaktäriseras av bebyggelse med insprängda grönområden som skapar 
en attraktiv grön miljö där bl.a. sandödlan finns. Det skapar en grön infrastruktur för olika djur och 
växter att kunna sprida och förflytta sig samtidigt som det är grönt och attraktivt för boende. Det 
finns inga förutsättningar att förtäta området utan att det mister sin karaktär. Det är också 
förvånande att kommunen vill förtäta och ta grönområden i anspråk när byggbar mark inte är någon 
bristvara. Dessutom pågår nu ett övertagande av grönområdena till en samfällighet av boende i 
området. Området saknar kommunal infrastruktur och kollektivtrafik. Väg och VA drivs i form av 
samfälligheter. Med andra ord – stryk området som tänkbart för förtätning och visa att det finns 
substans i de goda ambitionerna om att utveckla ett grönt samhälle. 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Starekilens småbåtshamn, 
MBN-2018-1780. Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande 15 från boende i Tallhöjden. 
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25. 

Synpunkter på FÖP - området Mällbyhöjden: 

Annedalsvägen är en enskild väg som slutar vid Mällby begravningsplats. Den trafikeras årligen av 
1000-tals fordon där flertalet besökare inte bor på Mällby. 

Vägen byggdes på 1960-talet och dess underbyggnad är inte anpassad till dagens trafik. Den är i 
mycket dåligt skick och det är inte ekonomiskt försvarbart att bekosta någon reparation. 

Undertecknad föreslår att Annedalsvägen flyttas till en sydligare sträckning. En ny väg bör byggas 
som följer VA-ledningarna till begravningsplatsen. Den föreslagna sträckningen överensstämmer med 
äldre planförslag. 

26. 40 Fastighetsägare i området Mariedal

Som fastighetsägare inom området Mariedal önskar undertecknade härmed inkomma med våra 
synpunkter på presenterat förslag. 

Nedan angivna synpunkter avser en av de platser, angivet som 26 - Mariedal Västra, som redovisats 
för utveckling av särskilt boende. Vi anser att presenterat förslag av olika anledningar, vilka närmre 
redogörs för nedan, är mindre lämpligt. 

Utifrån det relativt sett omfattande ytbehov tilltänkt lösning kräver så kommer en sådan exploatering 
innebära ett kraftigt ingrepp på ett område som närmast får ses som ett naturområde. Enligt vår 
uppfattning så borde det, bland annat av den anledningen, vara mer lämpligt att lägga särskilt 
boende i redan exploaterad yta eller åtminstone inte i ett av få skogsområden inom förhållandevis 
central del av Strömstad. 

Som också delvis anges i Utställningshandlingen så används naturområdet tämligen regelbundet för 
diverse aktiviteter för förskolor, grundskola etc. Utveckling av området i enligt med vad som beskrivs 
kommer att starkt begränsa möjligheten till att nyttja området på detta sätt. 

Stora delar av gångvägen vid Strömsvattnet längs Karlsgatan är i dag till stora delar ostörd från trafik 
etc. Etablering i enlighet med vad som föreslagits kommer påverka detta och i tillägg så kommer även 
upplevelsen av att vara naturnära starkt påverkas. 

I anslutning till det i Utställningshandlingen angivna området så ligger Friluftsmuseet Fiskartorpet 
som för många är en uppskattad plats för rekreation och avkoppling. Exploatering i den omfattning 
som anges kommer med all säkerhet innebära så pass stor inverkan på området att 
möjligheten/intresset att kunna nyttja området kommer att minska. Då det också finns möjlighet att 
på naturligt sätt kunna få åtkomst till sjönära området vid Strömsvattnet så försvårar en etablering 
också allmänhetens åtkomst till vattnet. 

Är redan idag en stor belastning av trafik i korsningen Karlsgatan-David Hellströms väg och då inte 
minst i samband med aktiviteter på någon av anläggningarna på Strömsvallen. Finns visserligen ett 
antal p-platser vid Nordby Supermarket Hallen men då sträckan från P- platserna vid David 
Hellströms väg är kortare än från p-området vid Nordby Supermarket Hallen så väljs i första hand 
dessa. Då p-platserna här är relativt sett få så blir det ett stort antal bilar som skall samsas inom en 
begränsad yta vilket då också påverkar ovan angiven korsning. En etablering av särskilt boende skulle 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i det pågående arbetet med planprogram för Mällbyhöjden, 
KS/2020-0297. Yttrandet är även diariefört i detta ärende. 
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innebära ytterligare påfrestningar på trafiken och detta med all säkerhet oavsett etablering av 
rondell etc. 

Vi anser det inte som korrekt att det inte skulle kunna gå att tillgodose det aktuella 
intresset/särskilda boendet utanför "området" och då på plats som inte kräver upphävandet av 
strandskyddet. Oavsett så bör det rimligen sett finnas områden som är bättre lämpade för tilltänkta 
etableringen än "26-Mariedal Västra" 

Strömstad 2020-08-24 

Björn Richardsson 

Översiktsplanerare 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 26 och 27 ska strykas. 



Dnr KS/2007-0037 

Fördjupad översiktsplan för 

Centrum - Skee 
Strömstads kommun 

Samrådsredogörelse 

Hur samrådet bedrivits 
Samrådshandlingarna har varit utsända under tiden 2018-09-17 – 2018-11-30. Handlingarna har även 
funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida. Möten för 
allmänheten har hållits i Strömstad 25 september och 30 oktober, samt i Skee 31 oktober. Därutöver har 
möten hållits med fokusgrupper såsom ungdomar och föreningar med koppling till friluftsliv och natur. 

Sammanfattning 
Under samrådet har det kommit ett ovanligt stort antal synpunkter från enskilda medborgare. Många 
synpunkter gäller frågor som avgörs i FÖP, andra inte. I samrådsredogörelsen återges samtliga yttranden i 
sin helhet. 

De viktigaste ställningstagandena för FÖP utställningsversion är: 

Synpunkter som ska tillgodoses i FÖP 
• Komplettera FÖP med förtydliganden och faktauppgifter enligt yttrandet från Länsstyrelsen.
• Stryk område 8 vid Strömsvattnet för bostadsändamål. Behåll inriktningen att utveckla marken

framför gallerian för närrekreation.
• Lägg till område för bostäder centralt i Mällbyområdet på fastigheten Mällby 1:17.
• Lägg till område för bostäder öster om Körnebacksvägen i Seläter.
• Lägg till bostadsområde på Vattentornsberget i Skee.
• Äldreboende norr om Karlsgatan vid Mariedal ska läggas till (enligt KS beslut 10 april 2019, se

sidan 53)

Synpunkter som inte ska tillgodoses i FÖP 
• Stryk utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra.
• Stryk hela eller delar av Mällbyområdet och ersätt med ytterligare förtätning centralt i staden.
• Stryk bostadsområde (10) vid Vattentornsberget i Strömstad.
• Utveckla Källviksdalen för bostäder, turistanläggning och småbåtshamn (området ligger till

större delen inom FÖP Norra Kustområdet)
• Lägg till centrala bostadsområden på platser som ligger inom strandskydd (Oljeberget,

Karlsgatan)

Kommunens kommentarer med ställningstaganden och motiveringar redovisas i blå ruta efter varje 
yttrande. 
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Synpunkter som inte avgörs i FÖP 

Denna samrådsredogörelse hanteras av kommunstyrelsen. När den blir godkänd kommer den att läggas ut 
på kommunens webbsida. I de fall dessa synpunkter har en tydlig mottagare inom kommunen har dessa 
skickats vidare för kännedom. De viktigaste synpunkterna gäller: 

• Synpunkter om pågående detaljplaner.
• Gör nytt landfast bad norr om Kallbadhuset.
• Förändringar på Torskholmen med omnejd
• Köp sjukhuset och utveckla fastigheten för vård och bostäder
• Flytta högstadiet och bygg bostäder där Strömstierna ligger idag.
• Säkerhetshöjande trafikåtgärder i befintliga områden genom omläggning av vägar,

korsningsombyggnader eller utbyggnad av cykelvägar.
• Utformning av befintliga grönytor och torg

Utställningsversionen blir webbaserad 
Tidigare versioner av kommunens fördjupade översiktsplaner (FÖP) har bestått av pdf-dokument 
anpassade för utskrift i A4. Detta sätt att presentera information har gett onödiga begränsningar samtidigt 
som FÖP i vissa delar varit inaktuell redan innan antagande. 

Utställningsversionen av FÖP blir helt webbaserad vilket ger följande fördelar: 

- FÖP kan göras kortare

- Besökare på kommunens webbsida får tillgång till uppdaterat underlagsmaterial.

- Hänvisning kan alltid ske till gällande kommunalt styrdokumentet. Exempelvis bostads-
försörjningsplanen, som kommer att ses över med tätare intervaller än FÖP.

- Besökaren kommer att kunna välja lager i kartan. Detta ger ex. möjlighet att läsa samman planförslaget
med inventeringar och andra underlag för planen.

- Kommunens samlade planering blir lättare att förstå. Nuvarande uppdelning i olika FÖP kan på längre
sikt troligen slopas helt.

Rent formellt innebär detta att underlagsdelen i FÖP (del 3) inte ska antas av kommunfullmäktige. Detta 
eftersom nuvarande lagstiftning säger att ingen del av ÖP/FÖP får ändras med mindre än att hela 
processen görs på nytt. 

Informationen från del 3 i samrådsversionen ska så långt möjligt göras tillgänglig på kommunens 
webbsida: stromstad.se  I de flesta fall gäller denna information för hela kommunen och ska inte behöva 
sökas i en enskild FÖP. 

http://www.stromstad.se/
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Inkomna yttranden 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2018-12-19: 

Myndigheter 
1. Länsstyrelsen inkom 2018-11-28 
2. Trafikverket inkom 2018-11-30 
3. Skanova AB inkom 2018-09-21 
4. Vattenfall Eldistribution AB inkom 2018-10-30 
5. Försvarsmakten inkom 2018-11-13 
6. Bohusläns museum inkom 2018-11-15 
7. Västtrafik inkom 2018-11-15 

Kommunala nämnder och förvaltningar 
8. Barn och utbildningsnämnden inkom 2018-11-05 
9. Tekniska förvaltningen inkom 2018-11-30 
10. Miljö- och byggnämnden inkom 2018-12-06 
11. Tanums kommun inkom 2018-11-13 

Politiska partier 
12. Miljöpartiet inkom 2018-11-27 
13. Kristdemokraterna inkom 2018-11-30 och 2018-12-19 
14. Centerpartiet inkom 2018-11-30 

Föreningar 
15. Strömstad löparklubb inkom 2018-09-20 
16. Positiv utveckling i Skee inkom 2018-10-31 och 2018-11-14 
17. Strömstads hembygds- och museiförening inkom 2018-11-29 

Övriga 
inkom 2018-09-06 
inkom 2018-10-25 och 2018-12-17 
inkom 2018-10-30 
inkom 2018-10-31 
inkom 2018-10-31 
inkom 2018-11-13 
inkom 2018-11-05 
inkom 2018-11-16 
inkom 2018-11-19 
inkom 2018-11-21 
inkom 2018-11-27 
inkom 2018-11-28 
inkom 2018-11-29 
inkom 2018-11-29 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-11-30 
inkom 2018-12-04  
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1. Länsstyrelsen

Länsstyrelsens (LS) yttrande biläggs i sin helhet. Synpunkter från LS ska så långt möjligt tillgodoses, 
yttrande utgör checklista för ändringar och kompletteringar inför utställning. De viktigaste synpunkterna 
och kommunens kommentarer framgår av tabellen nedan: 

Länsstyrelsens synpunkter Kommunens kommentar 

Förtydliga förhållandet till Blå ÖP. Vad gäller? FÖP kompletteras och ersätter Blå ÖP i de 
delar som överlappar. 

Utveckla skrivningen om riksintresse för kulturmiljövård. Kompletteras 

Stryk bostäder nedanför gallerian (område 8) LS ser inga 
särskilda skäl för upphävande av strandskyddet 

Området stryks 

Utveckla skälen varför jordbruksmark måste tas i 
anspråk för bebyggelse 

Motiveringarna ska kompletteras samt 
urvalsprocessen med bortvalda områden 
förtydligas. 

Redovisa skogens nuvarande betydelse för produktion 
och avvägningar mot exploatering och friluftsintressen 

Kompletteras 

Förtydliga om påverkan på riksintressen MB 3:6 för 
natur samt friluftsliv  

Kompletteras 

Komplettera angående översvämningsrisk vid Lagunen, 
Bjälveröds camping och i Skee. 

Det råder oklarheter om kvalitén på kommunens 
underlagsmaterial. 

Kompletteras. 

Det har visat sig att underlagskartan med 
simulering av översvämningar (sötvatten) 
från havs- och vattenmyndigheten (HaV) 
innehåller stora felaktigheter. Felen slår åt 
bägge hållen - dvs. både för mycket och för 
lite. Arbete med bättre kommunomfattande 
underlag har påbörjats. Om detaljplan i 
lågdelarna av Skee ska påbörjas innan bättre 
underlag finns krävs separat utredning i 
varje detaljplan. 

Önskvärt med plan för materialförsörjning med berg, 
samt mellanlagring av massor. 

Instämmer. Egentligen en fråga som kräver 
en översyn i hela kommunen. Flera berörda 
områden ligger dock inom denna FÖP. 
Handlingarna ska kompletteras. 

LS noterar att det saknas en koppling på delområdeskartan för 
Seläter-Kebal och de områden som har dokumenterad god 
livsmiljö för sandödla och hasselsnok enligt kartan på sid 124 
strax norr om plangränsen. 

Det stämmer. Frågan behöver studeras 
mer. Eventuellt kan detta innebära att 
bostadsområde 1 på kartan ska strykas. 

FÖP anger målet 16.000 invånare år 2030 för Strömstad. 
VGR:s senaste prognos anger 15.000 

Kommunen har sänkt sitt mål till 15.000. 
För FÖP innebär detta att utpekade 
bostadsområden räcker längre. Kommunen 
kommer att göra en ny prognos i samband 
med den pågående översynen av 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Hur stämmer FÖP med kommunens planer för 
avloppsverket. Tillståndet omfattar 30.000 pe. 
(personekvivalenter) 

Den pågående utbyggnaden ger plats för ca 
10.000 tillkommande pe. Dvs. föreslagen 
utbyggnad av både verksamheter och 
bostäder enligt FÖP kan tillgodoses. FÖP 
ska kompletteras med dessa uppgifter. 
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Redogör för hur VA-planeras bli löst för befintliga 
campingar inom FÖP-området. 

De är redan anslutna. FÖP kompletteras 
med dessa uppgifter. 

Synpunkter på vad som bör beaktas i framtida 
detaljplaner inom vissa utbyggnadsområden. 

FÖP innehåller redan rekommendationer 
för vissa områden. 

FÖP ska kompletteras så att rekommen-
dationer finns för samtliga utbyggnads-
områden. 

Ett antal synpunkter som rör kartredovisning av 
underlag, hänvisningar i text till underlag, gällande 
bestämmelser, skillnader i planförslag och MKB, etc. 

Kompletteras. 

Delvis löser frågan sig själv vid övergången 
till webbaserade underlag. 

2. Trafikverket

Trafikverkets uppdrag

Trafikverket bevakar frågor som rör transportsystemet och viktiga aspekter som behöver behandlas i 
översiktsplaneringen. Att dessa aspekter beaktas är en förutsättning för att kommunens transportsystem 
som helhet ska fungera väl utifrån tillgänglighet, jämställdhet och långsiktig hållbarhet. I en FÖP skall 
kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker 
tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Hur infrastrukturen planeras kan i hög grad påverka om 
inriktningen kan leda till en hållbar samhällsutveckling. Trafikverket anser att det är önskvärt att 
kommunen har en långsiktig strategi med ett helhetsgrepp kring trafikfrågor. Av planen bör också framgå 
hur kommunen tar hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.  

Synpunkter 

Riksintresse 

Inom planens område är väg E6 och väg 164 samt farleden och hamnen till Strömstad utpekade 
riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§ Miljöbalken. Dessa ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.   

Trafikverket noterar att planen inte medger några förslag som innebär begränsad framkomlighet eller 
skada på riksintresse för kommunikationer. Trafikverket vill dock påtala att om åtgärder enligt 
kommunens trafikutredning inte är genomförbara kan det innebära begränsningar för kommunens 
utbyggnadsplaner inom Strömstad centrum. 

Omledningsvägar 

Om väg E6 av någon anledning stängs av finns ett utpekat vägnät för omledning. Väg 176 och 164 utgör 
omledningsväg för södergående trafik. Väg 988, 986, 985, 990 och 164 utgör omledningsväg för 
norrgående trafik. Vid dessa tillfällen innehar omledningsvägen samma funktion som väg E6. 

Kommentar 
Trafikutredningen för FÖP är baserad på en datormodell med alla delområden inlagda. Skulle 
förutsättingarna förändras kan en ny körning enkelt göras i modellen. 
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Funktionellt prioriterat vägnät  

Som en del i vårt uppdrag att främja tillväxt och utveckling har Trafikverket tagit initiativ till att peka ut 
vilka vägar som är viktigast för tillgänglighet ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Dessa vägar kallas 
för funktionellt prioriterat vägnät (FPV) och har sorterats i fyra olika funktioner: godstransporter; 
långväga transportresor med bil, dagliga personresor med bil och kollektivtrafik med buss. I Strömstad 
kommun är vägarna E6, 164 och 176 utpekade i FPV, dessa kan med fördel pekas ut i FÖP.  

Cykelvägar  

Trafikverket ser positivt på kommunens arbete med en cykelplan. Inom planens område är GC-nätet till 
stor del utbyggt. Brister och kompletterande länkar som föreslås byggas ut längs statliga allmänna vägar 
ska föranledas av att kommunen ansöker om statlig medfinansiering via Regional infrastrukturplan. 

Bebyggelsefritt avstånd  

Trafikverket är restriktiv med nya anslutningar och exploatering i vägar och järnvägars närområde. 
Bostadsbebyggelse eller verksamheter där människor vistas stadigvarande tillåts inte inom 30 meter från 
spårmitt. Länsstyrelsen har även beslutat om ett utökat byggnadsfritt avstånd till 50 m för väg E6 och 30 
meter för väg 164 i Skee mot Åmål. Generellt är avståndet 12 m. Detta för att nuvarande funktion och 
framtida utveckling av vägarna inte ska hindras. Trafikverket anser att minst de avstånd som beskrivs 
enligt § 47 Väglagen och Länsstyrelsens beslut i förhållande därtill bör säkerställas även vid bygglov och 
inom detaljplanelagt område.   

Hälsa och säkerhet  

Kommunen avser tillämpa riktlinjer för trafikbuller som redovisas i Översiktsplanen 2013, trots att nya 
riktlinjer som tillåter högre bullernivåer beslutats. Trafikverket noterar att frågan om bullerpåverkan 
hanteras i varje enskild detaljplan. En god ljudnivå ska i första hand uppnås genom samhällsplanering i 
form av lokalisering och utformning av bebyggelse och inte genom skyddsåtgärder och att kommunen ska 
ställa krav i den fysiska planeringen så att man klarar riktvärden för trafikbuller och vibrationer både 
inomhus och utomhus.   

Utpekade vägar för farligt gods i kommunen är väg E6, 164 och 176. Järnvägsanläggningen Bohusbanan 
ska kunna användas för transport av farligt gods. Vid byggnation inom 150 meter bör en 
riskanalys/bedömning tas fram utifrån Länsstyrelsens rekommendationer.   

Trafikverket noterar att kommunen har identifierat brister där trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan 
behövas för att kommunen ska kunna utvecklas enligt planförslaget. 

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande. 

Kommentar 
Byggnadsfritt avstånd utom detaljplan gäller naturligtvis. Samma avstånd ska vara vägledande där 
detaljplan görs. Men eftersom frågan prövas på nytt i en detaljplan kan i vissa fall slutsatsen bli att 
annat avstånd ska gälla i en enskild detaljplan.. 

Kommentar 
Kommunen för kontinuerliga diskussioner med trafikverket om åtgärdsbehov och genomförande av 
de åtgärder som föreslås i trafikutredningen. 
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3. Skanova AB

Ingen erinran.

4. Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall har inga anläggningar inom eller i närheten av FÖP-området och har därför inget att erinra.

5. Försvarsmakten

Ingen erinran.

6. Bohusläns museum

Generella synpunkter

Som utgångspunkt konstaterar vi att den fördjupade översiktsplanen berör ett geografiskt område med 
betydande kulturvärden. Kommunen är mycket rik på fornlämningar på land och i vatten, även i ett 
regionalt eller nationellt perspektiv. Av kommunens totalt sju områden av riksintresse för 
kulturmiljövården, berörs två av den fördjupade översiktsplanen, Skee-området respektive nordvästra 
hörnet av Blomsholms-området. Av de områden som tagits ut som särskilt värdefulla kulturmiljöer i 
kommunen berörs fem, Skee-Folkestadområdet, Blomsholm, Strömstad stad, Galärvägen och Skee-
Strömstadbanan. Kulturmiljön är sammantaget tveklöst en stor tillgång för Strömstad kommun och 
kulturmiljövärdena förtjänar, enligt museets uppfattning, att tydligt lyftas fram och arbetas in i en 
fördjupad översiktsplan.  

 Inom Intressen och anspråk beskriver kapitlet Kulturmiljö på ett övergripande och bra sätt kommunens 
historia och kulturhistoriska innehåll. Mycket bra med den tydliga informationsrutan om 
fornlämningsbegreppet. I det här kapitlet beskrivs såväl de utpekade värdefulla kulturmiljöerna i 
kommunen som fornlämningar och marina kulturlämningar. Det kan finnas en poäng med att i en 
kustkommun synliggöra marina kulturlämningar så som gjorts med särskild rubrik, Marina lämningar, men 
de exempel som nämns under rubriken är till stor del fornlämningar och det är angeläget att texten 
formuleras så att den juridiska statusen på dessa lämningar inte kan missförstås. 

Önskvärt vore att kulturmiljöperspektivet tydligare uppmärksammas i planförslaget och att dessa värden i 
större utsträckning inarbetas i planförslaget som en tillgång att värna och utveckla. De kommunala 
kulturmiljöerna bör finnas med i underlagsmaterialet och på de kartor där det är relevant. På kartan 
Användning av mark- och vattenområden liksom Regler och rekommendationer är det endast två mindre 
delar av de uttagna kulturmiljöerna som redovisas som Värdefull kulturmiljö respektive Område med 
kulturvärden. Det får till följd att endast en del av riksintresset redovisas som kulturvärde. En redovisning 
motsvarande den för naturvärdena skulle öka förståelsen för områdets kulturvärden som helhet..  

Dessutom finns det kulturvärden på många fler platser än inom de uttagna områdena, bland annat i form 
av fornlämningar vilka kan komma att påverkas av ny bebyggelse eller andra åtgärder. Och även om alla 
fornlämningar inte kan redovisas i detalj är det ändå en information som kan vara värdefull inför 
kommande detaljplaner.   

Övrigt: Förslagsvis kompletteras texten om Skee-Strömstadsbanan med förtydligandet att den fått en ny 
sträckning på ett stycke nordväst om Skee.  
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I listan Kommunala måldokument saknas sammanställningen Kulturmiljöer och kulturmiljöarbete i 
Strömstad - handläggarstöd och kulturhistoriskt underlag för Strömstad kommun (2002). I samband med 
det arbetet genomfördes även en fördjupning av kulturmiljön Skee-Folkestad.  

Del 2, Planförslag 

I det inledande kapitlet redovisas inriktningen att ny bebyggelse ska undvikas helt inom områden med 
höga naturvärden och områden för närrekreation. Någon motsvarande skrivning för höga kulturvärden 
saknas och förslagsvis kompletteras texten med det, förslag: sid14; sista stycket: Inom områden med höga 
natur- och kulturvärden och värde … 

Kapitlet Användning av mark och vattenområden på sidan 16ff bör kompletteras i text och karta med en 
beskrivning av de höga kulturvärdena på land och i vatten inom FÖP-området. De nämns endast som en 
randanmärkning under jordbruksmark.   

Hamnverksamhet: På havsbotten i Strömstads hamn finns kulturvärden i form av spår från fartyg och 
andra lämningar från bland annat Stora nordiska kriget. Förslagsvis kompletteras texten med att det även 
finns kulturhistoriska värden att värna inom det utpekade området för hamnverksamhet.   

Starekilen (nr 76 på delområdeskartan): inom det angivna vattenområdet påtänkt för småbåtsmarina / 
hamnområde föreligger en viss potential för fornlämningar på havsbottnen i form av fartygslämningar. I 
den fortsatta planläggningen bör man räkna in att behöva utföra en arkeologisk utredning av området. 
Notera även förekomst av fornlämningar på havsbottnen vidare söderut, särskilt i sundet mellan fastlandet 
och Daftö. Inför eventuell vidare utbyggnad av marinorna i detta område bör marinarkeologisk expertis 
definitivt konsulteras.   

Centrala Strömstad (sid 22): Med tanke på stadens historia förtjänar kulturmiljön en mer utförlig 
beskrivning för att öka förståelsen för de värden som staden har. Bland annat avspeglas Strömstads 
speciella betydelse under slutfasen av Stora nordiska kriget 1716-19 i ett stort antal synliga och osynliga 
lämningar i staden, över och under vatten.  

Under rubriken Värdefull kulturmiljö, s 28 förklaras avgränsningen för den värdefulla kulturmiljön men 
däremot förklaras inte varför den avviker mot den i kulturmiljöprogrammet uttagna begränsningen. 

I de fall MKB ska tas fram ska den även hantera kulturvärdena på land och i vatten. 

Eftersom det inom stora delar av Skeeområdet finns risk att ny bebyggelse berör såväl kända som okända 
fornlämningar, även inom områden som legat under vatten, föreslår museet att Riktlinjer för detaljplan 
kompletteras med den informationen. Samt, med hänvisning till att flera områden för ny bebyggelse ligger 
inom riksintresse för kulturmiljövården, att riktlinjerna inom samma kapitel för ny bebyggelse inom 
området förtydligas. Påverkan på riksintresset behöver utredas för varje område och det är enligt museets 
mening svårt att i detta tidiga skede slå fast att nybebyggelsen inte påverkar kulturvärden.  

Museet delar inte bedömningen att vägen bryter kopplingen till riksintresset och de kulturhistoriska värden 
som där uttrycks. Det går inte heller att hitta stöd för den uppfattningen i beskrivningarna till riksintresset 
eller kommunala kulturmiljön. I södra delen ligger till exempel den kulturhistoriskt intressanta gården 
Vättland och i denna sydvästra del av riksintresset finns ett flertal fornlämningar. Förutom i 
värdebeskrivningen till riksintresset finns kulturvärdena i Skeeområdet beskrivna i en fördjupningsstudie 
från 2001 som utfördes av Bohusläns museum på uppdrag av Strömstads kommun (Rapport 2001:6). 
Förslagsvis kompletteras kapitlet Värdefull kulturmiljö i Skee-området med ovanstående. 

Kommentar 
Beskrivning av riksintressen ska kompletteras, se länsstyrelsens yttrande. I och med övergången till 
webbaserad FÖP kommer behovet att lägga information i varje FÖP att minska. Hänvisningar via 
länkar används för information som redan finns på webbsidan. Utredningarna från Bohusläns 
museum hade olyckligtvis försvunnit från kommunens webbsida vid en omarbetning. Detta ska 
åtgärdas snarast.  
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Del 4 Konsekvenser 

Även i kapitlet Konsekvenser upplever museet att kulturmiljöperspektivet hanteras styvmoderligt. I 
sammanfattningen nämns till exempel inte kulturmiljön överhuvudtaget.  Vad gäller konsekvenserna för 
riksintresset/den värdefulla kulturmiljön med anledning av planerad ny bebyggelse så konstateras att det 
finns en påverkan på kulturmiljön men det saknas en konsekvensbeskrivning. Det enda utrymme 
kulturmiljön fått i kapitlet Miljöbedömning är en mening om att bebyggelsemiljöer med höga kulturvärden 
i Strömstad centrum och runt Skee kyrka ska säkras. Här hade det också varit intressant att ta del av om, 
och hur, kulturmiljöerna i övrigt påverkas och hur kommunen vill värna dessa. Hur påverkar den nya 
bebyggelsen kulturlandskap och fornlämningar och hur kan den anpassas för att minimera eventuell 
negativ påverkan?   

7. Västtrafik

Ärendet har behandlats av Västra Götaland regionens avdelning för kollektivtrafik och infrastruktur.

Regionala mål och strategier, utgångspunkter för yttrandet 

I Västra Götaland har det i bred samverkan tagits fram ett flertal mål och strategier som är regionens och 
kommunernas gemensamma prioriteringar vad det gäller regionens utveckling. Övergripande är Vision 
Västra Götaland – Det goda livet. Västra Götaland ska vara en attraktiv region att bo, verka och leva i och 
invånarna i Västra Götaland ska ha bra förutsättningar att ta del av arbete, utbildning och livskvalitet. 
Investeringar i transportinfrastrukturen ska bidra till att fler personer når en större arbetsmarknad och ge 
förutsättningar för effektiva och hållbara person- och godstransporter.   

Det är vid byggande av områden för bostäder och verksamheter som förutsättningarna för 
transportsystemet läggs fast. Att våra transporter idag använder mycket energi, samt ger stora utsläpp av 
koldioxid och andra emissioner är delvis en konsekvens av vår utspridda bebyggelsestruktur. Om ny 
bebyggelse koncentreras till befintliga orter och längs stråk ger det möjlighet för fler att använda cykel, 
gång och kollektivtrafik för sina resor. Skolor, handel och service bör ligga i knutpunkter. Vilken typ av 
bostadsbebyggelse som byggs påverkar underlaget för kollektivt resande. Större handelsområden bör på 
samma sätt, i möjligaste mån, koncentreras till redan bebyggda områden. Externa handelsområden är svåra 
att försörja med kollektivtrafik i tillräcklig grad och till en rimlig kostnad för att konkurrera med bilen.  

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i regionen och utvecklingen av kollektivtrafiken 
sker i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunen, Västtrafik och trafikföretagen som kör 
kollektivtrafiken. 

Yttrande över planen 

Västtrafik är positivt till att kommunen i planen tydligt lyfter hållbart resande (kollektivtrafik, gång och 
cykel) i samband med bebyggelse- och serviceplanering. Som framgår av planen är målsättningen att 
förstärka tätorterna Strömstad och Skee med nya bostäder samt möjlighet att i orterna utveckla 
verksamheter och service, vilket i sin tur innebär ett utökat underlag till den kollektivtrafik som körs i 
området och stråket. 

Det är positivt att planen lyfter fram vikten av att utveckla sammanhängande gång- och cykelstråk. I 
tätorter med förhållandevis korta avstånd är gång och cykel de viktigaste hållbara alternativen för transport 
till t.ex. skolor, arbetsplatser och service. Att utbyggnad ska lokaliseras för att stärka underlaget för 
befintlig infrastruktur och service är positivt. Utökad service och viktiga målpunkter bör lokaliseras till 
knutpunkter för kollektivtrafiken. Västtrafik vill även framhålla vikten av att erbjuda cykelparkering och 
att vidta andra åtgärder som genererar mervärde i anslutning till knutpunkterna.   

Kommentar 
Kompletteras i de delar som behöver kommenteras i denna FÖP. I övrigt, se kommentaren ovan om 
webbaserad FÖP. 
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Närhet till kollektivtrafiken är en viktig faktor för att kollektivtrafiksandelen ska öka. Genom att i den 
fördjupade översiktsplanen peka ut områden i direkt anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i både 
Strömstad och Skee för bostäder, verksamheter och service kan på sikt fler människor ges möjlighet att bo 
och verka i nära anslutning till kollektivtrafik, vilket ger högre sannolikhet för fler resor att genomföras 
med hållbara transportalternativ. 

Kollektivtrafikens attraktivitet avgörs i hög utsträckning, utöver ett bra turutbud - som i sin tur fastställs 
utifrån resandeunderlaget, av möjligheten att trafikera på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att det 
är viktigt med gena körvägar, god framkomlighet och hållplatser i rätt lägen och med bra utformning. 
Hållplatserna ska upplevas trygga och det ska vara möjligt att, på ett enkelt och trafiksäkert sätt, ta sig till 
och från hållplatserna. 

Att ersätta dagens linfärja mellan Canning och Kebal med en gång- och cykelbro ser Västtrafik skulle 
kunna ge en ökad tillgänglighet mellan Kebal och stadskärnan och tydligare knyta ihop områdena på 
respektive sida av Bojarkilen.  

Västtrafik ser det som viktigt att vid utvecklingen av Strömstad, och i den fortsatta planeringen ta hänsyn 
till färjetrafiken till Kosters möjligheter att utvecklas. Det handlar bland annat om att säkerställa utrymme 
vid kaj för såväl passagerare som för att framtidssäkra för eventuella nya utrymmesbehov som kan 
uppkomma kopplat till nya drivmedel som kan kräva bunkring vid kaj eller infrastruktur för exempelvis 
eldrift.  

Västtrafik ser fram mot fortsatt samverkan med kommunen kring utveckling av Strömstad och Skee med 
den gemensamma målsättningen om ett ökat hållbart resande och en attraktiv kollektivtrafik. 

8. Barn och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutade:

1. att till kommunstyrelsen uttala att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den fördjupade
översiktsplanen och de ställningstaganden kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som beskrivs.

2. att till kommunstyrelsen uttala behovet att en fortsatt god dialog och samverkan för att säkerställa
tillgången till förskolor, skolor och säkra skolvägar när kommunen växer.

9. Tekniska förvaltningen

Ingen erinran.

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Yttranden föranleder inga ändringar i FÖP. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Yttranden föranleder inga ändringar i FÖP. 
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10. Miljö- och byggnämnden

Stadskärnan

Den fördjupade översiktsplanen beskriver en positiv inställning till förtätning inom befintliga 
bebyggelseområden. Stadskärnan och dess värden beskrivs. Den fördjupade översiktsplanen ger dock inte 
tillräcklig vägledning vid förfrågningar om ändringar i gällande planer i stadskärnan. Det är önskvärt med 
ett ställningstagande om hur mycket förändringar stadskärnan tål. Vilka värden är viktiga att bevara? Vilka 
höjder är lämpliga i förhållande till t ex stadshuset och kyrkan? 

Hällestrandsvägen 

I det pågående detaljplanearbetet för Bojarskolan redovisas en öppning av gamla Hällestrandsvägen som 
en förutsättning för att skapa en säker skolmiljö med tillräckliga ytor för eleverna. Denna trafikomläggning 
är också en förutsättning för de bebyggelseområden som föreslås väster om Bojarskolan då det inte är 
lämpligt att låta än mer trafik passera direkt vid skolgården. Denna vägsträckning bör redovisas i den 
fördjupade översiktsplanen. 

Dagvattensystem 

Det finns ett behov av att titta närmare på de dagvattensystem som berörs av FÖP:en. Den sammanlagda 
påverkan på dagvattensystemen kan bli omfattande i områden där många detaljplaner belastar samma 
vattenförekomst. Speciellt känslig är dagvattenfrågan för de föreslagna bostadsområden (4, 13,14, 15, 16, 
17, 18 och 24) som avses avleda dagvatten till de två vattenförekomsterna som mynnar i Bojarkilen, 
exempelvis områden i anslutning till Ånneröd och Mällby. Vattenförekomsterna i området är redan i 
dagsläget överbelastade. 

Kommentar 
Kommunens stadsmiljöplan ger vägledning om hur man ska hantera eventuella ombyggnader i 
befintlig bebyggelse. Däremot saknas rekommendationer om hur frågor om rivning eller nybyggnad 
ska hanteras. FÖP ska kompletteras med sådana rekommendationer inom det område som 
stadsmiljöplanen omfattar (område R7 på rekommendationkartan till FÖP).  

Kommentar 
Frågan studeras i pågående detaljplan för Bojarskolan och avgörs där. Alternativ med omdragning av 
Kebalvägen längre söderut eller att leda trafiken via Hällestrandvägen har studerats. Båda 
alternativen ger en förbättring av trafiksäkerheten och mer plats för skolans behov. Utgångspunkten 
i januari 2019 i detaljplanearbetet är att alternativet omdragning söder av Kebalvägen ska väljas. 

Kommentar 
Samrådsversionen av FÖP inkluderar de ytor som preliminärt har bedömts nödvändiga för 
dagvattenhantering, som en del av rekommendationen R5. I utställningsversionen kommer det att 
bli tydligare var dessa ligger, eftersom webbkartan kan visa flera kartlager över varandra. 

Arbete med dagvattenpolicy pågår och beräknas bli antagen under första halvan av 2019. En 
uppdaterad VA-försröjningsplan antogs av kommunfullmäktige under 2018. I denna plan 
redovisas hur dagvatten hanteras inom befintliga kommunala VA-verksamhetsområden (exklusive 
Koster). En redovisning av behoven för framtida utbyggnadsområden skulle förutsätta en VA-plan 
för hela kommunen. Någon VA-plan finns för närvarande inte och inget arbete pågår. Utan sådan 
plan finns risk att utbyggnaden av nya områden måste minskas då plats för dagvattenhantering 
utanför detaljplanen saknas. 
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Bränneriängen 

Bränneriängen (område 8) är placerat i nära anslutning till befintliga verksamheter, bullerproblematik 
behöver därmed utredas mer ingående. Området är även markerat med översvämningsrisk i svämplanen. 

Bojarbäcken 

Föreslaget bostadsområde vid Bojarbäcken (område 24) har geoteknik- och föroreningsproblematik vilket 
beskrivs i texten. FÖP:en anger emellertid att området är lämpligt för byggnation, vilket är en formulering 
som behöver diskuteras ytterligare. Området kommer även hamna i nära anslutning till den nya vägen 
vilket kommer ge upphov till buller. Bullerfrågan berörs inte. 

Hålkedalskilen 

Hålkedalskilen är inte utmarkerat som hamnområde (R9). 

Triangeln 

Triangeln (område 32) finns med i svämplanen. Översvämningsfrågan bör klargöras mer ingående, tar 
man höjd för framtida klimatförändringar? 

Norra Bastekärr 

Norra Bastekärr (område 30) utgörs av odlingsmark. Är det verkligen ett område som ska avsättas för 
verksamheter? 

Bostäder i Skee 

Föreslagna bostadsområden i närheten till nya förskolan i Skee (område 21 och 22) kommer att hamna i 
nära anslutning till väg 164. Bullerproblematiken till följd av närheten till väg berörs inte. 

Kommentar 
Området ska strykas för bebyggelse, se länsstyrelsens yttrande. 

Kommentar 
FÖP ska kompletteras med dessa uppgifter. 

Kommentar 
Faktaunderlaget kopplats till svämplanen behöver bli bättre, se länsstyrelsens yttrande. Området 
föreslås ligga kvar i FÖP. När bättre underlag finns krävs nytt ställningstagande. 

Kommentar 
Ja, på lång sikt kan området behövas. Alternativa platser har studerats och avskrivits. Se även 
länsstyrelsens yttrande. 

Kommentar 
FÖP kompletteras ang. buller. Frågan går att lösa - antingen genom tillräckligt skyddsavstånd (i 
öppen mark) eller genom bullerdämpande åtgärder. Områdenas avgränsning behöver inte ändras. 

Kommentar 
FÖP ska kompletteras med dessa uppgifter. 
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11. Tanums kommun

Kommunstyrelsen beslutar att meddela att kommunen tagit del av samrådsförslaget till fördjupad 
översiktsplan för Strömstad-Skee, och att inte lämna några synpunkter på förslaget. 

12. Miljöpartiet

Miljöpartiet de gröna i Strömstad har fått möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen för 
Fördjupad Översiktsplan för Strömstad och Skee. 

Vi beklagar att vi inte fått möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska spegla den politiska 
viljan när den går ut på samråd, så att de som ska lämna synpunkter vet vad politiken vill. Formellt sett har 
vi deltagit i beslutet att sända ut planen på samråd, men vi har alltså inte haft möjlighet att vara med och 
påverka utformningen. 

Här är våra synpunkter: 

1. Planen är verkligen efterlängtad! Den är välskriven och ger en bra grund för samhällsplaneringen och
för kommunens invånare att förhålla sig till.

2. Bostäder: Planen pekar ut många områden för framtida bostadsområden, flera mycket stora. Vår
bedömning är att dessa räcker för lång tid framåt. Vi förordar en förtätning av stadskärnan framför en
expansion i periferin. Det minskar transportbehovet (vilket är bra för att motverka
klimatförändringen) och bidrar till en levande centrumkärna. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om
småstadens charm och bebyggelsemiljö. Det är naturligt att bygga från centrum och utåt. Vi anser att i
första hand Canning, Rådhusberget och Gåseberget är aktuella att bebygga de närmaste 15-20 åren.
Därutöver vill vi lägga till parkeringsytorna mellan Kärleksudden och den kommande Skateparken
som möjlig plats för bostäder, företrädesvis hyresbostäder.
Vi tror att Södra och Norra Mällbyhöjden ligger längre bort i tiden än så. Eftersom där finns stora
naturvärden och för att där tillgodoses behovet av tätortsnära friluftsområden bör exploatering skjutas
på framtiden. Det östligaste delområdet (nr 15) bör utgå helt.
Det finns också tveksamhet kring område nr 9, på Rödshöjden, som är viktigt som närrekreation och
lekområde för de boende på både Röd och Rödshöjden.

3. Vi framhåller vikten av en god boendemiljö. Stor vikt ska läggas på miljön kring flerbostadshusen,
öppna platser, ekosystemtjänster och ytor för aktiviteter och lek.

4. Vi önskar att planen tydligare pekar ut områden för nya (billiga) odlingslotter, som det finns en stor
efterfrågan på. Det gäller både större områden, som dagens på Ånneröd, och mindre tätortsnära
lotter. För den biologiska mångfalden är odlingslotter, och ängsmark, att föredra framför stora klippta
gräsytor.

Kommentar 
Ytan mellan Kärleksudden och skateparken är bullerutsatt och dyr att bebygga. 
Kommunen planerar redan för en stor förtätning i centrala delar i pågående och nyligen antagna 
detaljplaner. Dessa planer har enbart lägenheter i flerbostadshus. Bedömningen i FÖP är att de 
flesta återstående obebyggda ytor som finns centralt behövs som grönytor. Områdena i FÖP 
behövs för  att kunna tillgodose behovet av andra bostadsformer och för stadens expansion på lång 
sikt. En bra FÖP ska kunna ligga oförändrad i många år. Den politiska styrningen av vilket område 
som ska byggas ut först avgörs i bostadsförsörjningsplanen, som kan uppdateras årligen. 

Kommentar 
FÖP bör kompletteras med förslag på lämpliga områden för odlingslotter, se även yttrande 23. 
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5. Vi stödjer helt tankarna på att utveckla infartsparkeringarna till entrépunkter och kommunikations-
noder för en hållbar mobilitet. En utvecklad stadsbuss är också en hållbar utveckling. För att stödja en
utveckling mot en cirkulär ekonomi vore det önskvärt med ett resonemang kring bilpooler.
Kommunens mål bör vara att arbetspendling mellan planområdet och Nordby-Svinesund respektive
Prästängen kan ske med kollektivtrafik.

13. Kristdemokraterna

Ett stort antal nya bostadsområden redovisas i kommunens samrådsupplaga till FÖP:en för Strömstad 
inom bl.a. Mällbyhöjden. Alla dessa områden kräver att man utnyttjar bil för att komma till serviceutbudet 
i Strömstads centrum som i sin tur ökar parkeringsbehovet i de centrala delarna. Generellt anser vi att 
stadens bostadsutveckling skall ske genom förtätning av de centralare delarna av staden och genom en 
blandning av bostäder och verksamheter. Detta är också ett generellt direktiv från Boverket för utveckling 
av hållbara städer.  

I FÖP:ens förutsättningar anges att stadens befolkning år 2030 skall växa till 16.000 innevånare från idag 
drygt 13.000. I dagsläget bedöms dock befolkningsutvecklingen bli begränsad till 15.000 innevånare år 
2030. 

Vi föreslår att man i ett första skede utnyttjar de befintliga och ej i anspråkstagna byggrätterna inom 
befintliga detaljplaner i de centrala delarna av staden. Kommunen anser att strandskyddet begränsar 
bostadsutvecklingen utmed bl.a. Strömsvattnet och på Oljeberget ovanför Myrens hamn. Om så är fallet 
måste kommunen omgående diskutera dispenser om detta med Länsstyrelsen med hänsyn till stadens 
behov av centrumutveckling och en miljö med minskad biltrafik och ökad gång- och cykeltrafik. Att dessa 
bostadslokaliseringar är önskvärda har bekräftats tidigare av de flesta Strömstadsbor genom enkäter.  

Vi har tidigare redovisat i anslutning till kommunens presentation den 30 september att strandområdet 
från Myren till Canning kan förändras för Strömstadsbornas bästa genom följande alternativ: 

1. Tillbyggnad av Lokstallet med reception, café, toaletter och förråd

Yttrandet hänvisar till illustrationer som lämnades in separat av Jan Dahlhielm (yttrande 19) 2018-12-17. I 
de fall samma illustration gäller för både yttrande 13 och 19 redovisas de nedan.  

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. En 
förbättring av hela stråket längs 
med vattnet ligger i linje med 
tankarna i FÖP. 

Kommentar 
Se kommentar till miljöpartiets punkt 2. 
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2. Förändring av Torskholmen med en ny entrébyggnad till staden med turistinformation, biblioteksfilial,
utställningshall med bl.a. Kosterhavets utställningar samt ett torg som ersätter bilparkeringar med
försäljning av havets produkter. Delar av järnvägen och Torskholmen bör kunna förändras med
flyttning av järnvägsstationen och bussterminalen ca 150 m söderut under ett nytt bostadshus och
bilparkering. Delar av berget nedanför Vatuland tas bort och utnyttjas för utfyllnader av
färjeterminalens kajområde.

Kommentar 
Frågan skulle kunna avgöras i en FÖP, men då måste alla fakta finnas på bordet. Att området ska 
utvecklas ligger i linje med tankarna i FÖP. Det är många frågor som behöver lösas i området runt 
Torskholmen och stationen. Inte minst måste trafikfrågan ses över. Frågan är så pass omfattande att 
detta bör studeras i en detaljplan. 
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3. Alternativa idéförslag för utnyttjande av Plagen

4. Förslag till nytt strandbad utanför Laholmen.

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Eventuella förändringar på Plagen har engagerat ett stort antal invånare 
det senaste året, men inga beslut har fattats. Om något ska ändras på Plagen så får fortsatt dialog 
med medborgarna ske inom ramen för  arbetet med förändringar av gator och torg 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. En förbättring av hela 
stråket längs med vattnet ligger i linje med tankarna i 
FÖP. En utbyggd badplats vid Röudden finns med i 
samrådsförslaget för Canningsplanen, dock i 
begränsad omfattning och utan strand. Utökad 
möjlighet till havsbad nära centrum vore önskvärt. 
Vill man gå vidare med detta förslag behöver man 
tidigt ta reda på om det är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt. Utredningen ryms inte inom tidplan och 
budget för FÖP. 
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Kommentarer och förslag till förändringar i kommunens samrådsförslag till den Fördjupade 
översiktsplanen för Strömstad och Skee (FÖP): 

Vi föreslår att de föreslagna bostadsområdena på Mällbyhöjden bör ligga längre fram i tiden, då de ligger 
långt från centrum och kräver bil för de boende att utnyttja service och butiker i centrumkärnan. 

Följande bostadsområden bör i första hand kunna planeras i Strömstads centralort: 

5. Kv. Magistern bör byggas som serviceboende för äldre med närhet till centrumfunktioner och
Strömsdalen.

6. Flyttning av Friluftsmuseets små stugor till Kärleksudden. Dessa ersättes med ca 50 st.
ungdomslägenheter med närhet till skolorna och idrottsplatsen med aktivitetshallen.

Kommentar 
Ny detaljplan för bostäder finns, som 
vann laga kraft 2017-09-08. En plan 
som är anpassad till ett specifikt 
bostadsprojekt. Kristdemokraternas 
förslag såsom det är illustrerat medges 
inte inom gällande detaljplan. Det ligger 
inte inom ramen för FÖP att studera 
om kvarteret i stället kan nyttjas för 
serviceboende för äldre.  

Kommentar 
Bedömningen i FÖP att både friluftsmuseet och Kärleksudden behövs för närrekreation i staden 
kvarstår. Därmed faller förslaget att bebygga området vid friluftsmuseet med lägenheter. 
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7. Nybyggnad av nya ca 100 st. bostäder och förskola söder om Gallerian "Bränneriängen". Här kan
bilplatsbehovet samutnyttjas med redan befintliga pplatser i Gallerians källarplan med drygt 600 p-
platser.

8. Genomförande av det tidiga samrådsförslaget för detaljplanen Stare 1:109 m.fl. med förutom
enbostadstomter även innehöll ca 60 st. lägenheter i tre flerbostadshus intill vägen till Tjärndalen där
även en småbåtshamn med bilparkeringar ingick..

9. Detaljplanering av "Oljeberget" ovanför Myrens Hamn med attraktiva bostäder med olika upplåtelse-
former. I bergrummet för tidigare bensinlagring bör det kunna anordnas bil parkering för de boende
och för båthamnens behov samt vintertid för förvaring av fritidsbåtar. De befintliga kajanläggningarna
utmed berget i sydväst föreslås förändrade och byggas ut till en ny småbåtshamn.

Kommentar 
Området ska strykas för bebyggelse, se länsstyrelsens yttrande. 

Kommentar 
Frågan studerades såsom nämns i ett tidigt skede av detaljplanen för Stare 1:109 m fl. Denna del av 
planen ströks 2012 mellan utställning 1 och utställning 2, främst eftersom området behövs för 
utvecklingen av småbåtshamnen. Bedömningen som gjordes i detaljplanen kvarstår.   
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10. På längre sikt bör flyttning kunna ske av Strömstiernaskolans högstadium till området i anslutning till
Strömstads Gymnasium. Området vid Strömstierna skulle då ersättas med nya flerbostadshus och en
fritidsgård i matsalen och gymnastiksalen.

Kommentar 
Området ligger i sin helhet inom strandskydd. Varken kommunen eller länsstyrelsen bedömer att 
det finns några särskilda skäl för avsteg i förhållande till gällande lagstiftning.  

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Om detta skulle bli aktuellt krävs ändringar av detaljplanerna för 
Strömstierna och för gymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för närvarande med en 
översyn av lokalbehovet på Strömstierna. Inriktningen är att högstadiets framtida behov ska kunna 
inrymmas på den nuvarande fastigheten.   
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Trafik och parkering inom Strömstads centralort föreslås kompletteras och utvecklas: 

11. Trafikföring för biltrafik, cykeltrafik och gångtrafik bör förändras så att sommartid får torget endast
trafikeras med mindre eldrivna stadsbussar, utryckningsfordon och taxi samt varubilar under
begränsad tid. Badhusgatan föreslås bli dubbelriktad för biltrafik under denna period med vändzon
vid Oscarsplatsen. Cykeltrafik kan dubbelriktas med cykelbana utmed Badhusgatans västra sida. På
Strandpromenaden skall endast gårigtrafik tillåtas.

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, utan i centrumplanen för trafik som tekniska förvaltningen arbetar med. 
Förslaget ovan har studerats i detta arbete, men av förvaltningen avskrivits som olämpligt. 
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12. För att minska biltrafiken till centrum bör förslaget godkännas om ett nytt parkeringshus vid
Hålkedalens norra parkeringsyta, som några lokala företagare i Strömstad tidigare redovisat för
kommunen. Detta skulle ge ca 600 p-platser vid den södra infarten. Förslaget innefattar trygga p-
platser, miljövänlig biltvättanläggning, laddningsplatser för bussar och bilar via solceller på taket samt
vintertid uppläggning av mindre fritidsbåtar

13. För Skee samhälle redovisas och bifogas ett förslag som utfördes under 2011 på uppdrag av
Strömstadsbyggens tidigare vd. Förslaget redovisar utveckling och förändringar av äldreboendet,
skolan, förskolan och idrotten samt kommunikationerna.

Kommentar 
Tekniska förvaltningen har de senaste åren fått flera förfrågningar om att sälja delar av marken för 
den kommunala infartsparkeringen. Kommunen har svarat att hela ytan behövs infartsparkering 
och att kommunen behöver behålla marken i egen ägo för att ha rådighet över hur parkeringen 
används. 
Det är värt att notera att i trafikutredningen från 2016 pekas denna infartsparkering ut som den 
viktigaste för att genomföra de åtgärder som krävs för att klara förväntad trafikökning till tätorten. 



Samrådsredogörelse – Fördjupad översiktsplan för Centrum-Skee, Strömstads kommun 22 (53) 

14. Centerpartiet

Vi vill i vårt yttrande peka ut ytterligare områden i FÖP:en som inte är medtagna i samrådshandlingen och 
som vi tycker är viktiga för att utveckla möjligheterna för bostadsbyggande, aktiviteter och för att knyta 
ihop stadskärnan med perifera områden.  

Området mellan handelsområdet, Lilla Oslovägen (Gallerian), och Strömsvattnet är ett område med 
utvecklingspotential för bostäder. Med närheten till Strömsvattnet och stadskärnan "knyter" man ihop 
bostadsområdet på Tången med stadens centrum. Vi tycker därför att området är ett utvecklingsområde 
för bostäder. 

Det är av stor betydelse att Skee ges möjligheten att växa som ett fristående samhälle. För att samhället 
skall kunna växa måste nya bostäder kunna byggas. Vissa områden är problematiskt att bebygga, på grund 
av kulturmiljövård, höga naturvärden och risk för översvämningar, varför man får söka sig till mer 
höglänta områden. Vi föreslår därför att Vattentornsberget i Skee skall utgöra ett utvecklingsområde för 
bostäder.  

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Många utredningar har gjorts de senaste åren om hur skola, förskola, 
Beatebergsgården, Vettevi och Lionshov bäst ska nyttjas. Vad är det framtida behovet? Vilka 
lokaler kan samutnyttjas? Strömstadslokaler och berörda förvaltningar arbetar med detta. 

För närvarande arbetar tekniska förvaltningen med en översyn bilvägar samt gång- och cykelvägar 
i Skee. På grusplanen väster om Lionshov ska en ny multiarena byggas. 

Kommentar 
Området ska strykas för bebyggelse, se länsstyrelsens yttrande. 
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Antalet elever inom skeeskolans upptagningsområde blir fler och fler varför det nu har blivit nödvändigt 
att bygga ut denna. Med ett ökat antal elever, i skolan, växer också behovet av att, inom kort, bygga en ny 
idrottshall. För att kunna uppnå vissa synergieffekter för detta bygge föreslår vi att den nya hallen byggs i 
direkt anslutning till Lionshov. Detta medför att man kan få ett visst samutnyttjande av ex. lokaler och 
omklädningsrum. Vi föreslår därför att det ges den möjligheten i planen. 

Den nya infarten till Strömstad, som startar i Skee, borde, förutom att ge oss en bättre tillgänglighet till 
centrum respektive Skee, också öppnar tillgängligheten till nya områden längs vägen. Det kan röra sig om 
utvecklingsområden både för verksamheter och för bostäder. Vi föreslår därför att dessa tas med i planen. 

Kommunen har varit aktiv med att anlägga nya gång- och cykelvägar, GC, både i och utanför stadskärnan. 
Vi tycker att det är angeläget att få till ytterligare GC i olika delar av kommunen t.ex. Hällestrand, Skee, 
Båleröd, m.fl. Vi är medvetna om att kommunen arbetar med en cykelplan men vi vill ändå ta tillfället i akt 
att påpeka nödvändigheten av att fortsätta anlägga gång- och cykelvägar. 

Området "grandalstippen" föreslår vi nyttjas för en större solcellsanläggning om det inte skulle skada den 
tillslutning av "tippen" som är gjord.  

Kommentar 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 10 april 2019 att detta yttrande ska tillgodoses. FÖP ska 
ändras på denna punkt. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, se även kommentar till punkt 13 i kristdemokraternas yttrande. 

Kommentar 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 10 april 2019 att "fördjupad detaljstudie genomförs längs södra 
infarten Skee-Strömstad i syfte att identifiera möjliga verksamhetsområden för verksamheter och bostäder. På så sätt 
uppfyller man det som FÖP:en indikerar, målet att knyta samman Skee och Strömstads tätorter detta yttrande ska 
tillgodoses. FÖP ska ändras på denna punkt." Inför utställning ska FÖP kompletteras med nya 
utvecklingsområden om så är möjligt. FÖP ska också kompletteras med en tydlig redovisning av 
arbetsmetod och urvalsgrunder för de områden som föreslås och de som har valts bort. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Arbete med cykelplan för hela kommunen pågår som sagt. Utöver det som 
visas i cykelplanen ska naturligtvis större nya bostadsområden såsom Mällby bindas samman med det 
övriga GC-nätet. Detta studeras i respektive detaljplan. 

Kommentar 
Frågan är värd att studera. Villkoren för tippens återställande innebär att inget får anläggas som 
perforerar tätskiktet av lera, som ligger överst på hela tippområdet. Men det kan sannolikt finnas 
lösningar som kan uppfylla detta krav. FÖP bör kompletteras med att detta är en möjlig 
markanvändning för Grandalen. 
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15. Strömstad löparklubb

Vi har en Terrängbana på Erlandseröd, vilket ligger inom aktuell FÖP. Föreningen har idag ett längre 
arrende på terrängbanan som är anlagd i området. I FÖP skrivs att området där terrängbanan är förlagd 
sannolikt inte berörs negativt av den nya FÖP. Detta känns osäkert, då det fortfarande är industriområde i 
detaljplanen för aktuellt område. 

Föreningen vill därför framföra önskemål om att området där terrängbanan ligger, klassas som 
rekreationsområde i ny detaljplan. Anledningen är att vi känner en osäkerhet om vi kan investera 
ytterligare på terrängbanan utan att vara oroliga för att området bli använt som industrimark. 

16. Positiv utveckling i Skee

Bebyggelseområden – nya utvecklingsområden; 
FÖP tar upp fem obebyggda markområden som utvecklingsområden för bostäder: 

- Förlängning av Trollemyrsvägen (19) , ca 15 bostäder

- Öster om väg 985 (20) , ca 15-20 bostäder

- Norra området vid nya förskolan (21) , ca 30-50 bostäder

- Berget sydost om förskolan (22) , ca 40-50 bostäder

- Södra området vid nya förskolan (23) , ca 10-15 bostäder

PUS ställer sig positiva till utveckling av samtliga fem områden, några av områdena är mer attraktiva än 
andra och det finns ytterligare områden som anses var bättre och mer attraktiva att utveckla som också 
bör finnas med i FÖP. 

Mest attraktiva områden och de som bör utvecklas först 

- Förlängning av Trollemyrsvägen (19) ca 15 bostäder; Ligger bra till och är lätt att utveckla utifrån
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Lite påverkan på nuvarande miljöer och trafiksituation.

- Norra området vid nya förskolan (21) ca 30-50 bostäder. Naturligt att utveckla detta område som ligger
närmast den nya förskolan och kommer att vara attraktivt att bebygga och bo på. Är ett centralt och
bra läge i en framtida utveckling av de södra delarna av Skee, optimalt för en bra integrering av nya
förskolan i samhället.

Områden 22 och 23 blir naturligt att utveckla i steg2 efter det att områden 19/21 är etablerade. Område 
20 ser vi som det minst attraktiva området att utveckla på kort sikt. 

Andra bebyggelseområden som bör vara med i FÖP 

Vattentornsberget ca 15-20 bostäder 

Attraktivt högt beläget område med fina miljöer och nära till nuvarande centra funktioner som skola 
och ishall. Området har tidigare, 80-talet, varit på väg att utvecklas av bostadsföretag och grundliga 
undersökningar är redan genomförda. Är det område som PUS och många boende i Skee förordar som 
det område som anses mest attraktivt och där efterfrågan på tomter skulle vara som störst. 

Kommentar 
Kommunens inriktning är entydigt att löparspåren på Erlandseröd ska vara kvar. Detta framgår av 
FÖP. Det vore därför, såsom framförs, önskvärt att ändra detaljplanen. Med nuvarande behov och 
prioriteringar för detaljplaner ligger dock detta ett par år fram i tiden. 

Kommentar
Instämmer, det är väldigt naturligt att utveckla dessa områden först. FÖP bör kompletteras med
dessa uppgifter.
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Området öster om ishallen, nordöstra hörnet ca 15-20 bostäder (flerfamiljshus). Bör ligga kvar i FÖP 
och utredning om åtgärder för att minimera risk för översvämning bör utarbetas. 

Triangeln (32) 

Området som kallas triangeln pekas ut som ett möjligt område att utveckla för bostäder i kombination 
med service. PUS förstår tanken med att detta område kommer att ligga mycket centralt i Skee när de 
södra delarna byggs ut, kommer även att vara den mest utsatta trafikpunkten i Skee. 

PUS ser däremot inte att det finns några förutsättningar för att utveckla servicefunktioner på området. 
Området skall först och främst utvecklas som rekreationsområde och blir även extremt viktigt för 
framtida dagvattenhantering. Området(32) lämpar sig dock bra för eventuell verksamhet som kan bedrivas 
i samband med rekreation/nöjen. 

PUS anser att Skee redan har ett etablerat serviceområde på södra Bastekärr med bensinstation/snabbmat 
och att det är här som nya servicefunktioner och livsmedel bör etableras. För att en etablering av 
servicefunktioner och livsmedel skall kunna etableras i Skee krävs hjälp av förbipasserade trafik på E6:an, 
kommer annars inte att fungera lönsamhetsmässigt. 

PUS anser det mycket märkligt att kommunen fortsätter att bedriva arbete med att försöka etablera 
servicefunktioner och livsmedelshandel i närheten eller på Triangeln då det bevisligen inte funnits förut-
sättningar för detta under en längre tid och att dessa förutsättningar inte kommer att förändras nämnvärt 
över tid. Borde inte vara kommunens roll att bestämma var näring skall etableras utan endast att skapa 
skäliga förutsättningar för detta. PUS ställer sig inte negativa till att denna möjlighet ges till etablering av 
service på Triangeln, men däremot till att det endast är där som möjligheten ges då förutsättningarna för 
utveckling är så mycket bättre på södra Bastekärr.  

Naturligtvis är en central placering av service och livsmedel att föredra, men Skee är inte nog attraktivt 
eller stort nog för att själva kunna välja en tänkt etableringsplats, det bör marknaden själv få styra. Då 
flertalet som handlar idag använder bil så kommer avståndet inte att få för stor betydelse heller. 

PUS anser att risken är stor att någon vidare etablering inte kommer till stånd så länge denna låsning 
föreligger och att det nu gått nog lång tid för att kunna lösa upp denna knut utan att det påverkar framtida 
avtal mellan kommunen och andra markexploatörer. Det är klart viktigare att en livsmedelsbutik etableras 
i Skee än att den blir på ett optimalt läge. Lite samma resonemang som med förskolan, viktigare att det blir 
av nu än att läget är helt optimal med stor risk för tidsfördröjning och att det inte blir någon en etablering. 

Kommentar 
Yttrande ska tillgodoses, se även kommentar till centerpartiets yttrande. Vid ny syn på platsen i 
januari 2019 framkom därutöver att ett mindre område öster om Björkvägen kan läggas till i FÖP-
förslaget.  

Kommentar 
Området har redan en detaljplan för bostäder. FÖP visar bara var denna outbyggda resurs ligger. 

Kommentar 
FÖP anger att område 32 kan prövas för någon form av 
bebyggelse, bostäder och/eller verksamheter, vilket även PUS 
anser. Frågan om var service kan lokaliseras är en separat fråga, se 
nedan.  
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Verksamheter (30,31 och 33) 

PUS anser att område 33 (Södra Bastekärr) är det naturliga området att utveckla gällande service och 
livsmedelsförsäljning. 

Med tanke på senaste dialogerna om att det finns för mycket industrimark i Strömstad och att efterfrågan 
områden för industriverksamhet är låg, finns även en möjlighet att använda område 33 för bostäder. 
Området har idag redan en befintlig och i stort sett färdig infrastruktur och en etablering av boenden 
borde kunna ske relativt omgående. 

Finns idag flera Strömstad/Skee bor som gärna vill bosätta sig i området. Att etablera ett bostadsområde i 
södra Bastekärr skulle ge en intressant utveckling av Skee och göra området runt bensinstation/rondell än 
mer naturligt som ett centralt område för service. 

Finns fortsatt en del bekymmer med trafikbuller och närhet till E6:an som behöver lösas, men då vinden 
till största del blåser in från väst så är trafikbullersituationen kanske till och med bättre än vad som gäller 
för nuvarande bebyggelse öster om E6:an? 

Om behovet av industrimark skulle öka igen så finns fortsatt område 30 kvar för framtida 
etableringsmöjligheter. 

Övriga synpunkter som inte är direkta kommentarer till FÖP 

Nedan följer synpunkter från PUS som inte direkt gäller kommentarer till FÖP, utan är synpunkter 
gällande befintlig detaljplan och efterfrågan på praktiska lösningar på nuvarande förutsättningar och 
problem; 

- Bygg en rondell i korsningen mellan väg 164 och Grålösvägen. Här sker många olyckor och trafikanter
respekterar inte stopplikten i korsningen samt håller hög fart. Ny förskola öppnar om några månader i
direkt närhet, vilket kommer att skapa en ökad trafik av fotgängare och cyklister i området. Kommer
att skapa ytterligare otrygghet i korsningen för dessa och andra oskyddade trafikanter.

- Gång och cykelbana Grålösvägen/ Hjältsgårdsvägen. För att skydda fotgängare och andra oskyddade
trafikanter är det angeläget att bygga en gång och cykelbana som sträcker sig från Lionshov på
Hjältsgårdsvägen till Stationsvägen via Grålösvägen. På Hjältsgårdsvägen är det ganska enkelt att bygga
bana då det är nära till åker och lätt att flytta belysning. På Grålösvägen finns redan i dag en påbörjad
del av banan. Är också viktigt utifrån etableringen av den nya förskolan och behovet av bättre
infrastruktur till och från densamma.

- Breddning Beatebergsvägen och rondell. Idag upplevs vägen som för smal och breddning av vägen är
nödvändig för att höja säkerheten. Vid hyreshusen är det tillräcklig brett för att få till en lösning. Även
rondellen på samma väg behöver breddas, alternativt tas bort. Det uppstår problem när man möter ett
större fordon.

- Parkering öster om hyreshuset Beatebergsvägen 25. På kvällarna står det många bilar längs med
vägkanterna runt hyreshusen. Ett förslag till lösning är att iordningställa enklare parkeringen vid
ovanstående adress.

- Nerfart Beatebergsgården. På Beatebergsvägen från skolan och till äldreboendet förekommer en hel
del tung trafik och även andra trafikanter som håller hög hastighet. Ett förslag till lösning är att istället
bygga en uppfart från gamla E6:an till Beatebergsgården. En återvändsgata som minskar den tunga
trafiken och trafikflödet med personal och besökande till anläggningen.

- Utveckla nuvarande lekplats på Skolvägen. Dagens lekplats för barn behöver en välbehövlig
uppdatering med nya rutschkanor, sittplatser och gungor och fler aktiviteter.

Kommentar 
Frågan om livsmedelsförsäljning på Bastekärr har lyfts som en separat fråga vid ett flertal tillfällen 
inom kommunledningen. Beskeden från kommunledningen är att ingen ändring ska göras i 
detaljplanen för Bastekärr i detta avseende. FÖP förhåller sig till det givna beskedet. Synpunkter och 
argument från PUS framföres härmed. 
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- Upprustning Vettevi, beslut redan taget av Kommunen. I samband med uppförandet av nytt
aktivitetsområde norr om ishallen behöver arenaområdet rustas upp för att ge fler barn och ungdomar
möjlighet till fysisk aktivitet gärna genom skolans försorg och Skee IF. Viktigt att detta prioriteras
tidsmässigt och gärna synkroniseras med varandra.

17. Strömstads hembygds- och museiförening

Utveckling av handel och besöksnäring:

Strömstad som handelsplats skall stödjas genom en ökad koncentration av kulturella aktiviteter till 
centrum. 

En utveckling av Kulturturismen, inklusive kommunens historiska betydelse belägen vid en nationsgräns i 
Norden, bör betonas som del av besöksnäringen. Information och hänvisning vid stadens entréer samt en 
beskrivning av enskilda byggnader och monument är i det sammanhanget viktig.  

Skee kyrka och området i anslutning till kyrkan är av stor historisk betydelse. Lättillgänglig information är 
av stor vikt för att beskriva områdets och kyrkans historia för boende och besökande. 

18. 

Vi har precis fått veta av kommunen, att vår önskan om att stycka av 4 alt. 6 tomter från vår gård, 
Bjälveröd 1:4, inte har godkänts i en preliminär förfrågan. Motivet var att området har stora naturvärden, 
samt att det finns en möjlighet att det finns hasselsnok och sandödla på den aktuella marken. Samtidigt har 
kommunen redan godkänt att skogen norr om Bjälveröd ska skövlas och ett 16 gånger så stort område, 
mitt i den känsliga skogen får bebyggas med 130 bostäder, i den södra delen med 4-vånings 
flerbostadshus! 

Kommunen säger alltså emot sig själv. Det är inte möjligt att en total skövling på 148 000m2 (!!!) av ett 
helt skogsområde mellan de två vägarna 176 och Skee-vägen är ok, men att man inte godtar att 4 tomter 
avstyckas vid en redan befintlig väg och vid befintlig bebyggelse, som är vårt förslag. 

Argumenten att det är en känslig naturmiljö och att det är en miljö för de utrotningshotade arterna 
hasselsnok och sandödla, måste i så fall gälla i båda fallen, eftersom det handlar om i stort sett samma 
område. Det är t.o.m. så att Lilla Åseröd faktiskt hör till ett gammalt grustag-område (där de båda arterna 
trivs), medan vår del av Bjälveröd ligger i en dal mellan två berg och inte har sandig och solbelyst jord. 

Enligt kommunen har man nu fått ny information(!) om den känsliga naturmiljön, som gör att kommunen 
tycker att vår ansökan om 4 tomter för enfamiljshus bredvid det stora planerade området i Lilla Åseröd, 
inte kan godkännas, men ÄNNU är planen för Lilla Åseröd inte antagen, ÄNNU är skogen orörd och kan 
njutas av både djur och människor. ÄNNU finns det en möjlighet att ändra tidigare och mycket förödande 

Kommentar 
Samtliga ovanstående synpunkter rör frågor där tekniska förvaltningen ansvarar för genomförandet. 
Frågor om prioritering och budget för åtgärder kan dock bli en fråga för kommunstyrelsen. 
Synpunkterna framföres härmed. Kopia av yttrandet har skickats till tekniska förvaltningen. 

Kommentar
Synpunkterna rör flera förvaltningar och de kommunala bolagen. Kopia av yttrandet har skickats till
berörda.

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, men ligger i linje med målsättningarna för FÖP. Synpunkterna rör flera 
förvaltningar och de kommunala bolagen. Kopia av yttrandet har skickats till berörda. 
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beslut. Det nya underlag med ny information som nu har tagits fram, skulle i så fall göra att planen för 
Lilla Åseröd, som påbörjats för väldigt länge sedan, skulle behöva korrigeras. 

Kommunen säger i sin Planbeskrivning för området att man önskar en utbyggnad av bostäder söderut och 
då vore det naturligt att denna i så fall läggs i blygsam utsträckning längs redan dragen väg och vid redan 
byggd miljö. Detta borde gälla för både Lilla Åseröd och för Bjälveröd. Vi hoppas att det inte är så att vi 
måste lida för att ett tidigare, felaktigt beslut har tagits för Lilla Åseröd? 

För Lilla Åseröd, skriver kommunen i sin Planbeskrivning att den planerade detaljplanen med den enormt 
stora skövlingen med hårdgjorda ytor ”inte bedöms skada några kända höga natur-, kultur- eller 
friluftsvärden.” Detta uttalande är att ifrågasätta. Särskilt, eftersom man också skriver att det finns en 
förekomst av både hasselsnok och sandödla i området, att det finns värdefulla fornlämningar mitt i 
området och att det är ett mycket känsligt och värdefullt friluftsområde. 

Att man har tagit hänsyn till dessa viktiga delar, finns det ingenting som vittnar om. Vägen som förbinder 
de två delarna i Lilla Åseröd klipper också av och stoppar den strövarväg som både människor och djur 
skulle behöva för att fritt få röra sig i naturen. Artskyddsförordningen 4§4 kan inte anses ha följts. 

Kommunens rakt motsatta beslut och argumentering för de två planerna; Lilla Åseröd och Bjälveröd 1:4, 
visar att besluten tagits med helt olika underlag och med helt olika mål, vilket inte kan vara möjligt om det 
ska vara rätt och vi vill starkt protestera mot dessa båda beslut. 

19. 

1. Förändringar av detaljplanen för Canning med strandpromenad och färre lägenheter samt att även
innefatta sjukhuset. Skeppsbroplatsen bör komma till senare

Kommentar 
Kunskapsläget 2018 är helt annat än då detaljplanen för Lilla Åseröd påbörjades. Detaljplane-
förslaget för antagande är framtaget i samråd med länsstyrelsen och korrigeringar har gjorts med 
hänsyn till dagens kunskaper. 

FÖP ska peka ut områden som är lämpliga för att påbörja nya detaljplaner. Sett till de naturvärden 
som finns i området blir slutsatsen i FÖP en mycket restriktiv hållning till ytterligare områden för  
bebyggelsegrupper i denna kommundel.  

Samtliga synpunkter som lämnas av kristdemokraterna ingår även i yttrandet från Jan Dahlhielm, se yttrande 13.  
Därutöver lämnas nedanstående synpunkter från :  
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Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, utan i den pågående detaljplanen för Canning. Synpunkter på detaljplanen 
ska lämnas vid samråd och granskning för denna detaljplan. 
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20. 

Mitt förslag är att lägga till ett bostadsområde norr om Brandstationen/TP uppe på höjden, bif. rött på 
kartan. Här skulle man kunna ha blandad bebyggelse men även höghus på 15-20 våningar, skulle bli en 
fantastisk utsikt och även bli en siluett som syns från långt ut i havet. Vill även att "Pongevrenga" mot 
Volvo kan bli en långtidsparkering. 

21. 

Var på samrådet på Skagerack gällande FÖP.

Reagerade på att all föreslagen mark för bebyggelse ägs av Strömstads kommun, Byggande i kommunal 
regi är inte bra för skattebetalarna då skuldsättningen skulle öka ytterligare i en redan hårt skuldsatt 
kommun. Låt marknaden avgöra ifall de är värt att bygga kommunen ska bara ställa mark till förfogande. 
Ingen annan inblandning. Att ha en stab med arkitekter och annan personal som skall avlönas för egna 
idéer och förslag är allt för kostsamt för denna lilla kommun. 

Balanserande mellan bostadsrätter och hyresrätter är det som det skall ägnas tid till. Monopolet på 
detaljplanearbete måste bort, det är skadligt för utvecklingen då kommunen inte är entreprenör, den 
kunskapen saknas. Attraktiva boendemiljöer i Strömstad torde vara sjönära då de är där människor vill bo, 
Då borde den nordvästra delen Kebal - Seläter vara naturliga delen för bebyggelse vilket Strömstads 
kommun redan insett och bygger på sin egen mark. 

Kommentar 
Området har studerats för bebyggelse 
under FÖP-arbetet. Höjdskillnaderna i 
området är dock så pass stora att 
tillfartsväg skulle kräva dyra och 
omfattande ingrepp. Endast marken allra 
närmast TP saknar betydelse för 
friluftslivet. Det skulle alltså bli en dyr 
exploatering med liten nytta, och har 
därför utgått ur planförslaget. 
När det gäller fler p-platser på långtids-
parkeringarna är huvudspåret att utöka vid 
Hålkedalen. Detta för att få fler besökare 
att välja södra infarten, och för att inte 
förlänga turen för p-bussen.     

Kommentar 
Enligt plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan. För Strömstads 
del redovisas områdena väster om E6 i olika FÖP. FÖP ska redovisa kommunens förslag till 
markanvändning i en avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen. Länsstyrelsen 
granskar hur kommunen uppfyller detta, se yttrande 1. Detta innebär bland annat att områden med 
höga natur-, kultur- eller friluftsvärden inte kan bebyggas. 

Balansen mellan hyresrätter och bostadsrätter avgörs inte i FÖP, utan är normalt sett upp till varje 
fastighetsägare när detaljplan finns. En lika viktig fråga är balansen mellan flerbostadshus och villor 
eller radhus. Många vill äga sin egen bostad och bo med markkontakt. De flesta av de nya områden 
som föreslås i FÖP kan nyttjas för sådan bebyggelse, om man så önskar. 
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Småbåtshamn i Starekilen är förkastlig där finns redan tillräckligt med aktiviteter. Platsen borde vara längs 
Långö-rännan och inloppet till Strömstad där finns utrymmet för boende, hamnar, badanläggningar, 
parkeringar samt att man bygger ihop Seläter med Kebal -Strömstad centrum. Här kan man nog få privata 
aktörer att investera, tänk vilken väg från Norge - Hvaler till Strömstad. 

Nej skrota den FÖP som föreslås idag och tänk om ! Vad vill folket ha ? 

22. 

Enligt vårt möte 26/10-2018 lämnar jag in kartbild med förslag på yta som ska undantas från kommunens 
förslag till grönområde, se bild nedan. Detta skulle ge mig möjligheten att uppföra byggnad, efter ansökan, 
på den av mig, på mötet, beskrivna plats. 

23. 

Förslag till bostadsbebyggelse inom fastigheten Mällby 1:17

Det har under decennier funnits planer på bebyggelse inom fastigheten Mällby 1:17. Inom fastigheten 
finns redan villabebyggelse. I den föreslagna FÖP:en ligger området strategiskt mellan bostadsområdena 
13 och 16. I de planstudier som gjorts förslås en av vägarna till område 13 att dras via Mällby 1:17. 
Område 16 nås enklast genom en väg norrut från område 13. Förslaget har en naturlig begränsning 
österut för att bevara den befintliga gårdsmiljön inom fastigheterna Mällby 1.11 och 1:18. Gränsen österut 
kommer att följa befintligt dike som avvattnar område 16. Åter väster följer gränsen en äldre stig som 
börjar mellan Mällby 1:5 och 1:32 , och leder norrut mot Ånneröd. 

Kommentar 
Kommunen har undersökt samtliga möjliga platser längs kusten för utbyggnad av småbåtshamnar. 
Stora delar av kusten har skyddsvärda marina miljöer, vilket gör utbyggnad omöjligt. Återstår endast 
ett fåtal möjliga platser, där Starekilen är den största outnyttjade resursen. Hur stor utbyggnaden ska 
bli i Stare avgörs i den pågående detaljplanen för området. 

Kommentar 
Området ligger i kanten av ett sammanhängande område med höga natur och rekreationsvärden. 
Dessa värden finns även inom det rödmarkerade området ovan. Kommunens bedömning är att 
FÖP inte ska ändras.  
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X har muntligen kompletterat yttrandet med att han är positiv till att delar av åkermarken öster om det 
föreslagna bostadsområdet nyttjas för odlingslotter. 

24. Strömstad Handelspark AB

Vi vill å vårt dotterbolag Strömstad Handelspark ABs vägnar delge er våra kommentarer till förslaget om 
en Fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee. Strömstad Handelspark AB äger Bastekärr 1:24 och 
Vättland 1:27 på Bastekärr (ca. 160.000 m2).  

Vi vill att den fördjupade översiktsplanen ska lägga större vikt vid utmaningarna på Södra Bastekärr, där 
både Strömstads kommun och Strömstad Handelspark AB äger mycket stora detaljplanerade 
markområden.  

Trots intensivt och fokuserat arbete, har endera parten inte uppnått den utveckling man önskar på 
området. Under loppet av 10 år har det utförts ett signifikant marknadsföringsarbete för området och vi 
menar bestämt att begränsningarna i gällande reglering för livsmedel är en betydande och kanske 
avgörande orsak till ouppnått önskat resultat.  

Därför önskar vi att Strömstads kommun ska fokusera ytterligare på utvecklingen av Södra Bastekärr i 
översiktsplanen samt att Strömstads kommun för det handelsreglerade området kommer kunna tillåta 
etablering av en livsmedelsbutik på området. För andra handelsaktörer är en livsmedelsaktör på 
handelsområdet ofta avgörande för ett beslut om etablering på området. Avsaknaden av en detaljplan för 
livsmedel på Bastekärr sätter stopp för en levande handelsdestination som skulle bidra till ökad 
produktivitet och tillväxt i Strömstad kommun.  

Tillgängligheten till dagligvaror är en viktig hållbarhetsfaktor. I det hållbara samhället bör 
dagligvarubutiker uppmuntras i samtliga stadsdelar och på landsbygden.  

Vi anser det mycket viktigt att man i översiktsplanen tydliggör att Strömstads fysiska utveckling välkomnar 
och skapar möjligheter för aktörer som har investerat eller har intresse att investera i kommunen.  

Det är högst önskvärt att Strömstad kommun tillsammans med oss fastighetsägare är intresserad av en 
hållbar utveckling av markområdet och att ni liksom oss är intresserade av en översiktsplan för området 
som symboliserar nytänkande.  

Strömstad kommun borde se fördelar med att samverka med handeln, fastighetsägarna och andra viktiga 
aktörer i handelsfrågor och vilja stå för helhetssynen samt göra avvägningar mellan de olika intressena. 

Kommentar 
Yttrandet bör tillgodoses. Bebyggelse på fastigheten Mällby 1:17 kan bidra till att binda samman 
södra och norra delen (13-14 och 16-17 på kartan ovan). Det är också positivt att spara centrala 
delar från bebyggelse, oavsett om det ligger kvar som jordbruksmark eller nyttjas för odlingslotter. 
FÖP ska justeras på dessa punkter.  
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I översiktsplanen föreslår man ett signifikant område för verksamheter/industri (område 30) på Bastekärr 
Nord. Översiktsplanen beskriver även att det för närvarande inte finns något behov av sådan mark. Vi 
rekommenderar därför att Strömstad kommun först ser över detaljplanerna/regleringen på Södra 
Bastekärr (område 33) och löser utmaningarna på detta område så att utvecklingen av detsamma kan 
komma igång.  

En stark handelsutveckling på Bastekärr är inte bara positivt för Skee-området, utan förstärker hela den 
södra delen av Strömstad kommun. Dessutom bidrar den till bättre balans i området i och med den 
omfattande och expansiva handelsutvecklingen som pågår i norra delarna av kommunen.  

Som ni förstår har vi både erfarenhet av och tankar och idéer kring hur man framgångsrikt ska utveckla 
Bastekärrsområdet och vi vill därför träffa er på Strömstads kommun för att närmare diskutera 
möjligheterna kring detta. 

25. 

Angående nya tomter på Vattentornsberget, Strömstad

Jag läste med glädje att delar av Vattentornsberget (Strömstad 4:16) hade tagits med i FÖP för Strömstad 
tätort igen. Det är mycket begränsad möjlighet för nybyggnation av villor i tätorten Strömstad och denna 
möjlighet med attraktivt läge nära till allt Strömstad har att erbjuda är tilltalande för att få familjer att flytta 
till eller att stanna kvar i staden, där det dessutom råder bostadsbrist. Ta vara på denna möjlighet att berika 
Strömstad! Jätte positivt :D 

26. 

Viser til samrådsmøte i Skee 31. oktober 2018. Vi hadde dessverre ikke anledning til å delta i på dette 
møtet da vi var bortreist. Vi har ikke fått noe referat fra dette møtet og kan ikke se ut fra artikkel i stnb at 
problemet med trafikken i indre Skee ble diskutert. Vi bor langs Beatebergsvägen og er svært bekymret for 
at våre barn må gå denne sterkt trafikkerte skolevegen, som ikke en gang har fortau, hver dag. Nå er vi 
allerede inne i den mørkeste tiden, og vi opplever at befolkningen i Skee er dyktige på å bruke refleks. 
Samtidig kan vi lese i stnb tirsdag 13. november 2018 at alt flere fotgjengere skades i mørket. Her uttaler 
Marie Nordén, generalsekretær for Nationalföreneningen för trafiksäkerhetens främjande(NTF) følgende: 

- Ett stort ansvar ligger också på bilisten, att man håller låga hastigheter så att man hinner upptäcka de
gående, även om de inte har reflexer. Tyvärr är det så att respekten för hastigheter är alldeles för låg
bland bilister, framför allt i tätorter.

Vi har de seneste par ukene opplevd et par ubehagelige situasjoner. Noen har fjernet skiltene vi foreldre i 
gaten, etter anvisning fra kommunen, har satt opp på eget initiativ. Skiltene ble funnet to ganger i 
søppelkassen ved Ekvägen. I samme periode er store mengder søppel kastet inn i vår hage fra Ekvägen 
siden, der utleieleilighetene har adresse. Man kan bare spekulere i motivet for slike handlinger, men det 
kan virke som om noen er misfornøyd med at vi foreldre jobber for å få ned hastigheten på 
Beatebergsvägen. Vi mener slik oppførsel er uakseptabel. 

Kommentar 
Frågan om livsmedelsförsäljning på Bastekärr har lyfts som en separat fråga vid ett flertal tillfällen 
inom kommunledningen. Beskeden från kommunledningen är att ingen ändring ska göras i 
detaljplanen för Bastekärr i detta avseende. FÖP förhåller sig till det givna beskedet. Synpunkter 
och argument från Strömstad Handelspark AB framföres härmed. 

Området Bastekärr norra, som föreslås i FÖP är avsett som en reserv på lång sikt. Kommunen har 
inga planer på att genomföra detta innan Bastekärr södra är utbyggt, vilket också anges i FÖP. 

Kommentar 
Noteras. Se även kommentar till yttrande 34. 
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Vi har også tatt kontakt pr. mail med enhetssjefene på Beatebergsgården,  angående flere ansatte på 
Beatebergsgården som gjentatte ganger er observert i stor hastighet på Beatebergsvägen. Dette er 
observert de tider barna går til og fra skolen. Vi har ikke fått svar på vår henvendelse, og håper på at en 
dialog kan opprettes. 

Under følger mail som vi sendte ut i august. Vi kan ikke se at vi har fått besvart synspunkter, argumenter 
og spørsmål som kommer fram i denne mailen på en tilfredsstillende måte. Dersom ikke dette lar seg gjøre 
pr. mail, vil vi be om et møte for å diskutere hva som kan gjøres med trafikksituasjonen på 
Beatebergsvägen. 

Mail pr. 18 august 2018: 

Vi hadde gleden av å ha et svært trivelig og informativt besøk av Ingemar Eriksson tidlig i juli. Han kunne 
gi oss dybdeinformasjon angående målingene som er gjort på Beatebergsvägen. Vi er interessert i 
målestasjon Beatebergsvägen 1, da det er denne som gir informasjon om trafikken forbi vårt hus. Vi kan 
ut fra statistikken se at hverken prosentandel som kjører for fort (over 30km/h) eller maks hastighet har 
endret seg forbi dette målepunkt etter at kommunen har satt ut ytterligere sjikaner ved skolen (målepunkt 
Beatebergsvägen 13 i statistikken). Slik vi ser på denne statistikken kan vi da se på måleperioden under ett 
når det gjelder målepunkt Beatebergsvägen 1. Vi har da maks hastigheter med topp på 62 km/h. Prosent 
andel som ligger over 30 km/h har en topp på 16%. Det vi legger spesielt merke til er det høye antallet 
passeringer. I måleperiode 1 passerer 1581 kjøretøy(fordon) i løpet av 6 dager. Hver dag i denne perioden 
passerer altså over 260 kjøretøy våre hus,. Antallet kjøretøy som kjører over 30km/h er i denne perioden 
er 16%, det vil si over 40 kjøretøy hver dag. I måleperiode 6 så passerer 2495 kjøretøy i løpet av 6 dager, 
over 400 kjøretøy hver dag. Antallet kjøretøy som kjører over 30km/h i denne perioden er 12%, det vil si 
50 kjøretøy hver dag. Dette mener vi er svært høye tall for et villaområde med mange barnefamilier. På 
dette strekket av Beatebergsvägen bør man ikke holde høyere hastighet enn 20 km/h med tanke på 
antallet barn som sykler, går til skolen barn som leker rundt husene etc. Både antall passeringer og at så 
mange kjøretøy holder uforsvarlig høy hastighet gjør oss veldig bekymret. Vi fikk også vite av Ingemar at 
det ikke går å gjøre ytterligere utbedringer (åtgärder) når det gjelder å få ned hastigheten på dette strekket. 
Det betyr at eneste løsning er å legge om vegen, slik at all trafikk til Beatebergsgården og leiehusene i 
Ekvägen går direkte ned på gamle E6, og at man stenger av Beatebergsvägen ved Beatebergsvägen 6. 

Fordelene med denne løsningen er mange: 

1. Sikkerheten for barn i lek og på skolevegen, eldre og andre som går tur vil bli drastisk forbedret.
Særlig med tanke på at Beatebergsvägen ikke har fortau (trottoar).

2. Hemtjänstens biler og arbeidende på Beatebergsgården vil få mye kortere kjørevei. Dette sparer
kommunen for utgifter til drivstoff og slitasje på bilene, det sparer også miljøet med tanke på utslipp.
Hemtjänstens personale slipper stress med å tvinges til lav hastighet samtidig som de jobber med et
stadig mer pressa tidsskjema. Dette handler om at kommunen som arbeidsgiver med å legge om vegen
kan forbedre Hemtjänstens arbeidsmiljø.

3. Det kjører dessuten mye tung trafikk på Beatebergsvägen, med diverse varer til Beatebergsgården.
Disse lastebilene kjører dessuten også med et tidspress som fører til høyere hastighet, da blir de
dødsmaskiner. Disse skal ikke behøve å kjøre på denne vegen.

4. Ambulansen slipper å kjøre rundt hele Skee og skape farlige situasjoner om det er krise.
5. Det virker som om de som bor i /besøker leiehusene i Ekvägen har det veldig travelt, da får de også

en raskt veg ut på E6.
6. Trykket av trafikk i krysset ved den nye barnehagen vil minske betraktelig, da veldig mye av trafikken

som passerer her skal til Beatebergsgården.
Vi legger ved statistikk. Vi håper på et fortsatt positivt og informativt samarbeid til det beste for våre barn! 

Kommentar 
På de möten som har hållits i Skee har trafikfrågor upptagen en stor del av tiden. De flesta frågorna 
som rör trafik avgörs inte i FÖP. Se även yttrande 16 från föreningen Positiv utveckling i Skee. 
Synpunkter från xx framföres härmed. 
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27. 

Allmänt

Enligt kommunens bostadsförsörjningsplan 2016 - 2030 är det en förväntning och ett politiskt mål att 
kommunens befolkning skall öka med cirka 3100 personer fram till år 2030. Enligt samma dokument 
innebär detta ett behov av 1500 nya bostäder under perioden. Ungefär 400 bostäder ligger i nya ej 
genomförda detaljplaner. Vissa av dessa detaljplaner har stora osäkerheter i genomförandet.  

Idag bor 57% av kommunens befolkning i småhus. Denna andel kommer knappast att förändras då det är 
ekonomiskt fördelaktigt med småhusboende jämfört med tex större lägenheter i hyresrätt, där hyresnivåer 
i nyproduktion för större lägenheter snabbt passerar den ekonomiska smärtgränsen. Ett behov av 1500 
bostäder ger då ett behov och en efterfrågan på cirka 850 villatomter (57%) under perioden om vi antar att 
fördelningen av olika boendeformer ej förändras. En klar majoritet av personer i kommunens tomtkö på 
70 personer (2016) önskar en tomt för byggnation i egen regi i norra Strömstad. Bostadsförsörjnings-
planen har idag en kraftig övervikt mot lägenhetsboende, vilket inte speglar den kommande efterfrågan. 

Nya utvecklingsområden för bostäder R1  

I Norra Källviksdalen föreslås ett område Rl för nya bostäder; 

 "I direkt anslutning till det område i Källviksdalen som är planlagt men inte utbyggt bedöms ett mindre område som 
lämpligt för nya bostäder. Området är beläget direkt öster om planlagt område och utgör en del  av den tidigare skogbeklädda 
sydsluttning som har avverkats. Området omfattar ca 2 hektar och bedöms kunna rymma 15-20 tomter för friliggande 
villor. "  

Detta föreslagna område är kringskuret av topografi, fornlämningar och habitat för sandödla. 

Kommentar 
Frågan om det ska vara villor eller flerbostadshus i ett nytt utbyggnadsområde avgörs inte i 
FÖP. Inriktningen beslutas i kommunens bostadsförsörjningsplan, som kan uppdateras årligen. 
Men det är först när man gör en detaljplan som kommunen låser vilken typ av bebyggelse ett 
enskilt område ska användas till. Vissa områden är dock uppenbart mest lämpade för det ena 
eller andra. 
Däremot innehåller FÖP antaganden om antal lägenheter, vilket har behövts som underlag för 
trafikutredning och långsiktig planering av VA- och skolutbyggnad. Dessa siffror justeras 
årligen. 
Befolkningsprognosen för 2030 ska skrivas ner till 15.000 invånare, se länsstyrelsens yttrande 
med kommentarer. Siffran 57% som refereras i yttrandet gäller kommunen som helhet. Inom 
FÖP-området bor idag ca 9.300 invånare, varav 20-25% bor i småhus. Övriga bor i radhus eller 
flerbostadshus. Om motsvarande fördelning ska gälla framöver skulle ca 200 nya villatomter 
behövas inom FÖP-området fram till år 2030. 
Tillgången på mark är dock begränsad. Den boendeform som förbrukar i särklass mest mark 
per lägenhet är friliggande villor. Villaområden ger 8-10 lägenheter/hektar. Tätheten i centrala 
Strömstad för radhusområden och de flesta flerbostadsområdena ligger mellan 20-40 
lägenheter/hektar. I FÖP förutsätts därför att större utbyggnadsområden, såsom Mällby, får en 
blandning av flerbostadshus, radhus och villatomter. Se även kommentar till yttrande 32. 

Kommentar 
Utredningen av habitat för sandödla och hasselsnok ska kompletteras under februari 2019. Därefter 
krävs nytt ställningstagande om R1-områdets lämplighet och omfattning. Fornlämningarna ligger i 
kanten av det föreslagna området. Lämpligt skyddsavstånd till fornlämningarna får studeras i 
kommande detaljplan. 
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Ett mer intressant område för nya bostäder ligger mot öster, genom en förlängning av Körnebacksvägen. 
Se bilaga karta skissförslag. Planen anpassas till topografi för självfall, befintliga stigar och lämpliga lägen 
för extra parkering och lekplats. Alla argument som kan framföras för det i planen föreslagna området, 
gäller även här. Ett viktigt tillägg är att en utveckling mot öster kan med etapputbyggnad ge fler tomter 
kopplat till befintlig infrastruktur.  

Detta område innehåller några sedvanliga utmaningar i hanteringen av topografin. Soutterräng-
bestämmelser bör undvikas så långt som möjligt, då det driver upp kostnad och sänker kvaliteten på 
byggda volymer. Utbud av soutterränghus från kataloghusföretag är mycket begränsat. Tomter bör göras 
relativt stora - cirka 900 kvm - för att medge slänter inom tomtgräns. Genomtänkt bestämmelse för 
stödmurar krävs. Topografin är inte mer dramatisk än vad som visats hanterbart i andra lagakraftvunna 
planer. I detta fall kan dock tomter längst österut kräva särskilda bestämmelser. 

Kartbilaga till yttrandet överflyttat till 
kommunens underlagskarta för bättre 
läsbarhet 

Förtätningsområde för bostäder R8 

Söder om gården som på kartan heter Svingen finns ett område lämpligt för utbyggnad med enstaka 
friliggande bostäder genom förhandsbesked. Detta i konsekvens med hur utbyggnad längs denna och 
andra ga-vägar skett genom åren. Principen att hantera en långsam utbyggnad genom förhandsbesked är 
förankrad i FÖP Norra Kustområdet.  

Kommentar 
Syn på platsen samt prövning mot underlagen för grönstruktur visar att stora delar av R1-området 
enligt skissen ovan bör kunna medges. Närmare avgränsning av lämplig tomtmark görs i detaljplan, 
dvs. det kan bli både mer eller mindre tomtmark än området som visas i FÖP. Redan nu kan dock 
konstateras att vissa delar av förslaget ligger i alltför brant terräng. FÖP bör kompletteras med nytt 
R1-område. Gränserna för området i FÖP bör liksom för övriga områden visa "mest sannolika 
utbredning" 

Kommentar 
Området ligger inom R6 i FÖP-förslaget. Rekommendationen innebär att i vissa fall kan ny 
bebyggelse medges, vilket prövas genom förhandsbesked. Formuleringen av R6 ska förtydligas inför 
utställning.  
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VA 

Vatten och avlopp är sedan tidigare utbyggt från Permyrsvägen ner till gården Källvik. Bakgrunden och 
intensionerna med denna utbyggnad är oklar, men tanken måste ha varit att försörja delar av befintlig och 
ny bebyggelse. Oavsett de slutsatser som dras i denna fördjupning, önskar jag som fastigsägare till Källvik 
1:48 kännedom om bakgrund och intensioner, då ingen information står att finna. 

Gång- och cykelväg 

Vi vill påminna om det förslag vi framförde under samråd FÖP Norra Kustområdet. Där nyttjas befintliga 
samfällda småvägar med låg trafikintensitet. Med små kompletteringar kan en sammanhängande 
strandpromenad i kombination med GC-väg skapas längs stranden mot väster och Källviken för att till sist 
ansluta till GC-väg Strömstad - Seläter. Topografin är odramatisk och naturupplevelsen på vägen behaglig. 
Detta överensstämmer väl med den s.k. "Grön-blåstrukturen" som redovisas som en målsättning i 
planförslaget. En ytterligare fördel med denna lösning är att GC-väg genom Källviken kan kopplas ihop 
med Källviksdalen i sydväst med sina nya bostadsområden. 

Kommentar 
Utbyggnaden av Va-nätet ingår i ett projekt som ska vara klart 2025. Syftet är både att få bättre 
kapacitet för Hogdalsnäset och att gem möjlighet att ansluta flera fastigheter på vägen.  

Kommentar 
Detta är fortfarande en bra 
idé som förhoppningsvis kan 
genomföras inom rimlig tid.  

Antingen sker detta genom 
att GC-vägen ingår i den 
kommunomfattande 
cykelplanen. 

Eller så kan åtminstone 
gångpassage säkerställas i 
kommunens arbete med 
kustvandringled från Seläter 
till Svinesund. Allt enligt vad 
som sägs i FÖP Norra 
Kustområdet. 
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28. 

Först vill vi lyfta fram att den fördjupade översiktsplanen utgör ett mycket bra underlag för Strömstads 
framtid med mycket positiva visioner och idéer. Särskilt glädjande är det sätt på vilket Strömstads 
naturvärden uppmärksammas och beskrivs, speciellt vad gäller vissa arter som sandödla, som vi för övrigt 
även har som återkommande gäst i våra trädgårdar. 

Vi ser det som mycket positivt att kommunen nu övergett tidigare planer på infart till Hällekind och 
istället vill fylla ut vattenområdet innanför Hällekind (i folkmun benämnd dypölen). Den lösning som nu 
beskrivs med infart via en fyrvägskorsning till Hällekind och även Hålkedalen samt parkering genom 
utfyllnad ser vi som mycket bra. Det tidigare alternativet med infart närmre Stigbergsbukten har vi hela 
tiden motsatt oss eftersom den både försämrar för närboenden och orsakar stor negativ påverkan på 
naturmiljön genom sprängning och kraftig höjning av marknivån. Vi utgår samtidigt från att den tidigare 
inriktningen att inte ha båtuppställning på parkeringen nära bebyggelse och inte ha en isättningsramp vid 
sandstranden kvarstår. Båtuppställning kan ske på Hålkedalsparkeringen där den inte stör närboenden. 

Den fördjupade översiktsplanen beskriver på ett bra sätt naturvärdena i området. Planen har dock 
förbisett de ejdrar som lever i Starekilen och som har sin viloplats i bl.a. Stigbergsbukten i nordöstra delen. 
Vi har noterat upp till ett 30-tal ejdrar som har sin nattvila i bukten. Ejdern har en nationellt starkt 
minskande population under senare tid vilket medfört att den nu rödlistas som VU (sårbar). Ejderns 
viloplatser skyddas av artskyddsförordningen (2007:845) vilket måste beaktas i samband med 
exploateringar i Starekilen. Det bör också tydligt framgå av planen. 

Riktlinjer för kommande detaljplan för hamnområde Starekilen är bra, men vi anser att det bör finnas en 
viljeyttring om att begränsa hastigheterna för snabbgående farkoster som jetski för att undvika konflikter 
med områdets naturvärden och en attraktiv boendemiljö. Störande motortrafik står i strid med bl.a. 
artskyddsförordningen. 

När kommunen nu väljer att ta ett större grepp på området söder om staden så bör man också se på 
möjligheterna att skapa en attraktiv miljö längs väg 1030 (väg176). Tanken på att komplettera vägen med 
p-fickor för i- och urlastning är bra. Men kommunen bör ta ett steg längre. Bland annat bör den gamla 
badplatsen längst in i Stigbergsbukten (nordöstra Starekilen) restaureras och återställas i det skick den var 
innan rördragningarna för flera år sedan spolierade den. Det skulle skapa en attraktiv möjlighet för 
besökare som kommer längs infarten på väg 1030 att stanna och ta ett dopp likväl som det för närboende 
skulle bli en stor tillgång med en badplats i anslutning till vägen. Även den badplats som ligger ca 200-300 
meter söderut bör markeras som värd att bevara i samband med exploatering. Slutligen välkomnar vi en 
brygga längs berget till Hällekind.

29. Elin D

Jag anser att det behöver byggas en cykelbana till Hällestrand av flera anledningar.

1. Vägen mycket smal. Buss och lastbil kan ej mötas utan att de har däcken i diket, det är därför farligt
att vara oskyddad trafikant på bilvägen.

2. Bilarna kör även fort och det är ett mycket farligt krön på vägen så att man inte ser de oskyddade
trafikanterna. Dödsolycka har förekommit på denna väg, jag vill inte bli nästa.

3. Det är väldigt många som går vanligt, med stavar, med hunden och med barnvagn. Det är cyklar,
rullskidor och löpare på vägen. Jag är förvånad att det är så många motionärer på den farliga vägen
och fler skulle det bli med en tryggare miljö för dessa.

4. Hällestrand skulle knytas samman med Strömstad på samma sätt som nu skett med Skee och Seläter.
Avståndsmässigt är det samma som dessa båda och ett naturligt steg för kommunen att utvidga
cykelstråken.

5. Jag själv skulle cykla till jobbet och till förskolan och hämta barn istället för att ta bilen som jag gör nu
på grund av att det är för farligt att vistas på den vägen.

Kommentar 
Frågan avgörs i den pågående detaljplanen, som är på programsamråd till den 8 februari 2019. 
Synpunkterna har även registrerats som inkomna till detaljplanen. Utgångspunkterna för  
detaljplanens program följer det som sägs i FÖP. 
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30. 

Undertecknade är ägare och förvaltare av fastigheten Strömstad Engalseröd 1:1. Vi har tillsammans med 
juristbistånd gått genom Strömstads kommuns förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Centrum-
Skee. Vi har tagit del av alla handlingar och bilagor. Noterar att följande i planens huvuddrag:  

"Fördjupad översiktsplan för Strömstad - Skee inrymmer ca tre fjärdedelar av kommunens samlade bostadsutbyggnad. 
Utbyggnaden ska lokaliseras så att den stärker underlaget för befintlig infrastruktur och service. Planförslaget anger hur 
tätorternas närrekreation kan säkerställas och utvecklas. Utgångspunkten är att en utbyggnad av bostäder och verksamheter 
ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur".  

Många samtal med kommunens politiker konkluderar med att markområdena runt planområdet Lilla 
Åseröd 2:3 m fl. som nu har lämnats över till kommunstyrelsen inför antagande i kommunfullmäktige är 
områden som naturligt borde läggas in som kommande utvecklingsområden för bostäder. Delar av 
fastigheten Engalseröd 1:1 har sedan länge och i samförstånd med översiktsplaner helt tillbaka på tidigt 
2000-tal legat som ett så kallat FUB-område för utveckling av bostäder tillsammans med Lilla Åseröd. 
Planen gällande Lilla Åseröd som ligger intill fastighetsgränsen till Engalseröd 1.1 medger ett nytt 
bostadsområde med maximalt cirka 130 enheter i friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus. 
Infart till området blir vid korsningen väg 1030 och Tjärnövägen. En infart som även potentiellt kunna 
nyttjas av en vidare bostadsutveckling tillsammans med övrig infrastruktur som byggs ut för denna 
utveckling.  

Översiktsplanerarna har nu redan i förslaget konkluderat att all mark runt planområdet Lilla Åseröd inte är 
tillräckligt lämplig för utveckling av bostäder längre. Dom bäst ägnade områdena för just utveckling av 
bostäder enligt kommunen är plötsligt inte lämpliga längre. Orsaken skall vara slutsatserna från natur-
värdesinventeringar om sandödlor, hasselsnokar m.m. Vi menar dock att slutsatserna i detta är helt fel och 
givna på fel plats. Som kommunen själv har krävd av ägarna till marken inom planområdet för Lilla 
Åseröd för att deras plan skall gå genom så finns det goda aktioner att genomföra för att säkra for utveck-
ling av bostäder inom större delar av detta område. Dock förstår alla att särskilda bestämmelser får gälla.  

Efter att ha gått genom underlaget och slutsatserna ger detta oss anledning att vara konfunderade över att 
samrådshandlingen till FÖP klart påvisar att kommunens intentioner har svängt norrut, till den egenägda 
marken på Mällby och andra ställen av någon anledning. Orsaken hänvisas igen till slutsatser från 
naturvärdesinventeringar om sandödlor, hasselsnokar och grön rekreationsmark för Daftö Camping 
omnämns också, mer eller mindre klart. Andra som sett över samrådshandlingen är också konfunderade 
över denna helomvändning som helt klart gynnar några få. I många år har översiktsplaner gällande 
Strömstad tätort med Skee tydligt och klart anvisat kommunens inriktning vad gäller den vidare utveckling 
av bostäder och centrum, och att utesluta, enligt kommunens själva, dom bästa områdena för just dessa 
ändamål redan i en fördjupat översiktsplan verkar inte vettigt. 

Sådana förhållanden skall studeras noggrant senare i ev. detaljplanarbeten, inte i en fördjupad 
översiktsplan som skall definiera helt andra saker.  

Inom södra området sker det nu mycket nytt... Det planeras för hotell vid Daftö och mycket håller på att 
hända, vilket är helt naturligt med tanke på läget. Att inte utnyttja det befintliga vägsystemet med vägen 
som går rakt genom Engalseröd 1:1 på längs ända ut till E6 enligt gällande utgångspunkt för utbyggnad 
verkar inte vettigt, särskild nu när nya södra infarten till centrum har tagit bort i stort sätt alla bilar från 
denna väg. Ett delmål med planen är att knyta ihop dom två tätorter som finns i kommunen även i 
förhållande med bostadsutveckling, och många har med detta för öga enligt tidiga gällande översiktsplaner 
planerat för detta.  

Undertecknade menar att materialet borde granskas noggrant innan processen går vidare. Det borde vara 
intressant för alla att få insyn i uppdragsbeskrivningar för de rapporter som ger dessa resultat, samt 
intressant att studera om slutsatserna egentligen ger anledning till denna helomvändning. 

Kommentar 
Frågan avgörs i det pågående arbetet med en kommunomfattande cykelplan. Synpunkterna 
framföres härmed. 
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31. 

Enligt förslag för ny FÖP så ska drivingranchen och närliggande skog och berg detaljplaneras som 
bostadsområde. Detta område ligger nedanför husen på Urbergsvägen. Vi motsätter oss en bebyggelse av 
berget och skogen kring drivingranchen och området framför husen på Urbergsvägen då detta område är 
ett viktigt strövområde och lekområde för barnen. 

I förslaget står: Passager genom området ut mot omgivande naturmark ska säkerställas både för tillgänglighet till 
naturområdet för de boende och som spridningslänkar för djur och växter s. 68 

Riktlinjer för detaljplan 

• Området bör nyttjas för villatomter

• Bergpartierna ska inte bebyggas

• Randskogar med ädellövträd ska bevaras obebyggda

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok ska beaktas. s. 68

Vi tolkar dessa riktlinjer som att området kring berget och framför Urbergsvägen inte får bebyggas och vill 
gärna ha detta förtydligat i en ny fördjupad översiktsplan. 

32. Källviken i Strömstad AB

Yttrandet avser Källvik 1:73, som ägs av Källviken i Strömstad AB. Källvik 1:73 är i huvudsak belägen 
inom den fördjupade översiktsplanen för Norra Kustområdet. Men fastigheten är även i begränsad 
omfattning belägen inom den fördjupade översiktsplanen för StrömstadSkee. 

Kommunens mål- och strategier för bebyggelsestrukturen. 

Citat från sam rådsförslaget:  

"Huvuddelen av de nya bostäderna ska byggas i eller i anslutning till Strömstad stad. I de centrala delarna finns utrymme 
för staden att bli tätare. I befintliga kommunikations- och bebyggelsestråk finns möjligheter för nya bostadsområden med 
olika karaktär och täthet att växa fram. Stadens unika förutsättningar, dess historia, identitet och skala ska bevaras och 
sätta ramarna för ny bebyggelse. Närheten till hav och natur ska värderas högt."  

Men hur återspeglas målen och strategierna i nu föreliggande samrådshandling? Vi har granskat 
bostadsförsörjningsplanen och FÖP-förslaget. 

Kommentar 
Nästa version av FÖP (utställning) blir webbaserad. Detta ger bättre möjlighet för kommunen att 
visa olika underlag för FÖP, såsom naturinventeringar. Kommunens ändrade inriktning med 
huvuddelen av nya områden i norr beror på de nya fakta som har framkommit.  

Kommentar 
Rekommendationerna i FÖP ska inte göras mer detaljerade än i samrådsversionen. Det område som 
redovisas på kartan är en preliminär bedömning av lämpligt område för tomter. Närmare 
avgränsning av lämplig tomtmark görs i detaljplan, dvs. det kan bli både mer eller mindre tomtmark 
än området som visas i FÖP. 
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Bostadsförsörjningsplanen som planeringsförutsättning 

Kommunens mål är en befolkningsökning till 16 000 innevånare fram till 2030. Här konstateras att ett 
minimum på 1500 bostäder behövs fram till år 2030, i huvudsak lägenhetsboende. Idag bor 57 % av 
kommunens befolkning i småhus. Även om andelen lägenheter i hyresrätt kommer att öka under 
planeringsperioden kommer fördelningen av olika boendeformer inte att förändras påtagligt. 
Bostadsförsörjningsplanen har idag en kraftig övervikt mot lägenhetsboende. Denna kraftfulla övervikt 
speglar enligt vår bedömning inte den kommande efterfrågan på bostäder och lägenheter. 

Översiktsplaneringen som planeringsförutsättning 

Samrådsförslaget för FÖP Strömstad-Skee styrs av den kommuntäckande översiktsplanen från 2013, som 
'lagt fast att centralorten Strömstads huvudsakliga utveckling ska ske åt nordost. Utvecklingen ska 
koncentreras till Mällbyområdet, som med sin storlek och sitt läge i anslutning till centrala Strömstad är 
den största resursen för utveckling av nya bostäder. I samrådsförslaget anges att Mällby ger utrymme för 
1200-1700 nya bostäder, en kraftfull utbyggnad i Mällby. Målet är ett tätt och högt lägenhetsbyggande. 
Planförslaget anger att område 13 (Södra Mällbyhöjden) bedöms kunna rymma ca 400-800 bostäder. Det 
är i detta område som en byggnation av Mällby föreslås starta. 

Planförslaget måste ses över 

Kommunens mål- och strategier för bebyggelsestrukturen är bra och kan läggas till grund för 
samrådsförslaget. Däremot återspeglas inte målen och strategierna i föreliggande planförslag, som föreslår 
en koncentrerad bebyggelseutveckling till Mällby. En närmare granskning av Mällby visar att huvuddelarna 
av områdena 13-15 är svårtillgängliga och högt belägna bergsområden med begränsade kvaliteter som 
bostadsområden. Samtidigt är dessa områden ett sammanhängande och orört naturområde.  

Det är vår bedömning att dessa delar av Mällby måste studeras ytterligare inom ramen för pågående FÖP-
arbete. Det gäller framför allt områdenas kvaliteter som bostadsområde. Men det gäller även områdenas 
kvaliteter som ett orört stadsnära naturområde.  

Om målet på befolkningstillväxt skall nås, innebär det att en stark inflyttning måste ske. Det som ska locka 
nya innevånare bör kunna utläsas av en fördjupad översiktsplan. Här krävs en fördjupning och 
konkretisering av en slogan som "Havet i centrum och livet i fokus". Oavsett befolkningstillväxt, har 
Strömstads innevånare rätt till en bostadsförsörjning som bygger på de unika kvaliteter som stadens läge 
erbjuder. 

Stärka det vi är - Kuststaden. 

Gränsen mellan FÖP Strömstad-Skee och Norra Kustområdet behöver ändras 

Kustområdet mellan Seläter-Bogen-Hällestrand är en viktig del av Strömstads stadsutveckling åt norr. 
Området är inte bara av betydelse för landskapsbild och friluftsliv utan även för utvecklingen av nya 
bostadsområden med olika karaktär och täthet.  

Kommentar 
Samma synpunkt framförs av Øystein Jensen. Se kommentar till yttrande 27. 

Kommentar 
Mällby är ett av många möjliga utbyggnadsområden, även om det är i särklass störst. Det är en 
missuppfattning att kommunen skulle föreslå tätt och högt lägenhetsbyggande i hela detta område.  
Tvärtom, bör området bebyggas med blandade boendeformer och hustyper. Även grönytor eller 
orörd natur bör sparas inom varje delområde. Enbart område 13 är 27,3 hektar (HA), vilket kan 
jämföras med Tångenområdet som är ca 8,3 HA. En jämförelse: -om hela området 13 skulle 
bebyggas med samma täthet som Rödshöjden skulle detta ge över 700 lägenheter. FÖP anger som 
sagt 400 - 800 bostäder inom området 13. Se även kommentar till yttrande 27. 
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Att ange huvuddelen av området som "område av betydelse för landskapsbild och friluftsliv" innebär att 
översiktsplaneringen inte stödjer en utveckling av tätorten norrut. Med utveckling ska innefattas både 
betydelsen för jordbruk, naturvård och friluftsliv samt för boende och turism.  

Förslag till planavgränsning FÖP Strömstad-Skee 

Det är i detta område en tydlig efterfrågan på nya bostäder finns. Det är också här befintlig samlad 
bebyggelse kan utvecklas i kombination med att förbättrad teknisk försörjning byggs ut. Alltså bör nya 
bostadsområden sökas i koppling till befintliga och de stråk en genomtänkt utbyggnad av VA-nätet sker. 

" ... Stadens unika förutsättningar, dess historia, identitet och skala ska bevaras och sätta ramarna för ny bebyggelse. 
Närheten till hav och natur ska värderas högt."  

Det är också i detta område besöksnäring med tillhörande sysselsättning har förutsättningar för att 
utvecklas, främst i koppling till befintliga anläggningar. 

Utvidgning av föreslaget Rl område N Källviksdalen 

I planförslaget ligger ett mindre Rl område kopplat till ett redan utbyggt område. Detta område bedöms 
kunna ge 15-20 villatomter. I ljuset av kommunens höga ambitioner för inflyttning och ovan nämnda 
målbeskrivning bör ett större/utvidgat område mot nordost prövas i detaljplan för bebyggelse. Här finns 
de eftersökta kvaliteterna för kommunens tillväxt att finna. Slutprodukten i plan skall ge ett gott tillskott 
till bostadsförsörjningen, samt skall leva upp till kommunens ambitiösa och väl uttryckta målformulering. 

Pågående försäljning av bostadstomter i den angränsande detaljplanen visar på ett mycket stort 
köpintresse. På kort tid har cirka hälften av tomterna sålts och reserverats till köpare med sina rötter i 
Strömstad och till andra inflyttare i kommunen.  

Kommentar 
Kommunens FÖP:ar är av praktiska skäl uppdelade i fem delar. Kommunens planering är dock 
inte styrd av några gränser mellan olika FÖP. Gränsen mellan FÖP Norra Kustområdet och FÖP 
Centrum-Skee ligger avsiktligt längs mark där kommunen är restriktiv mot bebyggelse. Detta för att 
inte få utbyggnadsområden som hamnar i två olika FÖP. FÖP Norra kustområdet stödjer 
utveckling av befintliga turistanläggningar. 

På sikt kommer gränser mellan olika FÖP att försvinna. När kommunens övergång till webbaserad 
ÖP/FÖP är fullt genomförd kommer all information att nås via samma kartportal. 
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Ett förslag till Rl område har framförts redan i samråd för FÖP Norra kusten. 

I beredningen av detta yttrande har deltagit Stellan Hermanson. Lantmäterikonsult Stellan Hermanson AB 
och Mats Lundgren, Typ Arketur AB. 

Kommentar 
Synpunkterna från Källviken AB till 
FÖP norra kustområdet behandlades 
i samrådsredogörelse , daterad 2016-
03-16. I denna redovisas kommunens
ställningstaganden för varje
delområde på kartan ovan. Inget nytt
har framkommit som ändrar dessa
ställningstaganden. Se även
kommentar på föregående sida
angående planavgränsning.
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33. 

Vi har varit på ett möte häromveckan på Skee Skola. Vi fick bra information. Men följande viktiga frågor 
behandlades inte:  

1. Livsmedelsbutik i centrala Skee.
2. Pendelbuss från centrala Skee till t ex Gallerian och centrala Strömstad.
3. Gymnastiklokal för äldre som ett led i hälsofrämjandet.

Kommentar till 1. 

Det framförs att en livsmedelsbutik inte lönar sig. Detta ä fullständigt feltänkt. Vi frågade på sin tid 
butikspersonal vid dåvarande Statoil. Svaret: Om det är något som lönar sig så är det livsmedel. Vi 
förväntar oss att frågan tas upp till diskussion av Kommunledningen. 

Kommentar till 2. 

Strömstads kommun arbetar för en bra miljö. Så låter det i media. Bussförbindelser med en mindre buss, 
en per timme, är angeläget. Så minskas bilåkandet. Nuvarande bussförbindelser är oregelbundna och ej 
tillfredställande. 

Kommentar till 3. 

Många äldre är i behov av fysisk träning. En enkel lokal, kanske i anslutning till LIONS vore bra. Då 
slipper många att åka till Rehab vid behov av enklare fysisk träning. 

34. 

Det är med en negativ inställning vi ser att kommunen har för avsikt att tillåta byggande av bostäder på del 
av Vattentornsberget. Vi tycker inte det är positivt att planera för byggnation i ett värdefullt rekreations- 
och strövområde, med fantastisk utsikt, till fö1mån för 10-20 bostäder som kommer att "privatisera" 
området och starkt begränsa tillgängligheten.  

I den strategiska boendeplanen skriver kommunen "att genom långsiktig hållbar planering med fokus på 
tillgänglighet i olika boendeformer utveckla och bevara Strömstads kommuns attraktiva boendemiljöer". Vid tidigare 
propåer, från exploatörer, har Länsstyrelsen starkt ifrågasatt bebyggelse i detta område eftersom den ansett 
att detta grönområde skall bevaras.  

I ett samrådsyttrande från Länsstyrelsen 1994-09-26, där en sammanvägning av andra statliga 
myndigheters synpunkter finns med, skriver den att det aktuella grönområdet skall ses som en tillgång för 
invånarna i Strömstad. "Enligt Länsstyrelsen bör den nu aktuella marken lämnas kvar som "allmän platsmark" eller 
naturområde. Den har stor betydelse särskilt för dem som bor i närheten och används dessutom såsom exkursionsområde för 
skolan".  

Vid samråd om planarbete för Vattentornsberget 1996-03-06 (se även samrådsyttrande dat. 1994-10-28) 
framhöll Länsstyrelsen det mindre lämpligt att exploatera grönområdet, tillika avsatt som allmän platsmark 
i detaljplanen. Sedan dess har plan- och bygglagen ändrats för att ökad hänsyn skall tas till gröna inslag i 
stadsbilden såsom parkmark. Sannolikt är de aktuella områdena ett värdefullt komplement till det 
närbelägna boendet. "Länsstyrelsen anser det principiellt olämpligt att exploatera de fria ytor som finns fastlagda som 
NATUR i detaljplanen". 

Kommunens översiktliga planering har heller inte tidigare visat på något som talar för ingrepp i den 
befintliga grönstrukturen. I fördjupad översiktsplan, samrådshandling från 2006, anges området som 
Park/Stadsnatur. Vattentornsberget är idag ett flitigt använt rekreationsområde och området fyller en 
viktig funktion som del i vardagsnatur för boende i området och som ett delområde i stadens 
grönstruktur.  

Kommentar 
Punkt 1: Synpunkten framföres härmed. Se även yttrande 16. 
Punkt 2-3: Frågorna avgörs inte i FÖP. Synpunkterna framföres härmed. 
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Vi anser att området är en viktig del av det större friområdet runt masten och att det inte är förenligt att 
bygga bostäder och samtidigt behålla karaktären av ett område klassat som NATUR. Att bygga hus på 
dessa hällmarker, med de ingrepp som bostadsbyggande innebär, är att våldföra sig på ett stycke orörd 
natur. Om man dessutom betraktar den mycket stora höjdskillnaden mellan den befintliga bebyggelsen 
och det föreslagna bebyggelseområdet, längs Tomstigen, inser man snabbt olämpligheten. De tänkta 
husen kommer att negativt påverka ljuset och insynen till de fastigheterna.  

Vi anser att planen skall tillåta utveckling av nya kransområden kring staden istället för att bygga igen de 
"gröna lungor" som finns i tätorten/staden och som uppskattas av så många. Canning, Myren, 
Mällbydalen, Mällbyhöjden är relativt centrumnära områden som är under utveckling. 

Vi anser att planförslaget inte är i överensstämmelse med boendeplanen, inte har ett tillräckligt stort 
allmänintresse, berövar strömstadsborna ett fantastiskt strövområde, samt tar den bästa delen av 
vattentornsberget i anspråk.  

Kommunen skrev tidigare i sin översiktliga planering: "Ett grönare Strömstad, Att anlägga nya parkmiljöer och 
skydda befintliga grönområden inom och utanför centrumkärnan". Ett tidigare parti skrev i sitt partiprogram 
följande: "Låt oss därför ta vara på de resurser som finns och inte sälja bort områden med havsutsikt till 
penninghungrande exploatörer". 

Utöver ovanstående anser vi att även nedanstående argument tydligt talar mot exploatering av 
Vattentornsberget: 

- kommunens boendeplan

- miljömålen - miljökvalitetsmålen eftersom den inte fokuserar på "God bebyggd miljö"

- eftersom behovet av naturmark väger tyngre än bostäder i planområdet

- området ligger inom riksintresseområdet för obruten kust enligt Miljöbalken 4 kap 2§

- området är opåverkat med sina berghällar och vindpinade tallar

- området används för lek och rekreation och bjuder på en fantastisk utsikt

- området är en viktig del av ett större friområde och är för strömstadsborna en stor "naturtillgång". Det
är en av de få "gröna lungorna" som inte får byggas igen

- området är lättillgängligt för alla och ej "privatiserat"

- tidigare ställningstaganden från Länsstyrelsen

Vårt förslag är mot denna bakgrund att området Vattentornsberget stryks, som ett utvecklingsområde för 
bostäder, och att marken kvarstår som naturområde i det fortsatta arbetet med den Fördjupade 
Översiktsplanen för Strömstad- Skee. 

(undertecknat 13 fastighetsägare) 

Kommentar 
Förslaget i FÖP gäller den del av Vattentornsberget som bedömts ha minst rekreationsvärde. I 
riktlinjer för detaljplan som anges i FÖP står bland annat: 
- Nya bostadshus ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse och till varandra avseende utblickar mot

havet och skärgården i väster
- Områdets högsta punkt ska göras allmänt tillgänglig och utvecklas som utsiktspunkt

Med dessa och övriga riktlinjer kvarstår kommunens bedömning att området kan prövas för 
bostadsbebyggelse. Det område som redovisas på kartan är en preliminär bedömning av lämpligt 
område för tomter. Närmare avgränsning av lämplig tomtmark görs i detaljplan, dvs. det kan bli 
både mer eller mindre tomtmark än området som visas i FÖP. 



Samrådsredogörelse – Fördjupad översiktsplan för Centrum-Skee, Strömstads kommun 46 (53) 

35. 

Mitt förslag är en cykelväg från Strömstad till Hällestrand. Det är en extremt smal och mörk väg med 
mycket trafik. Det är mycket människor som motionerar på sträckan. Både löpare, gående, cyklister och 
rullskidsåkare. 

36. 

xx lämnar 13 förslag med tillhörande illustrationer, sammanlagt 72 sidor. Flera förslag sammanfaller 
helt med yttranden från Kristdemokraterna och/eller Jan Dahlhielm, se illustrationer och 
kommentarer till dessa: 

Förslag 8 – Centralt boende Karlsgatan (se yttrande 13) 

Förslag 9 – Student- / ungdomsboende (se yttrande 13) 

Förslag 10 – Centrumboende Strömsvattnet (se yttrande 13) 

Förslag 11 – centrumboende Oljeberget (se yttrande 13) 

Förslag 12 – parkering för centrumboende (se yttrande 13) 

Förslag 13 – trafik i centrum (se yttrande 13) 

Därutöver lämnar xx dessa förslag: 

Förslag 1 – Skurveskäret 

Om man dessutom sätter ut typ campingbord på vågbrytarpiren och en avjämnad yta på toppen av piren 
skapas en av vår stads vackraste platser. När man kan se staden från havet och ändå med en landfast 
förbindelse. Med liter ramper så blir denna plats också framkomlig för rörelsehindrade personer. 

Segelsällskapets anläggning på Skurve ger Strömstads segelsällskap en fantastisk möjlighet att utveckla 
föreningen och skapa en naturlig samlingsplats för alla som är intresserade av segling. En levande 
mötesplats där barn, ungdomar och vuxna kan träffas över generationsgränserna med segling som 
gemensam nämnare. En plats för inlärning, utlärning, rekreation, samvaro, träning, tävling, spänning, 
njutning, naturupplevelser och glädje. En inkluderande och öppen plats för alla som tycker segling på ett 
eller annat sätt är en positiv aktivitet, antingen att utöva, arrangera eller titta på. 

Havet och skärgården är för många som bor i Strömstad en viktig del i deras upplevda livskvalitet. Det 
gäller med stor säkerhet både för dem som uppskattar att vistas i havets närhet och de som aktivt utnyttjar 
havet som rekreationskälla. Strömstad segelsällskap som förening har genom sin verksamhet möjlighet att 
lära barn, ungdomar och vuxna segling och på så sätt skapa förutsättningar för att låta havet bli en del av 
en positiv livskvalitet. Kunskap om segling ger förståelse för vindar, strömmar och vågor som är till stor 
fördel även för de som väljer att njuta av havet i kajak eller motorbåt.  

En aktiv seglingsmiljö med fler segel på Ströms/jorden är också ett positivt visuellt inslag i stadsbilden. 

Kommentar 
Frågan avgörs i det pågående arbetet med en kommunomfattande cykelplan. Synpunkterna 
framföres härmed. 
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Med dagens anläggning är det svårt att bedriva vår verksamhet och i princip omöjligt att utveckla den 
vidare och ge fler möjlighet att vara med. De flytbryggor som används för jolleverksamheten är i stort 
behov att bytas ut. Klubbstugan, som är tänkt och byggd som en möteslokal, används i stor utsträckning 
som omklädningsrum och det tilltänkta seglingsledarrummet i tornet används som förråd. Vid 
jolleseglingarna betjänar anläggning ca 15 aktiva, 3 ledare och 5 till 15 föräldrar beroende på ålder på 
seglare. Kölbåtsseglingen var under 2015 värdar för ett "pit stop" för en "shorthanded regatta" med 80 
båtar. Det innebar 160 seglare+ funktionärer. På andra större arrangemang som Kostervalsen deltar ett 
hundratal seglare. I klubbstugan finns en toalett och ett duschutrymme som används som städförråd. De 
bryggor, fasta och flytbryggor som används för förvaring av båtar är fullbelagda och det förråd som skall 
rymma segel, roder, centerbord, bojar och övrig seglingsutrustning är fullt.  

För att Strömstads segelsällskap skall kunna bedriva verksamheten behöver anläggningen på Skurve 
utvecklas. På höstmötet 2015 tillsattes en projektgrupp som under hösten/vintern har tagit fram ett 
förslag.  

Be hovsanalys 

Generellt  

- En levande mötesplats för alla, oavsett ålder och kön, som är intresserade av segling.

Kölbåtsverksamheten: 

- Toaletter, omklädning, duschutrymmen och bastu. 4-6 toaletter och 4 duschar. Fler separata
lokalutrymmen som möjliggör att genomföra arrangemang.

- (seglingsledarutrymme, protestförhandlingsutrymme och mötesrum)
- Förråd för bojar, linor, tankar, flaggor mm
- Verkstad för enklare underhåll av beslag och dylikt
- Y-bommar till båtplatser

Jolleverksamheten 

- Uppläggningsyta för optimister, utbyggnad till en kapacitet för att klara 24 optimister, yta 6 x 7
meter, 42 kvm

- Uppläggningsyta för Fevor, för att förvara två fevor behövs 4 x 4 meter. En utbyggnad till en
kapacitet för att klara 6 st Fevor behövs. Yta 12 x 4 meter, 48 kvm.

- Uppläggningsyta för Zoom8 (laser, e-jolle eller liknande båtar som står på kärra). För att förvara
två båtar behövs en yta om 3,5 x 3,5 meter. För en utbyggnad till en kapacitet att klara 8 båtar
behövs en yta på ca SO kvm.

- Riggningsyta för jollar. Varje optimist behöver en yta på 2,5 x 2,5 m. En yta för att kunna rigga 20
optimister kräver ca 100 kvm.

- Riggningsyta för övriga jollar. De kan i princip riggas där de förvaras men det behövs extra yta
även för dessa båtar. Yta 50 kvm.

- Totalyta för jollar ca 300 kvm.
- Förråd till förvaring av segel, roder och centerbord till 44 jollar med torkmöjligheter vid dåligt

väder.
- Två omklädningsrum, ett för pojkar och ett för flickor med två duschar i varje. Storlek som på

kallbadhuset.
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- Toaletter och bastu
- Verkstad
- Ramp och angöringsbrygga
- 6 st båtplatser med bommar till två-kronor
- 3 st båtplatser med bommar till följebåtar.

Arrangemang 

- Partytält
- Utemöbler

Förslag på utformning 

För att möta verksamhetens behov behövs mer yta och fler byggnader. Vår bedömning är att bästa sättet 
att skapa en yta är via ett pontondäck. Förslaget bygger på att utnyttja vattenspegeln innanför piren. För 
att frigöra klubbstugan och möjliggöra att den är en samlingsplats även vid träningar och tävlingar behövs 
omklädningsrum och förrådsutrymmen, förslagsvis i en sjöbodsstil som knyter an till södra hamnen. Det 
viktigaste behovet, att vara en mötesplats för alla seglingsintresserade, tror vi bäst möts om anläggningen 
blir den naturliga utgångspunkten inte bara för jolleseglare utan även för köl båtsseglare. Därför innefattar 
vårt förslag att den yttre flytpontonens insida blir permanenta båtplatser vikta för seglare. Vi tror att en 
gemensam utgångspunkt för sitt seglande, för så många som möjligt, skulle vara väldigt positivt för 
klubben. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Förslaget ryms inom det hamnändamål som anges i FÖP. Synpunkterna 
framföres härmed. 
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Förslag 2 – Utsiktsplats Korpberget 

Trappa upp från gatan till toppen av berget. Fler bänkar och bord för fika på toppen. Det finns ett 
gammalt kanonvärn på toppen. Där kan man med enkla medel uppföra ett tak och skapa en yta under tak. 

Förslag 3 – Plagen (illustrationer, se även yttrande 13) 

Plagen är en mötesplats för alla i ett centralt läge. Att göra om denna yta till en festivalyta är fel tänkt. Utan 
behåll denna yta för mötesplats, ung som äldre. I mitt förslag till ändringar har jag som gästhamnsvärd 
under flera säsonger fått impulser om vad platsen kan användas till. Har också tagit hänsyn till att många 
tycker att lekplatsen ligger dåligt när det gäller tillträde. Om man vill ha typ hamnskoj finns ytan bakom 
Seasea på parkeringen för en sådan aktivitet. Många båtgäster i Södra Hamnen var inte positiva till detta 
event då hög musik och väsen störde natten. Enligt hamnens stadgar ska det vara tyst efter 23.00. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. Synpunkterna framföres härmed. 

Kommentar,   
se yttrande 13. 
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Förslag 4 – Landfast bad (illustrationer - se även yttrande 13) 

Ett centrum nära bad har efterfrågats när badet vid lokstallarna försvann då färjetrafiken utvidgades för 
några år sedan. Nu kan vi med enkla medel skapa ett bad, för strömtadsbor och gäster. 

Förslag 5 – Vågbrytare/gästhamn 

Norra Hamnen är vid viss väderlek en mycket dålig hamn för den yrkestrafik som bedrivs där. En brygga 
läggs ut enligt skiss och gör då två funktioner. Vågbrytande för en lugn hamn. Tilläggning av större fartyg, 
som vi idag inte har hamnplats till. Man pratar att Strömstad är en hamnstad och turistort. 

Kommentar, 
se yttrande 13. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. 
Förslaget ryms inom det 
hamnändamål som anges 
i FÖP. Synpunkterna 
framföres härmed. 
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Förslag 6 – Skeppsbroplatsen / småbåtshamn (illustrationer, se även yttrande 19) 

En småbåtshamn utanför Skeppsbroplatsen skulle bli ett tillskott för gästhamnen sommartid och en 
vinterhamn på eftersäsong. En byggnad som skissen visar skulle ge parkeringsplatser genom att den byggs 
som ett däck över de parkeringsplatser som finns idag. Med en strandpromenad förbi som fortsätter runt 
Röudden. En bro från betongdäcket där lägenheter placeras över till sjukhuset, som på sikt ska ha 
verksamhet. Bygga om gamla delen till äldreboende. Inte behöva spränga bort berget på Röudden. Vänta 
med bygget av Canning, använd denna yta till centrumparkering och även till större event typ 
strömstadsfestivalen.  

Förslag 7 Festivalplats / fast bro över Bojarkilen (illustrationer - se yttrande 19) 

Festivalplats bakom berget som inte har sprängts bort. Fast bro över Bojarkilen med 3,5 m höjd över 
havet för tillgång mot Kebal. De båtar som ligger på insidan av bron får då en ny kommunal plats. Då jag 
var på plats i somras kunde jag räkna till 10 båtar som var högre än 3,5 m segelfri höjd. Det har ju 
framförts att man ska göra bron öppningsbar. Till vilken nytta och pris? Tekniskt att manövrera bron 
måste då lösas. Med en bro så kan man också ta långtidsparkeringen i inre Bojarkilen i anspråk vid event 
då besökare kan komma gående efter Kebalvägen. 

Idéförslag till Canning ARENA 

Strömstad behöver en samlad plats för upplevelser, en flexibel utomhusarena för musik, teater, dans och 
andra utomhusaktiviteter sommartid. Vintertid saknas utomhus en konstfrusen skridskobana för lek och 
konståkning. Det saknas också ett berg för klättrare.  

Med hänsyn till den aktuella detaljplanen för Canning och Skeppsbroplatsen och de många olika politiska 
åsikterna om hur dessa platser bör utformas redovisas detta alternativförslag för en framtida utveckling.  

Enligt de senaste prognoserna för bostadsutvecklingen och kostnaderna i landet kommer byggandet att 
minska. Detta gäller säkert även i Strömstad. Flera detaljplanerade bostadsprojekt ligger i malpåse och de 
pågående är tröga att sälja.  

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, utan i den 
pågående detaljplanen för Canning, 
eftersom även vattenområdet utanför 
Skeppsbroplatsen ingår i denna 
detaljplan.. Synpunkter på detaljplanen 
ska lämnas vid samråd och utställning 
för denna detaljplan. 
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ldéförslaget bygger på att färdigställa detaljplanen på Skeppsbroplatsen men med en annan utformning. 
Den befintliga parkeringen kan till stor del ligga kvar men däckas över med parkyta för rekreation och lek. 
ldéförslaget redovisar även en ny gästhamn utmed Skeppsbrokajen samt ett en bryggpromenad utmed hela 
Röudden till Canningområdet. 

I samrådsförslaget till detaljplanen för Canning / Skeppsbroplatsen finns redovisat en bostadsutveckling 
på ca 440 lägenheter. Inom överskådlig framtid är det ej realistiskt att koncentrera så många bostäder hit. 

ldéförslaget redovisar en ändrad användning för Canning med ett mer flexibelt utnyttjande under 10-15 år. 
Den befintliga ytan asfalteras (utan behov av sanering mm) och iordningställes för olika 
utomhusaktiviteter. När den ej används för dessa arrangemang kan den eventuellt användas för parkering. 
Den i planförslaget redovisade gångbron till Kebal bör genomföras snarast. Parkeringsbehovet vid större 
evenemang kan tillgodoses vid "husbilsparkeringen" intill golfbanan med kort gångavstånd via bron till 
Canningarenan.  

Syftet med detta idéförslag är att belysa vilka möjligheter som finns för att utveckla Canning till en levande 
mötesplats för kultur, sport och andra upplevelser i en vacker omgivning under bar himmel. Arenan kan 
förstärka stadens utbud av upplevelser för såväl våra innevånare som tillfälliga besökare. En utvärdering av 
dessa verksamheter kan sedan ske efter 10 till 15 år om behov av nya bostäder i detta läge väger tyngre.  

Det aktuella området är i kommunal ägo och utgörs i huvudsak av en grusyta vilken delvis används som 
lager och parkering. Inom området finns i nuläget "Saltfabriken" som med fördel kan rustas upp och 
utnyttjas för konstnärsateljeer och för lagring av scenutrustning och publikgradänger. Den föreslagna 
gångbryggan runt Röudden kan kompletteras och anslutas till gångbron till Kebal och SPA-hotellet. 

37. 

Jeg har lest på hjemmesiden at dere undersøker muligheten for tomter på Vattentornsberget og synes 
dette er gledelig å høre. Det er stor etterspørsel etter eneboliger og tomter i centrala Strömstad og dette er 
en flott mulighet. Jeg ser fram imot å høre mer om planene videre for disse tomtene! 

Tillkommer enligt beslut i kommunstyrelsen 10 april 2019, § 78. 

Kommunstyrelsen (KS) behandlande förslag till samrådsredogörelse, daterad 2019-02-04 vid sitt möte den 
10 april 2019. KS beslutade att godkänna samrådsredogörelsen med vissa justeringar, samt att uppdra åt 
förvaltningen att fortsätta arbetet med att upprätta utställningshandlingar. Dessa justeringar beslutades: 

1. att Vattentornsberget Skee ingår i FÖP Skee - Strömstads centrum som möjligt bostadsområde

2. att fördjupad detaljstudie genomförs längs södra infarten Skee-Strömstad i syfte att identifiera
möjliga verksamhetsområden för verksamheter och bostäder. På så sätt uppfyller man det som
FÖP:en indikerar, målet att knyta samman Skee och Strömstads tätorter

3. att när cykelplanen är antagen ska den samredovisas med FÖP:en.

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP, utan i den pågående detaljplanen för Canning. Synpunkter på detaljplanen 
ska lämnas vid samråd och utställning för denna detaljplan. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Något beslut om att påbörja en detaljplan finns inte för närvarande. Så eventuell 
bebyggelse på Vattentornsberget ligger ett antal år fram i tiden. 

Kommentar 
1-2 Samrådsredogörelsen har justerats, se kommentar till yttranden 14 och 16.
3 Noteras. Frågan påverkar inte utställningsversionen av FÖP 
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4. Äldreboende norr om Karlsgatan vid Mariedal bör läggas till.

Utredningsområden för särskilt boende (säbo) längs Karlsagatan 

Strömstad 2019-05-22 

Björn Richardsson 

Översiktsplanerare 

Kommentar 
4. Frågan har inte lyfts i något av de inkomna remissvaren och kommenteras därför här.

Motivet för detta tillägg är att KS på nytt vill pröva alternativa lokaliseringar för särskilt
boende (säbo). Det är i dagsläget inte prövat om lokaliseringen är förenlig med
naturvärden och regler för undantag från strandskydd. Två alternativa lägen längs
Karlsgatan bör därför prövas i utställningsversionen av FÖP. Bilden nedan visar förslag till
utredningsområden med röd linje. Den blå linjen visar kontroll med byggnad för säbo, för
att se om tomten är tillräckligt stor.
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Postadress:
403 40 GÖTEBORG 

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Matilda Wirebro

Planarkitekt
matilda.wirebro@lansstyrelsen.se

Strömstads kommun
Ert diarienummer: KS/2007-0037
ks@stromstad.se

Utställt förslag till fördjupning av översiktsplan (FÖP) för 
Stömstad-Skee i Strömstads kommun
Handlingar daterade 2020-01-08

Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och 
bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen 
vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett 
senare planeringsskede.  

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap.
MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.

Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas 
till planen då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss 
del, ska det anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen 
inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda 
myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Vattenfall 
Eldistribution AB, Skanova AB, Luftsfartverket, Svenska Kraftnät, 
Sjöfartsverket, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning, Post- och 
telestyrelsen, Försvarsmakten, Havs och vattenmyndigheten, Statens 
geotekniska institut, Skogsstyrelsen, Bohusläns museum och 
Lantmäterimyndigheten. Kopior av yttranden som inte har skickats direkt 
till kommunen bifogas för kännedom.
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Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen har tagit fram ett förslag till ny 
översiktsplan. Med utgångspunkt i analys av ekosystemtjänster inom 
utemiljöer, grönytor och till omgivande naturområden tillsammans med 
analys av livsmiljöer för sandödla och hasselsnok samt tidigare 
naturvärdesinventeringar har grönstrukturens utbredning arbetats fram. 
Planförslagets bebyggelsestruktur har i sin tur arbetats fram med 
utgångspunkt i den gröna strukturen. Högklassiga natur- och kulturmiljöer 
samt områden av värde för närrekreation och friluftsliv värnas genom 
område R5 och R6. Dessa områden är viktiga att bevara både utifrån 
riksintresse- och artskyddssynpunkt men även för planområdets 
dagvattenhantering. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

Länsstyrelsen anser att en bedömning mot berörda riksintressen för 
naturvård och friluftsliv behöver göras inom ramen för föreslagen 
planläggning. Länsstyrelsen bedömer dock att riksintresseområdet för 
naturvård som berör Strömsvattnet inte bedöms påverkas negativt av 
planförslaget.  

När det gäller beskrivningen av planens konsekvenser för riksintresse 
kulturmiljövård och andra områden med höga kulturmiljövärden behöver 
detta fortsatt utvecklas för att kommunens motiveringar och 
ställningstaganden ska bli tydligare. Detta gäller särskilt riksintresse Skee-
Folkestad (045) som är det riksintresseområde för kulturmiljö som berörs 
mest av planen. Länsstyrelsen kan därmed inte utesluta att föreslagen 
markanvändning kan leda till påtaglig skada på riksintresset. 

Länsstyrelsen vill påminna om att det finns kulturmiljövärden kopplade till 
såväl landskapet i stort som till stadsbild och siluett runt centrala Strömstad. 
Dessa kulturvärden tillsammans med naturvärden utgör grunden för det 
geografiska riksintresset enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Här kan stora 
byggnadsvolymer och sammanhållen bebyggelse i höjdlägen riskera att 
påverka riksintresset. 

Länsstyrelsen kan inte med nuvarande underlag bedöma om det som 
föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Detta behöver 
fortsatt hanteras och bedömas inom ramen för föreslagen planläggning. 
Dagvattenhanteringen är inte särskilt hanterad i FÖP:en, det är viktigt att en 
dagvattenplan tas fram i närtid. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas.

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och 
som angår angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
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Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som 
föreslås i planen kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende 
människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och 
erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning 
att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt att kommunen behöver 
precisera de övergripande översvämningsåtgärderna och att 
översvämningsproblematiken för vattendragen Vättlandsån och 
Grålösebäcken behöver förtydligas och kartläggas. Det är viktigt att titta på 
översvämningsrisken från ett övergripande perspektiv för att hitta åtgärder 
som fungerar för hela vattendragssystemet och att inte enbart titta på 
översvämningsrisk och åtgärder inom respektive detaljplan.

Där föreslagen markanvändning berör strandskydd är det bra att kommunen 
i ett tidigt skede i planprocessen behandlar strandskyddsfrågan och redogör 
för vilka särskilda skäl som kan tillämpas för ett upphävande av 
strandskyddet. Nuvarande underlag är inte tillräckligt för att kunna ta 
ställning i frågan.  

Länsstyrelsen finner att FÖP:en på ett bra sätt beaktar artskyddet. En tydlig 
dialog kring skyddsåtgärder behöver dock ske i detaljplanearbetet. 
Länsstyrelsen vill understryka att skyddsåtgärder behövs även på lokal nivå, 
utöver de samlade skyddsåtgärderna som planeras i område R5. 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § PBL

Riksintressen

Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Områdena för hamnverksamhet i Starekilen och i Stömstad berör 
riksintresset för naturvård Strömstads kust och innerskärgård. Kommunen 
anger att planen bedöms vara förenlig med riksintresset under förutsättning 
att en marinbiologisk utredning liksom inventering av naturvärdena på 
landomorådet utförs och beaktas i fortsatt planering så att marina värden 
eller höga naturvärden på land inte kommer till skada. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning.

De utpekade campinganläggningarna inom planområdet, Lagunens 
camping, Daftö camping och Bjälveröds camping och besöksanläggningen 
vid Hällekind berörs också av riksintresset för Strömstads kust och 
innerskärgård. Kommunen anger att en avstämning mot riksintresset 
behöver göras inom ramen för föreslagen planläggning. Länsstyrelsen 
instämmer i detta att det är viktigt att en bedömning mot riksintresset görs.

Länsstyrelsen bedömer likt kommunen att riksintresseområdet för 
Strömsvattnet som utgörs av ett stort öppet våtmarkskomplex med 
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värdefulla strandängsmiljöer inte bedöms påverkas negativt av 
planförslaget.  

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresseområdet för friluftsliv Norra Bohusläns kust-inre kustzonen  
omfattar planområdets västra del. Föreslagna bebyggelseområden för 
bostäder samt turismverksamhet i anlutning till Kebal ligger helt eller delvis 
inom riksintresset. Planförslaget föreslår även en utveckling av anläggningar 
för turismverksamhet längs med kusten samt utveckling av hamnverksamhet 
i Starekilen och Strömstads hamn som berörs av riksintresset. Länsstyrelsen 
anser att kommununen har i planförslaget tagit hänsyn till riksintresset på ett 
bra sätt. Men inom ramen för föreslagen planläggning anser Länsstyrelsen 
att en mer detaljerad beskrivning angående påverkan och konsekvenser på 
riksinresset forsatt behöver behandlas. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Beskrivningen av planens konsekvenser för riksintresse kulturmiljö och 
andra områden med höga kulturmiljövärden behöver utvecklas för att 
kommunens motiveringar och ställningstaganden ska bli tydligare. Detta 
gäller särskilt riksintresse Skee-Folkestad (045) som är det 
riksintresseområde för kulturmiljö som berörs mest av planen. Länsstyrelsen 
anser inte att den utredning som har gjorts är tillräcklig, utan att en mer 
djupgående kulturhistorisk analys behöver göras. Här behöver kommunen 
sannolikt ta fram kompletterande kunskapsunderlag. Länsstyrelsen kan 
därmed inte utesluta att föreslagen markanvändning kan leda till påtaglig 
skada på riksintresset. 

Planhandlingarna har enligt samrådsredogörelsen förtydligats vad gäller 
riksintresse för kulturmiljövården, men inte i fråga om hur FÖP tillgodoser 
intresset. Planhandlingarna har dock ett bra innehåll vad gäller hänsyn till 
allmänna intresset kulturmiljövärden. 

Länsstyrelsen ser positivt på att man utifrån hänsyn till bland annat 
kulturmiljö har valt bort vissa utbyggnadsområden: område 21 (Stare) och 
område 22 (Skee, Vattentornsberget), område 23 (Skee, öster om 
Vattentornsberget) och område 24 (Skee, Grålös).

Ett uppdaterat kulturhistoriskt planeringsunderlag är en viktig parameter för 
att utveckla och förstärka kulturmiljövärdena som resurs och 
attraktionskraft. Ett sådant underlag skulle även kunna användas som 
utgångspunkt för formulering av en tydlig strategi för kommunens 
kulturmiljöarbete. En strategi som med fördel hade kunnat kopplas till en 
FÖP.

Hushållningsbestämmelser (4 kap) 
Länsstyrelsen vill påminna om att det finns kulturmiljövärden kopplade till 
såväl landskapet i stort som till stadsbild och siluett runt centrala Strömstad. 
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Dessa kulturvärden tillsammans med naturvärden utgör grunden för det 
geografiska riksintresset enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Här kan stora 
byggnadsvolymer och sammanhållen bebyggelse i höjdlägen riskera att 
påverka riksintresset. Planbeskrivningen tangerar detta riksintresse, men då i 
fråga om att bibehålla vissa obebyggda områden. Särskilt viktigt i detta 
sammanhang är resonemang om den kumulativa effekten av att bygga i 
höjdlägen i stadssiluetten och landskapsbilden. Länsstyrelsen ser en trend i 
att många nya bebyggelseområden uppförs i höjdlägen utmed kusten, vilket 
ger ytterligare en kumulativ påverkan. Här har kommunerna var för sig och 
gemensamt ett ansvar att tillgodose riksintresseområdets samlade natur- och 
kulturvärden. 

Under rubriken ”Plats för förändring med avstamp i historien” förs ett 
resonemang som tydliggör den hänsyn som måste tas till kulturvärden och 
stadens siluett vid förtätningar. Här nämns befintliga landmärken och att nya 
landmärken ska kunna komplettera stadssiluetten. I strategidokumentet 
”Stadens miljö”, som FÖP hänvisar till, hanteras övergripande 
gestaltningsfrågor, men ger ingen övergripande vägledning när/om intresse 
för att bygga nya landmärken skulle uppstå. Länsstyrelsen uppmuntrar 
kommunen att arbeta vidare med dessa frågor för att tydliggöra de 
avvägningar som krävs och som visar kommunens och medborgarnas tankar 
om vad ett kvalitativt stadsbyggande kan vara. Konsekvenskapitlet anger i 
inledningen en risk för betydande miljöpåverkan bland annat med hänsyn 
till stads-/landskapsbild, men själva konsekvensbedömningen bemöter inte 
detta utan gör bedömningen att påverkan på kulturlandskapet som helhet 
blir liten, ett motstående resonemang som tydliggör behovet av fortsatt 
arbete. 

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte påverkar riksintresset för 
kommunikation på ett negativt sätt. 

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Kommunen har på ett tydligare sätt i utställningshandlingen belyst vilka 
miljökvalitetsnormer som berörs inom planområdet. Länsstyrelsen kan dock 
inte med nuvarande underlag bedöma om det som föreslås på land och i 
vatten medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Detta behöver 
hanteras och bedömas inom ramen för föreslagen planläggning.  

Dagvattenhanteringen är inte särskilt hanterad i FÖP:en, det är viktigt att en 
dagvattenplan tas fram i närtid. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Det är viktigt att arbetet med dagvattenplanen innefattar inte 
bara dagvatten från nya planer utan även dagvatten från befintliga planer. 
Det är bra att kommunen har markerat ut områden av värde för 
dagvattenhantering, vilket framgår på sid. 17, däremot framkommer det inte 
om man kan få tillgång till marken, vilken är en förutsättning för att kunna 
nyttja marken för ändamålet, vilket måste utredas i efterföljande prövningar. 
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Länsstyrelsen noterar att område av värde för dagvattenhantering inte kan 
utläsas på mark- och vattenanvändningskartan.   

På sid. 162 har kommunen beskrivit Strömstadsfjorden med God ekologisk 
status, vilket inte stämmer, utan förekomsten har måttlig ekologisk status 
enligt VISS.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och 
vattenanvändning som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt. 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som 
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett 
senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 
kap. PBL. 

Skyfall samt översvämning till följd av höga flöden (vattendrag)
Kommunen redovisar en skyfallskartering med områden som riskerar att 
drabbas vid ett 100-års regn. I den redovisade kartan ses att ny bebyggelse i 
huvudsak planeras utanför översvämningsdrabbade områden vilket är bra. 
Det skulle underlätta om planerade utvecklingsområden presenteras i 
samma karta som översvämnings- och skredrisker för att tydligare visa var 
de sammanfaller.

I övrigt råder viss förvirring i underlaget kring vilka problem som är 
kopplade till höga flöden respektive skyfall (100-årsregn). En del av dessa 
kan förstås sammanfalla men skyfall kan orsaka problem på ställen där höga 
flöden inte gör det. Höga flöden i vattendrag uppstår i samband med att 
stora mängder regn- eller smältvatten tillförs vattendraget. Mindre 
vattendrag är generellt mer känsliga för enstaka intensiva regn, medan större 
vattendrag oftare översvämmas i samband med längre perioder av 
nederbörd. Ett 100-årsflöde i ett vattendrag behöver således inte orsakas av 
ett 100-årsregn, detta kan förtydligas i FÖP:en.

När det gäller höga flöden nämns precis som i samrådshandlingen ett 
underlag som HaV tagit fram. I samrådsredogörelsen konstaterar dock 
kommunen att detta underlag innehåller stora felaktigheter och att arbete 
med bättre kommunomfattande underlag har påbörjats. Kommunen skriver 
också att det krävs separat utredning i respektive detaljplan om bättre 
underlag inte hunnits ta fram innan dess. Detta nämns inte i FÖP:en och 
måste även framgå där.

Kommunen skriver att vattendragen Vättlandsån och Grålösebäcken riskerar 
att översvämmas vid beräknad 100-årsnivå. Det konstateras i FÖP:en att 
områden runt Vättlandsån redan idag drabbas av översvämningar vid höga 
flöden. Kommunen hänvisar till en utredning som SMHI har gjort för 
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Vättlandsån och Strömsvattnet där ny bebyggelse bör ligga på minst +7,1 
m.ö.h. Befintlig bebyggelse drabbas av översvämningar och skador redan
idag vid lägre nivåer än +7,1 m och kommunen skriver därför att
övergripande åtgärder behövs innan nivån +7,1 nås. Kommunen behöver
precisera de övergripande översvämningsåtgärderna och
översvämningsproblematiken för vattendragen Vättlandsån och
Grålösebäcken behöver förtydligas och kartläggas. Det är viktigt att titta på
översvämningsrisken från ett övergripande perspektiv för att hitta åtgärder
som fungerar för hela vattendragssystemet och att inte enbart titta på
översvämningsrisk och åtgärder inom respektive detaljplan.

Då avrinningsområdet vid Skee även innehåller vattendrag med 
översvämningsproblematik önskar Länsstyrelsen att kombinationseffekter 
av ett skyfall och höga flöden i vattendragen undersöks. Det kan till 
exempel vara att utreda om det går att avleda och fördröja vatten vid ett 
skyfall även när vattennivåer i vattendragen är höga. Men också att utreda så 
att översvämningsproblematiken för vattendragen inte förvärras vid ett 
skyfall efter exploatering av områdena.

Översvämningsproblematiken är delvis belyst i riktlinjerna för respektive 
område. I Miljökonsekvensbeskrivningen i slutet av FÖP:en konstateras att 
en höjning av marknivån krävs vid en exploatering inom område 32 och 
delar av område 21 i delområde Skee. Detta behöver arbetas in under 
”riktlinjer för detaljplan” för de aktuella områdena. Likaså behöver område 
nr 26 och 27 i delområde centrala Strömstad ta hänsyn till Strömsvattnets 
högsta vattenstånd. 

Att det kan finnas översvämningsproblematik vid Lagunen camping och 
Bjälverörds camping nämns inte i texterna för dessa delområden varför ett 
förtydligande skulle behövas kring översvämningsproblematikens 
omfattning och om det krävs åtgärder. 

Geoteknik
I utvecklingsområdena 21, 32 och 38 i delområde Skee anges i 
konsekvenserna att det finns risker kopplade till översvämning och/eller 
skred som behöver hanteras i detaljplaneprocessen. Länsstyrelsen vill påtala 
att det är mycket möjligt att marken inte är lämplig att bebygga (speciellt 
bostäder) när man kan behöva förstärka/förändra markområdena utanför. 
Speciellt när det gäller område 32, vilket Länsstyrelsen ställer sig mycket 
tveksam till. Området ligger även inom ett markavvattningsföretags 
båtnadsområde och i närheten av Grålösebäcken.  

Statens geotekniska institut (SGI) noterar i sitt yttrande daterat 2020-03-27 
att man i FÖP:en hänvisar till MSB:s översiktliga kartering. Dock är denna 
översiktliga kartering över stabilitetsförhållandena begränsad till vid 
utredningstillfället bebyggda områden. Det kan därmed finnas andra 
områden med förutsättningar för skred, vilket behöver förtydligas i planen. 
För nyplanerad bebyggelse kan underlag hämtas från SGI:s hemsida, se 
yttrandet. SGI påtalar även att vid detaljplanering måste livslängden hos 
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bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver 
förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.  

Farligt gods
Farligt gods nämns kortfattat i FÖP:en och kommunen skriver att vägarna 
E6, väg 164 och 176 utgör transportleder för farligt gods. Även järnvägen 
Bohusbanan nämns som en farligt gods led. Kommunen skriver att vid 
byggnation inom 150 meter av dessa transportleder bör en 
riskanalys/bedömning tas fram utifrån Länsstyrelsens rekommendationer. 
Länsstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning om farlig verksamhet samt 
transporter/hantering av farligt gods i hamnen. I översiktsplanen för 
Strömstad nämns att farligt gods i hamnen kan behöva utredas i en 
fördjupad översiktsplan. Om kommunen anser att detta inte behövs bör detta 
motiveras.

För att underlätta arbetet vid detaljplaneläggning bör också 
riskhanteringsavståndet på 150 meter från transportled för farligt gods 
framgå av kartunderlag. Då är det lättare att utläsa vilka utvecklingsområden 
som hamnar innanför riskhanteringsavståndet.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna 
Intressen
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Strandskyddade områden
Strandskydd kan inträda om en detaljplan upphävs eller ersätts av en ny 
detaljplan. För att kunna utnyttja strandskyddade områden för 
exploateringar krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §§ MB. 
Om kommunen i kommande detaljplaner åberopar något av de särskilda 
skälen punkt 3, 4 eller 5 gäller att åtgärderna/behovet inte ska kunna 
utföras/tillgodoses utanför området. Det ska därmed prövas om de måste 
företas inom det aktuella strandskyddsområdet. Om åtgärden kan lokaliseras 
utanför detta område, ska den lokaliseringen väljas.1 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det ställs stora krav på 
utredning av alternativa lägen, om tätortsutveckling ska komma ifråga som 
särskilt skäl inom strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har 
de senaste åren meddelat flera vägledande domar2 gällande upphävande av 
strandskydd kopplat till särskilt skäl, punkt 5 (angeläget allmänt intresse), 
och antagande av nya detaljplaner. MÖD har genom dessa domslut kraftigt 
förtydligat praxis, där avgörandena pekar på att det trots att angelägna 
allmänna intressen finns krävs långtgående utredningar av alternativ. 
Kommunen bör redan i översiktsplanen hantera frågan om alternativa 
lokaliseringar för planerad markanvändning inom strandskyddat område. En 
djupare alternativutredning och möjligheter till alternativa utformningar 
inom området med mera kan sedan hanteras i kommande detaljplanearbete. 

I förslaget till ny FÖP föreslår kommunen exploatering inom strandskyddat 
område i centrala Strömstad, område 26 och 27 Mariedal för särskilt 
boende. Kommunen anger att endast ett av områdena ska exploateras. I 
riktlinjerna för detaljplan anges att planarbetet bör inledas med att utreda om 
bebyggelse är möjligt i förhållande till strandskyddet. Länsstyrelsen anser 
att detta är mycket bra och angeläget att utreda i tidigt skede. Kommunen 
behöver då ange och motivera de särskilda skäl som finns för föreslagen 
exploatering och varför det inte går att placera ett särkilt boende utanför 
strandskyddat område. 

Campingarna Lagunen, Bjälveröds och Daftö och besöksanläggning vid 
Hällekind berörs delvis av strandskydd. Kommunen anger att det finns stöd 
för en utveckling av dessa anläggningar med en fortsatt inriktning mot 
turismverksamhet och med ett nyttjande under hela året. Ska områdena 
planläggas och strandskydd upphävas måste kommunen även här klarlägga 
vilket särskilt skäl som finns för upphävande av strandskydd. Som 
Länsstyrelsen påtalade i samrådsyttrandet är det önskvärt att de attraktivaste 
lägena närmast vattnet förläggs åt korttidsturister/rörlig camping och att de 
mer tillbakadragna platserna nyttjas för längre vistelse/uppställning. 
Strandskydd bör ligga kvar i de mest strandnära lägena. 

1 Prop. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 2008/09:119.
2 MÖD mål nr P 6876-15, mål nr P 8109-15, mål nr P 4676-17 och P 3718-17.
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Båda de utpekade hamnområdena Starekilen och Strömstads hamn berör 
strandskyddat område, vilket också fortsatt behöver hanteras vid 
efterföljande planläggning och prövning. 

Jordbruksmark
Länsstyrelsen anser att kommunen har redovisat och motiverat på ett bra sätt 
vad som ligger till grund för ianspråktagandet av jordbruksmark i 
planförslaget, enligt de villkor som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. 
Sedan samrådsskedet har kommunen förtydligat utställingshandlingen med 
den urvalsprocess som föregått bortvalda områden. Länssstyrelsen bedömer 
att det är mycket bra att de större sammanhängande jordbruksmarkerna ska 
bevaras öppna.

Dock vill Länstyrelsen påpeka att innan område 30 i Skee bebyggs, som är 
utpekat som framtida resurs för verksamhetsutveckling, bör en ny 
lokaliseringsutredning göras.

Vatten

Småbåtshamnar  
Kommunen redovisar två områden för hamnverksamhet Strömstads hamn 
och Starekilen. Angående Starekilen har Länssstyrelsen yttrat sig över ett 
planprogram för berört område 2019-02-11 där det framgår att 
Länsstyrelsen inte kan utesluta att det som föreslås kan påverka MKN för 
vatten negativt. Även strandskydd och påverkan på riksintressen för 
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. MB och riksintresse enligt 4 kap. MB 
behöver forsatt hanteras. Om kommunen har för avsikt att ansöka om 
planeringsbesked för MKN vatten för utbyggnad av Starekilen bör detta 
framgå av områdets ”riktlinjer för detaljplan.” Länsstyrelsen bedömer att en 
eventuell ansökan om planeringsbesked även bör innefatta påverkan på 
strandskyddet. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma den rapport som har 
tagits fram sedan samrådskedet angående ”Fritidsbåtars påverkan på 
grunda kustekosystem i Sverige, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3”.

Kulturmiljö
Kommunen tydliggör att ett ianspråktagande av mark inom detaljplan kan 
medföra krav på tillstånd enligt kulturmiljölagen samt vid behov 
arkeologisk utredning. Det är bra att hänsyn gentemot kända fornlämningar 
anges som riktlinjer i anslutning till respektive utbyggnadsområde, men det 
kunde ha varit tydligare redovisat för hur dessa hänsynstaganden kommer 
att ske. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens uttalade ambition att 
undvika intrång i fornlämningar och kulturmiljöer i senare detaljplanering.

Bohusläns museum påtalar i sitt yttrande daterat 2020-05-18 att det inom 
stora delar av Skeeområdet finns risk att ny beyggelse berör såväl kända 
som okända fornlämningar, även inom områden som legat under vatten och 

https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1746/1746703_fritidsbaatars_paaverkan_webb.pdf
https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1746/1746703_fritidsbaatars_paaverkan_webb.pdf
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därför föreslås att riktlinjer för detaljplan för repektive delområde 
kompletteras med den informationen. 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen tydliggör väsentliga 
dokument, som byggnadsinventering och stadsmiljöprogram, då dessa 
innehåller väsentlig information kopplad till förändring med avstamp i 
historien. De bör med fördel ingå i förteckningen av betydelsefulla 
dokument i början av planbeskrivningen. För att säkerställa och bevara 
kulturhistoriska värden i bebyggelsen behöver skydds- och 
varsamhetsbestämmelser beslutas om i kommande detaljplaner för centrum. 
Byggnadsinventeringen bör vara en källa till vilka värden som ska 
säkerställas. Inventeringen kan behöva kompletteras och fördjupas innan 
detaljplaner tas fram, beroende på vilken detaljnivå den ligger på.

Bohusläns musueum påtalar i sitt yttrande att på kartan Användning av 
mark- och vattenområden saknas områden med höga kulturvärden. I kartan 
Regler och rekommendationer är endast delar av de uttagna kulturmiljöerna 
redovisade. Det får till följd att inte hela området som är uttaget som 
riksintresse för kulturmiljövården redovisas som kulturvärde. I avsnittet 
Kommunala kulturmiljöer i kapitlet Intressen och Anspråk saknas 
kulturmiljö 18 Skee- Strömstadbanan i uppräkningen.

Länsstyrelsen påtalade i samrådsyttrandet att lämningarna efter Karl XII:s 
transportflotta bör markeras som värdefull kulturmiljö på delområdeskartan 
Centrala Strömstad och att samtliga kända fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar bör redovisas i kartunderlaget Kulturmiljö, 
synpunkterna kvarstår. 

Artskydd
Länsstyrelsen är mycket positivt inställd till att artskyddet behandlas i 
FÖP:en, genom detta kan ett samlat grepp tas om tätortsutvecklingen och 
dess konsekvenser för arter. Detta kan i sin tur förenkla 
detaljplaneprocesserna som följer av FÖP och sannolikt också leda till ett 
mer resurseffektivt artskydd.

Länsstyrelsen noterar att flera planerade byggprojekt valts bort, bland annat 
av hänsyn till hasselsnok och sandödla. Detta är naturligtvis positivt. 
Samtidigt föreslås vissa områden av betydelse för arterna för bebyggelse 
eftersom sociala eller samhällsekonomiska värdeaspekterna här bedöms 
överväga. 

Artskyddsutredningen bedömer att de exploateringar som medges av 
FÖP:en riskerar försämra i synnerhet hasselsnokens, men även sandödlans 
bevarandestatus. Vi delar utredningens bedömning i det avseendet. Detta 
aktualiserar förbud enligt 4 § artskyddsförordningen. 

Enligt tillämpbar rättspraxis inom området bör kommunen utgå från att 
tätortsutveckling inte kan utgöra särskilt skäl (”godtagbart ändamål”) för 



GRANSKNINGSYTTRANDE
2020-06-03

Diarienummer
401-6273-2020

Sida
12(15)

dispens enligt 14 § artskyddsförordningen. Enligt Naturvårdsverkets 
handbok kan dock förebyggande skyddsåtgärder genomföras för att 
bibehålla kontinuerlig ekologiska funktion för arter. Därigenom kan man 
undvika sådan skada på livsmiljöer som är förbjuden enligt 
artskyddsförordningen. Någon dispens behövs då inte.

För att förebygga denna negativa påverkan – och därigenom släcka risken 
för försämring av arternas bevarandestatus – avser kommunen vidta 
”samlade skyddsåtgärder” inom särskild del av rekommendationsområde R5 
(se figur på sidan 17). Vi finner att ambitionen är lovvärd och planen är i 
stora drag positiv; området innehåller värdefulla habitatnätverk och 
kommunen har här till stora delar rådighet över marken. Här finns enligt 
FÖP:en potential att förstärka och binda samman habitatnätverk. 

Vi noterar att säkerställandet av dessa samlade skyddsåtgärder hänskjuts till 
naturvårdsplanen. Innan den är färdig kan Länsstyrelsen inte uttala sig 
slutligt om skyddsåtgärderna är tillräckliga för att släcka risken för 
försämring av bevarandestatus för arterna, även om ambitionsnivån synes 
tillräckligt hög. En annan försvårande omständighet är att om ekologisk 
funktionalitet ska kunna anses bibehållen behöver skyddsåtgärder utföras 
innan habitat försämras i andra områden. 

Sammantaget finner Länsstyrelsen att FÖP:en på ett bra sätt beaktar 
artskyddet. En tydlig dialog kring skyddsåtgärder behöver dock ske i 
detaljplanearbetet. Länsstyrelsen vill understryka att skyddsåtgärder behövs 
även på lokal nivå, utöver de samlade skyddsåtgärderna som planeras i 
område R5. Dessa bör inriktas på att binda samman/förstärka sambanden 
mellan nätverk och aktiv sköta områden för att säkra ekologisk 
funktionalitet långsiktigt, dvs. bevara samband och förstärka strukturer för 
fortplantning, vila och födosök inom habitat. 

Länsstyrelsen anser att checklistan på sidan 28 – som tagits fram och som 
ska gås igenom när detaljplaner påverkar habitat eller habitatnätverk – är 
bra. Möjligtvis kan den utökas med en punkt om när samråd enligt 
miljöbalken ska ske – dvs. när plan- och bygglagen är otillräcklig för att 
säkra nödvändig hänsyn till arterna – i enlighet med den rutin som 
Länsstyrelsen och kommunen gemensamt lagt grunderna till.

Vatten och avlopp
Det framgår att ombyggnaden av kommunens reningsverk på Österröd ska 
klara den ökade belastningen av planerad byggnation som föreslås i FÖP:en.
Dock saknas en beskrivning av kapacitet för dricksvattenförsörjningen. Kan 
även dricksvatten klaras för den planerade befolkningsökningen?

Miljöstörande verksamhet 
Länsstyrelsen vill påtala att det finns fler miljöstörande verksamheter som 
bör beskrivas i FÖP: en. Länsstyrelsen har följande miljöfarliga 
verksamheter registrerade:
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 Bohus Biotech AB ( nämns i FÖP:en på sid. 120)
 Österröds avfalls och återvinningsanläggning ( nämns i FÖP:en sid

120)
 Strömstads Södra hamn
 Strömstads avloppsreningsverk

Alltså behöver även avloppsreningsverket och hamnen nämnas som 
miljöstörande verksamheter som behöver skyddsavstånd.

Trafik
Trafikverket påtalar i sitt yttrande daterat 2020-03-25 att Trafikverket har 
sedan samrådet genomfört en åtgärdsvalstudie kring Oslorondellen vid 
Gallerian i Strömstad centrum. Problematiken till den trafiksituation som 
uppstår i Oslorondellen härleds till parkeringsplatsen inne vid Gallerian. 
Dock bedöms inte ombyggnationen av befintlig cirkulationsplats vara 
nödvändig i dagsläget. Åtgärden kan bli aktuell om trafikökningen orsakar 
problem framåt år 2040. Det är viktigt att kommunen arbetar för att 
problematiken vid Oslorondellen avhjälps. 

Synpunkter från andra myndigheter
Skanova AB, Skogsstyrelsen,Vattenfall, Försvarsmakten och 
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot FÖP:en. Sveriges 
geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten avstår från att 
yttra sig. 

Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att 
erinra mot FÖP:en. Luftfartsverket påtalar dock att konsekvenser för 
flygvägar till och från flygplatser inte har analyserats och om CSN-
utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser 
ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter 
ingår i planer.   

Svenska kraftnät hänvisar till tidigare yttrande daterat 2018-11-13 där det 
bl.a. efterfrågades en beskrivning av områdets energiförsörjning och 
planering inför kommande energibehov som föreslagna utvecklingsområden 
ger upphov till. 

Sjöfartsverket synpunkter från yttrande daterat 2018-10-12 kvarstår. Där 
påpekades bl.a. att hamnområdesgränsen på Strömstads kommuns karta är 
felaktig. 

Post- och telestyrelsen påtalar bl.a. att en väl fungerande och utbyggd it-
infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, 
sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och 
klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. 
Därmed behöver även it-infrastrukturen in i samhällsplaneringsprocessen på 
regionnivå samt i alla kommuner. Lagändringen i plan- och bygglagen från 
maj 2011 stärker detta. 
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Redaktionellla synpunkter 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver se över så att 
miljökonsekvensbeskrivningens rekommendationer finns med i samtliga 
berörda områdens beskrivning av ”riktlinjer för detaljplan”.

Inom stora delar av Skeeområdet finns risk att ny bebyggelse berör såväl 
kända som okända fornlämningar, även inom områden som legat under 
vatten och i ”riktlinjer för detaljplan” för respektive delområde bör denna 
information kompletteras.  

Skogsvårdsstyrelsen är numera Skogsstyrelsen sid. 102. Skogsstyrelsen 
inleds med versal sid. 13 och 118. 

Beredning
Detta beslut har fattats av plan- och byggchef Nina Kiani Janson 
efter föredragning av planarkitekt Matilda Wirebro. I den slutliga 
handläggningen har även företrädare från naturavdelningen, 
vattenavdelningen, landsbygdsavdelningen, 
miljöskyddsavdelningen, kulturmiljöenheten och enheten för 
samhällskydd och beredskap medverkat.  

Nina Kiani Janson 
Matilda Wirebro 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Yttranden för kännedom från: 
Havs- och vattenmyndigheten daterat 2020-03-27, Luftfartsverket daterat 
2020-02-14, Statens geotekniska institut daterat 2020-03-27, Sjöfartsverket 
daterat 2020-03-12, Post- och telestyrelsen daterat 2020-03-25, Sveriges 
geologiska undersökning daterat 2020-03-25, Skogsstyrelsen daterat  2020-
03-31, Svenska kraftnät daterat 2020-02-25 och Vattenfall daterat 2020-03-
25.

Kopia till:
Skanova AB, Skogsstyrelsen, Vattenfall, Försvarsmakten, Sveriges geologiska 
undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, Luftfartsverket, Svenska kraftnät, 
Sjöfartsverket, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Bohusläns museum, Statens 
geotekniska institut, Lantmäterimyndigheten. 

Länsstyrelsen/
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Enheten för samhällskydd och beredskap, Karin af Geijerstam
Kulturmiljöenheten, Anna Olsfelt, Pernilla Morner, Johan Apelman
Landsbygdsavdelningen, Eva Olsson
Miljöskyddsavdelningen, Annika Lundahl
Naturavdelningen, Maria Ericsson, Martin Goblirsch och Sven Swedberg
Vattenavdelningen, Lena Sedin
Samhällsbyggnadsenheten, Gunnar Åkerlund
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SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING 
- över miljöbedömningen av fördjupning av översiktsplanen för
Strömstad - Skee

Vad är en särskild sammanställning? 
När en översiktsplan är antagen ska kommunen, enligt 6 kap 16§ i miljöbalken 
(MB), upprätta en så kallad särskild sammanställning över miljöbedömningen. 
Sammanställningen ska redovisa på vilket sätt miljöaspekterna har integrerats i 
planen och vilka slutsatser som dragits beträffande risk för betydande 
miljöpåverkan. I den särskilda sammanställningen ska också redovisas hur 
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen har beaktats under planprocessen 
samt skälen till eventuellt val av alternativ. Slutligen innehåller en särskild 
sammanställning en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som ett 
genomförande av planen medför. 
En särskild sammanställning ska hållas tillgänglig för alla som kommunen samrått 
med, d v s när det gäller en översiktsplan även för allmänheten. 

Miljöbedömningen 
Planprocess 
Kommunen har arbetat aktivt med den fördjupade översiktsplanen sedan januari 
2015, även om beslut togs i miljö- och byggnämnden tidigare. 
Parallellt med arbetet med planförslaget påbörjades miljöbedömningen och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram under arbetet med 
samrådshandlingen.  
Under hösten 2018 hölls samråd om ett förslag till fördjupad översiktsplan för 
tätorterna Strömstad och Skee med omgivningar. Handlingen var daterad 2018-08-
21. I handlingen ingick miljökonsekvensbeskrivningen i kapitlet Konsekvenser
tillsammans med redogörelse för sociala och ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvensbeskrivningen bearbetades, liksom övriga delar av planförslaget, 
efter synpunkter som kom in under samrådet. Synpunkterna redovisades i en 
samrådsredogörelse, tillsammans med kommunens kommentar om hur 
synpunkterna skulle beaktas. Planen bearbetades till en utställningshandling. 
Den fördjupade översiktsplanen, handling daterad 2020-01-08, var föremål för 
utställning under tiden 2020-02-07 till 2020-06-01. Utställningstiden förlängdes 
med anledning av coronapandemin. Inkomna yttranden sammanställdes sedan i ett 
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särskilt utlåtande, daterat 2020-07-31. Det särskilda utlåtandet godkändes av 
kommunstyrelsen 2020-09-30. 

Under tiden (2020-04-01) byttes termen "utställning" ut mot "granskning", genom 
ändringar i plan- och bygglagen (PBL). 
En antagandehandling är framtagen 2021-01-07. Avsnittet om miljökonsekvenser i 
kapitel 4 Konsekvenser är i denna redigerat utifrån synpunkter som lämnats under 
utställningen. 

Arbetet med miljöbedömningen 
I den fördjupade översiktsplanen föreslås förtätning och utvidgning av tätorterna 
Strömstad och Skee. En sådan utveckling ställer särskilda krav på att säkerställa en 
fungerande grönstruktur, för människor, djur och växter. En analys av 
ekosystemtjänster inom utemiljöer, grönytor och till viss del omgivande 
naturområden har därför gjorts under planprocessen. Med utgångspunkt i denna 
analys tillsammans med analys av livsmiljöer för sandödla och hasselsnok samt 
tidigare naturvärdesinventeringar har grönstrukturens utbredning arbetats fram. 
Planförslagets bebyggelsestruktur har i sin tur arbetats fram med utgångspunkt i 
den gröna strukturen. 
I arbetet med utformning av planförslaget har ett urval gjorts genom att samtliga 
obebyggda områden inom och i anslutning till tätorterna inventerats. Områdena 
har bedömts utifrån deras lämplighet för bebyggelse alternativt dess lämplighet 
som obebyggt grönområde. 
I steg 1 konstaterades att dessa områden inte kan bebyggas: 

• Mark inom naturreservat
• Mark inom strandskydd
• Ytor med höga naturvärden enligt naturvårdsplan 2009 och

naturinventering 2014
• Ytor som förväntas bli översvämmade, nu eller i framtiden

I steg 2 inventerades: 
• Befintliga och potentiella ekosystemtjänster
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok
• Områden med särskilt höga värden för lek nära bostäder och förskolor
• En grov bedömning av markens byggbarhet inklusive infrastruktur
• Samband med befintlig service och bebyggelse

Fram växte en möjlig struktur för det bebyggda och det obebyggda. 
I steg 3 bearbetades förslaget med ambitionen att visa en så god struktur som 
möjligt för tätortens utbyggnad.  
I steg 4 hanterades avgränsning av områden möjliga att bebygga och områden för 
grönstruktur i flera ”varv” och bedömningar gjordes utifrån inkomna synpunkter 
och en fördjupad kunskap. 

http://www.stromstad.se/
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Inom ramen för miljöbedömningen beskrevs ett nollalternativ, vilket användes 
som ett jämförelsealternativ. Nollalternativet redovisades som en trolig utveckling 
om den fördjupade översiktsplanen inte antas och genomförs. I nollalternativet 
skulle ÖP 2013 fortsätta att gälla som översiktsplan för Strömstad och Skee och 
vara det styrande dokument som anger hur mark- och vattenområden inom 
planområdet ska användas.  

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 
Kommunen genomförde 2018-05-09 samråd med länsstyrelsen om avgränsning av 
MKB för planen. Miljökonsekvenserna är beskrivna i MKB:n med utgångspunkt 
från de aspekter som framkom då: 

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

• Friluftsliv – påverkan på det rörliga friluftslivets intressen och möjlighet
till närrekreation

• Kulturmiljö – påverkan på kulturlandskapet, värdefulla bebyggelsemiljöer i
staden och fornlämningsbild

• Landskapsbild - påverkan vid utbyggnad på obebyggda höjdpartier runt
staden och i det öppna landskapet runt Skee, påverkan på landskapsbilden
inom nationallandskapet

• Vatten - vattenkvalité, dagvattenhantering, utsläpp av kväve och fosfor,
vattenförekomster i enlighet med vattendirektivet

• Hälsa och säkerhet - bullerpåverkan och trafiksäkerhet till följd av ökad
trafik och nya bebyggelsestrukturer, risk för översvämning och erosion

• Planens förenlighet med riksintressen, risk för påtaglig skada på
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB

• Behandling av strandskyddsområden
• Miljökvalitetsnormer, planeringens eventuella påverkan på MKN för luft

och vatten
• Avstämning mot relevanta miljömål

Integrering av miljöaspekter och hur synpunkter har beaktats 
Integrering av miljöaspekter i samrådsförslaget 
Förslagets inriktning var ”att begränsa mängden naturmark som tas i anspråk, att 
stärka den gröna infrastrukturen och att utveckla den på ett sätt som gör att 
miljöerna är till gagn för alla människor som bor och vistas i området. Utveckling 
skall så långt som möjligt ske genom förtätning och på ett sådant sätt så att den 
stärker en hållbar samhällsbildning och värnar värdefulla odlingslandskap och 
kulturmiljöer”. 
I MKB-delen redogjordes för hur miljöbedömningen hade påverkat utformningen 
av planförslaget under rubriken ”Miljöbedömningen och förslaget”.  
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Det noterades i samrådshandlingen att i de fall det finns risk för att ett 
genomförande av planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan, kommer 
miljökonsekvenserna att belysas på en mer detaljerad nivå vid fortsatt prövning. 
Under rubriken ”Betydande miljöpåverkan” redovisades följande områden:  

• Bränneriängen (utbyggnadsområde 8)
• Hamnområden - Starekilens småbåtshamn (område 76) och Strömstad

hamn (område 75)
• Triangeln Skee (område 32)

Inkomna synpunkter under samrådet och hur de beaktats 
Många av de inkomna synpunkterna berörde på ett eller annat sätt miljöaspekter. 
Synpunkter som direkt berörde miljöbedömningen och efter samrådet ledde till 
komplettering och förtydliganden i planen var synpunkter från länsstyrelsen 
angående: 

• riksintresse kulturmiljövård
• skälen till att ta i anspråk jordbruksmark
• skogens betydelse för produktion och avvägningar mot exploatering och

friluftsintressen
• påverkan på riksintressen enligt MB 3:6 för natur samt friluftsliv
• komplettering om översvämningsrisker
• önskemål om plan för materialförsörjning med berg samt mellanlagring av

massor.
Länsstyrelsen noterade att det saknas en koppling på delområdeskartan för Seläter-
Kebal och de områden som har dokumenterad god livsmiljö för sandödla och 
hasselsnok. 
Länsstyrelsen noterade också några skillnader i samrådsversionen i planförslag och 
MKB som beaktades.  
Även Bohusläns museum efterlyste under samrådet förtydliganden om riksintresse 
för kulturmiljö och av kulturmiljöperspektivet. Marina lämningar behöver 
uppmärksammas och enligt Bohusläns museum ska, i de fall MKB tas fram, 
kulturvärden både på land och i vatten hanteras. Vad gäller konsekvenserna för 
riksintresset/den värdefulla kulturmiljön med anledning av planerad ny bebyggelse 
så konstaterades att förslaget innebar en påverkan på kulturmiljön men att det 
saknades en konsekvensbeskrivning. Hur påverkar den nya bebyggelsen 
kulturlandskap och fornlämningar och hur kan den anpassas för att minimera 
eventuell negativ påverkan? 
Inför utställning bearbetades planen som en följd av miljöbedömningen och 
inkomna synpunkter genom: 

• att utbyggnadsområde för bostäder ströks söder om Seglarbyn samt
Gåseberget, efter att inventering visat på höga naturvärden.
Kunskapsunderlaget kring de skyddade arterna sandödla och hasselsnok
fördjupades och förslaget anpassades bland annat genom att
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rekommendationen R5, områden med höga natur- och/eller 
närrekreationsvärden, utökades väsentligt inom dessa områden.  

• att område för bostäder nedanför gallerian vid Oslovägen (område 8)
ströks, då länsstyrelsen inte såg några särskilda skäl för upphävande av
strandskyddet.

• förtydliganden i handlingen om den urvalsprocess som föregått bortvalda
områden.

• förtydliganden i handlingen kring skälen till varför jordbruksmark måste
tas i anspråk, komplettering om översvämningsrisker samt förtydligade
riktlinjer och utvecklad beskrivning av påverkan på kulturmiljöer.

Inkomna synpunkter efter utställning och hur de beaktats 
I länsstyrelsens yttrande efter utställning konstaterades att kommunen på ett bra 
sätt redovisat och motiverat vad som ligger till grund för ianspråktagandet av 
jordbruksmark i planförslaget, enligt de villkor som krävs enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken. Länsstyrelsen bedömde att det är mycket bra att de större 
sammanhängande jordbruksmarkerna ska bevaras öppna. 
Efter utställningen, inför antagande, gjordes nedanstående förändringar av 
planförslaget som en följd av miljöbedömningen: 

• Områden som ströks från förslaget av miljöskäl var Mällbyhöjd östra
(utvecklingsområde 15, benämnt som bortvalt område 28 i
antagandehandling) samt Mariedal (område för särskilt boende/Säbo,
utvecklingsområde 26 och 27). Tillfart till området Mällbyhöjd östra skulle
ge stora ingrepp i naturen. Kringliggande marker har höga natur- och
friluftsvärden. Om område 15 inte bebyggs är det en naturlig del i
grönstrukturen. Område 26 och 27 är en del av den tätortsnära
grönstrukturen. Strandskydd skulle återinträda om gällande detaljplan
gjordes om. Det innebär att en prövning skulle behövas av särskilda skäl
för undantag av strandskydd, vilket inte föreligger då funktionen har
lokaliserats till en annan plats. Istället kom detta område inför antagande
att ingå i stadens grönstruktur.

• Rekommendationskartan ändrades så att R5 (område med höga natur-
och/eller närrekreationsvärden) endast kom att omfatta de ytor som har
dokumenterade höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för
skyddade arter. Delar av R5 redovisades istället som R6 (område av
betydelse för landskapsbild och friluftsliv). En minskning av R5-områden
kan bidra till att miljöintressena i de som blir kvar får större tyngd.

Följande synpunkter från länsstyrelsen får beaktas och bedömas i den fortsatta 
planeringsprocessen när det finns konkreta förslag/projekt: 

• Krav om utredning av påverkan på riksintresset för kulturmiljö Skee
Folkestad. Frågan får utredas i kommande detaljplaner.

• Resonemang om den kumulativa effekten av att bygga i höjdlägen i
stadssiluetten och landskapsbilden behövs. Kommunen bedömer att
föreslagna bostadsområden är möjliga att bebygga utan att påtagligt skada
landskap- och stadsbild. De kumulativa effekterna är i hög grad beroende
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av bebyggelsens placering och utformning inom respektive område. 
Detaljerade studier behöver göras i det fortsatta arbetet med detaljplaner 
där modellstudier och fotomontage vid behov utökas till att visa en större 
del av den omgivande staden.  

Länsstyrelsens synpunkt om att genomförandet av skyddsåtgärder för sandödla och 
hasselsnok måste säkerställas innan länsstyrelsen slutgiltigt kan säga att FÖP-
förslaget är förenligt med artskyddslagstiftningen har inte beaktats.  

• Skyddsåtgärder kan inte säkerställas i FÖP. Kommunen kommer inom
ramen för den kommunala strategin för grön infrastruktur (tidigare
naturvårdsplan) att ta fram skötselplaner som ska ligga till grund för en
åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska säkerställa skötsel och förbättringsåtgärder
inom det utpekade området för särskilda skyddsåtgärder.

Slutsatser 
Planen 
Planförslaget bygger på en struktur där den grundläggande utgångspunkten är 
vilka områden som kan bebyggas och vilka områden som långsiktigt ska säkras 
och utvecklas som obebyggda områden.  
En sammanhängande grönstruktur som inrymmer områden med höga natur- och 
kulturvärden och höga värden för närrekreation kringgärdar tätorterna, avgränsar 
bebyggelseområden från varandra samt ingår i en småskalig väv av obebyggda 
platser inom de byggda miljöerna. Den sammanhängande grönstrukturen ger, 
enligt planförslaget, förutsättningar att stärka den gröna infrastrukturen och 
utveckla ekosystemtjänster till nytta för såväl människor som djur och växter. 
I delen Konsekvenser är planens miljömässiga, sociala och ekonomiska 
konsekvenser beskrivna. Tonvikten är lagd på miljökonsekvenserna, vilka är 
redovisade i avsnittet Miljökonsekvensbeskrivning. Planens förenlighet med 
berörda riksintressen och strandskyddsbestämmelser behandlas och förslaget stäms 
av mot miljökvalitetsnormer och miljömål. I konsekvensdelen beskrivs även de 
avvägningar och förändringar av planförslaget som gjorts under processens gång.  

Betydande miljöpåverkan 
Det bedöms vara risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av 
förslag i planen för några av de utpekade utvecklingsområdena med hänsyn 
till marina värden, påverkan på vattenomsättning, MKN för vatten, 
påverkan på naturmiljöer och höga naturvärden med fokus på skyddade 
arter samt stads-/landskapsbild. Risk för betydande miljöpåverkan redovisas för 
följande områden i antagandehandlingen: 

• Hamnområden - Starekilens småbåtshamn (område 76) och Strömstad
hamn (område 75)

• Canning (område 50)
• Rådhusberget (område 51)
• Vattentornsberget, Strömstad (område 10)
• Centrala Mällbyhöjden (område 8)
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Den omfattande utbredningen av habitat och habitatnätverk för sandödla och 
hasselsnok (med och utan kända förekomster av djur) innebär därutöver att det för 
flera utpekade utvecklingsområden i FÖP kan finnas risk för betydande 
miljöpåverkan. Ett platsbesök behöver göras av sakkunnig i ett tidigt skede när 
detaljplan upprättas inom tidigare oexploaterat område. Detta för att bedöma 
förekomsten av faktiska livsmiljöer och nätverk och därmed behovet av hänsyn till 
artskyddsfrågan i den fortsatta processen. Det innebär att ovanstående bedömning 
av områden där det finns risk för betydande miljöpåverkan kan komma att 
förändras när kunskapsunderlaget kring de skyddade arterna kompletteras och 
fördjupas.     
Miljöbedömningen har också gjort att några områden där det befarats bli 
betydande miljöpåverkan har tagits bort.   

Integrering av miljöaspekter och behandling av alternativ 
Miljöbedömningen har i och med att den ingått i planarbetet kunnat bidra till att 
synpunkter med avseende på miljökonsekvenser integrerats i planprocessens olika 
skeden, vägts in och i förekommande fall ställts mot utvecklingsintressen. 
Konsekvensbeskrivningen bearbetades underhand i enlighet med de förändringar 
av planförslaget som gjordes efter samråd och utställning. 
Förutom nollalternativet behandlades inga andra alternativ på strukturell nivå. 
Under processen gjordes istället ett urval när det gäller utvecklingsområden, som i 
stor utsträckning grundades på analys av olika miljöaspekter. Nollalternativet 
förlorade i betydelse när planprocessen nådde sitt slutskede. 

Uppföljning och ansvar 
Aktualisering av översiktsplan 
Det är viktigt att en översiktsplan hålls aktuell, eftersom den ska vara strategisk 
och vara vägledande för beslut i plan- och lovärenden eller tillstånd enligt 
miljöbalken. En del i den kontinuerliga översiktsplaneringen är att kommunen 
varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. Det är samtidigt lämpligt att 
kommunen då ser över om de fördjupade översiktsplanerna är aktuella. När det 
gäller miljöbedömningen är det viktigt att följa upp och utvärdera planens 
miljöeffekter kontinuerligt. Bedömningen av betydande miljöpåverkan i den 
fördjupade översiktsplanen kan ses över i samband med att kommunen, under 
kommande mandatperiod, prövar aktualiteten i den kommuntäckande 
översiktsplanen. Beslut om fördjupningens aktualitet kan också tas separat. 

Detaljplaner 
Förslag och rekommendationer i planen kommer vidare att följas upp i samband 
med detaljplaneläggning. Vid upprättande av detaljplan ska alltid en bedömning 
göras av om det finns risk för betydande miljöpåverkan och därmed behov av att 
genomföra miljöbedömning och upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning. 
Följande frågor kan behöva beaktas/underlag kan behöva tas fram inför 
upprättande av detaljplaner: 
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• Avstämning mot kunskapsunderlaget om hotade arter och artskydd.
Avstämning ska göras i ett tidigt skede av samtliga detaljplaneprocesser för
att avgöra om det finns behov av hantering av artskyddsfrågan.

• Inventering och närmare analys av naturvärden. Naturvärdesinventering
ska genomföras vid uppstart av samtliga detaljplaneprocesser inom tidigare
oexploaterade områden för att säkerställa att artskyddsfrågan inte förbises.

• Marinbiologiska utredningar av de områden där det är aktuellt
• Landskapsanalys/analys av påverkan på stadsbild inklusive kumulativa

effekter
• Inventering och närmare analys av kulturmiljövärden.
• Arkeologiska utredningar för aktuella land- och vattenområden
• Dagvattenutredning
• Bullerutredning
• Trafikutredning
• Lämpliga platser för kollektivtrafik
• Säkra gång- och cykelvägar

Förhandsbesked och bygglov 
Intentionerna i översiktsplanen och planens rekommendationer beaktas vid 
prövning av förhandsbesked och bygglov. 

Skydd av områden av värde för naturvård och friluftsliv 
Det är aktuellt att följa upp rekommendationerna i översiktsplanen vid framtida 
översyn och omarbetning av naturvårdsplanen.  

Område för samlade skyddsåtgärder för sandödla och hasselsnok 
Fortsatt arbete med åtgärder inom område för samlade skyddsåtgärder för sandödla 
och hasselsnok kommer ske inom ramen för den kommunala strategin för grön 
infrastruktur (tidigare naturvårdsplan). I ett första steg kommer kommunen under 
2021 påbörja ett projekt i den norra delen av det utpekade området för särskilda 
skyddsåtgärder. Inom ramen för projektet kommer livsmiljöer för hasselsnok och 
sandödla att inventeras. Därefter ska skötsel- och förbättringsåtgärder tas fram till 
grund för en åtgärdsplan vars syfte är att långsiktigt säkerställa lokalt god 
bevarandestatus för arterna hasselsnok och sandödla.   

Strömstads kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 

Anna Wallblom 
Miljöplanerare 
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KS § Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Tekniska nämndens beslut 2020-12-01 § 129 att välja Muhyettin Aslan
till ersättare i kommunala pensionärsrådet och kommunala funkisrådet efter Stein
Rukin, KS/2018-0530

2. Borgensavisering för AB Strömstadsbyggen, KS/2020-0040

3. Styrelseprotokoll för StrömstaNet 2020-06-15

4. Styrelseprotokoll för StrömstaNet 2020-09-01

5. Styrelseprotokoll för StrömstaNet 2020-10-20

6. Styrelseprotokoll för Strömstadlokaler 2020-08-28

7. Styrelseprotokoll för Strömstadlokaler 2020-10-09

8. Styrelseprotokoll för Strömstadlokaler 2020-12-11

9. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - Naturskyddsföreningen, KS/2020-0323

10. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - Pay & Jump och Krabbanhoppet 2020
- Strömstads ridklubb, KS/2020-0580

11. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - SM-kval 2020 - Strömstad ridklubb,
KS/2020-0581

12. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - Division 2 Ponny 2020 - Strömstad
ridklubb, KS/2020-0582

13. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad
Badmintonklubb, KS/2020-0589

14. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Dynekilens Golfklubb,
KS/2020-0591

15. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad gymnastikklubb,
KS/2020-0593

16. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad
Skateboardklubb, KS/2020-0597

17. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Överby IBK, KS/2020-0599

18. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Sensu Dojo Taidoklubb,
KS/2020-0601

19. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Skee IF, KS/2020-0605
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20. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag kultur - berättarbänk - Föreningen
Folkets hus i Krokstrand, KS/2020-0644

21. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstads
Historieförening, KS/2021-0076

22. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - Bohusläns stenstipendium 2021,
KS/2021-0090

Beslutet skickas till 
Diariet 
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