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Förord

Stenungsund är i en expansiv fas med en planerad hög exploatering av bland 
annat de centrala delarna där såväl bostäder, verksamheter och ett nytt 
resecentrum ska inrymmas. Stenungsunds befolkning förväntas öka som ett 
resultat av detta med fler boende, arbetande, besökare och turister. 

År 2035 är visionen att Stenungsundsborna ska vara 35 000 till antalet. Att 
tillgodose kommunens behov av förbättrad kollektivtrafik är en utmaning i 
sig, liksom att göra nuvarande centrum till en tydligare centralort i kommu-
nen. De södra tätorterna i kommunen kommer att spela en avgörande roll i 
hur kommunens tillväxt kan ske och här finns en stor potential på kort sikt. 
För de norra tätorterna i kommunen ser man en möjlig expansion på lång 
sikt. Detta baserat på en utveckling av en tvärkommunikation som börjar 
med en bro från Orust i väst och som avslutas mot E45 i öst. Detta möjliggör 
en utbyggnad av ett motorvägsmot på E6 som kommer att framförallt ge 
Svenshögen en strategisk placering för framtida utveckling.

För att skapa en helhetsbild av de fysiska förutsättningarna har denna nya 
översiktsplan tagits fram med målet att identifiera kommunens utgångs-
punkter för en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. Fokus har 
också varit Göteborgsregionens (GR) strukturbild med hänsyn till lokala 
förhållanden.

Arbetet med översiktsplanen har bestått av flera moment. Aktualitetspröv-
ning av nuvarande översiktsplan (ÖP06), medborgardialoger, författande av 
nya texter och kartor för kommunens olika delar med mera. 

Länsstyrelsen har i sin aktualitetsprövning av gällande översiktsplan bedömt 
att behovet av kompletterande utredningar är stort. Kommunen delar till 
viss del länsstyrelsens uppfattning. 

Vi står nu inför ett samrådsskede där förslaget till ny översiktsplan kommer 
att ställas ut och där dialogen med politiker, myndigheter, organisationer 
och framför allt medborgarna tas upp igen. Därefter ett antagande i kom-
munfullmäktige som beräknas ske under första halvåret 2020. 

Medborgarnas synpunkter på kommunens utveckling är viktig. Ta därför del 
av översiktsplanen och ge oss dina värdefulla synpunkter! 

Stenungsund 2019-11-27

Beredningen för Miljö och Fysisk planering
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Sammanfattning 

Planförslag
Utifrån det visionära målet för Stenungsund 2035 som ”det goda samhället 
med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum” 
har strategier för bebyggelseutveckling tagits fram. Med beaktande av 
Göteborgsregionens strukturbild och K2020 föreslås dels en tillväxt i Ste-
nungsunds tätort såsom huvudort i kommunen, dels en bebyggelsekomplet-
tering i befintliga mindre samhällen. Syftet är att i första hand komplettera 
med bostäder och funktioner som kan bidra till ett bredare bostadsutbud 
och närservice för att underlätta vardagen för de boende och leda till ett 
minskat behov av resor. Ur både ett kommunalt och regionalt perspektiv 
lyfts behovet av förstärkt transportinfrastruktur. Såväl utbyggnaden av 
Bohusbanan med fler spår som tillkomst av nya/kompletterande trafikplatser 
på E6 och fler fasta förbindelser med Orust och Tjörn är angelägna. 

Planförslagets huvudstrategi är att utveckla kommunen genom ett starkt 
samband mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur. 
Till huvudstrategin hör ett antal delstrategier. Syftet med delstrategierna är 
att skapa en varierad och allsidig bebyggelseutveckling, ett varierat närings-
liv, en förstärkt transportinfrastruktur, en ökad färskvattenkapacitet, en 
säkerställd god status i kustvatten, sjöar och vattendrag samt ett utvecklat 
friluftsliv och möjlighet till en aktiv livsstil. 

I kommunens södra del ligger Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda i ett 
område med stort exploateringstryck och goda pendlingsförbindelser med 
tåg och buss både norrut till Stenungsund och söderut mot Göteborgsregi-
onen. Goda pendlingsförbindelser med tåg finns även i Svenshögen. I dessa 
orter föreslås flera nya bebyggelseområden. Även Stenungsund har god till-
gång till kollektivtrafik och här föreslås en stark utveckling av den centrala 
staden med hänsyn tagen till risk från industrin och risken för översväm-
ning. I Ödsmål och Ucklum föreslås komplettering av den befintliga bebyg-
gelsen för att samhällena ska kunna utvecklas och bibehålla service. 

För närmare analys av bostadsbehovet har kommunen upprättat ett bostads-
försörjningsprogram för åren 2017-2020. Det identifierade bostadsbehovet 
och därmed behov av mark för utbyggnad har legat till grund för översikts-
planen och dess fördjupningar. Även mark för utveckling av befintlig indu-
stri, näringsliv och nyetableringar har reserverats i planförslaget.
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Stenungsund - kommunens centralort i stationsnära läge

Ödsmål och Ucklum - komplettering av befintliga orter  
Trafikplats, ny/utbyggd

Järnvägsstation, ny
Järnvägsstation, befintlig

Trafikplats, fullständig

Huvudstråk - Väg
Förbättrad koppling

Färskvatten
Huvudstråk - Järnväg

STRATEGISK KARTA

Utbyggnad blandad bebyggelse

m3 00015007500

Utbyggnad verksamhet

Svartedalen - utveckling för rekreation och friluftsliv 

Stora Höga, Spekeröd, Jörlanda och Svenshögen - 
bebyggelseutveckling i stationsnära läge 

Utveckling av område för industri

Stenungsön och Stora Askerön - varsam komplettering av 
befintlig bebyggelse

Svenshögen

Stora Höga

Spekeröd

Svartedalen

Jörlanda

Ucklum

Stenungsund

Ödsmål

Stora Askerön

Stenungsön

Utveckla kommunen 
genom ett starkt 
samband mellan 

bebyggelseutveckling 
och förstärkt trans-
portinfrastruktur. 

Säkerställd god 
status/kvalitet i 
kustvatten, sjöar 
och vattendrag 

Varierad, allsidig 
bebyggelse-
utveckling 

Utvecklat 
friluftsliv 
och aktiv 

livsstil 

Ökad 
färskvatten-

kapacitet

Förbättrad
koppling
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Hållbarhetsbedömning 
I förslaget till ny översiktsplan för Stenungsunds kommun har följande 
bedömts eventuellt kunna medföra betydande miljöpåverkan och behandlas 
i översiktsplanens hållbarhetsbedömning, del 2. 

Risker
• Fortsatt utveckling och utbyggnad av miljöpåverkande verksamhet.  

• Transporter av farligt gods.

• Utbyggnad av fler spår på Bohusbanan.

• Utbyggnad av E6 med nya och kompletterande anslutningar.

• Efterfrågad exploatering i kustbandet med eventuell negativ påverkan 
på kustvattenkvaliteten.

• Ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark.

• Effekter av klimatförändringar, såsom översvämning, erosion, ras och 
skred.

Förutsatt att ovanstående risker hanteras på en övergripande nivå samt 
att risker vilka definieras vara knutna till den enskilda åtgärden, beaktas i 
kommande detaljplaner och vid prövning av förhandsbesked och bygglov, 
medför ett genomförande av planens intentioner övervägande positiva 
konsekvenser. Detta sett till ekologiska, sociala och ekonomiska konsekven-
ser. De är väl förenliga med utvecklingen av ett hållbart Stenungsund som en 
del av Västra Götalandsregionen.
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INLEDNING
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SAMRÅD

Förslag

Bearbetning

Ev. justering

UTSTÄLLNING

ANTAGANDE

Synpunkter

Synpunkter

Översiktsplaneprocessen

Översiktsplan 2006
Stenungsunds kommun

Antagandehandling 2009 

Antagen av KF 2009-11-23   
Laga kraft 2009-12-23

Översiktsplan 2006 (antagen 2009)

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell och kom-
muntäckande översiktsplan. Planens aktualitet ska prövas politiskt minst 
en gång per mandatperiod. Syftet med översiktsplanering är att, utifrån en 
helhetssyn, göra goda avvägningar mellan olika intressen och behov. På så 
vis skapas en spelplan för den fysiska utvecklingen i kommunen. Planen blir 
ett strategiskt verktyg som visar hur mark- och vattenanvändningen inom 
kommunen bör utvecklas och bevaras, på kort och lång sikt. Innehållet i 
planen är övergripande. För djupare information om faktafrågor hänvisas 
till separata underlag för planeringen. Översiktsplanen är också en överens-
kommelse mellan stat och kommun om hur nationella intressen, regionala 
mål och program ska beaktas och tas tillvara i kommunens planering.

Nuvarande översiktsplan
De strategier och förslag till mark- och vattenanvändningen som antogs 
2009 i kommunens översiktsplan bedöms i huvudsak ha aktualitet. Plane-
ringsförutsättningarna har dock förändrats sedan dess och många av utbygg-
nadsområdena har tagits i anspråk för bebyggelse. Det har tillkommit nya 
lagar, direktiv och förordningar inom olika områden. Till exempel har en ny 
plan- och bygglag kommit och bostadsförsörjningen har uppgraderats till ett 
allmänt intresse. Kravet på en hållbar bebyggelseutveckling har förtydligats 
och förstärkts, bland annat i plan- och bygglagen. Sammantaget gör det att 
översiktsplanen har förlorat sin aktualitet.

Översiktsplaneprocessen 
Vad översiktsplanen ska innehålla och hur den ska tas fram regleras i 3:e 
kapitlet PBL (2010:900) och miljöbalkens kapitel om allmänna intressen, 
miljökvalitetsnormer, miljöbedömningar samt olika skydd för flora och 
fauna. 

Kommunen tar fram ett planförslag och en miljökonsekvensbeskrivning.och 
samråder dessa med länsstyrelsen, berörda kommuner och myndigheter, 
intresseorganisationer samt allmänheten.

De synpunkter som kommer fram sammanställs, bedöms och kommenteras 
i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna och politiska bedömningar 
görs sedan revideringar. Det reviderade förslaget ställs därefter ut under 
minst två månader. Efter utställning och ytterligare eventuella revideringar 
antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. Det är bara beslutet att anta 
planen som vinner laga kraft, normalt 3-4 veckor efter att beslutet kommun-
icerats. Innehållet i översiktsplanen blir därför aldrig juridiskt bindande.

Varför  
översiktsplan?
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REKOMMENDATIONER/VÄGLEDNING FÖR BEBYGGELSEUTVECKLING
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Stenungsunds kommun 
Samrådshandling 2018-02-19

Stenungsunds kommun 
Samrådshandling 2018-02-19

HISTORIK, NULÄGE, STYRANDE DOKUMENT
(uppdateras kontinuerligt)

Stenungsunds kommun 
Samrådshandling 2018-02-19

Del 1 - Förslag

Medborgardialog
inför Översiktsplan 2018  
Stenungsunds kommun

HUVUDRAPPORT
2016-05-31

Rapport medborgardialog

Foton från medborgardialogen

Upphävda planer 
I och med antagandet av denna översiktsplan upphör dokumenten nedan att 
gälla. De kommer dock fortsatt att fungera som planeringsunderlag.

• Översiktsplan 2006 (2009)

• Vindbruksplan (2012)

Medborgardialog 
I arbetet med översiktsplanen har kommunen haft en medborgardialog i ett 
inledande skede. Resultatet utgör en viktig kunskapskälla. 

Syftet med medborgardialogen var att nå ut brett för att få en aktuell nulä-
gesbild av vad boende och verksamma i kommunen har för uppfattning om 
kommunen samt att i ett tidigt skede få in förslag kring kommunens utveck-
ling. Dialogresultatet är sammanställt och utgör ett underlag till översikts-
planen. 

Dialogen bestod av:

• en webbenkät, med möjlighet att lämna åsikter kring hur kommunen ska 
utvecklas i framtiden,

• tre öppna möten för invånare i olika kommundelar,

• dialog med elevrådsrepresentanter i grundskolans mellan- och högsta-
dium samt en klass bestående av gymnasieelever,

• dialogmöten med fastighetsägare och företagare i kommunen och

• medverkan i samband med ”Barnlördag” på Kulturhuset Fregatten då 
barnfamiljer fick tillfälle att lämna sina synpunkter. 

Vid dialogtillfällena var såväl tjänstemän som politiker med och tog aktivt 
del av det som diskuterades och framfördes.

I översiktsplanen utpekas möjligheter för utveckling och bevarande som 
till stor del ligger i linje med medborgarnas synpunkter. Medborgarnas syn-
punkter är dock generellt mer specifika än översiktsplanen.
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FÖRSLAG
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Med utgångspunkt i kommunens antagna vision formuleras övergripande 
strategier för hur kommunens mark och vatten ska användas. Strategierna 
blir sedan vägledande och konkretiseras genom en redovisning av mark- och 
vattenanvändning på kommuntäckande och fördjupad nivå.

Huvudstrategi
Utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan bebyggelseut-
veckling och förstärkt transportinfrastruktur. 
• Kommunen utvecklas i linje med GR:s strukturbild med hänsyn tagen 

till lokala förhållanden.

• Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintliga orter 
där goda förutsättningar för kollektivtrafik finns.

• Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till extremt väder och risk 
för översvämning.  

Delstrategier
Planera för en varierad och allsidig bebyggelseutveckling. 
• Bostäder, handel och personintensiva företag lokaliseras till lägen med 

god kollektivtrafik och i synnerhet till stationslägena. 

• Bostadsbyggandet varieras med olika upplåtelseformer och lokaliseras 
med närhet till service, kollektivtrafik och rekreation. Förutsättningar 
för en aktiv livsstil stärks. Grupper som har svårt att hävda sig på 
bostadsmarknaden beaktas särskilt. 

Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.
• Utvecklingen av den kemiska industrin siktar på att bli ett världsle-

dande, hållbart kemikluster med säkra godstransporter, tydliga skydds-
avstånd mot omgivande bebyggelse och goda pendlingsmöjligheter.

• Satsningen på besöksnäring tydliggörs som en viktig näringsgren, bland 
annat med ett utvecklat system av gång- och cykelvägar, särskilt längs 
kusten och i Svartedalen, och utveckling av friluftscentraler i Svarteda-
len.

GR:s strukturbild
1

Strukturbild

En överenskommelse om 
att vi gemensamt tar ansvar 
för att den regionala strukturen 
är långsiktigt hållbar

En del av det 
goda livet i 
Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund maj 2008

för Göteborgsregionen
Strategier
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Planera för en starkare transportinfrastruktur 
• De regionala huvudstråken stärks med framtida dubbelspår på Bohusba-

nan och utvecklade väganslutningar på E6 (trafikplatser)

• Gång- och cykelvägnätet utvecklas med utbyggnad av ett kuststråk 
för gång och cykel, ubyggnad av gång- och cykelväg inom och mellan 
tätorterna samt ett sammanhållet kommunikationsnät för cykel i hela 
kommunen.

• Tvärförbindelser förbättras med fast förbindelse till Orust, uppföljning 
av åtgärdsvalstudie för väg 160 samt reguljära båtförbindelser mellan 
kustkommunerna för såväl pendeltrafik som turism.      

• Pendlingsmöjligheterna förbättras med pendelparkering för cykel och 
bil i strategiska lägen inklusive laddstolpar för elbilar, nytt stationsläge i 
Jörlanda, nytt resecentrum i centrala Stenungsund.

Säkerställ och öka färskvattenkapaciteten.
• Tillgången på färskvatten (råvatten och produktion) stärks, bland annat 

genom samarbete med Kungälvs kommun. 

• Vattenkvaliteten i ytvattentäkt Stora Hällungen värnas.

Säkerställ god status och kvalitet i kustvatten, sjöar och vattendrag 
• Havsvattnets kvalitet säkerställs genom medverkan till fortsatt  

sanering av bebyggelseområden med VA-problem i kustområdet samt 
åtgärder för att fånga upp närsalter från jordbruksmark. 

• De högproduktiva grundområdena i kustområdena skyddas från exploa-
tering/åtgärder.

Utveckla förutsättningarna för friluftsliv och aktiv livsstil
• Vandringsleder och friluftscentraler i och till Svartedalen utvecklas.

• Sjö- och kustleder utvecklas.

• Närrekreationsområdet Furufjäll utvecklas.
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Stenungsund - kommunens centralort i stationsnära läge

Ödsmål och Ucklum - komplettering av befintliga orter  
Trafikplats, ny/utbyggd

Järnvägsstation, ny
Järnvägsstation, befintlig

Trafikplats, fullständig

Huvudstråk - Väg
Förbättrad koppling

Färskvatten
Huvudstråk - Järnväg

STRATEGISK KARTA

Utbyggnad blandad bebyggelse

m3 00015007500

Utbyggnad verksamhet

Svartedalen - utveckling för rekreation och friluftsliv 

Stora Höga, Spekeröd, Jörlanda och Svenshögen - 
bebyggelseutveckling i stationsnära läge 

Utveckling av område för industri

Stenungsön och Stora Askerön - varsam komplettering av 
befintlig bebyggelse

Svenshögen

Stora Höga

Spekeröd

Svartedalen

Jörlanda

Ucklum

Stenungsund

Ödsmål

Stora Askerön

Stenungsön

Utveckla kommunen 
genom ett starkt 
samband mellan 

bebyggelseutveckling 
och förstärkt trans-
portinfrastruktur. 

Säkerställd god 
status/kvalitet i 
kustvatten, sjöar 
och vattendrag 

Varierad, allsidig 
bebyggelse-
utveckling 

Utvecklat 
friluftsliv 
och aktiv 

livsstil 

Ökad 
färskvatten-

kapacitet

Förbättrad
koppling
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I kommunens förslag till mark- och vattenanvändning redovisas det över-
siktligt hur användningen av mark och vatten föreslås förändras och vilka 
hänsyn som behöver visas. Det innehåller också förslag på utveckling av 
transportinfrastrukturen och kommunens förhållningssätt till övriga kom-
munala åtaganden. Kommunen har tittat på hur utvecklingen av de olika 
kommundelarna ska se ut, vilket redovisas under rubriken Fördjupningar – 
användning av mark- och vattenområden. De ska kunna fungera som under-
lag för kommande detaljplanering.   

Förändrad mark- och  
vattenanvändning
Befolkning, bostäder 
Utgångspunkten för befolkningsutvecklingen är att nå det inom GR överens-
komna tillväxtmålet om cirka 1%. Kommunen har ett bostadsförsörjnings-
program för åren 2017-2020 som redovisar befolkningsförändring och analys 
av bostadsbehovet. 

Föreslagen bebyggelseutveckling medger att tillväxt kan ske både i centra-
lorten Stenungsund och i övriga kommundelar. Tillskottet av bostäder ska 
svara mot de behov som finns, så att det är möjligt att bo kvar i sin kommun-
del när ens behov av bostad ändras. 

De bebyggelseområden som pekas ut i fördjupningar för respektive tätort 
beräknas sammanlagt innehålla 4000-5000 nya bostäder, vilket med ett 
genomsnitt på 2,3 boende per bostad (SCB 2018) ger god marginal till det 
uppsatta befolkningsmålet på 35000 invånare år 2035.

För att styra bebyggelseutvecklingen i den riktning som översiktsplanen 
föreslår finns behov av att använda riktlinjer för kommunal mark, markan-
visning och exploateringsavtal som viktiga styrdokument.

Näringsliv
Strategin är att verka för ett varierat näringsliv. Med det som utgångspunkt 
har den mark som krävs för nyetablering redovisats i Stenungsunds tätort 
samt i mindre utsträckning på övriga tätorter. Näringslivets intressen av 
åtkomst på mark vägs mot intresset av att bevara jordbruksmark. Enligt 3 
kap. 4 § miljöbalken är jordbruk en näring av nationell betydelse. 

För ett starkt och varierat näringsliv är även andra aspekter viktiga - till 
exempel att det finns väl fungerande pendlingsmöjligheter, tillgång på att-

Bostadsförsörjningsprogram
för Stenungsunds kommun 2017-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2017-
2020

Nordvästsvenska initiativet

NORDVÄSTSVENSKA INITIATIVET
Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt 
utveckling i Södra Bohuslän 

En samverkan mellan tre kommuner för bättre 
infrastruktur inom Stenungsund, Tjörn och Orust

Användning av mark- 
och vattenområden
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2020
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raktiva bostäder och ett varierat stadsliv med ett utbud av såväl handel, ser-
vice som kultur. Det är också väsentligt att kunna vidareutveckla befintliga 
verksamhetsområden och utnyttja utbyggd infrastruktur. Dessa kriterium 
har varit vägledande för utpekande verksamhetsområden. 

Besöksnäringen är en betydelsefull och växande del av näringslivet. Dess för-
utsättningar är bland annat goda rekreationsmöjligheter, övernattningsmöj-
ligheter samt att det är lätt att ta sig till kommunen och till olika besöksmål.

För utvecklingen av den kemiska industrin i Stenungsund är det viktigt att 
skyddsavstånden är väl definierade och tydligt utpekade. Dessa beskrivs tyd-
ligt i fördjupningarna för Stenungsund, Stenungsön och Ödsmål.

Kommunikationer & transportinfrastruktur 
Utvecklingen av såväl den regionala som den lokala transportinfrastrukturen 
är viktig för kommunens tillväxt. Både arbetsmarknaden och utbildningsvä-
sendet är beroende av goda allmänna kommunikationer. 

Det handlar dels om att förbättra kollektivtrafikens snabbhet och turtäthet 
så att den blir ett gott alternativ för pendlare och besökare men också om att 
bygga ut spår på Bohusbanan och förbättra anslutningar på E6. Inom ramen 
för Nordvästsvenska initiativet har kommunerna Stenungsund, Tjörn och 
Orust enats om att satsa på kommunikationer för att möjliggöra en tillväxt 
där kommunernas specifika kvaliteter som bostadsort, näringsidkande och 
turistmål tas tillvara. Inom ramen för arbetet med Fördjupad strukturbild 
för kustzonen enas kommunerna om målsättningar för transportsystemet.

Kommunens mobilitetsstrategi konstaterar att det finns stor potential att 
öka andelen resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Strategin 
handlar om att prioritera åtgärder som kan främja dessa färdslag samt över-
gången till fossilfri och delad bilanvändning. Åtgärdspaketen för gång, cykel, 
kollektivtrafik, bil och gods presenterar förslag på åtgärder.

Kommunen behöver även ta fram en övergripande trafikstrategi för såväl 
den lokala som den övergripande påverkan på trafiksystemet.

Gång- och cykel

Gång- och cykelvägnät 
Transporter till fots och med cykel är ett hållbart sätt att förflytta sig och 
dessutom bra för hälsan och välbefinnandet. Boende och besökare i kom-
munen ska ha möjlighet att säkert och enkelt kunna förflytta sig till fots 
och med cykel inom och mellan kommunens orter. Det finns därför behov 
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av kompletteringar av det övergripande gång- och cykelvägnätet så att det 
blir heltäckande mellan samtliga av kommunens orter. Utpekade komplet-
teringar föreslås mellan Ödsmål och Svenshögen, mellan Ucklum och Ste-
nungsund, mellan Ucklum och Svenshögen, mellan Ucklum och Spekeröd 
samt från Jörlanda och söderut mot Kode. 

Gena, snabba och säkra cykelvägar är också ett viktigt komplement till kol-
lektivtrafiken och behöver utvecklas från samtliga stationslägen till större 
arbetsplatser eller andra målpunkter, t ex från Stenungsunds resecentrum 
till industrierna norr om samhället.

För de cykelvägar som pekas ut i anslutning till statliga vägar är ett första 
steg att kommunen verkar för att de tas med i regional plan för infrastruktu-
ren.

Sammanhängande vandringsstråk
Befintliga vandringsvägar, gång- och cykelleder kompletteras så att det längs 
kusten blir ett sammanhängande vandringsstråk, dels längs strandlinjen från 
Stenungsunds tätort söderut via Strandnorum och vidare mot Stora Höga, 
Jörlanda och Timmervik och dels från Stenungsunds tätort norrut förbi pet-
rokemin och bort mot Kolhättan. 

Bohusbanan 
Stenungsunds kommun arbetar ihop med Kungälv, Uddevalla, Tjörn och 
Orust för en utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår och lyfter frågan till 
Regional plan för transportinfrastruktur. Arbetet utgår från Målbild 2035 och 
Västtågsutredningen. Kommunen anser att en tidplan för ett möjligt genom-
förande av dubbelspår bör fastställas snarast. 

Att få till stånd dubbelspår är av stor betydelse för kommunens utveckling 
och möjligheter att i framtiden bygga upp ett uthålligt transportsystem med 
järnvägen som bas. En sådan utbyggnad kommer hela regionen till godo. 

Plats reserveras för ett andra spår i anslutning till befintlig banas sträckning. 
I väntan på tydligare ställningstaganden avsätts ett utredningsområde på 
respektive sida om Bohusbanan där försiktighet ska gälla vid detaljplanering 
och prövning av förhandsbesked och bygglov, så att utbyggnaden av spår inte 
förhindras eller försvåras. 

Stationslägen och pendlingsparkering
Kommunen har tagit ställning till att ett planerat resecentrum för tåg och 
buss längs Bohusbanan lokaliseras till centrala Stenungsund, söder om 
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nuvarande station. Placeringen ger störst potential för centrumutveckling av 
Stenungsund, vilket i sin tur stärker förutsättningarna för pendlare.

För att det ska finnas goda förutsättningar för alla kommuninvånare samt 
för boende i kringliggande kommuner att angöra tågstationerna är det vik-
tigt med förbättrade bussförbindelser och ökad turtäthet till stationslägena. 
Pendlingsparkering finns för samtliga orter med stationslägen, men föreslås 
utökas i Svenshögen parallellt med att anslutande vägar och tillgängligheten 
till stationen förbättras.

Målbild 2035 och Västtågsutredningen  utreder frågan om nya stationslägen 
på Bohusbanan. Jörlanda är i detta sammanhang utpekad som en möjlig ny 
station tillsammans med en kompletterande lokaltågstrafikering mellan 
Göteborg och Stenungsund. Ny station i Jörlanda är mycket prioriterad för 
kommunen och skulle ha stor positiv effekt på pendlingsmöjligheter och 
bebyggelseutveckling i området. Kommunen vill därför verka för att finan-
siering av förutsättningar för ny station i Jörlanda lyfts upp i nationell och 
regional infrastrukturplan. Vid en återöppning av Jörlanda station är det 
väsentligt att Svenshögens station inte stängs. I ett framtida scenario är för-
utsättningen att samtliga stationerna är i bruk.

Kollektivtrafik
Goda kollektivtrafikförbindelser och en planering som bidrar till ett för-
stärkt underlag för kollektivtrafiken är viktigt för en långsiktigt hållbar 
utveckling av kommunens bebyggelsestruktur och för ett uthålligt transport-
system.

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ för arbetspendlare 
är det avgörande att resan är snabb och bekväm från start till mål. Ökad tur-
täthet och kortare restid är en viktig del i detta och därför är ett ytterligare 
spår på Bohusbanan en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra de kol-
lektiva förbindelserna. Av betydelse är också att det finns goda möjligheter 
till kombinationsresor med tåg, buss, bil och cykel. Busslinjer till och från 
stationslägen bör ses över, utökas och kompletteras, särskilt för att kunna 
erbjuda goda förbindelser till större arbetsplatser eller viktiga besöksmål. I 
strategiska punkter bör plats för pendlarparkering upplåtas. Utbyggnad av 
cykelvägar till och från stationslägen ska prioriteras liksom cykelparkering i 
direkt anslutning till stationen.

Som förutsättning för utbyggnad i de orter som idag inte nås med buss bör 
sådan kollektivtrafik ordnas. En god turtäthet i busstrafiken ska eftersträvas.
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E6
Tillgången till goda kommunikationer är mycket viktig för utvecklingen av 
näringslivet och för möjligheten att bo och verka i Stenungsund.  Kommu-
nen verkar för nedanstående åtgärder, vilka till vissa delar ingår i överens-
kommelsen inom ramen för ”Nordvästsvenska initiativet”. För samtliga 
åtgärder är ett första steg att det görs en åtgärdsvalsanalys (ÅVS) för den 
aktuella sträckan.

Fullständig trafikplats i Jörlanda
En fullständigt utbyggd trafikplats i den södra kommundelen med på- och 
avfartsramper även från norr, är betydelsefull för tillgängligheten till Jör-
landaområdet. En komplettering av Jörlandamotet skulle även förbättra 
räddningstjänstens insatstider i de södra kommundelarna. Detta är särskilt 
betydelsefullt då Jörlanda pekas ut som ett område för befolkningsutveck-
ling och efterfrågan på bostäder är stor.

Ny trafikplats i Stripplekärr samt i den norra kommundelen
En ny trafikplats på E6:s norra del ger en ökad tillgänglighet till den norra 
kommundelen och utgör en avlastning på väg 160. Den är också en förut-
sättning för en ny fast förbindelse till Orust samt en ny vägsträckning från 
Svenshögen mot Lilla Edet. 

En ny avlastande trafikled för trafiken till och från Ödsmål och Kolhättan 
föreslås utgå från en ny trafikplats norr om Stripplekärr. En sådan led kan 
ta bort en stor del av genomfartstrafiken på Industrivägen genom Stenung-
sund. Den skulle också ge möjligheter för den kemiska industrin att få en 
snabb och säker tillfart från motorvägen. En ny trafikplats skulle också 
underlätta etablering av små och medelstora företag i ett nytt verksamhets-
område öster om väg E6. 

Nya vägmot i Stripplekärr och längst upp i den norra kommundelen skulle 
förbättra räddningstjänstens insatstider och framkomligheten och möjlighe-
ten till omledning vid trafikolyckor. I detta avseende är Stripplekärrsmotet 
viktigast då det även innebär en förbättring för farligt godstransporterna till 
och från industrin.

Övriga åtgärder på infrastrukturen

Åtgärder på väg 160 
En åtgärdsvalsanalys (ÅVS) för väg 160, från Skåpesund på Orust till Stora 
Höga-motet, pågår med syfte att klarlägga brister och behov längs vägsträck-
ningen. Utifrån analysens slutsatser kommer åtgärder som förbättrar situ-
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ationen på väg 160 föreslås och inarbetas i en framtida trafikplan för hela 
kommunen.

Fast förbindelse till Orust
Trafikmängderna till Tjörn och Orust ökar successivt och det är angeläget 
med en ny fast förbindelse från fastlandet till öarna med direkt koppling till 
E6. En utredning görs om en fast förbindelse mellan kommunerna Stenung-
sund och Orust. Utredningen tar upp en broförbindelse från Torskudden 
på fastlandet till Djurnäs udde på Orust, alldeles vid gränsen mot Uddevalla 
kommun. Bron föreslås få en anslutning till väg E6, med en ny trafikplats 
i kommunens norra del och en fortsatt vägsträckning till Svenshögen och 
vidare österut. Detta skulle avlasta väg 160 i hela sin sträckning, minska sår-
barheten på Tjörnbroleden, vid till exempel stopp för olyckor och reparatio-
ner, förbättra möjligheterna till samverkan med räddningstjänsten på Orust, 
samt öka förutsättningarna för tågpendling i kommunens norra del samt för 
boende på Orust, som får en gen förbindelse till tågstationen i Svenshögen. 
På sikt kan det även innebära en större efterfrågan på bostäder i Svenshö-
genområdet. 

Att bron blir utbyggd är avgörande för utvecklingen i de tre STO-kommu-
nerna. Det pågår en samhällsekonomisk analys för bron, vilket tillsammans 
med ÅVS för väg 160 blir viktiga beslutsunderlag. Stenungsunds kommun 
kommer att verka aktivt för att fast förbindelse till Orust kommer med i 
Regional plan 2026.

Planskilda korsningar med Bohusbanan
Planskilda korsningar med järnvägen är av stor betydelse för trafiksituatio-
nen i framförallt centrala Stenungsund och föreslagna åtgärder och priorite-
ringar beskrivs mer utförligt i respektive fördjupning. Behovet av planskilda 
förbindelser kommer att öka i samband med utbyggnad av dubbelspår längs 
Bohusbanan, vilket kommer att göra barriären större, både fysiskt och i form 
av ökad turtäthet. Behovet utgår både från boendes möjlighet att ta sig från 
ena sidan till den andra samt räddningstjänstens krav på kortare insatstider.

Vindbruk
I kommunens vindbruksplan är inriktningen att vindkraftsanläggningar i 
första hand ska lokaliseras till åtta utpekade områden. I områdena finns det 
förutsättningar att etablera grupper av större vindkraftverk. Ett av områdena 
ligger inom utpekat riksintresse för vindbruk. I alla områdena är vindför-
hållandena tillräckligt goda för att vindbruk ska vara ekonomiskt intres-
sant. När det gäller kraftnät och vägar varierar avstånd och tillgänglighet i 
områdena. Det kan utgöra en ekonomisk begränsning eftersom områdena 
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är skogsområden med aktivt skogsbruk. Områdena har delvis värden för 
friluftsliv och rekreation. 

De utpekade områdena är ungefärliga och preliminära och ger en anvisning 
om var det är möjligt och lämpligt att pröva nya vindkraftsanläggningar. 
Om det blir någon utbyggnad beror på markägarnas och vindkraftsbolagens 
intresse av etablering. Avgränsningarna behöver studeras närmare inför en 
eventuell projektering och tillståndsansökan. Nya bostäder bör undvikas 
inom 500 meter från vindbruksområden eller befintliga vindkraftverk.

Vindbruksplanen utgår från att det är vindkraftverk av dagens konventio-
nella typ som kommer att användas. De har horisontell turbin/propelleraxel 
monterad i toppen på ett omkring 100-150 meter högt torn. Totalhöjden 
blir cirka 150-200 meter. Om det blir aktuellt med andra typer eller mycket 
större verk bör nya utredningar göras före prövningen. 

I vindbruksplanen framgår både generella och områdesvisa rekommenda-
tioner som bör följas vid planering av framtida etableringar. Särskild upp-
märksamhet bör ägnas anläggningarnas fysiska intrång med effekter på den 
biologiska mångfalden, på våtmarker och på miljökvalitetsnormer för vatten. 
En förutsättning är att hänsyn tas till skyddsvärda arter samt fladdermöss 
och fåglars rörelser i landskapet.

FORTSATT ARBETE
Kommunikationer & transportinfrastruktur 
Kommunen tar fram en övergripande trafikstrategi för såväl den lokala som 
den övergripande påverkan på trafiksystemet som underlag till framtida pla-
nering och nästkommande översiktsplan. En sådan trafikstrategi bör omfatta 
hela kommunen, och visa på sambandet mellan föreslagen bebyggelseut-
veckling och påverkan på infrastrukturen. På så vis kan den utgöra ett bra 
planeringsunderlag för den fortsatta bebyggelseutvecklingen och underlätta 
kommande detaljplaneläggning. Kommunens Mobilitetsstrategi blir ett bra 
underlag i detta arbete.
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Hänsyn gentemot natur- och    
kulturvärden 
Jordbruk
Odlingsbar mark ska värnas som en viktig samhällsresurs inför framti-
den och så långt möjligt undantas exploatering och fragmentering vid ny 
bebyggelseplanering och etablering av ny infrastruktur. Jordsbruksmar-
ken föreslås därför i huvudsak förbli oexploaterad, med undantag för ett 
begränsat intrång till förmån för kommunens utbyggnad av bostäder. För de 
utbyggnadsområden som ändå föreslås ske på jordbruksmark beskrivs hur 
avvägningen har gjorts och vilka skälen är för att ta jordbruksmark i anspråk, 
i enlighet med 3 kap. 4 § MB. Även bostadsbebyggelse är ett väsentligt sam-
hällsintresse som inte alltid kan tillgodoses på annan mark. 

Det är viktigt att de värdefulla nationella och regionala odlingslandskapen i 
kommunen värnas. Odlingslandskapen är bland annat viktiga för växters och 
djurs förflyttnings- och spridningsmöjligheter. Fragmentering av odlings-
landskapet riskerar att försvåra för detta. 

Det finns ett behov av att bedöma jordbruksmarkens och odlingslandskapets 
värde och utreda i vilken utsträckning den är värdefull för jordbruksproduk-
tion och andra ekosystemtjänster. I samband med detta kan en övergripande 
strategi tas fram för långsiktigt skydd av jordbruksmark.

Skogsbruk 
Skogsbruk är av nationell betydelse. Sådan skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra för 
skogsbruket. Den föreslagna exploateringen bedöms sammantaget förenligt 
med det allmänna intresset.  

Det finns behov av att göra en inventering av befintlig skog utanför 
detaljplan, för att ta fram rutiner för skötseln och därefter eventuella sköt-
selplaner. Kommunen har precis påbörjat detta arbete. 

Skogar i närheten av kommunens tätorter har ett stort värde som strövom-
råden och för rekreation. Bebyggelseutveckling som redovisas i översiktspla-
nen är lokaliserad så att det i många fall finns skogsområden i närheten. 

Fiske och vattenbruk 
Fiske och rekreation vid havet ger en hög livskvalitet för många invånare. 
Kommunen har en avgörande roll i att skydda, varsamt utveckla och tillgäng-
liggöra kusten och inlandsvatten för Stenungsundsbor, nya invånare och ett 

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram 2016
Stenungsunds kommun
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ökat antal besökare. Havet, sjöarna och vattendragen bidrar i det här avse-
endet med ett stort antal ekosystemtjänster som höjer livskvaliteten. Inom 
ramen för arbetet med Fördjupad strukturbild för kustzonen har ett antal 
gemensamma överenskommelser fattats för att säkerställa dessa värden 
längs kusten, vilket beskrivs nedan under rubriken Friluftsliv, turism och 
rekreation.

Grundområden inom djupintervallet 0-6 meter, med undantag för exploate-
rade områden med låg biologisk produktion, har tidigare ansetts vara av rik-
sintresse för fisket. Havs- och vattenmyndigheten har dock beslutat att inte 
längre klassa dessa områden som riksintresse. Det gör dock inte områdena 
mindre värdefulla och bevarandevärda. Kommunen verkar därför i sin pla-
nering för att produktiva grunda havsområden ska skyddas från exploatering 
och åtgärder som negativt påverkar områdenas betydelse som marin miljö. 
Likaså förutsätts att gällande fredningsområden för fisk respekteras. 

Miljökvalitetsnormer för musselvatten anges för Halsefjordens och Hav-
stensfjordens vattensystem, vilket innebär att en rad specifika krav ställs 
på vattenkvaliteten och att utsläpp till dessa områden behöver behandlas 
med särkild noggrannhet. I översiktsplanen föreslås ingen exploatering som 
påverkar de utpekade vattensystemen negativt. I samband med utbyggnad 
förutsätts spillvatten och dagvatten hanteras på ett sådant sätt att ämnen 
som påverkar vattenkvaliteten negativt i berörda fjordar inte belastar dessa. 

Naturvård
En grundläggande utgångspunkt är att skydda värdefulla naturmiljöer, både 
när det gäller naturvärden och värden för boende och besökare. Den före-
slagna bebyggelseutvecklingen har i huvudsak lokaliserats för att undvika 
ingrepp i värdefull natur. I de fall intressen sammanfaller beskrivs avväg-
ningar för varje enskilt utbyggnadsområde. 

Grönområden fyller en viktig funktion, både ur ett ekologiskt och socialt 
perspektiv samt genom deras betydelse för sina ekosystemtjänster. Stenung-
sunds kommun är rikt på olika naturtyper. Det finns ett flackt kustlandskap 
i väster, stora skogs- och vildmarksområden i öster och ett bördigt jord-
brukslandskap. Kommunen rymmer också ett flertal områden med höga 
naturvärden, från Riksintressen och Natura 2000-områden till lokala värden 
utpekade i Naturvårdsprogrammet samt naturminnen och biotopskydd. 
Hänsyn till Riksintressen och Natura 2000-områden redovisas översiktligt 
i separat kapitel längst bak i denna del av översiktsplanen samt mer i detalj 
för respektive fördjupningsområde.
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Svartedalen
I kommunen finns Svartedalen, ett stort opåverkat naturområde med höga 
naturvärden som föreslås förbli oexploaterat, men kompletterat med åtgär-
der som syftar till att öka tillgängligheten och attraktionskraften, utan att 
påverka områdets kvaliteter. Svartedalen beskrivs mer utförligt som ett av 
kommunens fördjupningsområden.

Kusten
En av de kvaliteter som Stenungsunds kommun erbjuder är det kustnära 
läget. Det finns möjligheter till flera fritidsaktiviteter som förutsätter god 
kustvattenkvalitet. Kommunen avser att verka för en utveckling av kom-
munöverskridande samarbete inom marina miljöer och sötvattenmiljöer.

Naturreservat
I Stenungsunds kommun finns tio naturreservat, bildade mellan 1968 och 
2011. Inget av reservaten påverkas av föreslagna utbyggnadsområden eller 
infrastrukturåtgärder i översiktsplanen. Endast i Svartedalen sammanfaller 
naturreservatet med utvecklingsförslag, vilket bedöms vara förenliga mar-
kanspråk eftersom förslagen är helt inriktade mot friluftsliv. Det är dock 
viktigt att sådana åtgärder görs i enlighet med reservatsföreskrifterna.

Naturreservaten beskrivs i del 3, Förutsättningar.

Kulturmiljövård
Kulturmiljöer med betydelse från allmän synpunkt ska så långt det är möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras värden. Hänsyn ska tas 
till kulturmiljön vid beslut om förändringar inom eller i anslutning till de 
områden som är utpekade kulturmiljöer i kulturminnesvårdsprogrammet. 
Programmet behöver dock uppdateras för att det ska kunna utgöra ett 
aktuellt och fullgott kunskapsunderlag för fysisk planering. Kommunens 
kulturminnesvårdsprogram är från 1987. Sedan dess har såväl lagstiftning 
som rådande samhällsperspektiv på kulturmiljö utvecklats, samtidigt som 
fornlämningsbilden har förändrats. 

Inom ramen för Fördjupad strukturbild för kustzonen är kommunerna 
överens om att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel 
i form av miljöer och lämningar kopplade till fiske, fiskberedning, varv och 
båtbyggeri. Det ska också tas fram samstämmiga strategier för förvaltning 
av värdefulla kulturmiljöer med avvägningar mellan bevarande och varsam 
utveckling.

Fördjupad strukturbild för kustzonen

Överenskommelser för framtida planering 
i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
Remissförslag, 2019-02-20

Fördjupad strukturbild 
för kustzonen 
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Friluftsliv, turism och rekreation
I kommunen finns det goda förutsättningar för friluftsliv och en omfattande 
turistnäring. Det gör att de öppna och obebyggda delarna av kustområdet i 
huvudsak föreslås förbli oexploaterade, till förmån för det rörliga friluftsli-
vet. På så sätt blir det attraktiva utflyktsmål för turister, dock med beaktande 
av anspråk från verksamhetsutövare som har behov av att ligga vid vatten. 

För etablering av campingplats bör läge sökas i närheten av E6 eller annan 
lämplig plats innanför kustzonen.

Inom ramen för Fördjupad strukturbild för kustzonen är kommunerna 
överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för 
närrekreation, friluftsliv och turism genom att verka för:

• Förbättrade förbindelser till och från kusten för kollektivt resande och 
genom utveckling av gång- och cykelnätet.

• Ökad tillgänglighet i kustzonens naturområden, till exempel i form av 
längre, sammanhängande och markerade cykelvägar, vandringsleder och 
kajakleder.

• Goda förutsättningar för båtliv med satsning på särskilt utpekade, tillgäng-
liga hamnar där service, infrastruktur och förvaringslösningar möter dagens 
och framtida behov.

• Mindre störningar för friluftsliv och naturmiljö genom utpekande av sär-
skilda hänsynsområden med till exempel begränsningar avseende hastighe-
ter och buller.

• Stöd till initiativ som minskar nerskräpning av hav, stränder och bottnar, 
samt att genomföra regelbunden strandstädning och utveckla avfallshante-
ringen längs kusten.

• Att identifiera och minska fysiska, ekonomiska och kulturella barriärer 
som kan utgöra hinder för olika grupper av människor att uppleva kusten.

• Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker 
nyfikenhet och lockar besökare och boende med olika bakgrund och i olika 
åldersgrupper.
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Tätortsnära rekreation
Det är särskilt angeläget att bevara, utveckla och tillgängliggöra de grönom-
råden som finns i anslutning till tätorterna. Vid förnyelse och förtätning i 
äldre stadsdelar bör stor hänsyn tas, så att kvaliteten och funktionen i dessa 
områden finns kvar så långt det är möjligt. Rekreationsmöjligheterna i Fur-
ufjällsområdet ska stärkas, i synnerhet avseende tillgänglighet från bostäder 
på västra sidan av E6.

FORTSATT ARBETE
Jordbruk
Det finns ett behov av att bedöma jordbruksmarkens och odlingslandskapets 
värde och utreda i vilken utsträckning den är värdefull för jordbruksproduk-
tion och andra ekosystemtjänster. I samband med detta kan en övergripande 
strategi tas fram för långsiktigt skydd av jordbruksmark.

Skogsbruk
Det finns behov av att göra en inventering av befintlig skog utanför 
detaljplan, för att ta fram rutiner för skötseln och därefter eventuella sköt-
selplaner. 

Kulturmiljövård 
Ett nytt kulturmiljöprogram behöver tas fram för att redovisa de kultur-
historiskt värdefulla miljöer som finns och utgöra ett aktuellt och fullgott 
kunskapsunderlag för fysisk planering.

En strategi bör tas fram som redogör för hur dessa värden bör tillgodoses i 
kommande planering samt hur kommunen avser att tillgodose kulturmiljöla-
gens skyddsbestämmelser gällande fornlämningar. 
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Kommunala åtaganden 
Nedan redovisas inriktning för de kommunala åtaganden som har en kopp-
ling till användningen av mark och vatten. Hanteringen av dessa åtaganden 
kan ha en avgörande betydelse för om genomförandet av intentionerna i 
översiktsplanen är förenligt med en hållbar utveckling. 

Färskvattenförsörjning 
För att kunna försörja ett växande Stenungsund enligt Vision 2035 krävs mer 
råvatten och en ökad produktion av färskvatten samt ett förstärkt lednings-
nät. För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att formulera och 
samordna övergripande strategier i en aktuell VA-plan för kommunen.

Stärkt kapacitet
Färskvattenförsörjningen sker idag i huvudsak från Stora Hällungen. För 
att säkra dricksvattenbehovet planeras en sammankoppling med vattenled-
ningsnätet för Kungälvs kommun. Stenungsund kommer att köpa dricks-
vatten från Kungälv, med start 2020. Ett intentionsavtal är skrivet med 
Kungälvs kommun och Kungälv bygger ett nytt vattenverk med kapacitet för 
att även kunna leverera till närliggande kommuner. Stenungsund kommer 
att köpa vatten från Kungälv och sälja vidare till Tjörn, som också har ett 
stort behov av att öka tillgången på dricksvatten. För detta behövs också en 
ny överföringsledning med tillhörande tryckstegring, vilken planeras att tas i 
drift under 2020. 

Den planerade förstärkningen av tillgång till färskvatten förbättrar 
leveranssäkerheten och minskar sårbarheten för störningar inom både 
råvattentillgång, produktion och distribution. Det är även positivt ur bered-
skapssynpunkt då det ger möjligheter till bättre brandpostsystem i de södra 
kommundelarna. 

Det kommer att krävas en del investeringar även i det befintliga ledningsnä-
tet för att kunna försörja samhället med en ny matarledning från Kungälv. 
Nya grövre huvudledningar och sammankoppling av befintliga huvudled-
ningar kommer att behövas. Åtgärderna ger goda möjligheter till en säker 
leverans även i områden som idag ligger perifert, framförallt i södra delar av 
kommunen. 

Även befintliga vattenledningar behöver förnyas och underhållas för att 
minska mängden utläckage av dricksvatten. Behovet ökar i takt med att nya 
områden byggs ut och befolkningsmängden ökar. Det är därför viktiga åtgär-
der för att klara den utbyggnadstakt som föreslås.
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Säkerställd vattenkvalitet
Vattenkvaliteten i kommunens vattentäkt Stora Hällungen kommer att 
säkerställas genom utökat vattenskyddsområdet så att det omfattar hela 
sjöns tillrinningsområde med nya och skärpta skyddsbestämmelser. Inga nya 
tillstånd för grustäktverksamhet ska medges inom tillrinningsområdet.  

Spillvatten
För att kunna rena spillvatten från ett växande Stenungsund enligt Vision 
2035 samtidigt som vattenkvaliteten i hav, sjöar och vattendrag förbättras 
krävs åtgärder på både reningsanläggningar, ledningsnät samt på enskilda 
avlopp. För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att formulera 
och samordna övergripande strategier i en aktuell VA-plan för kommunen. 

Minskade utsläpp
Belastningen av övergödande ämnen till havet ska minska. De högproduktiva 
grunda havsvikarna ska skyddas från påverkan som kan skada produktionen 
i dessa. Det gäller också för sjöar och vattendrag i kommunen. För att säker-
ställa att fastställda miljökvalitetsnormer uppfylls behöver åtgärder vidtas 
på såväl ledningssystem som reningsanläggningar och enskilda avlopp.

Kommunens målsättning innebär bland annat att: 

• försiktighet ska gälla för utbyggnad i områden som inte har en hållbar 
avloppslösning, och där kommunalt avlopp inte planeras att byggas ut 

• ny bebyggelse i anslutning till tätorter och tätbebyggda områden succes-
sivt bör anslutas till kommunalt avlopp

• samordning med befintlig bebyggelse ska eftersträvas.

I samband med förändringar, uppföljningar av inventeringar eller vid konsta-
terade olägenheter ställs krav på förbättring av äldre avlopp som inte upp-
fyller miljöbalkens krav. Prioritering av utbyggnad och anslutningar bestäms 
enligt kommande VA-plan. I arbetet med att ta fram en VA-plan kommer en 
samordning ske och tidplaner presenteras för hur områden skall anslutas 
respektive ha kvar enskilda avlopp. 

Stärkt kapacitet
Även befintliga spillvattenledningar behöver förnyas och underhållas för 
att minska mängden ovidkommamde vatten till ledningssystemet och 
till reningsverken. Behovet ökar i takt med att nya områden byggs ut och 
befolkningsmängden ökar. Det är därför viktiga åtgärder för att klara den 
utbyggnadstakt som föreslås.
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Dagvatten och hantering av skyfall 
Att bygga hållbart för ett framtida klimat med mer och kraftigare nederbörd 
är mycket viktigt för framtiden. Nedan behandlas den kommunala hante-
ringen av dagvatten. Dagvattenanläggningar dimensioneras i de flesta nya 
områden för 10-årsregn och inom centrumbebyggelse för 30-årsregn. Regn 
kraftigare än detta ska genom planerad höjdsättning avledas ytledes. Detta 
behandlas nedan i avsnittet om klimatanpassning.

För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att ta fram en skyfalls-
kartering samt formulera övergripande strategier för hantering av skyfall och 
säkra skydd av byggnader.

Lokalt omhändertagande av dagvatten
Dagvattenhanteringen för ny bebyggelse ska i första hand ordnas genom 
lokalt omhändertagande. Kommunens målsättning för dagvattenhante-
ringen ska följa riktlinjerna i vattendirektivet, vilket förutsätter att:

• dagvattensystemet ska vara dimensionerat enligt branschorganisatio-
nens Svenskt Vattens riktlinjer och anvisningar. Det ska underhållas 
på ett sådant sätt att gällande funktionskrav uppfylls, till exempel med 
avseende på häftig nederbörd där risken för översvämningar ska vara så 
låg som möjligt.

• dagvatten som genereras från större hårdgjorda ytor och inom tätbe-
byggda områden, där man bedömer att risken för förorening av dagvatt-
net är stor, bör renas med lämplig reningsteknik och fördröjas för att 
förhindra fluktuationer i vattendragen.

Avfall
Kommunen avser att arbeta för att utveckla avfallsfrågorna och få en  
resurseffektiv, miljömässig och säker avfallsverksamhet. 

Energi  
Stenungsund har en energikrävande industri som utgör riksintresse för 
industriell produktion. I nuläget är energiförsörjningen sårbar eftersom 
mycket lite egen energi produceras i kommunen. Att säkerställa tillförsel av 
energi är viktigt för att minska industrins sårbarhet och säkerställa en mins-
kad klimatpåverkan.
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Stenungsunds tätort använder spillvärme från den kemiska industrin som 
energikälla till fjärrvärme. Eftersom endast en begränsad del av industrier-
nas spillvärme används finns en god potential till utökning av fjärrvärme-
nätet. En utökning av fjärrvärmenätet bör ske i samband med utbyggnad av 
Stenungsunds tätort. Kommunen bör även verka för utbyggnad av fjärrvärme 
i andra kommundelar. I Stora Höga finns även en fastbränsleanläggning som 
försörjer skolor med värme.

Behovet är stort av att komplettera energiförsörjningen vid effekttoppar. 
Effektbehovet kan idag inte täckas med spillvärmen. Tillskottsenergi fås 
därför från reservkraftverk, eldade med olja eller naturgas. 

En utbyggnad av vindkraft förväntas utgöra ett värdefullt tillskott av förny-
bar energi.

För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att formulera och sam-
ordna övergripande strategier för kommunens energiförsörjning i en aktuell 
energiplan. 

IT-struktur  
Tillgång till bredband och täckning för mobila nätverk är god. Det finns ett 
IT-strukturprogram från år 2012. 

Materialförsörjning 
Med anledning av kommunens utbyggnadsplaner för såväl bebyggelse som 
infrastruktur bör en strategi vad gäller materialförsörjning tas fram. Strate-
gin bör redovisa förutsättningar för befintliga och möjliga bergtäkter ur både 
ett tekniskt perspektiv på produktionen och en bedömning av bland annat 
störningar och transportlogistik. 
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FORTSATT ARBETE
Färskvattenförsörjning och spillvatten
För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att formulera och sam-
ordna övergripande strategier i en aktuell VA-plan för kommunen.

Dagvatten och hantering av skyfall 
För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att ta fram en skyfalls-
kartering samt formulera övergripande strategier för hantering av skyfall och 
säkra skydd av byggnader.

VA-enheten har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenpolicy med syfte 
att formulera riktlinjer för hur dagvattenfrågan ska hanteras i alla skeden 
i samhällsbyggnadsprocessen, från översiktsplaner och detaljplaner till 
bygglov och tillsyn. VA-enheten avser att tillsammans med miljö- och häl-
soskyddsverksamheten, ta fram en dagvattenplan som närmare beskriver 
dagvattensystemet och kommunens policy när det gäller hanteringen av 
dagvatten.

Energi
För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att formulera och sam-
ordna övergripande strategier för kommunens energiförsörjning i en aktuell 
energiplan. Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering 
(1977:439) ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av 
energi. Det är särskilt viktigt för att visa hur energi- och översiktsplanen 
samverkar för att säkerställa att miljö- och klimatpåverkan kan minska i Ste-
nungsund kommun och ta fram strategier för att säkerställa energitillförsel 
till industrin, öka utbyggnaden av fjärvärmenätet samt satsningar på förny-
bar energi som t ex solcellsparker eller biogasanläggningar.

Materialförsörjning 
Med anledning av kommunens utbyggnadsplaner för såväl bebyggelse som 
infrastruktur bör en strategi vad gäller materialförsörjning tas fram.
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Risk och skydd 
Farligt gods
Det finns ett behov av översyn av befintliga leder för farligt gods och ett 
behov av att koncentrera farligt godstransporter till ett fåtal leder. Arbetet 
bör samordnas med framtagande av övergripande trafikstrategi för kommu-
nen.

Flytten av resecentrum söderut är positiv utifrån ett riskperspektiv eftersom 
det i anslutning till nuvarande järnvägs- och busstation sker uppställning 
av järnvägsvagnar med farligt gods. På sikt är det bra om uppställningen av 
järnvägsvagnarna kan ske norr om tätorten och att mark reserveras för detta. 
Mark pekas inte ut i denna översiktsplan eftersom det behöver föregås av 
en lokaliseringsutredning. Den kan med fördel behandlas i samband med en 
översyn av transport av farligt gods. 

Industrin
Arbetet med skyddszoner är mest utvecklat söder om den kemiska industrin. 
Skälet till detta är att där har exploateringstrycket varit störst. Behov finns 
dock av att ha genomarbetade skyddszoner i samtliga väderstreck. Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskaps handbok ”Samhällsplanering och 
riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering”. Kommunen 
bör därför planera för att uppdatera skyddszonen efter riktlinjerna i den nya 
handboken. Planeringen sker då enligt länsstyrelsens riktlinjer ”Riskhante-
ring i detaljplaneprocessen”. 

För utvecklingen av den kemiska industrin i Stenungsund är det viktigt att 
skyddsavstånden är väl definierade och tydligt utpekade. Dessa beskrivs tyd-
ligt i fördjupningarna för Stenungsund, Stenungsön och Ödsmål.

Klimatanpassning 
Klimatanpassning handlar om att planera för ett stabilt samhälle med 
förutsättningar att möta effekterna av ett förändrat klimat. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till de 
klimatförändringar som märks redan idag och till dem som väntar framöver. 
Samtidigt behöver åtgärder vidtas för att begränsa påverkan på klimatet 
genom minskade utsläpp av så kallade växthusgaser. 

Arbete pågår med att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen. 
Klimatanpassningsplanen ska tydliggöra problem och utmaningar som Ste-
nungsunds kommun står inför i frågor rörande klimatanpassning. Planen 
ska peka ut de geografiska områden och de samhällsviktiga funktioner som 
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berörs av ett förändrat klimat samt vilka åtgärder som krävs för att anpassa 
Stenungsund till ett förändrat klimat. Kommunstyrelsen beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en klimatanpassningsplan som ett 
tematiskt tillägg till Översiktsplanen och att projektplanen förlängs till 
2020-12-31 (Dnr: KS 2018/481).

Högre temperaturer

I Stenungsunds kommun finns idag ingen betydande risk för det som kallas 
urbana värmeeffekter och som uppstår i tätbebyggda områden. Det finns 
ändå en risk att det på lång sikt ser  förändringar i klimatet. Vilket innebär 
att det ändå är positivt att planera för öppna vattenytor och sammanhäng-
ande gröna strukturer som kan dämpa värmen i bebyggda miljöer. Det är 
därför viktigt att strategier för en sammanhängande grönstruktur och för 
bevarande av viktiga natur- och grönområden i kommunens orter tas fram.  
Vi planering av exempelvis förskolor, äldreboende men även i offentliga 
miljöer är det också säskillt viktigt att tillgodose och planera för behov  av 
skugga, vindskydd med mera i syfte att säkerställa ett bra loklaklimat. 

Ökad nederbörd
För att kunna hantera ökade nederbördsmängder behöver låglänta områden 
identifieras, liksom innestängda områden som saknar tillräckliga avrinnings-
möjligheter. Det är också viktigt att det i såväl befintlig som ny bebyggelse 
görs plats för vatten att fördröjas, så att inte dagvatten- eller avloppsled-
ningar belastas för hårt vid häftiga skyfall. Alltför snabb avrinning för med 
sig partiklar och föroreningar som leder till försämrad vattenkvalitet hos 
ytvatten.

Ny bebyggelse bör planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid 
en översvämning från minst ett 100-årsregn. Samhällsviktig verksamhet ges 
en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid 
en översvämning, inkklusive framkomlighet till och från verksamheten.

För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att ta fram en skyfalls-
kartering samt formulera övergripande strategier för hantering av skyfall och 
säkra skydd av byggnader. 

Översvämning och risk för ras, skred och erosion
I och med ändrade nederbördsmönster förväntas vattennivåer i sjöar och 
vattendrag öka i slutet och början av året men minska under vår och som-
mar. Mindre vattendrag kan snabbt påverkas av kraftig nederbörd medan ett 
översvämningsförlopp för sjöar är mer långdraget och för havet till stor del 
är kopplat till vindens styrka och riktning. 
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Översvämningsriskerna i Stenungsunds kommun kan, utöver skyfall som 
beskrivs ovan, delas in i fyra kategorier som har olika orsak och behov av 
åtgärder. För den fortsatta planeringen behöver skyfallskartering, risk för 
översvämning och risk för ras och skred hanteras och samordnas i arbetet 
med kommunens klimatanpassningsplan.

En översiktlig stabilitetsutredning har gjort för Stenungsunds kommun 
(MSB 2014). Slutsatserna från den har beskrivits under respektive fördjup-
ningsområde.

Stenungsunds centrum
Stenungsunds centrum är direkt hotat av översvämning och risk för skred 
i samband med höjda havsnivåer och en ökad bebyggelse. Problematiken 
beskrivs närmare i fördjupningskapitlet om utvecklingen i Stenungsunds 
tätort.

Industrin
För industrierna inom riksintresse för industriell produktion är risken för 
översvämning inte lika omfattande som för Stenungsunds centrum. Däre-
mot kan effekterna av en översvämning bli långtgående och ett särskilt fokus 
behövs på hur den industriella produktionen kan skyddas och vattenflöden 
styras bort från dessa verksamheter. Även här finns risk för skred.

Åarna
Åarna och deras dalgångar har en översvämningsproblematik som är kopp-
lad till avrinningsområdet som helhet och där konsekvenserna av en över-
svämning till stor del handlar om en ökad risk för ras och skred.

De låglänta stränderna
Även längs strandlinjen finns risk för skred och erosion och det kan finnas 
anledning att stärka vissa delar av kustlinjen.

Trafikbuller
För att nå det regionala målet om att ett minskat antal personer utsätts för 
bullerstörningar i bostäder och vid uteplatser behövs en översyn av påverkan 
från trafikbuller, industribuller mm, samt en strategi för hur störningarna 
kan minskas.
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Miljökvalitetsnormer
För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen, med stöd av 
miljöbalken, meddelat miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer anger 
föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får överskridas eller under-
skridas. I Stenungsunds kommun finns det miljökvalitetsnormer som rör 
vattenförekomster, musselvatten och utomhusluft. 

Vattenförekomster
I Stenungsunds kommun finns nitton vattenförekomster som meddelats 
miljökvalitetsnormer. För de fyra fjordområdena, Hake fjord, Askeröfjorden, 
Havstensfjorden och Halsefjorden gäller att åtgärder måste vidtas på samt-
liga för att uppnå god ekologisk status till 2027. Även för de tretton vatten-
dragen krävs åtgärder i varierande grad för att de ska uppnå god ekologisk 
status.

De huvudsakliga orsakerna till att vattenförekomster i kommunen inte upp-
når god ekologisk status är för höga halter av näringsämnen från jordbruket 
och/eller fysisk påverkan, t.ex. vandringshinder. Ett stort problem är det 
diffusa markläckaget av kväve från jordbruken. Möjliga åtgärder för minsk-
ning av näringsläckage från jordbruket är bl.a. anpassade skyddszoner där 
det finns en uppenbar risk för erosion, gräsbevuxna skyddszoner längs vat-
tendrag där det inte finns något krav på att växtmaterialet ska skördas, olika 
åtgärder för att minska förlusterna av fosfor vid spridning av stallgödsel eller 
anläggande av fosfordammar och kalkfilterdiken. Stöd från statlig myndighet 
är av betydelse för att genomföra dessa åtgärder.

För vissa vattenförekomster kan åtgärdande av enskilda avlopp som inte 
klarar kraven för normal skyddsnivå vara en möjlig åtgärd för reduktion av 
näringsämnen till vattnet. 

Det behövs en strategi för åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten.

Utomhusluft
Utsläppskällor av luftföroreningar i kommunen är framförallt från fordon-
strafiken. Ingenstans i kommunen överskrids miljökvalitetsnormerna för 
luft. Överskridande sker däremot i Göteborgs stad, vilket gör att kringlig-
gande kommuner med pendlingstrafik och transporter in till Göteborg behö-
ver vara delaktiga i att minska utsläppen från fordonstrafiken.
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Förorenade områden
Kommunen saknar i dagsläget en handlingsplan för det strategiska arbetet 
med förorenade områden. Det behövs en strategi för sanering av förorenade 
områden. I kommunen finns i dag 135 kända potentiellt förorenade områden. 
Det finns även risk för förorening av mark inom områden med pågående 
verksamheter, bland annat inom den kemiska industrin, bilskrotar, ben-
sinstationer, båtuppläggningsplatser med mer.  46 av de 135 områdena har 
riskklassats. Riskklassning innebär att en riskbedömning är gjord utifrån typ 
av verksamhet på platsen, hur länge och under vilka år verksamheten pågått, 
förutsättningar för spridning av föroreningar och vad som finns i omgiv-
ningen som kan påverkas av eventuella föroreningar. Förorenade områden 
delas in i: klass 1 – mycket stor risk, klass 2 – stor risk, klass 3 – måttlig risk 
och klass 4 – liten risk.

Områden med riskklass 1 och 2 ska åtgärdas enligt Naturvårdverket. För 
varje sådant område ställs minst krav på att en förstudie genomförs. Sju 
platser i kommunen har riskklass 1 och 24 områden har riskklass 2. 73 av de 
totalt 135 objekten har ännu ingen riskklass. På vissa (18 stycken) av dessa 
områden bör en riskklassning göras för att kommunen ska kunna avgöra 
riskerna med de potentiellt förorenade områdena. 

Strandskydd
För exploatering inom strandskyddat område krävs att det finns särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18 c §§ MB och att åtgärden inte kan lokaliseras utanför 
strandskyddat område. För de områden som i översiktsplanen pekas ut inom 
strandskydd behöver en sådan bedömning göras inom ramen för arbetet 
med detaljplan.

Om exploatering planeras inom kommunens grundområden behöver marin-
biologiska utredningar göras, bland annat med fokus på ålgräs, som före-
kommer på flera platser utmed kommunens kust och öar.   

FORTSATT ARBETE
Farligt gods
Det finns ett behov av översyn av befintliga leder för farligt gods och ett 
behov av att koncentrera farligt godstransporter till ett fåtal leder. Arbetet 
bör samordnas med framtagande av övergripande trafikstrategi för kommu-
nen.
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Klimatanpassning
Arbete pågår med att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen. 
Klimatanpassningsplanen ska tydliggöra problem och utmaningar som Ste-
nungsunds kommun står inför i frågor rörande klimatanpassning. 

Klimatanpassningsplanen kan även innehålla strategier för en sammanhäng-
ande grönstruktur och för bevarande av viktiga natur- och grönområden i 
kommunens orter tas fram.

För den fortsatta planeringen finns ett stort behov av att ta fram en skyfalls-
kartering samt formulera övergripande strategier för hantering av skyfall och 
säkra skydd av byggnader. 

Geoteknik, översvämning och risk för ras,skred och ersosion
För den fortsatta planeringen behöver skyfallskartering, risk för översväm-
ning och risk för ras och skred hanteras och samordnas i arbetet med kom-
munens klimatanpassningsplan.

En strategi för hur de geotekniska frågorna ska hanteras bör tas fram och 
kartlägga:

• Identifierade områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar 
för försämrad säkerhet med hänsyn till skred och ras i jord och berg, 
erosion, översvämning, områden med begränsad byggbarhet till följd av 
komplicerade geotekniska förhållanden

• Identifiering av områden där det krävs detaljerade geotekniska utred-
ningar inför detaljplanearbetet

• Översiktlig bedömning av hur klimatförändringen kan påverka de geo-
tekniska frågeställningarna.

Strategin bör även omfatta hur de identifierade riskerna inom kommunen 
kan minska eller upphöra samt eventuella restriktioner med hänsyn till 
geotekniska förhållanden. Strategin innebär också att de geotekniska säker-
hetsfrågorna kommer med tidigt i plan- och bygglovsskedet, vilket kan styra 
markanvändningen mot ökad säkerhet och minskade kostnader.

Trafikbuller
För att nå det regionala målet om att ett minskat antal personer utsätts för 
bullerstörningar i bostäder och vid uteplatser behövs en översyn av påver-
kan från trafikbuller, industribuller mm, samt en strategi för hur störning-
arna kan minskas.
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Miljökvalitetsnormer
Det behövs en strategi för åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten.

Förorenade områden
Det behövs en handlingsplan för det strategiska arbetet med sanering av 
förorenade områden. Exempelvis finns behov av att ta fram ett riskområde 
för deponin vid Stripplekärr och de tre hus som ligger nedströms mossen.

Ett annat exempel är att det vid ombyggnation, muddring eller utökning av 
hamnar är viktigt att även sediment undersöks och vid behov saneras. Vid 
ändrad markanvändning i områden där det finns risk för föroreningar som 
även kan ha påverkat sedimenten ska även sediment undersökas och åtgär-
das, även om den planerade användningen av området endast rör platsen på 
land.

Förorenade områden vid Stora Hällungen
Inom nuvarande skyddzon för kommunala dricksvattentäkten Stora Häl-
lungen finns flera potentiellt förorenade områden. Utredning av områdets 
föroreningar bör prioriteras inom det strategiska arbetet med nya vatten-
skyddsföreskrifter och plan för förorenade områden. 

Förändrat klimat
Förändringar i klimatet med stigande havsnivåer innebär att förorenade 
områden som tidigare funnits ovan havsnivån kommer att översvämmas 
och risken för att föroreningar sprids ökar. Därför är förorenade områden i 
nära anslutning till havet viktiga att undersöka och åtgärda. Förändringar i 
klimatet som innebär ökad nederbörd leder till en större utlakning av förore-
ningar och genom ras och ökad erosion ökar risken för spridningar av dessa 
föroreningar.
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Rekommendationer för detaljplan, för-
handsbesked och bygglov 
Plan- och bygglagen ställer krav på att mark som ska användas för bebyg-
gelse är lämplig för ändamålet. Huruvida marken är lämplig prövas antingen 
i detaljplanering eller i prövning av bygglov/förhandsbesked.

Plan- och bygglagen och miljöbalken innehåller krav på vad som ska beaktas 
vid detaljplanering, upprättande av områdesbestämmelser samt prövning av 
förhandsbesked och bygglov. I det här avsnittet redovisas relevanta rekom-
mendationer att beakta vid upprättande av detaljplan och områdesbestäm-
melser samt vid prövning av förhandsbesked och bygglov. Rekommendatio-
nerna ska i flera fall ses som konkretiseringar av föreslagna strategier. 

Allmänna förhållningssätt
Ny spridd bebyggelse utanför detaljplan kan ske i enlighet med bostadsför-
sörjningsprogrammet.

Natur, grönska
Inbjudande och grönskande bostadsmiljöer ska vara en naturlig del mellan 
husen. 

Transportinfrastruktur
Hänsyn ska tas till ett nytt framtida spår på Bohusbanan i anslutning till 
järnvägen, så att det inte tillkommer bebyggelse eller anläggningar som kan 
förhindra en lämplig utbyggnad.

Infrastruktursatsningarna för att stärka E6, inklusive utbyggnaden av avfalls-
ramper, får inte försvåras genom byggnation eller andra åtgärder.

Hantering av spillvatten, dagvatten och avfall  
Det är angeläget att minska närsaltsutsläppen till Natura 2000-områ-
det längs kuststräckan söder om Stenungsund samt vid Stora Askerön. 
Avloppsutsläpp som innebär negativ påverkan på vattenkvaliteten får inte 
tillkomma.

Vid planering av ny bebyggelse ska gemensamma avfallsutrymmen i största 
möjliga mån eftersträvas. 

Ingen bebyggelse/anläggningar av förorenande karaktär får tillkomma inom 
område för hela tillrinningsområdet till vattentäkten Stora Hällungen.
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Kulturmiljö
Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid beslut om förändringar inom eller i 
anslutning till de områden som är utpekade kulturmiljöer i kulturminnes-
vårdsprogrammet.

Hälsa och säkerhet
Hänsyn ska tas intill transporter av farligt gods. 

Vid planläggning eller tillståndsprövning i anslutning till vindkraftverk, 
bergtäkter, bensinstationer, djurstallar, ridanläggningar och motorbana bör 
störningar klarläggas. 

Nya bostäder bör inte tillkomma där det är olämpligt med tanke på omgiv-
ningspåverkan från djurhållning eller där befintligt jordbruk försvåras på 
annat sätt, om det inte har en direkt koppling till jordbruket på platsen.  

I anslutning till ridverksamhet ska Boverkets regler tillämpas.

Radongashalten i ny bebyggelse ska ligga under gällande gränsvärde. Inom 
område med risk för markradon bör en radonutredning genomföras. 

Vid planläggning eller tillståndsprövning inom 200 meter från naturgasled-
ning ska samråd ske med Swedegas AB. 

Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och even-
tuella skyddsåtgärder säkerställs. Framkomligheten till och från planområ-
det bedöms och säkerställs.

Vid framtida detaljplaneläggning och bygglovshantering med mera i när-
heten av anläggningar för energidistribution behöver hänsyn tas till de 
föreskrifter och restriktioner som gäller invid luftledningar och transforma-
torstationer.

I samband med detaljplanering alltid ska det alltid göras en bedömning av 
risken för ras, skred och erosion. 
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Stenungsund och Stenungsön 
Samhället Stenungsund är uppbyggt kring den tunga kemiska industrin. 
Stadsbyggandet har starkt präglats av 1960- och 70-talens planeringsideal. 
Trafikseparerade stadsdelar, avdelade av trafikleder, har lagts till österut 
på ett allt längre avstånd från centrum. Åt norr är bebyggelsen avgränsad 
av storindustrin. Väg E6 avgränsar Stenungsund åt öster. Placeringen av 
centrum med Stenungstorg vid vattnet innebär att många boende har lång 
väg till centrum. Torget med omgivande centrum är tyngdpunkten för ser-
vice. Stenungsunds centrum utgör ett kommersiellt och kulturellt centrum 
för Stenungsundsborna, men även för boende på Tjörn och Orust, och har 
därmed en regional betydelse. Lokala servicecentra med skolor, förskolor 
och närbutiker finns utbyggda i samhällets olika delar. Tätortens olika delar 
är byggda med stora grönområden emellan. Det är en kvalitet i sig men som 
medför en utspriddhet med långa avstånd också mellan delarna. Trafiken till 
de olika områdena matas utifrån via ringleder. Den tunga industrins lokali-
sering norr om samhället ger en kraftig koncentration av arbetsplatser i norr.

Stenungsön är belägen precis väster om Stenungsunds tätort och förbinds 
till fastlandet via en bro. En fast förbindelse till Tjörn, Tjörnbron, går via 
Stenungsön. Ön har en stor andel kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, sär-
skilt på norra delen. 

De norra delarna av Stenungsund och Stenungsön omfattas av skyddszon för 
den kemiska industrin. 

Bebyggelseutveckling 

Nya bostäder planeras i flera olika områden i Stenungsund. I de områden 
som redan finns kommer utbyggnaden att ske genom förtätningar och 
ombyggnader. Det finns också områden för nyexploatering. Stenungsunds 
centrala delar står inför stora samhällsutmaningar. Med de klimatföränd-
ringar som ses redan i dag och de som kan förväntas, ändras förutsättning-
arna för hela samhället. Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga 
för klimateffekter som översvämning och ökade temperaturer. Totalt förvän-
tas Stenungsund kunna utökas med cirka 2000-3000 bostäder på lång sikt, 
varav 1000 kan lokaliseras till centrum. 

Utvecklingen av Stenungsön är inriktad på bevarande och hänsyn gentemot 
naturvärden och friluftslivet och generellt förespråkas försiktighet avseende 
ny bebyggelse, särskilt inom skyddszonen för den kemiska industrin. 

Fördjupningsområden
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Centrala Stenungsund (B14), 
För Stenungsunds centrum har ett planprogram tagits fram, godkänt 2018-
05-03. Stenungsunds centrum ska utvecklas till ett stadsmässigt centrum 
med hållbara transporter. Centralt finns idag stora parkeringsytor som 
successivt kan ersättas med bebyggelse. I framtiden kan här finnas gågator, 
grönska, varierad bebyggelse, resecentrum, förbättrad och mer välutnyttjad 
kontakt med vattnet, samt en bebyggelse med blandade funktioner såsom 
bostäder, verksamheter, kontor och handel för att skapa ett levande cen-
trum. Programmet utgår från att den befintliga stationen flyttas söderut till 
en mer central placering. 

Första etappen i att förverkliga programmet är detaljplan för Stenungsunds 
Resecentrum. Detaljplanen innebär att ett nytt resecentrum i form av 
dockningsterminal mot tågtrafiken med 15 hållplatslägen för buss, terminal-
byggnad med vänthall, kiosk och personalutrymmen kan uppföras väster om 
Bohusbanan. Planeringsförutsättningar som särskilt ska beaktas vid utbygg-
nad av centrum är trafiksituationen, risk för farligt gods, översvämning och 
begränsningar utifrån skydd och störningar från industrin. Framtagen Grön-
plan för centrum ska vara vägledande för fortsatt planering. 

Östra Stenungsund - Hasselbacken (B13) 
Inom östra Stenungsund pågår utveckling genom förtätning och om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse. Området kan även på sikt utvecklas 
med mer blandad bebyggelse då stadsdelen delvis är glest bebyggd. Här är 
lämpligt att komplettera med andra boendeformer än vad som finns idag. I 
Hasselbacken finns två pågående detaljplaner med 40 respektive 400 bostä-
der. Planeringsförutsättningar som särskilt ska beaktas vid förtätning är till-
gång till service, tillgång till offentliga ytor (grönyta och mötesplatser) och 
dagsljusbehov. I områdets norra del ska även risk och störning från industrin 
vägas in. 

Hallerna (B10, B11, B12)
Området Hallerna är lokaliserat cirka tre kilometer söder om Stenungsunds 
centrum. Hallerna har i tidigare översiktlig planering pekats ut som ett stra-
tegiskt viktigt utbyggnadsområde. Hallerna ska byggas ut till en egen stads-
del i Stenungsund med underlag för service i ett stadsdelscentrum. Inom 
området finns flera fina grönområden och stråk som är uppskattade för 
sina rekreativa värden, bland annat naturbetesmarker kring gården Höjden 
som pekas ut i naturvårdsprogrammet. Det är viktigt att de gröna värdena 
beaktas vid planering av ny bebyggelse inom området. Området ska byggas 
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ut successivt och kommer när det är färdigbyggt innefatta cirka 1000–1500 
bostäder, service och en del verksamheter. Hallerna delas in norra, centrala 
och södra Hallerna. 

För Hallerna finns ett program framtaget samt flera detaljplaner antagna. 
Områdena kommer att fortsätta utredas och byggas ut på längre sikt. 

Fråstorp (B9) - OBS, på karta för Stora Höga och Spekeröd
Fråstorp ligger söder om Stenugnstund mellan E6:an och järnvägen. Områ-
det är utpekat för bebyggelse sedan tidigare i ÖP 06, som uppskattar en 
utbyggnad med cirka 50 bostäder. Det är troligt att området kan bebyggas 
tätare och innehålla upp mot 100–200 bostäder. Platsens lämplighet för 
utbyggnad bör övervägas mot tillgång till service och möjlighet till kollek-
tivtrafikförsörjning. Goda förbindelser mellan Fråstorp och Hallerna är en 
förutsättning för utbyggnad, då Fråstorp inte ensamt kan ge underlag för 
nödvändig service. Området utgör ett utredningsområde på längre sikt. 

Planeringsförutsättningar som särskilt ska beaktas i fortsatt planering är 
fornlämningsmiljön och fornminnen, närhet till infrastruktur E6, väg160 
samt järnväg, närhet till kraftledning, närhet till våtmark i norr och skydds-
zon till gasledning i öster.

Munkeröd och Kärr (V6 och V7)
Ny plats för verksamheter föreslås i Munkeröd och Kärr, i anslutning till 
trafikplats Stenungsundsmotet vid E6.

Området i Kärr ligger inom skyddsområde F där hänsyn måste tas till riskas-
pekterna från industrin. För området i Munkeröd är riskaspekterna oklara 
och bör utredas i samband med fortsatt planering.

Väster om E6 (V9, V10)
Inom området av riksintresse för industriell produktion finns sedan tidigare 
planlagd obebyggd mark i anslutning till respektive anläggning för industrins 
utvecklingsmöjligheter samt en del mark som kan planläggas. Hela området 
väster om väg E6 avsätts för industrins nuvarande och framtida behov. Pla-
neringsförutsättningar som särskilt ska beaktas är området med värdefull 
kulturmiljö samt området kring Stenunge å som pekas ut i naturmiljöpro-
grammet. 

Kärreberg och Järnblästen - Stripplekärr (V11) OBS, utanför karta!
Område öster om väg E6 mellan Kärreberg och Järnblästen föreslås för 
småindustri och verksamheter av mer småskalig karaktär. Området har god 
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exponering intill motorvägen och redovisas som utredningsområde för verk-
samheter på lång sikt. 

Trafikförsörjningen föreslås ske via en ny trafikplats på E6, norr om Stripp-
lekärr. Kommunen kommer tillsammans med industrin och Trafikverket att 
arbeta för denna trafikplats. Från trafikplatsen kan trafiken till Ödsmål och 
Kolhättan ledas via en ny väg (delvis samlokaliserad med befintlig) i indu-
striområdets norra del. För att inte riskera konflikter mellan Perstorp-Oxos 
skyddsområde och den föreslagna vägen visas också en alternativ vägdrag-
ning som i huvudsak förläggs utanför skyddsområdet. Konsekvenserna av 
vägen och lokaliseringen måste studeras vidare.

Mariagården och Västergården 
Området runt Mariagården och Västergården, som är byggnadsminnen, 
utgör en del av det gamla och ursprungliga Stenungsund. Kyrkberget med 
den ursprungliga bebyggelsemiljön runt kapellet har säkrats och omfattas 
av detaljplan med bevarandehänsyn.  Mariagården ligger inom skyddsom-
rådet för industrin vilket gör att det inte är lämpligt att utveckla området 
ytterligare för närrekreation utöver de stigar mm som redan finns. Lämplig 
utveckling av området finns beskrivet i ”Riktlinjer för verksamhet i Stenunge 
by” beslutad av Kommunstyrelsen 2011-05-30. 

Skyddszon och störningszon för industrin 
Möjligheterna för utveckling av Stenungsunds tätort norrut påverkas 
mycket av närheten till den kemiska industrin, som omfattas av riksintresse 
för industriell produktion. Ur säkerhetssynpunkt är det nödvändigt med 
skyddsavstånd mellan den petrokemiska industrin och övriga delar av sam-
hället. För att säkerställa acceptabla risknivåer har gränslinjer tagits fram för 
skyddsavstånd respektive störningsavstånd.

Gränslinjer saknas dock längs kustlinjen i väster och längs E6 i öster.  Skydd-
zoner och störningszoner bör tas fram även här. 

Skyddszonen 
Skyddszonen är belägen mellan riksintresseområdet och skyddslinjen 
(område A, C och E) och avsedd att förhindra att samhällsrisken ökar ytter-
ligare samt att hantera kravet i EG´s Sevesodirektiv om skyddsavstånd till 
Sevesoklassade anläggningar. Skyddslinjens sträckning har sin grund i en 
samlad bedömning av individrisk, samhällsrisk, skyddsavstånd enligt Seveso-
direktivet, Boverkets rekommendationer och det grundläggande syftet med 
industriområdets klassning som riksintresse. Linjens sträckning har även 
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sin grund i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där det finns förutsätt-
ningar för samexistens mellan industri och övriga samhällsintressen.

Riktlinjer för område A, C och E

Inom skyddszonen skall det inte tillkomma bostäder, detaljhandel, eller 
annan besöks- eller personintensiv verksamhet. I EG´s Sevesodirektiv anges 
att ”bostadsområden, byggnader och platser som besöks av allmänheten, 
större transportvägar, rekreationsområden, samt områden med särskilt 
intressant eller känslig natur” inte skall finnas i skyddszonen.

För att säkerställa att de personer som regelbundet vistas i området har god 
kännedom om hur de ska agera om en olycka inträffar ska en områdesspeci-
fik informationsplan arbetas fram.

För område C och E ska en handlingsplan tas fram för ändring av gällande 
detaljplaner inom området.

För norra Stenungsön gäller även att bebyggelse inte får tillkomma utöver 
vad som medges i den gällande detaljplan. Inga nya detaljplaner som möj-
liggör att fler fastigheter bildas får tillkomma. Beviljande av bygglov som 
avviker från planbestämmelserna i syfte att ge möjlighet för fler personer att 
bosätta sig kort- eller långvarigt i området ska ej medges.

Riktlinjer för område F och G

Riskerna inom område F och G har inte utretts på samma sätt som för 
område A-E. Inom områdena skall det inte tillkomma bostäder, detaljhandel, 
eller annan besöks- eller personintensiv verksamhet. I EG´s Sevesodirektiv 
anges att ”bostadsområden, byggnader och platser som besöks av allmän-
heten, större transportvägar, rekreationsområden, samt områden med sär-
skilt intressant eller känslig natur” inte skall finnas i skyddszonen.

Risker och avgränsning för området bör utredas på samma sätt som för 
område A-E.

Störningszonen 
Störningszonen begränsas av den så kallade yttre gränslinjen och har främst 
baserats på den från industrin nattetid ekvivalenta bullernivån på 45 dBA. 
Den yttre gränslinjen utgör en miniminivå då ett flertal störande aspekter 
ej beräknats, t.ex. buller från fackling vid industrin, sedvanliga utsläpp samt 
trafikbuller. I likhet med skyddslinjen har yttre gränslinjens sträckning även 
sin grund i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där det finns förutsätt-
ningar för samexistens mellan industri och övriga samhällsintressen.
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Riktlinjer för område B och D

Inom störningszonen ska inte nya boenden eller störningskänsliga verksam-
heter tillkomma. Mindre störningskänsliga verksamheter som t.ex. industri-
verksamhet, handel och kontor kan dock etableras. Riktlinjer för bygglovgiv-
ning inom områdena ska tas fram.

Farligt gods
Genom Stenungsunds centrum löper Bohusbanan, som är transportled för 
farligt gods till bland annat den kemiska industrin i kommunen. Därför har 
en övergripande riskanalys med avseende på dessa transporter genomförts 
som en del i programarbetet för Stenungsunds centrum. 

I den framtida planeringen måste skyddsåtgärder inom området upp till 150 
meter från järnvägen anpassas till det skydd som krävs för olika användn-
ingsändamål inom området. För att kunna göra detta är det nödvändigt att 
genomföra riskanalyser för detaljplanerna inom programområdet. Använd-
ningen av området bör styras så att antalet personer inom områden närmast 
järnvägen hålls nere. Detta kan antingen göras genom att verksamheter med 
lägre persontäthet placeras närmast järnvägen eller genom en anpassning av 
exploateringsgraden. Skyddsåtgärder kan behövas på byggnaderna. Den mest 
betydande åtgärden är dock en sänkning av hastigheten på tågtransporter 
med farligt gods genom centrala Stenungsund. Vilken åtgärd som slutligen 
genomförs får utredas i den fortsatta planeringen.

Kollektivtrafik och resecentrum
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 § 140 att resecentrum ska place-
ras i centrum. Efter detta beslut har resecentrums ungefärliga placering och 
utsträckning i samråd med Västtrafik pekats ut. Spåret ska ligga kvar i dess 
befintliga läge, och i första utbyggnadsetappen placeras en sidoplattform 
åt väster, mot Göteborgsvägen. Plattformen är 165 meter men ska kunna 
byggas ut till 250 meter. Det möjliga framtida dubbelspåret kommer då pla-
ceras öster om det befintliga spåret, och även vid detta ska en sidoplattform 
kunna byggas på östra sidan. En gång- och cykeltunnel under järnvägen 
rekommenderas som passage i den södra änden, ungefär i Västanvindsgatans 
förlängning.

Det finns även ett behov av att utveckla kollektivtrafiken med fler bussar.

Trafik
Nya bostäder och verksamheter kommer att ge en ökad trafik. Trafiksituatio-
nen i Stenungssund har tidigare utretts i programarbetet för Stenungsund.  
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Åtgärder för Göteborgsvägen kommer att bli nödvändiga, då vägen redan i 
nuläget har nått sin kapacitet. Omvandling av trafikrum till stadsrum behö-
ver ske som en del i att skapa ett attraktivare centrum. 

Utbyggnad av planskilda korsningar med järnvägen är av stor betydelse 
för trafiksituationen i Stenungsund. Kommunen prioriterar i första hand 
en ny planskild korsning vid Nösnäs. Det är också angeläget vid Industri-
vägen-Uddevallavägen. När resecentrum och dubbelspår byggs ut behövs 
också en bro eller tunnel för gång- och cykeltrafik vid centrum.

En genomförbarhetsstudie pågår för att utreda en ny vägdragning från 
Hallerna till trafikplats Stora Höga. Det är en av åtgärderna inom Nordväst-
svenska initiativet och ska bidra till att avlasta väg 160. Kläppleden föreslås 
byggas ut, främst för den kemiska industrins interna behov.

Gång och cykel
Stenungsunds tätort har ett förhållandevis väl utbyggt gång- och cykelvä-
gnät. Det är viktigt att förbättra förutsättningar för gång- och cykeltrafi-
kanter med bland annat nya kopplingar när orten förtätas. För att förkorta 
avstånden mellan centrum och övriga delar behöver dessa bindas samman 
med goda gång- och cykelvägsförbindelser. 

Grön- och blåstruktur
Rekreationsområdena finns antingen utefter vattnet och på Stenungsön, 
eller i skogsområdet Furufjäll öster om motorvägen. Som närrekreations-
områden fungerar också grönområdena inom de olika stadsdelarna. I Nös-
näsområdet finns Stenungsund Arena som är kommunens största motions-
anläggning med ishall, simhall, bastu, motionsrum och idrottshall. Det finns 
även bordtennislokal samt lokaler för judo och brottning. Segelsällskapet 
har sina anläggningar vid brofästet.

Furufjällsområdet reserveras som rekreationsområde. I tidigare planering 
framgår att området ska säkerställas som närströvområde i syfte att kom-
plettera och på sikt ersätta Hallerna i takt med att det byggs ut. Området 
är tätortsnära beläget, öster om E6, inom gång- och cykelavstånd. Området 
nås via tunnel under väg E6. I området finns Friluftsfrämjandets anläggning, 
natur- och kulturstigar samt i dess norra del en motorbana. Området ligger 
inom avrinningsområdet för Norumsåns dalgång som har stora landskapliga 
värden och vacker natur. Området bör utvecklas för fritid och rekreation 
och iordningsställas så att framkomligheten underlättas och tillgängligheten 
ökas för fler att använda området. Området ska i huvudsak hållas obebyggt.
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Bevarande
Fornlämningsområdet i bergspartiet norr om Industrivägen (kulturmiljö 
Doteröd-Holm) säkras och bevaras. 

Grönplan
En grönstrukturplan har utarbetats för att bevara flera grönskande stråk. Ny 
bebyggelse måste ske i balans med natur och grönområden för ett hållbart 
samhälle, vilket stämmer in på kommunens vision 2035 angående det goda 
samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i 
centrum.

Vid förtätning av Stenungsund är det viktigt att värna och bevara gröna mil-
jöer. Vid kompletteringar och förtätningar inom befintliga områden ska stor 
hänsyn tas till grönstrukturen så att de gröna kvaliteterna inte byggs bort. 
Grönområdena kan också fungera som resurs för att ta hand om dagvatten. 
En grönstrukturplan för Stenungsunds har tagits fram och ska vara vägle-
dande i fortsatt planering.

Stenungsön
Den sydvästra delen av Stenungsön utgörs av ett naturreservat samt ingår i 
område av riksintresse för naturvården. Inga nya utbyggnadsområden före-
slås i anslutning till riksintresset. Hela Stenungsön ingår även i riksintresse 
för friluftslivet. En anlagd badplats vid namn Hawaii finns inom natur-
reservatet. Invid bron till fastlandet finns även en större konferens- och 
hotellanläggning. Inom naturreservatet på ön skulle utveckling med fördel 
kunna ske avseende friluftslivet, till exempel leder och stigar för vandring 
och mountainbike. 

Stigande vatten och översvämning
Stora delar av Stenungsund är redan idag utsatt för översvämningsrisk och 
med en pågående höjning av havsnivåerna kommer det bli nödvändigt att 
arbeta med denna problematik i planeringen för den fortsatta centrumut-
vecklingen. Platsen där Stenungsunds centrum är belägen är en gammal 
havsvik som fylldes ut med sprängsten från kraftverket under 1950- och 
60-talen. Byggnaderna i centrum är pålade, medan parkeringsplatserna är 
utsatta för både återkommande vattensamlingar vid högvatten samt pågå-
ende sättningar då sprängstenen sakta sjunker ner i dyn. 

Översvämning
2013 utfördes en kartering av översvämningszoner i Stenungsund, (Sweco 
2013-11-04) som följer länsstyrelsens handbok Stigande vatten. Dokumenten 
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har varit utgångspunkter för planeringen för att minska risker vid framtida 
översvämningar. Vid en stadsutveckling av Stenungsunds centrum behöver 
ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse, även om det vore önskvärt 
att den nya bebyggelsen hamnar på en väsentligt högre höjd än den befint-
liga, i enlighet med anvisningar i Stigande vatten. På sikt kan översvämnings-
barriärer längs kajen anläggas. I kommande detaljplaner ska plats lämnas för 
översvämningsskyddande åtgärder. 

Skyfall
Beräkningar som tagits fram i samband med programmet för centrum visar 
att mycket vatten rinner från de östra delarna av området mot Stenungstorg 
och området öster om Göteborgsvägen via Doterödsvägen. Området kring 
parkeringen och bostadsområdet öster om Göteborgsvägen är instängda 
lågpunkter från vilka vattnet inte kan rinna vidare. Även parkeringen vid 
Stenungstorg är en instängd lågpunkt där vatten ansamlas vid större regn. 

I samband med utveckling av området är det viktigt att säkerställa att 
höjdsättningen tillåter att vatten rinner vidare från området ut mot havet 
och att den förväntade havsnivåhöjningen beaktas. De enda närliggande 
platserna för att avleda skyfallsvatten är norr och söder om köpcentrum, 
vid Sandbergs plats och Kulturhusparken. Dessa är därför prioriterade stråk 
där skyfallsvägen måste säkerställas i planeringen. Kulturhusparken är en 
viktig plats för avledning av skyfallsvatten, men även ett område där vatten 
kan ta sig in vid höga havsnivåer. För att minska risken för översvämning på 
östra sidan av järnvägen bör komplettering med ytterligare trummor under 
banvallen utredas. 

Konsekvenslindring
För att hantera översvämningsrisken går det att använda sig av konsekvens-
lindring så att skadorna av en översvämning reduceras till ett minimum. Ett 
exempel på detta är att bottenvåningen i alla byggnader tål översvämning 
och att de därför innehåller lokaler för kontor, verksamheter och handel 
istället för bostäder samt att underjordiska garage säkras för att inte vatten-
fyllas. 

Vissa gator och platser kan behöva tillåtas att översvämmas. Utryckningsfor-
don måste dock alltid kunna ta sig fram på de viktigare genomfartsgatorna 
och viktiga samhällsfunktioner måste säkerställas. Färdigt golv på byggnader 
bör överstiga översvämningsnivåer samtidigt som man bör beakta att om 
man anlägger byggnader utan att se till att få bort instängt vatten kommer 
översvämningsnivån öka i och med att arealer för översvämning då tas bort. 
Kommunen behöver ta fram ett långsiktigt strategiskt dokument för hur de 
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stigande vattennivåerna ska hanteras. Arbetet med att ta fram en klimatan-
passningsplan har inletts och i den kommer hanteringen av stigande vatten 
ingå. 

Risk för ras och skred
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs kustområdena huvudsakligen av berg i 
dagen och fyllnadsmaterial, medan de inre delarna av området utgörs av 
lågpartier med glacial- och postglacial lera. Sandiga sediment förekommer 
på sluttningarna upp mot bergspartierna. Längs vattendragens nedre lopp 
och utmed kusten förekommer mäktig postglacial lera.

Stenungsund norra
Stora delar av det området i Stenungsund norra som har undersökts i stabili-
tetsutredningen (MSB 2014) har en tillfredställande stabilitet, men det finns 
några områden som kräver vidare utredningar och observationer. Erosions-
processen längs med Stenunge å bör hållas under uppsikt då erosion på sikt 
kan vålla problem i form av förändring av släntgeometri vilket kan utlösa ras 
och skred.

Stenungsund södra
Den övergripande stabiliteten i Stenungsunds södra delar är otillfredsstäl-
lande eller ej tillräckligt utredd och vidare utredningar och observationer av 
erosionsområden krävs.

Doterödsdalen
Stora delar av utredningsområdet Doterödsdalen kan inte klassas som stabilt 
på grund av låga säkerhetsfaktorer och observerad pågående erosion längs 
å-fåran. I anslutning till detta område ligger flertalet hus och infrastruktur, 
därför rekommenderas detta område att prioriteras för vidare utredningar.

Norumsåns dalgång
Övervägande delen av beräknade sektioner i Norumsåns dalgång har säker-
hetsfaktorer lägre än de rekommenderade och kan inte klassas som säkra.
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Stora Höga och Spekeröd
Stora Höga är ett samhälle som har byggts ut kraftigt under senare tid. 
Orten har en järnvägsstation och ligger nära motorvägen med goda kom-
munikationer åt både norr och söder. Det är också nära till bad, båtliv och 
vacker natur vid havet. Läget har gjort Stora Höga till en attraktiv och 
efterfrågad bostadsort. Åt väster mot havet finns stora fritidshusområden 
från 1950- och 60-talen. Dessa har successivt omvandlats och förtätats. Spe-
keröd ligger naturskönt med närhet till Svartedalens naturreservat med sina 
många sjöar och vandringsleder. Bebyggelsen i området ligger idag glest med 
enstaka eller små grupper av hus i en lantlig miljö. I Spekeröd finns även en 
golfbana. 

Stora Högaskolan är en grundskola för årskurserna F-9. Det finns även flera 
förskolor i kommundelen. I Spekeröd finns både förskola och skola för F-6.

Bebyggelseutveckling
I Stora höga har nya planområden tillkommit och byggts ut under senare 
delen av 1900-talet och början av 2000-talet. Den starka tillväxten har bland 
annat inneburit att Stora Högaskolan byggdes 1995. Getskärs båthamn 
byggdes ut 2008. I Stora Höga är endast ett mindre bebyggelseområde utpe-
kat. Ur ett helhetsperspektiv är strategin att utveckla Spekeröds by. Totalt 
kan cirka 300–400 nya bostäder tillkomma på utpekade områden i Stora 
Höga och Spekeröd, där merparten lokaliseras till Spekeröd. Därutöver kan 
mindre förtätningar och kompletteringar prövas i detaljplan. Centrum bör 
fokuseras till ett stråk och bättre koppling mellan Spekeröd och Stora Höga 
bör eftersträvas.

Bostäder vid Vallens idrottsområde (B4)
I södra Stora Höga, i anslutning till Vallens idrottsområde, har en plan för 
cirka 20 nya bostäder i form av gruppbyggda småhus antagits. Området 
omfattas av riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Avvägning 
mot riksintressena har gjorts i detaljplanen. Området bedöms vara färdigut-
byggt.

Västra Stora Höga (B5)
På det före detta campingområdet i västra delen av Stora Höga har en 
detaljplan tagits fram för cirka 120 lägenheter. Området är idag utbyggt. 
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Nordvästra Stora höga (B6)
Ett område som angränsar till befintlig bebyggelse i Stora höga är utpekat 
för utveckling av nya bostäder. Området ligger på nära avstånd till järnvägs-
stationen och det utpekade området för centrumutveckling. Den östra delen 
av området omfattas idag av en äldre byggnadsplan, Getskär – Valeberget, 
och är planlagt som Park. Det västra området ligger inom område för vär-
defullt kulturlandskap. Området berörs också av naturvårdsprogrammet 
med naturvårdsklass 2 för ängs- och betesmark med påtagligt art- och 
biotopvärde. Det utpekade området utgörs idag av öppen jordbruksmark. 
Skäl för ianspråktagande är att området bedöms vara viktigt för Stora Högas 
bostadsförsörjning och är väl lokaliserat med närhet till tågstation och cen-
trum. Området utgör ett utredningsområde på längre sikt, ca 10-20 år, och 
hänsyn gentemot natur- och kulturvärde samt jordbruksmarken ska utredas 
vidare i det fortsatta planeringsarbetet. En utredning som värderar och klas-
sar jordbruksmarken behöver tas fram.

Spekeröds by (B7, B8) 
Spekeröds by utgör ett större område norr och söder om länsväg 650. Ett 
program finns för området som är godkänt i oktober 2013. I området är 
avsikten att utveckla en tätare samhällsbildning runt länsväg 650 och de 
befintliga bebyggelsegrupper som finns i området idag. Ambitionen är att 
det i Spekeröd ska planeras för service för boende och besökare. Med goda 
förutsättningar för boende och rekreation, med närhet till naturen, kol-
lektivtrafik och E6, förväntas cirka 300 bostäder byggas. I och i anslutning 
till Spekeröd avses det även inrymmas verksamheter och småindustri som 
inte är störande för omkringliggande bebyggelse. Flera detaljplaner har 
påbörjats inom området. Området tros kunna byggas ut i en första etapp 
inom en planeringshorisont på 1-10 år. Det utpekade området utgörs idag av 
öppen jordbruksmark. Skäl för ianspråktagande är att området bedöms vara 
viktigt för bostadsförsörjningen i området och är väl lokaliserat med närhet 
till busshållplats som leder vidare till tågstation och centrum i Stora Höga. 
Området ingår i värdefullt kulturlandskap vilket ska beaktas i fortsatt plane-
ring. Närhet till och påverkan på golfbanan bör beaktas. En utredning som 
värderar och klassar jordbruksmarken behöver tas fram.

Stora Höga södra industriområde (V2, V3)
Stora Höga industriområde kring länsväg 574 har vuxit i anslutning till 
trafikplatsen vid motorvägen. Området är detaljplanelagt från motorvägens 
trafikplats i norr till Bråland i söder. Områdena bedöms vara en strategisk 
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fortsättning på befintliga verksamhetsområden. Detaljplan finns framtagen 
för industriutveckling i anslutning till tätorten och befintligt verksamhets-
område, område V3.  Nästa utbyggnadsetapp är V2 söderut. Området pekas 
ut som utredningsområde för verksamheter på lång sikt 10-20 år. Planerings-
förutsättningar som särskilt ska beaktas för V2 är att befintlig gasledning 
löper genom området samt risk för ras och skred i anslutning till Anråseån 
med tillflöden. En utredning som värderar och klassar jordbruksmarken 
behöver tas fram.

Jörlanda-Berg (V4)
För området pågår ett detaljplanearbete för att utveckla ett handelsområde, 
Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter Jörlanda-Berg 
1:66 mfl.  Området är utpekat för att möjliggöra en utbyggnad av befintligt 
verksamhetsområde invid Stora Höga motet. Området berörs också av 
naturvårdsprogrammet med naturvårdsklass 3 för skog och träd med påtag-
ligt artvärde och visst biotopvärde.

Spekeröd (V5) 
Området ligger strategisk i anslutning till E6:an invid Stora höga motet. 
Området pekas ut som utredningsområde för verksamheter på lång sikt 
10-20 år. En utredning som värderar och klassar jordbruksmarken behöver 
tas fram. 

Centrumutveckling Stora Höga
I dag finns livsmedelsbutiker, restauranger, bensinstation, apotek, vårdcen-
tral och klädvaruhus i eller i nära anslutning till centrum i Stora Höga. Redan 
idag finns en viss expansionsmöjlighet för ytterligare centrumverksamheter. 
Centrumutveckling i Stora Höga bör prioriteras genom att förstärka och 
utveckla ett centrumstråk mellan befintlig service och norrut mot järnvägs-
stationen.   

Busshållplatser finns vid skolan och utmed väg 650. Från närbelägna Stora 
Höga går lokal- och expressbussar samt tåg med god trafikering mot Kung-
älv, Göteborg, Stenungsund och Uddevalla. I Stora Höga finns även en 
pendelparkering för bil och cykel. Det finns behov av att utöka antalet pend-
elparkeringsplatser. En ny pendelparkering bör lokaliseras inom området för 
centrumutveckling eller i direkt anslutning till befintlig järnvägsstation. 

Gång och cykel
Ett huvudstråk för gång och cykel finns utbyggt mellan Stora Höga och Jör-
landa utefter länsväg 574 med anslutning norrut mot Stenungsund och öst-
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erut mot Spekeröd. Stråket har anknytning västerut till service och bostäder 
i bebyggelseområdena i Stora Höga. Ett huvudstråk för gång och cykel finns 
även utbyggt längs väg 650, med anslutning mot Stenungsund och Stora 
Höga utefter väg 160 och 574.

Utmed väg 574 saknas gång- och cykelväg på en sträcka. Kommunen och 
Trafikverket planerar att åtgärda detta. En ökad trafiksäkerhet eftersträvas. 
Ett gång- och cykelstråk planeras utefter väg 650 mellan Spekeröd och 
Ucklum, och norrut längs väg 665 och 660 mot Svenshögen. På lång sikt bör 
samtliga tätorter i Stenungsunds kommun byggas samman via utbyggt gång- 
och cykelnät.

Trafik
För att skapa en god koppling mellan Stora Höga och Spekeröd krävs ett 
trafiksäkrare stråk med planskild korsning i motorvägsrondellen för oskyd-
dade trafikanter. 

Konsekvenserna av ett framtida dubbelspår på Bohusbanan ska uppmärk-
sammas vid planeringen av Stora Höga centrum. Ett trafiksäkrare stråk över 
Bohusbanan för oskyddade trafikanter krävs för att skapa en god koppling 
mellan Stora Höga och Spekeröd.

En åtgärdsvalstudie (ÅVS) för väg 160 Stora Höga – Skåpesund är i slut-
fas och bedöms skickas ut på remiss till kommuner mm kring årsskiftet 
(2019/2020).

Pendlingsnod i Spekeröd
För att tillgodose en god kollektivtrafikförsörjning och underlätta för håll-
bart resande bör en kollektivtrafiknod placeras i Spekeröd. I anslutning till 
noden är det en fördel om förutsättningarna utreds för mindre servicetable-
ringar och dylikt. Noden bör ligga i direkt anslutning till befintlig skola. En 
god turtäthet bör eftersträvas västerut mot Stora Höga järnvägsstation och 
österut. 

Grön- och blåstruktur
Anråse ås dalgång och mynningsområde söder om Stora Höga utgör ett vär-
defullt kulturlandskap. Åns mynningsområde är en värdefull kulturmiljö av 
riksintresse. Där finns fornlämningar och kulturmiljön är välbevarad. Land-
skapsavsnittet avgränsar Stora Höga från Jörlanda. 

Anråse ås dalgång och mynningsområde föreslås förbli obebyggt.
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Risk för ras och skred
Längs Anråse å utgörs jorden främst av svämsediment. I övrigt domineras 
området av postglacial lera. 

Ett antal områden längs Anråseån har väldigt låga säkerhetsfaktorer och kan 
därför inte klassas som stabila. Övriga delar av området där bebyggelse och 
vägar förekommer bör också utredas vidare.

Erosionsprocessen längs med Anråseån bör hållas under uppsikt då erosion 
på sikt kan vålla problem i form av förändring av släntgeometri vilket kan 
utlösa ras och skred.
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Jörlanda
Jörlanda har utvecklats från ett litet stationssamhälle mellan Bohusbanan 
och väg 574 till en renodlad bostadsort. Orten är belägen intill järnväg och 
motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder. Det är nära 
till bad, båtliv och vacker natur vid havet. Kyrkebyområdet har byggts ut i 
etapper vilket har förflyttat samhällets mittpunkt åt norr. I Jörlanda centrum 
finns bland annat Jörlandaskolan för årskurserna F-6, flera förskolor, livs-
medelsbutik, restauranger och bageri. 

Bebyggelseutveckling
Övervägande delen av de tätbebyggda områdena omfattas av detaljplaner. I 
området Kvarnhöjden finns detaljplanelagd mark som kan möta en utbygg-
nad av bostäder på kort sikt. En ny etapp i området Kyrkeby, som ligger 
direkt i anslutning till befintlig bebyggelse och i närhet till ortens service, 
bedöms vara en strategisk utveckling av Jörlanda på längre sikt. Inom cen-
trum kan förtätning av verksamheter men även av bostäder ske där så prövas 
lämpligt. Totalt kan cirka 450 nya bostäder tillkomma på utpekade områden 
i Jörlanda. Därutöver kan mindre förtätningar och kompletteringar prövas 
i detaljplan. Förtätning bör prövas i förhållande till befintlig infrastruktur. 
Kompletteringen inom Sävelycke – Timmervik ska ske restriktivt. Ny mark 
för att möta utbyggnad av verksamheter är angeläget, eftersom det råder 
brist på mark för det ändamålet. För att tillgodose behovet innebär det en 
avvägning mot jordbruksintresset. Ett område, Kårtvet, som bedömts vara 
mest lämpligt har pekats ut.  

Sävelycke - Timmervik (B1)
Området Sävelycke - Timmervik är beläget i kommunens södra del cirka 
två till tre kilometer väster om Jörlanda. Området är beläget i kustzonen 
utmed Hakefjorden. Området har under en längre tid successivt inneburit 
en omvandling av den äldre fritidshusbebyggelsen. En plan togs fram som 
vann lagakraft 2000 i syfte att ta ett helhetsgrepp om området. Den med-
ger en omvandling och utbyggnad av totalt cirka 170 helårshus. Det finns 
fortfarande ett behov av att bevaka pågående förtätningstryck och ge förut-
sättningar för bättre infrastruktur. Planeringsförutsättningar som särskilt 
ska beaktas i fortsatt planering är VA-frågor, infrastruktur och mellankom-
munala frågor samt riksintresse för högexploaterad kust, friluftsliv och 
naturvård.
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Kyrkeby (B2)
Ett område är utpekat för blandad bebyggelse på lång sikt 10–20 år. Området 
bedöms ligga strategiskt för att stärka centrumutveckling i anslutning till 
den planerade järnvägsstation. Området är välbeläget nära kollektivtrafik 
och bör reserveras för sådana ändamål som stärker ortens karaktär och sam-
hällsliv och för en bostadsbebyggelse med relativt hög täthet. Sammantaget 
bedöms Kyrkeby kunna utvecklas med cirka 150 nya bostäder. Idag bedrivs 
jordbruk på marken. Ett ianspråktagande av området bedöms vara hållbart 
i syfte att skapa fler kollektivtrafiknära bostäder. Området är utpekat sedan 
tidigare i översiktlig planering, dock har området begränsats i omfattning i 
syfte att ta mindre jordbruksmark i anspråk. En högre täthet bör eftersträ-
vas. En utredning som värderar och klassar jordbruksmarken behöver tas 
fram. 

Kvarnhöjden (B3)
Kvarnhöjden är utpekat sedan tidigare i kommunens översiktliga planering 
som utbyggnadsområde för blandad bebyggelse. Kommunfullmäktige har 
2019 -10 -10 beslutat att anta detaljplanen för Kvarnhöjden. Här möjliggörs 
blandad bebyggelse om cirka 300 bostäder samt en förskola. Kvarnhöjden är 
en viktig förutsättning för att förbättra underlag för service och kollektiv-
trafik i Jörlanda. Kvarnhöjden ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljö, 
naturvård. Avvägning mot riksintressena har gjorts i detaljplanen.

Kårtvet (V1)
Området Kårtvet ligger öster om järnvägen nära Jörlandamotet. På västra 
sidan är befintligt verksamhetsområde i Jörlanda i princip fullt utbyggt, vil-
ket gör att ny mark för verksamheter i Jörlanda är viktigt. Området bedöms 
vara lämpligt då det ligger i anslutning till befintlig infrastruktur och avgrän-
sas i söder av väg 634. Utpekat område utgörs idag av öppen jordbruksmark. 
Skäl för ianspråktagande är att området bedöms vara en viktig resurs i ett 
strategiskt läge mellan Bohusbanan och väg E6 och behövs för att vidare-
utveckla näringslivet i Jörlanda och i hela kommunen. En utredning som 
värderar och klassar jordbruksmarken behöver tas fram.

Centrumutveckling och planerad järnvägsstation
Centrumutveckling bör ske genom förtätning och omvandling. I dagsläget 
går flera fjärrbussar via Jörlanda. Jörlanda är utpekad som en framtida järn-
vägsstation. Konsekvenserna av en utbyggnad av dubbelspår på järnvägen 
måste uppmärksammas i samband med förändrad markanvändning i anslut-
ning till järnvägen. Det finns pendelparkering och cykelparkering i anslut-
ning till fjärrbussarna. Parkeringarna behöver byggas ut. 
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Gång och cykel
Ett gång- och cykelstråk finns utbyggt, från norra delen av samhället, utefter 
länsväg 574 mot Stenungsund och österut mot Spekeröd, längs väg 650.

Generellt behöver gång- och cykelnätet utvecklas i Jörlanda, även över 
järnvägen.  Gång- och cykelnätet planeras att kopplas söderut till Kungälvs 
kommun. På sikt bör samtliga av tätorterna i Stenungsunds kommun byggas 
samman via utbyggt gång- och cykelnät.

Trafik
Trafikplatsen vid Jörlanda föreslås kompletteras så att den blir fullständig, 
med av- och påfart även från norrgående fält. 

Grön- och blåstruktur
De kustnära områdena är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Strand-
området omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet 
ingår också i Natura 2000-området Stenungsundskusten. Strandskydd råder 
för hela strandområdet. 

Jordbruksmarken och det öppna kulturlandskapet utmed Jörlandaån har 
stora värden för såväl jordbruksproduktion som för miljön som helhet och 
bör ges förutsättningar för att bestå på lång sikt. Strandängarna intill Kyr-
keby kile och Källsby kile har stora naturvärden och är av riksintresse. 

Det är av stor betydelse att jordbruksmarken och det öppna kulturlandska-
pet utmed Jörlandaån finns kvar. Området omfattas även av riksintresse för 
naturvård. Ingen ny bebyggelse föreslås i dessa områden.

Risk för ras och skred
Enligt SGU:s jordartskarta består området till största delen av glacial lera. 
Utmed Jörlandaån i de södra delarna av Jörlanda tätort förekommer postgal-
cial lera och svämsediment. I de västra delarna har ån eroderat ner till berg. 
Berg i dagen förekommer även som mindre uppstickande partier i områdets 
östra delar mellan järnvägen och väg E6.

Stabiliteten i Jörlanda kan inte klassas som säker då det förekommer låga 
säkerhetsfaktorer i de beräknade sektionerna, varierande förekomst av ero-
sion längs bäckarna samt områden som inte är tillräckligt utredda.
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Ucklum 
Ucklum är beläget utefter väg 650 (gamla E6) i kommunens nordöstra del. 
Området kring Ucklum är en mycket gammal kulturbygd vilket ett stort 
antal fornlämningar och gamla gårdsbildningar vittnar om. Gårdarna låg 
samlade i byar fram till skiftet år 1837, då bybildningen sprängdes och många 
gårdar placerades långt från den gamla byn. Den nyare bebyggelsen ligger 
huvudsakligen samlad runt väg 650, dels i områdets södra del, dels runt 
kyrkan där också skola och förskola är belägna samt i nordöst i den gamla 
bybildningen Grössbyn. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av enbostadshus 
blandade med serviceanläggningar och mindre verksamheter. 

I Ucklum finns både kommunal och privat förskola, samt grundskola F-3. 
Årskurs 4-6 hänvisas till Spekerödskolan.

Bebyggelseutveckling
1991 byggdes väg 650 (gamla E6) om till motorväg och lokaliserades till ett 
annat läge. Detta gav orten nya möjligheter att utvecklas. I Ucklum finns 
möjlighet att skapa goda och attraktiva boendemiljöer med möjlighet till 
basservice i ett centralt läge. Bebyggelseutvecklingen för Ucklum utgår från 
en strävan efter en sammanhållen bybildning istället för en utspridd bebyg-
gelse. De utredningsområden som pekas ut ligger centralt, som en naturlig 
utveckling och komplettering av byn. Avsikten är att en utbyggnad ska ge 
nödvändigt underlag för skola och annan basservice. Totalt kan cirka 300 
nya bostäder och mindre verksamheter och service tillkomma på utpekade 
områden i Ucklum. Därutöver kan mindre förtätningar och kompletteringar 
prövas i detaljplan. En viktig förutsättning för ny bebyggelse är att samtidigt 
etablera en pendlingsnod för att underlätta för ett hållbart resande.

Riksintresse för naturvård tangerar bebyggelsen i Ucklum och vid ny bebyg-
gelse bör särskild hänsyn tas för att ingen påverkan ska ske på vattenkvalite-
ten i Stora Hällungen.

Utredningsområde (B16, B18, B19)
Områden för blandad bebyggelse för bostäder med inslag av service och 
verksamheter föreslås mellan Grössbyn och Ucklum, sydost om väg 650, 
i Härgusseröd söder om samhället och i området vid Ucklums kyrka. Ett 
område för framtida bostäder pekas ut öster om Härgusseröd. Utrednings-
områdena är förhållandevis omfattande och en avvägning mot  
jordbruksmark och anpassning till kulturlandskap bör göras. 

Planeringsförutsättningar som särskilt ska beaktas är för område B19 påver-
kan på det värdefulla kulturlandskapet och kulturmiljön och för B16 och 18 
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påverkan på naturvården och områdena av naturvårdsklass 1 som överlappar 
föreslagna utbyggnadsområden.

Härgusseröd (B15, B17)
Detaljplan antagen 1990-talet som anger bostadsändamål på östra respektive 
västar sidan om väg 650. Delvis omfattas befintlig bebyggelse, hela området 
har inte byggts ut. Området utgör en möjlig byggnation på kort sikt, 1–10 år. 

Västra Ucklum, Grössbyn (B20)
Detaljplan för bostäder och förskola vann laga kraft 2015. Området ligger i 
nordvästra delen av Ucklums samhälle, med närhet till sjön Stora Hällungen 
och cirka 500 meter nordväst om väg 650 (gamla väg E6).

Härgusseröd (V13)
Tillgänglig planlagd mark för verksamheter finns på området för gamla ben-
sinstationen vid väg 650. 

Gång och cykel
Ett gång- och cykelstråk planeras utefter väg 650 mellan Spekeröd och Uck-
lum, och norrut längs väg 665 och 660 mot Svenshögen. Därefter planeras en 
gång- och cykelväg mellan Måröd och Grösbacke. På lång sikt bör samtliga 
utav tätorterna i Stenungsunds kommun byggas samman via utbyggt gång- 
och cykelnät.

Pendlingsnod
För att tillgodose en god kollektivtrafikförsörjning och underlätta för håll-
bart resande bör en kollektivtrafiknod förläggas till Ucklum. I anslutning 
till noden är det en fördel om förutsättningar för mindre servicetableringar 
och dylikt. Noden bör ligga i direkt anslutning till befintlig skola. Koppling 
norrut mot Ljungskile och Svenshögen samt söderut mot stenungsund, Spe-
keröd och Stora Höga. En god turtäthet bör eftersträvas. 

Grön- och blåstruktur
I Ucklums närhet finns stora naturområden för fritt strövande. Badplats och 
möjlighet till fritidsfiske finns i Stora Hällungen.

Sjön Stora Hällungen är kommunens dricksvattentäkt, och omfattas av 
skyddsområde. Inom skyddsområdet gäller särskilda skyddsföreskrifter. Det 
innebär att inga åtgärder som kan riskera vattenkvaliteten i Stora Hällungen 
får vidtas. Det medför till exempel särskilt krav på enskilda avloppsanlägg-
ningar och dagvattenhanteringen.  Vattenskyddsområde för Stora Hällungen 
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kan i framtiden komma att utökas till hela sjöns tillrinningsområde. Ingen 
föreslagen utbyggnad berör strandskyddat område runt Stora Hällungen.

I Ucklum finns en grundvattentäkt och ett eget vattenverk som försörjer 
orten. Verket har 250 abonnenter anslutna och kapacitet för ytterligare cirka 
40 hushåll. Vattenkapaciteten är således inte tillräcklig för den under pla-
neringsperioden föreslagna utbyggnaden. Reningsverkskapaciteten bedöms 
dock som tillräcklig under de kommande fyra åren. 
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Svenshögen
Svenshögen är beläget på en västersluttning i Bratteforsåns dalgång mot 
Lilla och Stora Hällungen vid kommunens norra gräns. Bohusbanan passerar 
i dalgångens botten i nord–sydlig riktning. Tåget stannar vid Svenshögens 
station. Bebyggelsen i Svenshögen utgörs till största delen av friliggande 
villor från 1960- och 70-talen. Ursprungligen byggdes samhället upp kring 
järnvägen och det stora sjukhuset, Svenshögens sanatorium, som invigdes år 
1911. I hela Svenshögenområdet bor cirka 1 100 personer. 

I Svenshögen finns ingen kommunal skola eller förskola. En privat förskola 
finns. Elever i årskurs F-6 går på Ekenässkolan i Ödsmål.

Bebyggelseutveckling 
Svenshögen bör på sikt kompletteras och utvecklas till ett komplett sam-
hälle med fler bostäder, skola, arbetsplatser och service, med området runt 
järnvägsstationen som ett centrum. Bebyggelseutvecklingen bör ske med 
hänsyn till naturvärden. Områden som pekas ut är kuperade och tillgäng-
lighet samt bra kopplingar till Järnvägsstationen ska prioriteras. Totalt 
kan cirka 450 nya bostäder tillkomma på utpekade områden i Svenshögen. 
Därutöver kan mindre förtätningar och kompletteringars prövas i detaljplan. 
Särskild hänsyn tas för att ingen påverkan ska ske på vattenkvaliteten i Stora 
Hällungen.

Svartehallen och Sågen (B25)
I Svenshögenområdet ligger också ett par äldre fritidshusområden, Sågen 
och Svartehallen. Där har detaljplanerna ändrats så att större boendeytor 
tillåts i samband med att anslutning sker till kommunens vatten- och 
avloppsnät. 

Blandad bebyggelse österut (B26, B27, B28)
Utbyggnadsområden för bostäder föreslås som en naturlig utbyggnad av 
befintlig bebyggelse, öster om landsväg 660. Område B26 överlappas av 
område utpekat i naturvårdsprogrammet med naturvårdsklass 2 och i 
anslutning till B28 finns ett område av naturvårdsklass 3. Planeringsförut-
sättningar som särskilt ska beaktas är naturvärden, terrängförhållanden och 
möjligheten att koppla till befintliga bostadsområden. Även förekomst av 
fornlämningar bör utredas.
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Verksamheter arbetsplatser (V14)
Området mellan landsväg 660 och järnvägen, norr om vattenverket, utreds 
för framtida lämplig användning och arbetsplatser med icke störande verk-
samheter.

Centrumutveckling
Centrumutveckling i Svenshögen föreslås i anslutning till järnvägsstationen. 
En pendelparkering bör lokaliseras inom området för centrumutveckling 
eller i direkt anslutning till befintlig järnvägsstation. Detta blir särskilt ange-
läget i samband med utbyggnad av nytt motorvägsmot i kommunens norra 
del.

Gång och cykel
Gång- och cykelkopplingen inom Svenshögen bör förbättras. På lång sikt bör 
samtliga av tätorterna i Stenungsunds kommun byggas samman via utbyggt 
gång- och cykelnät.

Trafik
Väg 660 har sin sträckning genom Svenshögen. På sikt behöver Svenshögen 
kopplas ihop mot kommungränsen Uddevalla och blivande broförbindelse 
till Orust via väg 658 och 659.

Grön- och blåstruktur
Svenshögen har ett reningsverk med god kapacitet. Orten har eget vatten-
verk med vatten från Stora Hällungen. Efter anslutningen av områdena 
Sågen och Svartehallen beräknas kapaciteten vara fullt utnyttjad. Vatten och 
avlopp behöver byggas ut vid en utbyggnad av Svenshögen.

Sjön Stora Hällungen är kommunens dricksvattentäkt och omfattas av 
skyddsområde. Inom skyddsområdet gäller särskilda skyddsföreskrifter, som 
innebär att inga åtgärder som kan riskera vattenkvaliteten i Stora Hällungen 
får vidtas. Det medför till exempel särskilt krav på enskilda avloppsanlägg-
ningar och dagvattenhanteringen. Vattenskyddsområdet för Stora Hällungen 
planeras att utökas till hela sjöns tillrinningsområde. Nya tillstånd för gru-
stäktverksamhet ska inte medges inom Stora Hällungens tillrinningsområde.
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Risk för ras och skred
Enligt SGU:s jordartskarta förekommer organisk jord utmed sjöarna, medan 
övriga jordlager till största delen består av finsediment, lera och silt. De 
östra delarna utgörs av fastmark, främst berg i dagen med ställvis brant lut-
ning.  

Områden i Svenshögen som undersökts i stabilitetsutredningen (MSB 2014) 
anses vara säkra. Stor erosionsaktivitet har observerats längs å-fåran i de 
centrala delarna av området. Inga vidare utredningar krävs, men det rekom-
menderas att erosionen längs den mindre ån hålls under uppsikt.
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Stora Askerön
Stora Askerön ligger längst västerut i Kommunen, mellan Halsefjorden och 
Askeröfjorden. Fastlandsförbindelsen från Stora Askerön till Stenungsund 
går via landsväg över Lilla Askerön och Orust på väg 160 över broarna från 
Tjörn till Stenungsund. Till Stenungsund är det drygt 3 km sjövägen och 
knappt 20 km landvägen.

Bebyggelsen är en blandning av permanenta bostäder och fritidshus. Antalet 
bostadshus är cirka 100-200 och drygt 80 personer är permanentboende på 
ön. Barnen på Stora Askerön går i grundskola på Tjörn. Gymnasieutbildning 
erbjuds i Stenungsund. Kollektivtrafikförbindelse upprätthålls genom lin-
jetrafik inklusive skolskjuts samt beställningstrafik med taxi under vardagar. 

Kommunal vatten- och avloppsförsörjning saknas. 

Bebyggelseutveckling
Gällande byggnadsplaner medger viss utbyggnad av befintliga områden 
på Stora Askerön. Enstaka nya helårshus har under åren tillkommit efter 
förfrågan och bygglovsprövning i lägen där vatten- och avloppsfrågorna 
kunnat lösas utan belastning på kustvattnet. För att möjliggöra för boende 
och nödvändiga samhällsfunktioner på Stora Askerön även fortsättningsvis 
behöver ett helhetsgrepp tas kring områdets möjlighet till hållbara lösningar 
för vatten och avlopp, grundläggande service och kommunikationer. Detta 
görs lämpligast genom en fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen.

Ytterligare bostadsbyggande med enskilt avlopp kommer att innebära ökad 
belastning av närsalter till recipienten Askeröfjorden i förhållande till nulä-
get. För att klara en total minskning av näringsämnesläckage till fjordarna 
måste även små utsläpp från enskilda avlopp ses över. Idag finns inga planer 
på att bygga ut kommunalt VA till Stora Askerön, vilket slogs fast i Riktlinjer 
För VA Sanering beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-01. Andra mil-
jöekonomiskt hållbara lösningar för avloppshantering bör utredas liksom 
VA-lösningar i samverkan med grannkommunen.

Ytterligare bostadsbyggande innebär också ett ökat utnyttjande av grund-
vattnet för dricksvatten, vilket kan öka risken för saltvatteninträngning med 
förstörda dricksvattentäkter som följd. 

Grön- och blåstruktur
Ön ligger i mellersta Bohusläns inre skärgård och omfattar cirka 6 km². Öns 
norra del täcks av ett sammanhängande barrskogsområde, medan den södra 
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halvan till större delen är uppodlad. Bergen är företrädesvis samlade längs 
öns stränder och kantas, särskilt i södra delen, av hagmarker och lövskog. 

Utveckling av gångstråk nära vattnet runt ön bör utredas, liksom tillgänglig-
het på badplatser och småbåtshamnar. 

Riksintresse och Natura 2000
Halsefjordens vattenområde i norr är ett Natura 2000-område och av rik-
sintresse för naturvården. Det främsta bevarandesyftet för Halsefjorden 
är att bevara ett marint grundområde med rika uppväxtplatser för fisk och 
ryggradslösa djur med stor betydelse för fågellivet. Halsefjorden pekas ut 
som ett av de mest artrika marina grundområdena i Sverige samt ett av de 
fågelrikaste områdena i Bohusläns innerskärgård. Hela Stora Askerön omfat-
tas även av riksintresse för friluftslivet.

Stora delar av Stora Askerön omfattas av ett område av som i naturvårds-
programmet har fått Naturvårdsklass 2. Den södra och centrala delen av ön 
är markerad som naturvärdesobjekt och rymmer flera intressanta biotoper. 
Marken har varit uppodlad sedan lång tid tillbaka och gårdarna Västergård, 
Östergård och Mellangård vittnar ännu om ett småskaligt kustnära jord-
brukslandskap. Vid en fortsatt planering med exempelvis en fördjupad över-
siktsplan bör Naturvärdesprogrammet följas upp och förtydligas.

Vatten och avlopp
Längs Bohuskusten har vattnet i de flesta fjordområden måttlig ekologisk 
status. Undantaget är fjordarna innanför Orust som har otillfredsställande 
status ner till färjeläget vid Kolhättan, alltså även delar av Stenungsunds 
kommun. Den främsta orsaken till sämre status är övergödning. Innanför 
Orust kombineras övergödningen med låg vattenomsättning, vilket förstär-
ker effekten. 

Påvekan från enskilda avlopp på miljökvalitetsnormer är betydande. 
Avloppssituationen runt fjordområdet påverkar även Livsmedelsverkets 
klassning av odlingsområden för musslor och ostron. Utsläpp från enskilda 
avlopp är en faktor som påverkar bedömningen av lämpliga odlingsområden. 
Det behöver tas ett samlat grepp på rening av avlopp och försörjning av 
dricksvatten för hela Stora Askerön. 
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Ödsmål
Ödsmålsområdet har kvaliteter för boende med sitt läge nära både kust och 
inland med natur- och rekreationsområden, som till exempel Galterön vid 
kusten och skogen i öster. Den öst–västliga dalgången utefter Ödsmålsån är 
ett vackert öppet kulturlandskap som föreslås lämnas obebyggt. Den öppna 
dalgången utgör samtidigt en buffert mellan bebyggelsen i Ödsmål och stor-
industrin i söder.

Större delen av Ödsmål ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Mer perifera områden är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp via gemensamhetsanläggningar.

Bebyggelseutveckling
Utgångspunkten är att Ödsmål på sikt ska kunna utvecklas till ett samhälle 
med nya bostäder i olika boendeformer, för att ge tillräckligt underlag för 
basservice i ett lokalt centrum med närbelägna arbetsplatser. Flera stora 
områden pekas ut och totalt uppskattas ca 600 bostäder kunna byggas ut.

En omlokalisering av befintlig fotbollsplan kan ge förtätningsmöjligheter. Ett 
nytt läge för fotbollsplan ska samordnas med skolans verksamhet alternativt 
lokaliseras till lämpligt läge utifrån barns perspektiv. Det är viktigt att risk-
området runt industrin beaktas.

Näs m fl (B21, B22, B23) 
En mer sammanhållen bebyggelsestruktur kan uppnås i Ödsmål om den 
västra och den östra delen av samhället binds ihop. Därför föreslås att en 
del av dalgången norr om kyrkan på sikt bebyggs fram till väg 770 vid skolan.  
Det centralt belägna bebyggelseområdet föreslås kunna innehålla en relativt 
tät bostadsbebyggelse blandad med verksamheter och servicefunktioner för 
att skapa möjlighet till utveckling av en ”bykärna” vid skolan. Väster om väg 
770 i området Starrkärr och öster om vägen i, Apleröd och Stångerås kan 
bostadsgrupper i mer glesa former successivt utvecklas. Marken berör jord-
bruksmark där en värdering och klassning ska utredas.

Västra Berg (B24)
Området utgör en fortsättning på Västra Berg. Området begränsas i öster av 
befintlig kraftledning. Här kan bostadsgrupper i mer glesa former successivt 
utvecklas. I fortsatt planering ska säkerhetsavstånd till kraftledning, värde-
full kulturmiljö och kulturlandskapet särskilt beaktas.
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Ödsmålsdalgången (V12)
En utveckling av det planlagda verksamhetsområdet söder om skolan före-
slås österut i dalgången. En utveckling av verksamhetsområdet bedöms 
klaras under de kommande åren. På längre sikt finns behov av att utreda 
nya lägen för möjlighet att etablera nya verksamhetsområden. Marken 
berör jordbruksmark där en värdering och klassning ska utredas. Därutöver 
behöver markens stabilitetsförhållanden utredas samt värdefull kulturmiljö 
och kulturlandskapet utredas och hanteras. Området ligger helt inom risk-
område för industrin i Stenungsund vilket måste beaktas i den framtida 
planeringen.

Trafik
En säkrare och bättre trafikering av väg 770 i Ödsmål uppnås då en föresla-
gen fast förbindelse med Orust ansluter till motorväg E6. Den nya förbindel-
sen skulle kunna avlasta trafiken från Orust på väg 770, som övergår till att 
bli en lokal landsväg som länkar ihop Ödsmåls olika delar istället för att som 
nu utgöra en barriär. På sikt behöver Ödsmål koppla ihop mot kommun-
gränsen Uddevalla och blivande broförbindelse till Orust och Ödsmål via 
Väg 658 och 659.

Gång och cykel
På sikt bör man planera för en gång- och cykelväg längs med väg 656 mellan 
Ödsmål och Svenshögen. På lång sikt bör samtliga utav tätorterna i Stenung-
sunds kommun byggas samman via utbyggt gång- och cykelnät.

Pendlingsnod
För att tillgodose en god kollektivtrafikförsörjning och underlätta för håll-
bart resande bör en kollektivtrafiknod förläggas till Ödsmål. I anslutning till 
noden är det en fördel om förutsättningarna utreds för mindre servicetable-
ringar och dylikt. Noden bör ligga i anslutning till befintlig skola, i anslutning 
till väg 770 och väg 656. Koppling ska finnas söderut mot Stenungsund och 
norrut mot Uddevalla och även i en förlängning mot Orust. En god turtäthet 
bör eftersträvas. 

Grön- och blåstruktur
En kommunal badplats finns vid Söskär. Övriga badplatser är Grönvik, 
Mjösund, Kolhättan och Råön. Befintlig småbåtshamn med marina föreslås 
kunna utvecklas vid Kolhättan norr om vägen. 

Strandskydd gäller för hela kuststräckans landområde, utom för de planlagda 
bostadsområdena. Strandskydd råder även på båda sidor av Ödsmålsån. Ån 
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är ett ekologiskt känsligt vattendrag och bör skyddas mot åtgärder som kan 
skada vattenområdet.

Skyddszon för industrin 
Möjligheterna för utveckling i Ödsmål begränsas av närheten till den 
kemiska industrin, som är av riksintresse. Område G är skyddszon mot 
industrin med den avgränsning som redovisas i översiktsplanen -06. Inom 
skyddszonen får inte bostäder eller personalintensiv verksamhet tillkomma. 
En precisering av skyddszonen bör göras på samma sätt som för område A-E 
söder om riksintresset.

Risk för ras och skred
Enligt SGU:s jordartskarta består marken i dalgången av postglacial lera, 
ställvis med mäktighet över 20 m. Mot öster överlagras finsedimenten av 
sand. Höjdpartierna norr och söder om Ödsmåls dalgång utgörs av morän 
och berg.

Den övergripande stabiliteten i Ödsmål är inte tillfredställande längs 
med Ödsmålsån och dess biflöden. Stora delar av områdena längs med 
Ödsmålsån och dess biflöde berör inte någon bebyggelse. Där bebyggelse 
eller infrastruktur finns i närheten rekommenderas att vidare undersök-
ningar ska utföras. Erosionsprocessen längs med Ödsmålsån bör hållas 
under uppsikt då erosion på sikt kan vålla problem i form av förändring av 
släntgeometri vilket kan utlösa ras och skred.
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Svartedalen 
Svartedalen är ett naturområde i kommunens östra del. Området omfattas 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt tre Natura 2000-områden. 
Här finns även tre naturreservat. Genom området går Bohusleden där Bot-
tenstugan utgör en central rastplats med vindskydd, toaletter och parkering. 
I området finns såväl sjöar och vattendrag som berg- och hällmarker. Här 
kan ett flertal aktiviteter utövas såsom fiske, vandring, terränglöpning, padd-
ling, naturstudier, svampplockning och bärplockning.

Historiskt sett är området ursprungligen en boplats för torpare som utövade 
ljungbränning. Då bränningen förbjöds tog Hushållningssällskapet över, 
beskogade markerna som övergick till kronoparker i Domänverkets ägor. 
I samband med en planerad utförsäljning av ägorna bildades föreningen 
”Rädda Svartedalens vildmark”. Därefter bildades Svartedalens naturreser-
vat, ett av landets största skogsreservat, av staten i samarbete med kommu-
nerna Stenungsund, Kungälv och Lilla Edet. 

Områdets utveckling
Svartedalen är ett område för rekreation och friluftsliv. Fokus på utveckling 
av området ligger på besöksnäringen och dess behov. Utveckling av tydliga 
entréer till området föreslås vid Bottenstugan via Spekeröd och Ranebo via 
Jörlanda. En utveckling av ett rekreationscentrum vid Bottenstugan skulle 
höja attraktiviteten för den pedagogiska verksamheten och locka och till-
gängliggöra området för nya besökare och turister. Att utveckla leder och 
aktiviteter kopplade till föreningslivet och enstaka evenemang är ytterligare 
möjligheter, liksom framtida behov av lägerlokaler, klubbstugor, logi och så 
vidare.

Krafter i form av föreningar finns för att utveckla Toröds friluftscentral 
avseende utgångspunkt för mountainbiking, terränglöpning, orientering och 
vandring. Bottenstugan – Toröd – Ranebo skulle med fördel kunna knytas 
samman med led för terrängvandring och cykel, en friluftstriangel, som krä-
ver särskild utredning.
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Riksintressen

I detta avsnitt redovisas påverkan på riksintressen och Natura 2000-områ-
den. Påverkan på naturreservat, strandskydd och övriga skyddsobjekt inom 
kommunen beskrivs i kapitlet hänsyn genomtemot natur och kulturvärden. 
Generellt respekterar kommunen ställningstaganden till nu gällande riksin-
tressen och övriga områdesskydd enligt miljöbalken.

Kommunens samlade bedömning av-
seende riksintressen 
Översiktsplanens karaktär såsom vägledande för kommande planeringsin-
satser medför att konsekvenserna av föreslagen mark- och vattenanvänd-
ning/förändringsåtgärder ej fullt ut klarläggs förrän i kommande detaljpla-
ner, prövning av förhandsbesked, bygglov och miljötillståndsprövningar. 

I de få fall där föreslagen bebyggelseutveckling kommer i konflikt med något 
riksintresse förutsätts att påverkan minimeras och att de värden riksintres-
set står för inte skadas.

Inga omfattande ingrepp i de skyddade områdena föreslås i översiktsplanen. 
Eventuella smärre ingrepp i dessa får prövas inom ramen för kommande 
detaljplanering, prövning av förhandsbesked och bygglov. Med utgångspunkt 
i att målsättningen vid kommande plan- och byggaktiviteter är att undvika 
negativ påverkan på riksintressena bedöms ett genomförande av översikts-
planens intentioner sammantaget innebära att riksintressena respekteras 
och att dessa ej skadas respektive försvåras.

Riksintresse naturvård samt Natura 2000-områden
Riksintresse för naturvård regleras i miljöbalkens 3 kapitel 6§. Natur-
vårdsverket ansvarar för att länsstyrelserna och kommunerna har aktuellt 
underlag. I kommunen finns fyra områden som är utpekade som riksintresse 
- Bratteforsån och Stora Hällungen, Stigfjorden–Halsefjorden, Svartedalen 
och Anråsdalen samt Hakefjorden–Marstrandsfjorden–Sälöfjorden.

Varje medlemsland inom EU ska, med utgångspunkt från fågeldirektivet 
(SPA) samt art- och habitatdirektivet (SCI), utse områden av intresse i ett 
europeiskt perspektiv, att ingå i det EU-gemensamma nätverket ”Natura 
2000”. Av 4 kap. 1 och 8 § miljöbalken framgår att alla sådana områden i 
landet är av riksintresse. Länsstyrelsen har tagit fram och antagit beva-
randeplaner för de Natura 2000-områdena som finns i kommunen – Ste-
nungsundskusten, Ranebolund, Svartedalen, Halsefjorden och Svartedalens 
naturskogar.
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Sammantaget bedöms ett genomförande av översiktsplanens intentioner 
inte skada de utpekade riksintressena för naturvård eller de utpekade Natura 
2000-områdena.

Bratteforsån och Stora Hällungen (NRO 14104): 
Riksintresset är ett välbevarat och av förorenade utsläpp föga påverkat vat-
tensystem av mycket stor betydelse för vandringsfisk. Det är ett område med 
rik flora och fauna. 

Riksintresset tangerar bebyggelsen i både Ucklum och Svenshögen och vid 
ny bebyggelse bör särskild hänsyn tas för att ingen påverkan ska ske på vat-
tenkvaliteten i Stora Hällungen.

Stigfjorden–Halsefjorden (NRO 14111): 
Riksintresset utgörs av ett skärgårdslandskap med variationsrik strandlinje 
och en mångfald av öar, kobbar och skär och med grunda vattenområden 
med lerbottnar samt musselbankar. Inom riksintresset finns även två över-
lappande Natura 2000-områden för Halsefjorden, av både gemenskapsin-
tresse enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt fågeldirektivet. 

Inga nya utbyggnadsområden föreslås i anslutning till riksintresset. Det som 
är angeläget är att en översyn av utsläpp från jordbruk och avlopp på Stora 
Askerön kommer till stånd och att utsläppen av närsalter till de grunda vatt-
nen minskar.

Svartedalen och Anråsdalen (NRO 14121): 
Riksintresset består av ett skogslandskap med barrskog, ädellövskog, 
våtmarkskomplex, sjölandskap och vattendrag. Den välbevarade, åldriga 
naturskogen och orördheten i övrigt inom ett så stort område som det här är 
fråga om har få motsvarigheter i Västsverige. Inom riksintresset finns även 
två överlappande Natura 2000-områden, Svartedalens naturskogar med 
skydd enligt habitatdirektivet och Svartedalen med särskilt skyddsområde 
enligt fågeldirektivet samt ett mindre Natura 2000-område i Ranebolund av 
gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet, med äldre ädellövskogar med 
bok och ek.

Inga nya utbyggnadsområden föreslås i anslutning till riksintresset. Före-
slagen utveckling av friluftslivet ska i huvudsak ske i områdets västra delar, 
kring Bohusleden, och på ett sätt så att riksintressets värden inte skadas.
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Hakefjorden–Marstrandsfjorden–Sälöfjorden (NRO 14135): 
Riksintresset utgörs av grundområden med stor betydelse för fiskreproduk-
tion och områden av betydelse för sjöfåglar. Det finns havsstrandängar och 
utmarker, skärgårdslandskap samt odlingslandskap. Inom riksintresset finns 
även Natura 2000-området Stenungsundskusten, ett område av gemenskap-
sintresse enligt habitatdirektivet. Stora grunda havsvikar och sund, ler- och 
sandbottnar samt hällmark.

Utbyggnadsområdena i södra delarna av Stenungsund och Stora Höga tang-
erar riksintresset och ska ske på ett sätt som inte skadar riksintressets vär-
den. Ny bebyggelse bör utföras med särskild hänsyn för att ingen påverkan 
ska ske på vattenkvaliteten i området. 

Riksintresse högexploaterad kust
Området väster om väg E6 (kustzonen) ingår i det område som omfattas av 
bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap, särskilda bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vatten för vissa områden i landet. Enligt 1 § är området i 
sin helhet med hänsyn till natur- och kulturvärdena av riksintresse. Åtgärder 
och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestäm-
melserna utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokalt näringsliv. Enligt 4 § får ingen ny fritidsbebyggelse tillkomma annat än 
som komplettering till befintlig byggelse inom riksintresset. 

I översiktsplanen föreslagen bebyggelseutveckling innebär en utveckling av 
befintliga tätorter och lokalt näringsliv. Ingen ny fritidsbebyggelse föreslås. 
Förutsatt att avvägning mot riksintressena tas vid kommande detaljplane-
ring och prövning av förhandsbesked/bygglov bedöms ett genomförande av 
planens intentioner inte medföra skada på riksintresset.

Riksintresse friluftsliv
Riksintresse för friluftslivet regleras i miljöbalkens 3 kapitel 6§. De områden 
som pekas ut som riksintresse för friluftslivet har stor betydelse för männ-
iskors utevistelse. I kommunen finns tre områden utpekade som riksintresse 
för friluftsliv – Svartedalen, södra Bohusläns kust och Havstensfjorden.

Svartedalen FO 37
Svartedalen har ett strategiskt läge vad gäller tillgänglighet från Göteborgs-
regionen och Bohuskusten. Naturen är varierad och området är ett omtyckt 
utflyktsmål med rika möjligheter till naturstudier, lägerverksamhet, fritids-
fiske, strövande och långvandringar. Här finns vandringsleder, vindskydd och 
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rastplatser. Bohusleden går genom Svartedalen i nord-sydlig riktning.  

Kommunens ambition är att värna och stärka riksintressets kvaliteter. Ett 
genomförande av planens intentioner bedöms därför vara förenliga med 
riksintresset.

Södra Bohusläns kust FO 39
Området är ett av de mest frekventerade friluftsområdena i landet och utgör 
även ett betydande mål för internationell turism. Området är ett utpräglat 
skärgårdslandskap med stor variation, från exponerad ytterskärgård till 
skyddad, ofta lummig innerskärgård. Här finns fjordar och mer eller mindre 
inneslutna vatten av mycket olika karaktär, till exempel Hakefjorden och 
Halsefjorden. Landskapet hyser stora skönhetsvärden. Botaniska, zoologiska 
och geologiska kvalitéer berikar upplevelsen i landskapet och ger tillfällen 
till naturstudier av skiftande slag. Möjligheterna till bad, segling, paddling, 
strövtåg, fritidsfiske mm är mycket stora. I området finns anordningar och 
åtgärder för turism och friluftsliv. 

Bebyggelsen i Stora Höga och Stenungsund gränsar till riksintresset och ny 
bebyggelse ska uppföras på ett sätt som inte skadar riksintressets värden 
och turismens och friluftslivets intressen och framkomlighet. 

Havstensfjorden FO 15
Kännetecknande för Havstensfjorden är de många långgrunda vikarna och 
barrskogsklädda klippbranterna. Området omfattar vattnet och omgivande 
landområden upp till ca 300 meter från strandlinjen. Bra rekreationsmöjlig-
heter med promenadstigar, campingplatser och fina badplatser finns längs 
kusten. För den som kommer längs kusten finns flera naturhamnar och ett 
antal gästhamnar som lämpar sig för övernattning.

Området nyttjas för fritidsfiske från land, båt och av vadande sportfiskare 
utmed stränderna i de grunda områdena. I området bedrivs yrkesfiske av 
några yrkesfiskare i form av ryssjefiske och tinfiske efter ål. Det kan också 
finnas yrkesfiskare som har tillstånd av Fiskeriverket att skrapa efter muss-
lor i området.

Bebyggelsen i Stenungsund och Ödsmål gränsar till riksintresset och en ny 
fast förbindelse mellan Kolhättan och Svanesund ligger i sin helhet inom 
område av riksintresse. Ny bebyggelse eller ny infrastruktur ska uppföras på 
ett sätt som inte skadar riksintressets värden och turismens och friluftsli-
vets intressen och framkomlighet.



98 Hänsyn Stenungsund ÖP2019 Del 1 Förslag - Utställningshandling

H
Ä

N
S

Y
N

Riksintresse kulturmiljö
Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kapitlet 
6 § miljöbalken. Riksintressen för kulturmiljövården ska avspegla landets 
historia. De är mycket varierande till såväl storlek som kulturhistoriskt inne-
håll. I kommunen finns två områden utpekade som riksintresse för kultur-
miljövård – Anrås och Ramsön.

Anrås O 39
Anrås är ett odlingslandskap i kustbygd med bevarade drag i bebyggelse och 
landskap från tiden före laga skiftet, vilka tillsammans med fornlämningar 
och olika kommunikationssystem såsom vattenvägar, landsväg och järnväg 
speglar ett långt utvecklingsförlopp. Värdeskapande är fornlämningar, sten-
hägnader, bykärnan dominerad av framkammarstugor i två våningar och 
landsvägen (bygatan) som ännu går genom byn ner till sjön.

Ett av de utpekade områdena i Stora Höga ligger inom riksintresset för 
Anrås. Detaljplan är redan framtagen och avvägning mot riksintressena har 
gjorts inom ramen för detaljplaneprocessen. 

Riksintressets sydöstra hörn korsas av Bohusbanan som också är av riksin-
tresse. I samband med att den byggs ut behöver hänsyn tas till påverkan på 
kulturmiljön.

Ingen av de övriga delarna av riksintresset påverkas av förslagen i översikts-
planen.

Ramsön O 40
Ramsön är en skärgårdsmiljö med känd bosättning sedan 1500-talet. Bebyg-
gelse bland annat från 1700-talet och ett odlingslandskap präglat av det laga 
skiftet visar hur man levt och verkat på ett mindre strandställe genom att 
kombinera jordbruk och fiske. Värdeskapande i riksintresset är gårdsbebyg-
gelse, ej täckdikade odlingsytor, hägnader, bruksvägar, täljstenbrott, skiffer-
stenbrott, lämningar efter trankokeri samt marknamn. I området ingår även 
stensättningar från bronsålder till äldsta järnålder.

Inga nya utbyggnadsområden föreslås i anslutning till riksintresset och 
ingen påverkan bedöms ske med anledning av förslagen i översiktsplanen.

Riksintresse kommunikationer 
Riksintresse för kommunikationer regleras i miljöbalkens 3 kapitel 8§. I 
kommunen finns flera riksintressen för kommunikationer - Bohusbanan, 
E6 med anslutande vägar till Wallhamn och till den petrokemiska industrin 
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i Stenungsund, farleden upp genom Hakefjorden samt att MSA-ytorna för 
både Landvetter och Trollhättans flygplatser överlappar kommunen.

Järnväg Bohusbanan
Södra Bohusbanan, Uddevalla till Göteborg, är av särskild regional bety-
delse. Hela Bohusbanan används för gods- och persontrafik. Sträckan 
Göteborg-Kville-Uddevalla är elektrifierad och enkelspårig. Arbete med 
kapacitetshöjande åtgärder pågår, främst för att kunna öka turtätheten för 
den regionala persontrafiken. Banan är även viktig för godstrafik till och från 
Stenungsund samt för omledningstrafik. Möjlig framtida utveckling skulle 
kunna innefatta ytterligare kapacitetsförstärkningar och fler pendeltågssta-
tioner. 

Översiktsplanen föreslår kapacitetshöjande åtgärd i form av ett andra spår 
längs med befintlig sträckning samt ny station i Jörlanda. Båda förslagen 
bedöms vara i enlighet med riksintresset. Tillsammans med Kungälv, Orust 
och Tjörn lyfts frågan om utbyggnad av Bohusbanan till ”Regional plan för 
transportinfrastruktur”.

Det är viktigt att försiktighet iakttas för ny bebyggelse eller infrastruktur-
åtgärder i närheten av Bohusbanan. Om så sker bedöms genomförandet av 
översiktsplanens intentioner inte skada riksintresset.

Väg E6 med anslutningar till hamn och industri
Väg E6 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-
T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. E6 
genom Västra Götalands län utgör en viktig väg för långväga resor och trans-
porter. Det är ett viktigt stråk för näringslivets transporter då den bland 
annat är betydelsefull för internationella godstransporter via Göteborgs 
Hamn. Vägen är utpekad som primär transportled för farligt gods. Arbets-
pendlingen är omfattande på sträckan Uddevalla - Göteborg. E6 har också 
stor betydelse för turism- och handelscentra utmed Bohuskusten. 

Väg 160 förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse då den utgör 
anslutning från E6 till Wallhamn som är en utpekad hamn av riksintresse. 

Industrivägen, väg 170, från Stenungsundsmotet till Uddevallavägen, är vik-
tig för transporter till den petrokemiska industrin i Stenungsund. Vägen är 
rekommenderad för transport av farligt gods samt av betydelse vid pendling 
för arbetande i Stenungsund. 

I översiktsplanen föreslås åtgärder kopplade till riksintresset för väg E6, dels 
genom en komplettering av trafikmotet vid Jörlanda och dels genom nya 
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mot vid Stripplekärr och i kommunens norra del. De föreslagna utbyggna-
derna gagnar såväl kommunen som regionen, men måste ske på ett sätt som 
inte påverkar riksintresset negativt. 

Farled
Farleden upp genom Hakefjorden och vidare mot Uddevalla hamn är av rik-
sintresse. Farleden består av två riksintresseområden där det första sträcker 
sig från Hätteberget till Stenungsund och det andra från Stenungsund till 
Uddevalla. 

En ny fast förbindelse mellan Kolhättan och Svanesund skulle korsa riksin-
tresset för farleden och måste utformas på ett sätt som inte skadar riksin-
tressets funktion och framkomlighet för transporter.

Flygplatser
Stenungsunds kommun överlappas av MSA-ytor från flygplatserna i Land-
vetter och Trollhättan. Flygplatsernas MSA-ytor är till för att skydda flygpla-
nens inflygningar till flygplatsen, och täcker i stort sett hela kommunen. 

Ingenting i översiktsplanens förslag bedöms påverka riksintresset för res-
pektive flygplats.

Riksintresse totalförsvaret 
Ett litet hörn av kommunen berörs av stoppområde för höga objekt. Inom 
stoppområdet kan Försvarsmakten inte acceptera att höga objekt uppförs.

Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riks-
intresset negativt. 

Riksintresse industriell produktion 
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för indu-
striell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering kan vara av riksintresse och regleras 
i 3:e kap miljöbalken 8§. Dessa områden ska därför så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som försvårar utnyttjandet av anläggningarna.

Ett av de utpekade områdena av riksintresse för industriell produktion är 
området för kemisk industri i Stenungsund. Stenungsunds kommun har i 
tidigare översiktsplaner gjort en avgränsning av området av riksintresse. 
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Avgränsningen behålls oförändrad i denna översiktsplan.

Skyddszoner och störningszoner har förtydligats i översiktsplanen, vilket 
bedöms på ett tydligare sätt skydda riksintressets värden. Föreslaget nytt 
mot i Stripplekärr bedöms kunna stärka riksintressets värden. Ingen för-
ändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset 
negativt. 

Riksintresse energiproduktion 

Vindkraft
Riksintresset för vindkraft inom Stenungsunds kommun sammanfaller i 
stort sett med vindkraftsområdet i kommunen snordöstra hörn. 

Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riks-
intresset negativt. 

Kraftvärme
Kraftvärmeverket inom industriområde norr om Stenungsund är av riksin-
tresse för energiproduktion kopplat till riksintresset för industriell produk-
tion. Kraftvärmeverket används idag enbart för reservkraft, men kan ha stor 
betydelse vid tillfälliga effekttoppar.

Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan komma att påverka riks-
intresset negativt. 
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Läsanvisning

Kommunen har valt att dela upp innehållet i översikts-
planen i tre delar - en förslagsdel, en hållbarhetsbedöm-
ning och en förutsättningsdel. Uppdelningen innebär 
att det bara är del 1 och 2 som behöver förklaras aktuell 
minst en gång per mandatperiod. Del 3 kan uppdateras 
kontinuerligt. Det innebär sannolikt att översiktsplane-
arbetet underlättas.

Del 1 - Förslag
Här redovisas kommunens politiska vilja när det gäller 
användningen av mark och vatten, bevarande samt för-
hållningssätt till riksintressen och allmänna intressen. 
Här redovisas också rekommendationer för detaljplane-
ring och hantering av förhandsbesked och bygglov.

Del 2 - Hållbarhetsbedömning
Till förslagsdelen hör en hållbarhetsbedömning. Här 
bedöms och beskrivs konsekvenserna av att genomföra 
intentionerna i översiktsplanen. I hållbarhetsbedöm-
ningen ingår den för översiktsplanen obligatoriska miljö-
bedömningen (MKB).

Del 3 - Förutsättningar
Här redovisas lagar, förordningar och andra relevanta 
styrdokument för arbetet med översiktsplanen. Här be-
skrivs också kommunens historiska utveckling och Ste-
nungsund idag, utifrån olika ämnesområden. 

Översiktsplanen består av tre delar varav detta är del 2 - hållbarhets-
bedömning.
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Översiktsplanens övergripande målsättning är att främja en hållbar utveck-
ling. Hållbar utveckling definieras som en utveckling därr dagens behov 
tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgo-
dose sina behov. Hållbar utveckling har tre dimensioner: 

• ekologisk hållbarhet, vilket syftar på ettlångsiktigt bevarande av vatt-
nets, jordens och ekosystemens produktionsförmåga samt minskad på-
verkan på naturen och människans hälsa,

• socialhållbarhet, vilket avser ett långsiktigt stabilt och dynamiskt sam-
hälle där grundläggande mänskliga och demokratiska behov uppfylls 
samt

• ekonomisk hållbarhet, i betydelsen långsiktig hushållning med mänskli-
ga och materiella resurser. 

Samordnad redovisning av konsekvenser
Plan- och bygglagen ställer krav på att de avvägningar som görs i översikts-
planen ska belysas i en konsekvensbeskrivning. Samtidigt ska, enligt miljö-
balken, genomförandet av intentionerna i översiktsplanen antas medföra 
betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas. Denna kan ingå som del i översiktsplanen.

Då samspelet mellan de tre dimensionerna är av avgörande betydelse för 
hur hållbar utveckling kan uppnås redovisas samtliga konsekvenser här i en 
Hållbarhetsbedömning. Det underlättar också en sammanvägning av kon-
sekvenserna som speglar hur rekommenderad utveckling av Stenungsunds 
kommun är förenlig med en hållbar utveckling. 

Hållbarhetsbedömningen ingår som del i översiktsplanen och behandlar dels 
de olika dimensionerna var för sig utifrån sina förutsättningar, dels en sam-
manvägning av hur de tillgodoses i planen. Jämförelse görs med motsvaran-
de utfall i ett nollalternativ. Bedömningen har integrerats i planarbetet. 

Konsekvenser på en övergripande nivå
Då översiktsplanen är av övergripande och vägledande karaktär blir också 
beskrivningen av dess konsekvenser vid ett genomförande övergripande där 
endast de stora dragen behandlas. I vilken mån översiktsplanen intentioner 
kommer att genomföras och på vilket konkret sätt, prövas först i kommande 
detaljplaner. Frågan om betydande miljöpåverkan förutsätts därför bli före-
mål för ny bedömning, knutet till de separata detaljplanerna varvid eventuel-
la miljökonsekvensbeskrivningar får upprättas.

Varför hållbarhets-
bedömning?
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Utifrån det visionära målet för Stenungsund 2035 som det goda samhället 
med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum har 
strategier formats för kommunens bebyggelseutveckling. Med beaktande av 
GR:s strukturbild och K2020 föreslås dels en tillväxt i Stenungsunds tätort 
såsom huvudort i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga 
mindre samhällen, i första hand med syftet att komplettera med bostäder 
och funktioner som bidrar till ett bredare bostadsutbud och närservice. 
Skillnad görs på de orter som kan utvecklas med nya stationsnära bebyggel-
seområden och de orter där bebyggelsen endast föreslås komplettera befint-
ligt utbud och där pendlingsnoder för busstrafiken ska bidra med långsiktigt 
hållbara transportlösningar.

Behovet av förstärkt transportinfrastruktur lyfts, där utbyggnaden av Bo-
husbanan med fler spår liksom tillkomst av nya mot på E6 och fler fasta för-
bindelser med Orust och Tjörn är angelägna, sett såväl i ett kommunalt som 
regionalt perspektiv. 

För närmare analys av bostadsbehov har kommunen upprättat ett bostads-
försörjningsprogram för åren 2017-2020. Det identifierade bostadsbehovet 
och därmed behov av mark för utbyggnad har varit vägledande vid upprät-
tandet av översiktsplanen och dess fördjupningar. 

Översiktsplanens syfte och 
huvudsakliga innehåll
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Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ska översiktsplaner 
alltid kunna antas medföra en betydande påverkan på miljön. Det beror på 
att planen är vägledande i kommande detaljplaner och när man prövar för-
handsbesked/bygglov. Det går inte att utesluta att det blir etableringar av 
verksamheter eller åtgärder som kräver miljötillstånd. Därför kan man inte 
säkert definiera i vilken omfattning översiktsplanen påverkar miljön. Det är 
lämpligt att istället se över behoven av en miljökonsekvensbeskrivning inom 
ramen för kommande detaljplanering. 

Vad som bör göras i översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning är att 
identifiera eventuella miljörisker och risker för människors hälsa och säker-
het, för att riskerna ska kunna tas bort eller minimeras.

Kommunen bedömer att det inte kommer att ge någon betydande miljöpå-
verkan om intentionerna i översiktsplanen genomförs. Det finns dock ändå 
ett krav på att göra en miljökonsekvensbeskrivning som är knuten till över-
siktsplanen. 

Behovsbedömning
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Stenungsund planerar för en fortsatt tillväxt som del av Västra Götalands 
län. Kommunens läge vid kusten, ett växande företagande och goda pend-
lingsmöjligheter, inte minst till Göteborg, är faktorer som bidrar till dess att-
raktivitet. Bebyggelseutvecklingen föreslås fortsatt ske väster om E6 genom 
utbyggnad i såväl centralorten Stenungsund där nytt resecentrum planeras, 
som i befintliga samhällen. Mark redovisas för utveckling av befintlig och ny 
verksamhet. Planerad tillväxt förutsätter en förstärkt transportinfrastruktur. 

Tillväxten ska, enligt kommunens målsättning, ske i riktning mot att skapa 
ett hållbart Stenungsund. För att på denna översiktliga nivå bedöma riskerna 
för betydande miljöpåverkan har, enligt miljöbalken, en miljöbedömning 
gjorts. Härvid har de åtgärder som enskilt eller sammantaget kan påverka 
miljö påtagligt identifierats. I följande tabell redogörs sammanfattningsvis 
för resultatet av miljöbedömningen. 

Sammanfattning

Hushållning med mark och vatten Konsekvenser, påverkan (betydande eller ej)
Stora orörda mark- och vattenområden Viss positiv påverkan (Svartedalen), neutral i övrigt.
Ekologiskt särskilt känsliga områden Ej negativ påverkan. Avgörs i detaljplan och bygglov.
Brukningsvärd jordbruksmark Viss negativ påverkan (anspråk på mark).
Skogsmark betydelsefull för skogsnäringen Neutral
Yrkesfiske, vattenbruk Neutral
Naturvärden, allmän betydelse Osäker till negativ, men ej betydande. Ingen skada på 

riksintressen. Avgörs i detaljplan och bygglov.
Biotopskydd Osäker till neutral. Avgörs i detaljplan och bygglov.
Landskapsbildskydd Neutral
Strandskydd Neutral.
Kulturvärden, allmän betydelse Neutral, ingen skada på riksintressen.
Friluftsliv, allmän betydelse Neutral till positiv (havsnära, Svartedalen).
Värdefulla ämnen, mineraler Osäkert (försiktighet)
Industriell produktion Positiv med stärkt skydd (skyddszoner, utveckling).
Kommunikation Neutral (E6, Bohusbanan, farled). Ingen påverkan på 

riksintresse.
Totalförsvaret Neutral

Geografiska hushållningsregler
Samlade natur- och kulturvärden Viss negativ påverkan, ej betydande. Avvägning mellan 

riksintresse industriell produktion och bevarande.
Samlade natur- och kulturvärden, prioritet 
turism och friluftsliv

Viss negativ påverkan, ej betydande. Avvägning mellan 
riksintresse industriell produktion och bevarande.
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Miljökvalitetsnormer (MKN) Innehålls eller överskrids
Utsläpp till luft MKN innehålls inom kommunen, viss påverkan på över-

skridande i Göteborgs stad. 
Utsläpp till vatten Stort behov av åtgärder, MKN riskerar att överskridas. 
Fiske- och musselvatten MKN innehålls.   
Buller MKN innehålls.

Hälsa och säkerhet Konsekvenser, påverkan
Farligt gods Osäkert, får bevakas i detaljplan och bygglov.
Störningar befintliga verksamheter Viss påverkan men ej betydande (prövas i detaljplan och/

eller miljötillståndsprövning).
Buller (väg, järnväg, flyg) Förutsatt att gällande riktlinjer följs är det ingen risk för 

hälsan. 
Extremt väder Stor osäkerhet. Risk för negativ påverkan. 

Nationella och regionala miljömål Medverkar eller motverkar
Begränsad klimatpåverkan Osäkert, motverkar på kort sikt, medverkar på lång sikt.

Frisk luft Osäkert, motverkar på kort sikt, medverkar på lång sikt.
Giftfri miljö Neutral, avgörs främst i prövning av miljötillstånd.
Ingen övergödning Osäkert. Kan inte styras genom plan- och bygglagen.
Levande sjöar och vattendrag Medverkar förutsatt att föreskrivna åtgärder (Havs- och 

vattenmyndigheten) vidtas. Följs upp.
Grundvatten av god kvalitet Medverkar på lång sikt, avhängigt uppfyllelse av Havs- 

och vattenmyndighetens åtgärdskrav. 
Hav i balans, levande skärgård Medverkar på lång sikt, dito grundvatten ovan.
Myllrande våtmarker Medverkar på lång sikt.
Levande skogar Osäkert
Ett rikt odlingslandskap Medverkar
God bebyggd miljö Medverkar
Ett rikt växt- och djurliv Osäkert till medverkar.

Sammanfattande görs bedömningen att genomförandet av översiktsplanens 
intentioner sannolikt inte kommer att medföra en betydande miljöpåver-
kan. Inte heller kan risker avseende skadlig påverkan på människors hälsa 
och säkerhet befaras. Slutligt prövas detta i kommande planering och till-
ståndsprövning.
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Metod
I miljökonsekvensbeskrivningen har fokus lagts på de åtgärder som rekom-
menderas i översiktsplanens del 1, vilka enskilt eller sammantaget kan befa-
ras medföra betydande miljöpåverkan. Graden av påverkan har huvudsakli-
gen bedömts efter dess geografiska utbredning, dess varaktighet samt dess 
storlek. Effekter som bedöms vara långvariga eller permanenta och som ger 
allvarliga skador har härvid bedömts ge betydande miljöpåverkan. Effekter 
som är kortvariga och ger lindriga skador har inte bedömts ge betydande 
miljöpåverkan. Konsekvenserna har därefter sammanvägts och speglar så de 
kumulativa effekterna i ett övergripande perspektiv. 

Miljökonsekvenserna har relaterats till riksintressen, relevanta nationella 
och regionala miljömål, gällande miljökvalitetsnormer (MKN) samt rele-
vanta hushållningsbestämmelser. Härutöver behandlas separat eventuell 
påverkan på Natura 2000-områden, naturreservat, landskapsbildsskydd, 
strandskydd samt risk- och störningsförhållanden. Konsekvenserna för 
människors hälsa och säkerhet i ett bredare perspektiv redovisas under Soci-
ala konsekvenser.

Vad gäller översiktsplanens förenlighet med nationella och regionala mil-
jömål har bedömts huruvida ett genomförande av översiktsplanens intentio-
ner verkar för eller emot respektive måluppfyllelse alternativt förhåller sig 
neutrala. 

Avgränsning 
Avgränsningen har gjorts utifrån planens syfte och prioriterade planerings-
frågor samt tillgänglig kunskap om befintliga miljöförhållande, såväl positiva 
som negativa. 

Översiktsplanen kan bara ge vägledning inom den egna kommunens yta 
men har ofta ett större geografiskt påverkans- eller influensområde. Som 
exempel kan nämnas föreslagen utbyggnad av Stenungsunds tätort liksom 
tillkomsten av resecentrum här vilket sannolikt genererar mer trafik på den 
mellankommunala kommunikationsstrukturen. Ett annat exempel kan gälla 
det gemensamma naturområdet Svartedalen, en tillgång för såväl boende i 
Stenungsund som i angränsande kommuner. I den mån konsekvenserna för 
dessa av ett genomförande av översiktsplanens intentioner kan definieras 
redovisas detta under respektive ämnesområde nedan. 

Inledning



13UtgångspunkterStenungsund ÖP2019 Del 2 Hållbarhetsbedömning - Utställningshandling

M
IL

JÖ
K

O
N

S
E

K
V

E
N

S
E

R

Alternativ
Översiktsplanen syftar till en långsiktigt hållbar utveckling och eventuella al-
ternativa utformningar av planen sett till detta syfte och rådande planerings-
förutsättningar har succesivt prövats under planarbetets gång. De delbeslut 
om inriktning som fattats gagnar miljöpåverkan i en positiv riktning. Därför 
har alternativa utformningar inte bedömts relevanta eller meningsfulla att 
beskriva. Endast ett nollalternativ har använts som jämförelse vid bedöm-
ningen av konsekvenserna av ett genomförande. Vad gäller konsekvensernas 
påverkan på miljömålen bedöms endast planförslagets genomförande.

Nollalternativet speglar den situation som kan uppstå om de redovisade 
åtgärderna eller verksamheterna inte kommer till utförande eller rekom-
menderade skyddsåtgärder eller hänsyn inte kommer att vidtas. Vägledande 
vid beskrivningen av nollalternativet har också varit kommunens utveckling 
under senare år. 

Förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen i Stenungsunds kommun 
styrs, förutom i kommande detaljplaner, av ett flertal befintliga och kom-
mande regler/riktlinjer/tillstånd och så vidare. Inte minst gäller detta förhåll-
ningssättet till industrin. Nollalternativet skiljer sig därmed inte väsentligt 
från förslaget till översiktsplan. 

Innebörden i nollalternativet tolkas dock översiktligt enligt följande:

• Utan de strategier och tydliga politiska ställningstaganden som föreslås 
i ny översiktsplan kommer sannolikt ny bebyggelse att tillkomma i min-
dre lämpliga lägen och därmed försvåra en hållbar utveckling. Jordbruk-
smark kan i större utsträckning komma att tas i anspråk och bebyggelse 
tillkomma utan tillgång till god kollektivtrafik. Likaså kan en ändamål-
senlig utbyggnad inom föreslagna bebyggelseområden försvåras/hindras. 

• Spridd bebyggelse kan tillkomma såväl väster som öster om E6. 

• Satsningar för förstärkning av transportinfrastruktur och kollektivtrafik, 
såväl på väg som järnväg kan försvåras och samordning av olika sats-
ningar uteblir. 

• Säkerställandet av god status på vattenförekomster hanteras på övergri-
pande nivå av Havs- och vattenmyndigheten för Västerhavet med krav 
på åtgärder knutna till berörda kommuner. Då målsättningens efterlev-
nad ställer krav på såväl mark- och vattenanvändning som omhänderta-
gande av främst spillvatten respektive dagvatten ges något försämrade 
förutsättningar i nollalternativet. Detta gäller såväl befintlig bebyggelse 
som tillkommande.
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• För att främja en hållbar utveckling krävs en helhetssyn och strategier 
vilket uteblir i nollalternativet, som därmed ger något sämre förutsätt-
ningar att nå målet.

Tidshorisont och osäkerhet
Översiktsplanen har endast en vägledande roll för planerad utveckling. I 
ett förändligt samhälle där omvärlden och kommunexterna förhållanden 
påverkar kommunens möjligheter att vilja och kunna agera är långsiktiga 
konsekvenser av specifika fysiska strategier vanskliga att på ett säkert sätt 
överblicka. Ny bebyggelse som kräver satsningar i ny infrastruktur, en till-
växt som är beroende av människors fria val, speglar den osäkerhet vi han-
terar. Inför en osäker framtid är det i hög grad befogat att beakta behovet av 
handlingsfrihet. En väl förberedd och aktiv uppföljning av översiktsplanens 
strategier kan möjliggöra lämpliga korrigeringar av den fysiska utvecklingen 
och därmed bidra till att mildra eventuella negativa miljöeffekter. 
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Miljöbalkens tredje kapitel innehåller Grundläggande bestämmelser för hus-
hållning med mark- och vattenområden. 

Av första paragrafen i plan- och bygglagen framgår det att mark- och vatten-
områden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning. 

Vissa kategorier av områden ska, enligt miljöbalken, så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden eller användning. I det fall 
de utpekats som riksintresse ska de skyddas mot sådana åtgärder.

Översiktsplanens övergripande och rådgivande karaktär medför att den 
eventuella miljöpåverkan som kan förutses i ett övergripande perspektiv 
närmare får analyseras inför ett genomförande och inom ramen för kom-
mande behovsbedömning kopplat till detaljplanering samt vid prövning av 
förhandsbesked och bygglov.

Följande sakområden har bedömts bli berörda av ställningstaganden i över-
siktsplanen och därmed relevanta att redovisa:

• Stora opåverkade mark- och vattenområden,

• Ekologiskt särskilt känsliga områden,

• Brukningsvärd jordbruksmark,

• Skogsmark av betydelse för skogsnäringen,

• Mark- och vattenområden av av betydelse för yrkesfisket eller för vat-
tenbruk,

• Naturvärden,

• Kulturvärden,

• Områden av betydelse för friluftsliv och turism,

• Värdefulla ämnen eller mineraler i mark och vatten,

• Anläggningar för industriell produktion,

• Energiproduktion och distribution,

• Kommunikationer.

Förenlighet med 3:e 
kap. Miljöbalken
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Stora orörda mark- och  
vattenområden
I kommunens sydöstra del ligger Svartedalen, ett större sammanhängande 
skogs- och vildmarksområde. Den välbevarade, åldriga naturskogen och 
orördheten inom ett så stort område som det här är fråga om har få mot-
svarigheter i Västsverige. Svartedalen kan också karaktäriseras som ”tyst” 
område av stor betydelse. I översiktsplanen föreslås endast åtgärder för ut-
veckling av friluftslivet och att de i huvudsak ska ske i områdets västra delar, 
kring Bohusleden, och på ett sätt så att riksintressets värden inte skadas.

Planen - Konsekvenser
Kommunen värderar tillgången till Svartedalen högt, inte minst såsom tyst 
och orört område av vildmarkskaraktär, och delar härigenom statens värde-
ring såsom viktigt område att bevara, opåverkat av exploateringsingrepp. Ett 
genomförande av översiktsplanens intentioner bedöms inte påtagligt påver-
ka områdenas karaktär. 

Dock bör försiktighet och hänsyn till skyddsvärdena iakttas vid åtgärder 
såsom uppförande av byggnader, iordningställande av stigar, skogstransport-
leder och så vidare.

Nollalternativet - Konsekvenser
Konsekvenserna skiljer sig inte nämnvärt från ett plangenomförande. Avsak-
naden av en tydlig politisk inriktning mot ett hänsynsfullt förhållningssätt 
bedöms dock ge något sämre förutsättningar för att säkerställa områdets 
värden.  

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Inom kommunen finns ett flertal utpekade ekologiskt särskilt känsliga 
områden. De utgörs av havsmiljöer, sjöar, vattendrag, våt- och myrmarker, 
ängs- och betesmarker samt ädellövskogar. Områdena utmärks genom sin 
känslighet för påverkan då olämplig sådan kan medföra att värdefulla eko-
system slås ut. 

I kommunens naturvårdsprogram redovisas områdena på en detaljerad nivå. 
I översiktsplanens del 1 redovisas områdena i de fall de sammanfaller med 
eller gränsar till föreslagna utbyggnadsområden eller andra åtgärder.
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Planen - Konsekvenser
Översiktsplanen visar tydligt var det finns risk för påverkan på ekologiskt 
särskilt känslig områden. Eventuella åtgärder som berör utpekade områden 
förutsätts prövas i detaljplan varvid ska eftersträvas att eventuell betydande 
påverkan minimeras. Ett genomförande av översiktsplanens intentioner i ett 
övergripande perspektiv bedöms dock inte medföra skada på de utpekade 
känsliga miljöer. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Eventuella åtgärder bedöms genom prövning i detaljplan alternativt i för-
handsbesked eller bygglov kunna minimeras på motsvarande sätt som vid 
ett genomförande av översiktsplanens intentioner. På motsvarande sätt som 
gäller genomförandet av översiktsplanen bedöms effekterna för miljön bli 
huvudsakligen av likartat slag. Nollalternativet saknar dock den tydlighet 
som finns i översiktsplanens fördjupningar.

Brukningsvärd jordbruksmark 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Hushållningsregeln 
sammanfaller med ett av de nationella miljömålen, nämligen ”Ett rikt od-
lingslandskap” och formuleras på följande sätt: ”Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärde-
na bevaras och stärks”.

Omkring 20% av markområdena i Stenungsunds kommun består av åker el-
ler betesmarker. Jordbruket är småskaligt och de flesta gårdarna har en åke-
rareal mellan 5 – 10 hektar. Kommunens större sammanhängande jordbruks-
områden av betydelse ligger i dalgångarna från kusten inåt land vid Jörlanda/
Kyrkebyn, Anråseåns dalgång, Lerån, utmed gamla väg E6 vid Ucklum och 
vid Jordhammar/Ödsmål.

Under senare år har antalet mjölkgårdar minskat, medan intresset för små-
bruk och att ha en mindre, hobbybaserad djurgård ökar. För många innebär 
möjligheten att bo mitt i ett levande kulturlandskap en viktig faktor för hög 
livskvalitet.
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Planen - Konsekvenser
För att långsiktigt kunna säkra matproduktionen och bevarande av den 
brukningsvärda jorden samt hålla marker öppna, förhindra igenväxning av 
kulturlandskapet och säkra jordbruksmarkens ekosystemtjänster behöver 
lantbruket ha förutsättningar att vara kvar och utvecklas. 

Kommunens inställning generellt är att jordbruket som näring är viktig och 
har i översiktsplanen tydligt lyft upp det som en viktig del av näringslivet. 
Kommunen påtalar även vikten av att bevara det öppna landskapet, en le-
vande landsbygd och möjligheten för närproducerade livsmedel. Ianspråkta-
gande av jordbruksmark bör därför undvikas. 

I de fall nyexploatering ändå föreslås på brukningsvärd jordbruksmark har 
kommunen i anslutning till respektive utbyggnadsområde beskrivit de vä-
sentliga allmänintressen som ligger till grund för att ta marken i anspråk. I 
Stora Höga och Spekeröd handlar det om att komplettera befintlig bebyggel-
se och stärka befintlig tågstation samt förutsättningarna för befintlig service, 
medan det i Jörlanda handlar om att stärka förutsättningarna för en framti-
da tågstation. I Ucklum och Ödsmål är det viktigt att bebyggelsen tillkom-
mer samordnat med förbättrade förutsättningar för busspendling.  

Ianspråktagande av jordbruksmark bedöms vara begränsad i omfattning och 
föreslagna områden har stor betydelse för respektive samhälles utveckling. 
Det är ändå viktigt att i varje enskilt fall använda marken på ett effektivt sätt 
och säkerställa att driften av kringliggande lantbruk inte påverkas negativt. 
Detta görs framförallt i detaljplaneskedet.

För att underlätta fortsatt brukande av odlingsmarken rekommenderas i 
planen också en tillmötesgående inställning till sådan komplettering av be-
byggelse eller anläggningar som gagnar fortsatt jordbruk och djurhållning. 
Ett sådant förhållningssätt kan på sikt stärka jordbrukens utveckling.

Sammantaget och förutsatt att kommunens ställningstagande beaktas 
vid kommande detaljplaneläggning samt prövning av förhandsbesked och 
bygglov, bedöms påverkan på brukningsvärd jordbruksmark inte bli betydan-
de.  

Nollalternativet – Konsekvenser
Nollalternativet saknar dock den tydlighet som finns i översiktsplanens 
fördjupningar samt ett uttalat positivt förhållningssätt gentemot utveckling 
och kompletterande bebyggelse för befintliga jordbruk.
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Skogsmark av betydelse för  
skogsnäringen  
Skogsmarken som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan försvåra rationellt skogsbruk. Skogsmar-
ken har också stor betydelse för rekreation och från naturvårdssynpunkt 
som till exempel i Svartedalen. Skogsbruket regleras framför allt av skogs-
vårdslagen, miljöbalken och kulturmiljölagen.

Planen - Konsekvenser
Skogsmarken utgör cirka 40 % av kommunens yta. Huvuddelen av denna 
ligger i inlandet, öster om väg E6. I översiktsplanen föreslås i huvudsak ex-
ploatering väster om E6.  Exploatering föreslås alltså i mycket begränsad 
omfattning i de områden där skogsbruk bedrivs. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Konsekvenserna av nollalternativet skiljer sig inte nämnvärt från översikts-
planens effekter.

Mark- och vattenområden av betydel-
se för yrkesfisket eller för vattenbruk
Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vat-
tenbruk ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringens bedrivande. Med yrkesfiske avses ett fiske som bedrivs på 
heltid eller som binäring med alla typer av redskap och som utgör en väsent-
lig eller integrerad del av fiskarens försörjning. För sådan kan särskild yrkes-
fiskelicens beviljas. I Stenungsund bedrivs yrkesfiske efter ål med ryssjor. 
Fisket som näring har dock liten betydelse i kommunen. 

Inga riksintressen för fisket finns redovisade inom kommunens kustvatten 
då tidigare riksintresse, grunda mjuka havsbottnar, upphävts av Havs- och 
vattenmyndigheten. Dessa områden har dock stor betydelse för fiskrepro-
duktionen. 

Planen - Konsekvenser
I översiktsplanen understryks vikten av att de högproduktiva grunda havsvi-
karna skyddas från åtgärder som kan skada produktionen i dessa. Skyddade 
riksintressen och Natura 2000-områden där god bevarandestatus ska upp-
nås redovisas tydligt. Vissa grundområden utefter kusten söder om bron till 
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Stenungsön redovisas i översiktsplanen som mycket värdefulla. Härutöver 
redovisas Jordhammarsviken och viken innanför Strandholmen i Ödsmål 
som särskilt värdefulla grundområden. 

Småbåtshamnsutbyggnad som i sig kan påverka marina bottenförhållanden 
bör i första hand ske genom anslutning till befintliga hamnar som redan är 
exploaterade. All utbyggnad av småbåtshamnar förutsätts bli prövad i de-
taljplan och medför tillståndsplikt enligt miljöbalken. Bedömning av even-
tuell betydande miljöpåverkan för sådana åtgärder görs därför i ett senare 
skede av planprocessen.

Inom vissa vattendrag och vattenområden råder fredning av fisk (frednings-
områden). Här gäller särskilda bestämmelser och förbudstider såsom exem-
pelvis nätfiskeförbud. I översiktsplanen föreslås inte åtgärder som påverkar 
nämnda förhållanden. 

I ett översiktligt perspektiv bedöms ett genomförande av översiktsplanen 
sammanvägda intentioner inte påtaglig skada yrkesfiske eller förhindra even-
tuell etablering av vattenbruk. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Nollalternativet saknar översiktsplanens tydlighet gällande hänsyn avseende 
riksintressen, Natura 2000-områden och andra skyddade vattenområden. 

Naturvärden av betydelse från allmän 
synpunkt
Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt vad gäl-
ler sina naturvärden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön. Generellt gäller att kommunens Naturvårdsprogram 
2016 redovisar den skyddsvärda natur som identifierats i kommunen. Natur-
vårdsprogrammet ska utgöra en kunskapsbas och fungera som underlag för 
kommande detaljplanering och prövningar av förhandsbesked och bygglov.

Riksintresse naturvård och  
Natura 2000-områden
Område av riksintresse för natur ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada naturmiljön. Områdena ska representera huvuddragen i svensk natur, 
belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt 
perspektiv. För områden som ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 
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gäller dels EU-direktivet om bevarande av vilda fåglar, ”fågeldirektivet”, dels 
EU-direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, ”habi-
tatdirektivet”. Härutöver gäller också högsta krav enligt miljökvalitetsnorm 
för vatten. Tillstånd krävs enligt miljöbalken för verksamheter eller åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom sådana områden. Lagen 
ger dessutom begränsade möjligheter till undantag från tillståndsreglerna.

Följande områden pekas ut som riksintressen: 

• Bratteforsån och Stora Hällungen (NRO 14104)

• Stigfjorden–Halsefjorden (NRO 14111)

• Svartedalen och Anråsdalen (NRO 14121)

• Hakefjorden–Marstrandsfjorden–Sälöfjorden (NRO 14135)

• I Stenungsunds kommun ingår följande fem områden i Natura 
2000-nätverket och har således status som riksintresse:

• Hakefjorden med strandområde (södra Stenungsundskusten).

• Halsefjordens vattenområde norr om Stora Askerö, område av gemen-
skapsintresse enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt fågeldi-
rektivet. Här finns stora grunda havsvikar och sund, rev, ler- och sand-
bottnar, musselbankar.

• Ranebolund, område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet. 
Här finns ädellövskogar med bok och ek.

• Svartedalens naturskogar, område av gemenskapsintresse enligt habi-
tatdirektivet som ligger helt inom Svartedalen. Här finns västlig taiga, 
barrskogar, myr, sjöar och lövskog.

• Svartedalen, särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet.

Inom områden, utpekade som Natura 2000-områden, krävs tillstånd för all 
verksamhet eller åtgärd som kan innebära påverkan på Natura 2000-områ-
dena. 

Planen - Konsekvenser
I översiktsplanen tangerar ett par av utbyggnadsförslagen något av de upp-
räknade riksintressena respektive Natura 2000-områdena. Detta beskrivs i 
översiktsplanens del 1, kapitlet Riksintressen, tillsammans med kommentar 
om på vilket sätt särskild hänsyn ska tas till riksintressets värden. För Uck-
lum och Svenshögen bör särskild hänsyn tas för att ingen påverkan ska ske 
på vattenkvaliteten i Stora Hällungen; på Stora Askerön behöver utsläppen 
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av närsalter till de grunda vattnen minska; för utveckling av friluftslivet i 
Svartedalen gäller att det i huvudsak ska ske i områdets västra delar, kring 
Bohusleden, och på ett sätt så att riksintressets värden inte skadas och slut-
ligen ska utbyggnadsområdena i södra delarna av Stenungsund, Stora Höga 
och Jörlanda utformas på ett sätt som inte skadar riksintressets värden eller 
vattenkvaliteten i det grunda kustområdet. En del av dessa hänsyn bör ut-
vecklas och preciseras i kommande detaljplaner. 

Genomgången i del 1 av de hänsyn som bör tas gentemot angränsande riks-
intressen är tydlig och förutsatt att den fortsatta planeringen beaktar dessa 
frågor så bedöms inget av förslagen i översiktsplanen påverka riksintresset 
negativt. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Nollalternativet saknar översiktsplanens tydlighet gällande hänsyn gentemot 
riksintresse naturvård och Natura 2000-områden.

Naturreservat
I Stenungsunds kommun finns tio naturreservat, bildade mellan 1968 och 
2011. Inget av reservaten påverkas av föreslagna utbyggnadsområden eller 
infrastrukturåtgärder i översiktsplanen. Endast i Svartedalen sammanfaller 
naturreservatet med utvecklingsförslag, vilket bedöms vara förenliga mar-
kanspråk eftersom förslagen är helt inriktade mot friluftsliv. Det är dock 
viktigt att sådana åtgärder görs i enlighet med reservatsföreskrifterna.

Planen - Konsekvenser
Ett genomförande av översiktsplanens intentioner bedöms inte påverka 
kommunens naturreservat negativt.

Nollalternativet - Konsekvenser
Konsekvenserna av ett nollalternativ bedöms i stort bli de samma som vid 
ett genomförande av översiktsplanens intentioner. 

Biotopskydd   
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade arter 
eller som annars är särskilt skyddsvärda kan avsättas som biotopskyddsom-
råden enligt miljöbalken. I kommunen finns fem sådana områden. Härutöver 
gäller generellt biotopskydd för alléer, källor med omgivande våtmarker och 
jordbrukslandskap, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, stenmurar i 
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jordbruksmark samt åkerholmar. Inom biotopskyddsområden får det inte 
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Planen - Konsekvenser
Inget av de biotopskyddade områdena berörs av åtgärder i översiktsplanen.
Då biotopskyddade områden omfattar relativt begränsade områden bör 
skyddet även bevakas inom ramen för detaljplaneläggning och prövning av 
förhandsbesked respektive bygglovsprövning. Det är kommunens generella 
inställning att åtgärder som skadar biotopskyddade områden, växter och 
djur ska undvikas. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Ett genomförande av nollalternativet kan, med stöd av kommunens målsätt-
ning i naturvårdsprogrammet, förväntas ge likartade konsekvenser som ett 
genomförandet av översiktsplanen.  

Landskapsbildskydd  
Landskapsbildskydd är en form av skydd som utfärdades 1975 enligt den tidi-
gare gällande naturvårdslagen. Dessa förordnanden har ingen motsvarighet 
i miljöbalken. De ersätts successivt med andra skyddsformer men fram tills 
dess gäller de föreskrifter som utfärdades vid bildandet av respektive land-
skapsbildsskyddsområden. I kommunen finns två sådana områden:

• Jordhammar i Ödsmål - bevarande av bokskogsbestånd.

• Huveröd i Ucklum - bevarande av bokskogsbestånd.

Planen – Konsekvenser
Inget av ovanstående områden berörs av åtgärder i översiktsplanen och ett 
genomförande av översiktsplanens intentioner bedöms inte påverka berörda 
landskapsbildsområden negativt.

Nollalternativet - Konsekvenser
Då tillstånd för eventuella åtgärder krävs bedöms konsekvenserna av ett 
nollalternativ bli huvudsakligen desamma som vid ett plangenomförande.

Strandskyddade områden 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för alle-
mansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- 
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och växtlivet på land och i vatten.  Det generella strandskyddet omfattar 
100 meter på land och i vatten, räknat från strandlinjen. Längs större de-
len av Bohuskusten gäller dock utökat strandskydd om 300 meter. 

För exploatering inom strandskyddat område krävs att det finns särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18 c §§ MB och att åtgärden inte kan lokaliseras utanför 
strandskyddat område. För de områden som i översiktsplanen pekas ut inom 
strandskydd behöver en sådan bedömning göras inom ramen för arbetet 
med detaljplan.

Planen – Konsekvenser
I planförslaget föreslås inte någon omfattande exploatering inom strand-
skyddat område. I det fall särskilda skäl befinns föreligga för dispens eller 
undantag i detaljplan från rådande strandskydd får detta prövas inom ramen 
för detaljplanering samt förhandsbesked eller bygglovsprövning.

Nollalternativet - Konsekvenser
Ett genomförande av nollalternativet bedöms ge likartade konsekven-
ser (prövning i ny eller ändrad detaljplan alternativt förhandsbesked och 
bygglov) som ett plangenomförande.

Kulturvärden av betydelse från allmän 
synpunkt
Kulturmiljön i en kommun kan enkelt uttryckas som kommuninvånarnas 
gemensamma historia såsom den avspeglas i landskapet och bebyggelsen. 
Det varierande landskapet i Stenungsunds kommun med kust och inland, 
jordbruksbebyggelse och skärgårdsbosättningar visar tydliga spår från en rik 
och skiftande historia i olika miljöer. För tätorten Stenungsunds del präglas 
kulturmiljön av den stora utbyggnaden för petrokemisk industri som tog 
sin början med Vattenfalls oljekraftverk vid mitten av 1950-talet. Industri-
satsningen medförde omfattande bostadsbebyggelse och kraftig tillväxt och 
kommunen fick många inflyttade som saknade en naturlig hemkänsla för 
sin bygd. För invånarna i Stenungsund är det särskilt viktigt att kulturmiljön 
tydliggörs för att ge en insikt och förståelse för historien och de kulturhisto-
riska värden kommunen rymmer. 
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Riksintresse
I Stenungsund finns två kulturmiljöer som är av riksintresse.

Anrås (KO 39) i Jörlanda socken. Odlingslandskap i kustbygd med bevarade 
drag i bebyggelse och landskap från tiden före laga skiftet vilka tillsammans 
med fornlämningar och olika kommunikationssystem såsom vattenvägar, 
landsväg och järnväg speglar ett långt utvecklingsförlopp. 

Ramsön (KO 40) i Jörlanda socken. Skärgårdsmiljö med känd bosättning se-
dan 1500-talet. Bebyggelse bland annat från 1700-talet och ett odlingsland-
skap präglat av det laga skiftet visar hur man levt och verkat på ett mindre 
strandställe genom att kombinera fiske och jordbruk. 

Härutöver har kommunen i ett kulturminnesvårdsprogram från 1987 valt ut 
tretton kulturmiljöer som bedöms vara av kulturhistoriskt intresse. Gene-
rellt har kommunen ett positivt förhållningssätt vad gäller bevarande och 
synliggörande av viktiga och värdefulla kulturmiljöer. Inte minst för att Ste-
nungsundsbor ges möjlighet att känna ”rötter” i sin hembygd. Slutgiltigt av-
görs konsekvenserna i kommande detaljplanering eller prövning av bygglov.

Planen – Konsekvenser 
Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som berör Ramsön. 

Ett av de utpekade områdena i Stora Höga ligger inom riksintresset för 
Anrås. Detaljplan är redan framtagen och avvägning mot riksintressena har 
gjorts inom ramen för detaljplaneprocessen. 

Riksintressets sydöstra hörn korsas av Bohusbanan som också är av riksin-
tresse. I samband med att den byggs ut behöver hänsyn tas till påverkan på 
kulturmiljön.

Ingen av de övriga delarna av riksintresset påverkas av förslagen i översikts-
planen.

Kommunen gör bedömningen att påverkan på riksintresset för kulturmiljö 
i Anrås kan begränsas vid utbyggnaden av Bohusbanan. Att så sker avgörs 
slutligt inom ramen för kommande detaljplaner. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Då detaljplan kommer att krävas för samlad ny bebyggelse inom utpekade 
områden bedöms konsekvenserna bli i stort desamma som vid ett genomför-
ande av föreslagen översiktsplan. Nollalternativet saknar översiktsplanens 
tydlighet gällande överlappande riksintressen och påverkan på kulturmiljön. 



26 Utgångspunkter Stenungsund ÖP2019 Del 2 Hållbarhetsbedömning - Utställningshandling

M
IL

JÖ
K

O
N

S
E

K
V

E
N

S
E

R

Områden av betydelse för friluftslivet 
sett ur allmän synpunkt
Områden med stora värden för friluftslivet på grund av särskilda natur- och 
kulturkvaliteter kan utpekas som riksintresse. I Stenungsunds kommun 
finns två sådana områden:

• Södra Bohusläns kust (FO 03). Södra Bohusläns kust från Lysekil till 
Nordre älvs mynning är ett utpräglat skärgårdslandskap med stor vari-
ation och av mycket olika karaktär. Här finns goda möjligheter till bad 
och båtliv, fritidsfiske samt strövtåg. Flera anordningar finns för turism 
och friluftsliv. I Stenungsund berörs kustområdet från Stenungsön i 
norr till kommungränsen i söder.

• Svartedalen (FO 10). Svartedalens friluftsområde är ett omväxlande 
skogs- och sjöområde mellan Anråseåns och Leråns dalgångar i väster 
och Göta älvs dalgång i öster. Tillgängligheten till och i området är god 
med flera vägar och stigar. Bohusleden passerar genom området och de 
många sjöarna inbjuder till bad och fritidsfiske. Området bjuder också 
på goda bär- och svampmarker.

Planen - Konsekvenser
I översiktsplanen föreslås ingen exploatering/åtgärd som berör Svartedalen 
eller inskränker allmänhetens nyttjande av berört kustområde söder om 
Stenungsön liksom de naturvärden och friluftsvärden som ryms inom områ-
dena. Däremot föreslås åtgärder i och i anslutning till Svartedalen som syftar 
till en ökad tillgänglighet för friluftsliv och turism. Särskilt bör beaktas att 
åtgärder såsom anordnande av stigar sker på sådant sätt att områdets natur-
värden inte skadas.

Inom ramen för Fördjupad strukturbild för kustzonen har kommunerna 
kommit överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kust-
zon för närrekreation, friluftsliv och turism genom att verka för ett antal 
gemensamma målsättningar, vilket förtydligas i översiktsplanen och ytterli-
gare stärker riksintresset.

Förutsatt att översiktsplanens intentioner beaktas vid eventuella åtgärder 
bedöms dess genomförande inte komma i konflikt med rådande riksintres-
sen. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Ett genomförande av nollalternativet bedöms få likartade konsekvenser som 
ett genomförande av planförslaget.  
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Värdefulla ämnen eller mineraler i 
mark och vatten 
För att bedriva täktverksamhet krävs i normalfallet tillstånd som lämnas av 
länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation. I de fall då täktverksamheten gäl-
ler berg eller grus som endast avses användas för markinnehavarens behov 
(husbehovstäkt) krävs endast en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämn-
den. 

Naturgrus
Naturgrus är en ändlig resurs som på vissa håll i landet håller på att ta slut. 
Inom kommunen pågår idag täktverksamhet inom ett antal områden. Ge-
nerellt är det kommunens uppfattning att naturgrus så långt möjligt ska 
ersättas med krossat berg. Vidare är det kommunens uppfattning att stor 
restriktivitet måste iakttas vid beviljande av täkter, speciellt för naturgrus 
som ligger i anslutning till sjön Hällungens tillrinningsområde. 

Berg
Behovet av krossmaterial för byggnadsändamål i Stenungsund tillgodoses 
huvudsakligen genom befintlig bergtäkt i Stora Gategård. Inga nya bergtäk-
ter föreslås i översiktsplanen.

Planen – Konsekvenser
Inga nya täkter föreslås i översiktsplanen och därmed bedöms ett genomför-
ande av intentionerna i översiktsplanen inte medföra betydande miljöpåver-
kan genom skada på det allmänna intresset. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Nollalternativet innebär bland annat en avsaknad av ett tydligt kommunalt 
ställningstagande till täktverksamhet vilket kan ge sämre förutsättningar att 
styra denna verksamhet.
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Mark- och vattenområden särskilt 
lämpliga för industriell produktion 
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för industriell produktion 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkom-
sten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksin-
tresse ska skyddas mot nämnda åtgärder. 

Stenungsund rymmer ett större område av riksintresse för industriell pro-
duktion. Stenungsunds kommun har i tidigare översiktsplaner gjort en av-
gränsning av området av riksintresse. Avgränsningen behålls oförändrad i 
denna översiktsplan.

Planen - Konsekvenser
Skyddszoner och störningszoner har förtydligats i översiktsplanen, vilket be-
döms på ett tydligare sätt skydda riksintressets värden. Föreslaget nytt mot 
i Stripplekärr bedöms kunna stärka riksintressets värden. Ingen förändrad 
markanvändning föreslås som kan komma att påverka riksintresset negativt. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Nollalternativet skiljer sig inte nämnvärt från översiktsplanen i och med att 
riksintresset är utpekat i tidigare översiktsplan och gränser för skyddsområ-
den har tagits fram i tidigare utredningar. 

Mark- och vattenområden särskilt 
lämpliga för kommunikationer  
Mark- och vattenområden särskilt lämpliga för kommunikationer ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. Utpekas de som riksintresse ska de 
skyddas mot nämnda åtgärder. Som riksintresse för kommunikation utpekas 
i Stenungsund följande:

• E6, med anslutande vägar till Wallhamn och till den petrokemiska indu-
strin i Stenungsund.

• Bohusbanan, järnväg

• farleden genom Hakefjorden och vidare upp mot Uddevalla hamn.
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Planförslaget innehåller förslag till förstärkt infrastruktur genom bland 
annat tillkomst av nya trafikplatser på väg E6 och dubbelspår längs Bohus-
banan. Då sådana förstärkningar förutsätts bli prövade i detaljplan och ar-
betsplan för väg bedöms dessa styrinstrument enligt plan- och bygglagen var 
bästa lämpade att pröva åtgärderna i transportinfrastrukturen.

Stenungsunds betydelse i ett såväl nationellt som regionalt respektive lo-
kalt perspektiv är betydande. Dock görs bedömningen att den tillväxt, inte 
minst den som direkt kan knytas till befintlig petrokemisk industri och 
därmed sammanhängande verksamheter, förutsätter viktig komplettering 
av transportinfrastrukturen. I översiktsplanen utvecklas hur sådan lämpli-
gen kan ske. Det är i nuläget inte möjligt att fullt avgöra i vad mån delar av 
kompletteringen kommer att leda till att fler objekt kommer att klassas som 
riksintresse. Kommunen avser att fortsätta dialogen med trafikverket och 
GR (Göteborgsregionen) för att ytterligare belysa frågan som är av strategisk 
art för Stenungsund. 

Farleden genom Hakefjorden är ett utpekat riksintresse vilket måste beaktas 
vid utbyggnad eller större förändringar av småbåtshamnar i anslutning till 
farleden. Till farleden knutna handelshamnar bedöms vara i behov av viss 
utökning vilket måste beaktas vid förändringar i dess omgivning. Behovet av 
hamnyta och kajplatser kan komma att förändras beroende på händelser i 
omvärlden liksom kontinuerligt utvecklingsarbete, inte minst inom det tek-
niska området, vilket talar för behovet av flexibilitet.

Planen - Konsekvenser

Europaväg E6
Föreslagen bebyggelsestruktur bygger på att huvuddelen av bebyggelseut-
vecklingen sker i befintliga samhällen väster om väg E6. Kompletteringar av 
E6 föreslås med nya eller utökade påfarter och trafikplatser. Framkomlighet-
en på väg E6 förutsätts bibehållas. Miljökonsekvenserna av utbyggnad av nya 
trafikplatser och anslutningsvägar till E6 förutsätts redovisas i kommande 
detaljplaner och arbetsplan för väg.

Miljöpåverkan från ett genomförande av planförslaget bedöms kunna be-
gränsas genom god planering och utformning och genom att ta hänsyn 
gentemot natur- och kulturvärden samt den bebyggda miljön. Slutligt prövas 
detta inom ramen för detaljplaneläggning av aktuella åtgärder.
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Bohusbanan
I översiktsplanen föreslås ytterligare ett spår på Bohusbanan från Göteborg 
till Uddevalla genom Stenungsund. Föreslagen sträckning är parallellt med 
befintligt spår.

Kommunen är medveten om och införstådd med att, vid planering och 
prövning av tillstånd alternativt annan åtgärd, hänsyn ska tas så att framtida 
utbyggnad av ytterligare spår inte försvåras eller förhindras. Om så sker be-
döms viss miljöpåverkan erhållas, dock inte av betydande art.

Sjötransportvägar
Föreslagen ny fast förbindelse till Orust förutsätts utformas på sådant sätt 
att sjöfarten i farleden inte påverkas negativt vilket får bevakas inom ramen 
för framtida detaljplanering, upprättande av arbetsplan för väg samt miljö-
tillståndsprövning och vattendom. 

Sammanfattningsvis bedöms ett genomförande av planförslagets intentioner 
kunna ske med viss påverkan på miljön. I fortsatt planering och annan pröv-
ning enligt plan- och bygglagen och andra lagar bör syftet vara att i första 
hand eliminera sådan och i andra hand att minimera skadan på miljön.

Nollalternativet - Konsekvenser
Konsekvenserna avseende på negativ påverkan på riksintreset bedöms kun-
na begränsas att inte bli av betydande art. 

Mark- och vattenområden med  
betydelse för totalförsvaret 
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för 
totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Riksintresset för 
totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen. 
Inom Stenungsunds kommun finns inga sådana riksintressen eller intresse-
områden för totalförsvaret som kan redovisas öppet. Kommunen kan dock 
ha sådana områden som av sekretesskäl inte kan redovisas i översiktsplanen. 
Dessa områden kan framför allt påverkas av höga byggnadsobjekt som mas-
ter och vindkraftverk. Hela kommunens yta är samrådsområden för objekt 
högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter inom tätort. Byggnadsob-
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jekt som i höjd överstiger nämnda höjder ska samrådas om med försvars-
makten så tidigt som möjligt under handläggningsprocessen. 

Övriga ärendet inom riksintresse för totalförsvaret som behöver remitteras 
till Försvarsmakten är vägar, järnvägar, järnvägsstationer eller liknande, led-
ningar/kablar samt alla ärenden som rör sjökablar i hav, insjöar och ärenden 
som rör täktverksamhet.

Kommunen ansvarar för det civila försvaret på lokal nivå. Kommunstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för att trygga en acceptabel försörjning för 
befolkningen och för samhällsviktig verksamhet under kris och krig.

Planen - Konsekvenser
Förutsatt att samråd om höga byggnadsobjekt/anläggningar sker med läns-
styrelsen och resultatet beaktas vid handläggningen av sådana bedöms ett 
genomförande av översiktsplanens intentioner inte ge upphov till påtaglig 
skada på totalförsvarets verksamhet eller anläggningar.

Nollalternativet – Konsekvenser 
Konsekvenserna vad gäller påverkan på totalförsvaret bedöms bli desamma 
som vid genomförandet av planförslagets intentioner.
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Miljöbalkens fjärde kapitel innehåller särskilda bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vatten för vissa områden.

Områden som i sin helhet är av  
riksintresse 
I miljöbalken utpekas vissa områden, däribland kustområdet från Brofjorden 
i norr till Simpevarp i söder, som med hänsyn till dess natur- och kulturvär-
den i sin helhet är av riksintresse. I detta område ingår hela Stenungsunds 
kustområde. Här får inte uppföras ny enskild fritidshusbebyggelse annat än 
som komplettering till befintlig eller med anknytning till det rörliga frilufts-
livet. Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast 
om det kan ske utan att värdena påtagligt skadas. 

Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, 
det lokala näringslivet eller för anläggningar som behövs för totalförsvaret. I 
Stenungsund gäller detta inom en bred zon av kustområdet. 

Inom vissa delar av riksintresseområdet ska särskilt beaktas turismens och 
friluftslivets värden.

Planen – Konsekvenser
Planen omfattar riksintressen för industriell produktion samt väg E6, riks-
intresse för kommunikation. De ingår också i ett område där friluftsliv och 
turism är ett riksintresse.

De förslag till utbyggnad och förändringar som föreslås i översiktsplanen 
syftar i samtliga fall till utveckling av riksintresset industriell produktion 
med tillhörande hamnar som del av satsningarna på näringslivet, en befolk-
ningstillväxt som är av vital betydelse för utvecklingen av just näringslivet 
och utvecklingen av kommunens tätorter. Hushållningsaspekterna bedöms 
därför sammantaget ha tillgodosetts i kommunens planering. 

Nollalternativet - Konsekvenser
Om inte planförslaget genomförs/beaktas i kommande planering bedöms 
förutsättningarna att undvika påtaglig skada på natur- och kulturvärdena 
vara något sämre än vid ett genomförande av planförslaget. 

Förenlighet med 4:e 
kap. Miljöbalken
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Miljöbalkens femte kapitel handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvali-
tetsförvaltning

Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för utomhusluft, vatten, mussel- och 
fiskevatten samt omgivningsbuller. Normerna anger vilka föroreningsnivåer 
som miljön och människor kan antas utsättas för utan olägenhet av betydel-
se. De normer som behandlas här är utsläpp till luft, vatten och fiske- och 
musselvatten. Störningar i form av omgivningsbuller har kommenterats un-
der rubriken Hälsa och säkerhet nedan. 

Inom Göteborgsregionen, inklusive Orust och Uddevalla, har en Fördjupad 
strukturbild för kustzonen upprättats som hanterar en del av dessa frågor.

Utsläpp till luft
Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar, marknära 
ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Vis-
sa normer är så kallade gränsvärdesnormer och i det fall dessa överskrids ska 
ett åtgärdsprogram upprättas. I andra fall är normerna att se såsom målsätt-
ningsnormer vilka ska eftersträvas att klara fram till ett visst angivet datum. 

De fastställda kvalitetskraven för aktuella ämnen bedöms inte överskridas i 
dagsläget inom Stenungsunds kommun. Halten av kvävedioxid och partiklar 
i luften har särskilt utretts. Då aktuella mätningar saknas innehåller bedöm-
ningen ett visst mått av osäkerhet.

Däremot riskerar pendlingsresor till och från Göteborg bidra till ett över-
skridande av miljökvalitetsnormer inom Göteborgs stad.

Planen - Konsekvenser
Den föreslagna bebyggelsestrukturen med fler arbetsplatser, bättre under-
lag för kollektivtrafiken, tillkomsten av resecentrum i strategiskt läge och 
utbyggda gång- och cykelvägar sammantaget förväntas på sikt ge minskat 
bilberoende och därmed minskade utsläpp till luft. Miljökvalitetsnormerna 
bedöms därför inte heller i framtiden överskridas inom kommunen om pla-
nens intentioner genomförs. Utsläpp från industriverksamheten förutsätts 
regleras inom ramen för gällande och framtida miljötillstånd. Störningar i 
form av luftpåverkan liksom risker från befintliga verksamheter har utretts 
och av översiktsplanen framgår tydligt vilka skyddsavstånd som bedömts 
erforderliga. 

För att ett genomförande av översiktsplanen inte ska bidra till ökade utsläpp 
i centrala Göteborg är det angeläget att den nya bebyggelse som föreslås 

Förenlighet med 5:e 
kap. Miljöbalken
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på ett tydligt sätt kopplas till förbättrad kollektivtrafik för att inte bidra till 
ökad bilpendling. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att luftkvaliteten inom kommunen 
på lång sikt inte kommer att försämras genom ett förverkligande av planens 
intentioner.

Nollalternativet - Konsekvenser
Sannolikt ges något sämre förutsättningar för bevakning och eliminering av 
påverkan på luft i det fall ny översiktsplan inte läggs till grund för komman-
de planering och prövning av förhandsbesked samt bygglov.

Utsläpp till vatten  
Västerhavets Havs-och vattenmyndighet har genom sin Vattendelegation 
beslutat om åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer 
för perioden 2016–2021. Syftet är att bibehålla eller förbättra vattenstatus i 
kommunens vattenförekomster. Detta innebär för kommunen, utöver krav 
på åtgärder, krav på en årlig rapportering hur åtgärdsprogrammet följs. 

Grundvatten, ytvatten och kustvatten 
Stenungsund har två grundvattenförekomster, Kamperöd och Ucklum. Båda 
uppvisar god kvantitativ status. Kamperöd har god kemisk status. Den ke-
miska statusen är inte god för grundvattenmagasinet i Ucklum på grund av 
bekämpningsmedel och det finns ett kvalitetskrav om att god kemisk status 
ska vara uppnådd till år 2027. 

Sjöar och vattendrag
I Stenungsunds kommun finns tretton vattendrag och sjöar som räknas som 
vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer. Berörda vatten-
drag är Jörlandaån, Porsån, Anråse Å, Rördalsån, Bäck från Svallesjön och 
Valevattnet, Lerån, Norumsån, Herrgusserödsån, Stenungeå, Grössbyån, 
Ödsmålsån och Bratteforsån. Både ytvattnets ekologiska och kemiska status 
har bedömts. Detta har gjorts utifrån förekomsten av miljögifter, främman-
de arter, övergödning, försurning och fysisk påverkan. Förenklat kan man 
beskriva tillståndet i ytvattnet i Stenungsund som att vattendrag och det 
öppna slättlandskapet är påverkade av övergödning, medan skogslandskapet 
delvis är drabbat av försurning. För att minska effekterna av försurningen 
och för att uppnå en bättre vattenkvalitet behövs fortsatt kalkning av sjöar 
och vattendrag alternativt andra åtgärder som att exempelvis återföra aska 
till marken som kompensation för skogsbrukets uttag. Förekomsten av fy-
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siska hinder och morfologiska förändringar finns i stort sett i samtliga vat-
tendrag i varierande grad. För att uppnå bättre kvalitet på ytvatten föreslås 
i översiktsplanen rekommendationer avseende förhållningssättet till bland 
annat hantering av dagvatten och spillvatten i känsliga områden att beaktas 
vid kommande detaljplanering och prövning av förhansbeked och bygglov. 

För Stora Hällungen som är kommunens ytvattentäkt finns skyddsföreskrif-
ter med syftet att skydda sjön från föroreningar som på ett negativt sätt kan 
påverka dricksvattenkvaliteten och sjön. Arbete pågår i avsikt att eventuellt 
utöka vattenskyddsområdet. 

Kustvatten 
I Havs- och vattenmyndighetens regi pågår en kontinuerlig uppföljning av 
tillståndet i kustvattnet med förslag på olika kvalitetsfrämjande åtgärder. I 
Stenungsunds kommun finns fyra fjordar som räknas som vattenförekom-
ster med fastställda miljökvalitetsnormer;

• Hake fjord 

• Askeröfjorden 

• Halsefjorden

• Havstensfjorden. 

Det huvudsakliga problemet för kustvattnet är övergödning. Kustvattnet 
utanför Stenungsund har idag inte god ekologisk status och har fått tidsfrist 
till år 2027 för att uppnå miljökvalitetsnormerna. För att uppnå bättre kva-
litet på kustvattnet behöver läckaget av övergödande ämnen till havet mins-
kas. Åtgärder som genomförs på land för att minska påverkan på vattendra-
gen ger också minskad belastning på havet. 

Planen – konsekvenser 
I översiktsplanen redovisas, utöver förslag till mark- och vattenanvändning, 
även kommunens strategier vilka ligger till grund för förslaget. Av strategier-
na framgår kommunens förhållningssätt vad gäller hantering av föroreningar 
vilka påverkar såväl grundvatten som ytvatten och kustvatten. Förutsatt att 
dessa beaktas vid kommande detaljplanering och prövning av förhandsbe-
sked och bygglov och att Vattendelegationens åtgärdsprogram följs, bedöms 
ett genomförande av översiktsplanens intentioner verka för att fastställda 
miljökvalitetsnormer kan innehållas.

Det är bra om en samlad strategi kan formuleras för att hantera åtgärder 
som bidrar till att uppnå miljökvalitetsnormerna. Den mellankommunala 
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kustplaneringen och den nya Fördjupad strukturbild för kustzonen kan 
eventuellt resultera i tydligare och gemensamma åtgärder för förbättrad 
vattenkvalitet. 

Nollalternativet – konsekvenser
Då dels föreskrivna åtgärder och dels kommunens förhållningssätt ska beak-
tas vid planering och prövning  av förhandsbeskedoch bygglov bedöms kon-
sekvenserna bli i huvudsak desamma som vid ett plangenomförande.

Fiske- och musselvatten
Två fjordar i kommunen har miljökvalitetsnormer enligt fisk- och mussel-
vattenförordningen. Dessa är Halsefjorden och Havstensfjorden. Förhållan-
dena i dessa fjordar är likartat de fyra som med fastställda miljökvalitetsnor-
mer ingår i ”kustvattnet”.

Planen - Konsekvenser
I översiktsplanen föreslås inte åtgärder som kan försvåra uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna. Åtgärder på land föreslås i form av rekommendatio-
ner inför detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov utfö-
ras så att försämring av kvaliteten på främst kustvattnet inte försämras. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av intentionerna i översiktsplanen 
inte motverka innehållandet av fastställda miljökvalitetsnormer. Slutligt 
avgörs påverkan på miljökvalitetsnormerna i kommande detaljplanering och 
prövning av förhandsbesked/bygglov.

Nollalternativet - Konsekvenser
Ett genomförande av nollalternativet bedöms ge likartade förutsättningar 
för uppnåendet av miljökonsekvensnormerna.

Miljöpåverkande verksamheter
I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar finns en lista över verk-
samheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan och för 
vilka ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. Vidare framgår det av 
plan- och bygglagen att där uppräknade verksamheter och anläggningar i 
vissa fall kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det kan på denna 
översiktliga plannivå inte uteslutas att verksamheter som berörs av nämnda 
lagrum eller på annat sätt kommer att kräva miljötillstånd kan komma i frå-
ga. Detta gäller såväl nyetableringar som åtgärder i befintlig bebyggelse. Om 
så blir fallet får åtgärden prövas inom ramen för erforderlig detaljplanepröv-
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ning och parallellt i behovsbedömning och eventuell miljöbedömning eller 
miljötillståndsprövning. 

Planen - Konsekvenser
En utveckling i enlighet med översiktsplanens intentioner innebär sanno-
lik tillkomst/utbyggnad av befintliga verksamheter främst i Stenungsunds 
tätort. Av utförda utredningar avseende störningar och risker framgår de 
skyddsavstånd och därmed möjlig markanvändning som bör följas och som 
har beaktats i översiktsplanen. Vidare föreslås i planen viss utbyggnad av 
transportinfrastrukturen såsom utbyggnad av Bohusbanan, leder för biltrafik 
och trafikplatser där farligt gods transporteras. Sådana åtgärder förutsätts 
bli prövade i detaljplan, arbetsplan eller järnvägsplan liksom i miljöbedöm-
ning och tillståndsprövning varvid miljöpåverkan beaktas så att sådan mini-
meras.

Ett genomförande av översiktsplanens intentioner bedöms, förutsatt fort-
satt bevakning och uppföljning, ge upphov till viss miljöpåverkan, dock inte 
av betydande art.

Nollalternativet - Konsekvenser
Ett genomförande av nollalternativet ger sannolikt sämre förutsättningar 
än planförslaget då en medveten satsning och sannolikt organiserad sådan 
riskerar att utebli.
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Regeringen har beslutat om 16 övergripande nationella miljömål med tillhö-
rande etappmål samt ett generationsmål. Miljömålen är en del i arbetet med 
hållbar utveckling. De tydliggör den ekologiska aspekten eller miljödimen-
sionen i hållbar utveckling och behandlar vad som behöver uppnås för att vi 
som lever och verkar idag ska kunna lämna över en god miljö till nästa gene-
ration. De kan sägas beskriva det tillstånd för miljön som är hållbar på lång 
sikt. Västra Götalands län har, med utgångspunkt från de nationella målen, 
upprättat regionala mål som i vissa fall skiljer sig från de nationella. Såväl de 
nationella som relevanta delar av de regionala behandlas i huvudsak nedan. 
De miljömål som med tanke på planens art, omfattning och läge bedöms 
vara rimligt påverkbara är ” Begränsad klimatpåverkan”, Frisk luft”, ”Giftfri 
miljö”, ”Ingen övergödning”, Levande sjöar och vattendrag”, Grundvatten 
av god kvalitet”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Myllrande 
våtmarker”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”God bebyggd 
miljö samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Konsekvenserna är inte mätbara. De har därför bedömts med utgångspunkt 
från sin verkan i riktning mot eller från en måluppfyllelse.  

Generationsmålet
Nationellt mål
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka öka-
de miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. 

Planen – för/neutral/mot 
Kommunen ställer sig bakom generationsmålet vars innebörd bland annat 
beaktats vid upprättande av översiktsplanen. 

Begränsad klimatpåverkan
Nationellt mål
”Halterna av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med FN:s ramkonven-
tion för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att människ-
ans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Avstämning mot  
nationella och  
regionala miljömål

De 16 nationella miljömålen
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Målet ska uppnås på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppfyllas.

Regionalt mål 
Tilläggsmål finns som fokuserar på ”en ekonomi oberoende av fossila bräns-
len”, ”minskade utsläpp av växthusgaser”, ”ökad andel förnybar energi” samt 
”minskad klimatpåverkan från vår konsumtion”. 

Delegationens bedömning
”Halterna av växthusgas ökar. Globala utsläpp behöver på sikt gå ner kring 
noll. Samhällsförändringar, teknikutveckling krävs liksom skärpta och nya 
nationella styrmedel”.  

Utvecklingen för miljön är negativ. Målet kommer inte att nås till år 2020.

Planen –  för/neutral/mot 
All exploatering medför som regel en ökad belastning på främst luftmiljön. 
Koldioxid är idag den helt dominerande växthusgasen och då genom utsläp-
pen av koldioxid från användningen av fossila bränslen för energiproduktion 
och transporter. En ökad andel förnybar energi liksom ett främjande av kol-
lektiva transporter är viktiga faktorer för att begränsa klimatpåverkan. Vid 
utbyggnaden/förstärkningen av transportinfrastruktur understryks vikten av, 
såsom en viktig strategisk fråga, att sådan kommer till stånd.  

Föreslagen bebyggelse- och verksamhetsutveckling bedöms på kort sikt 
medföra en ökning av biltrafiken med därav följande belastning på miljön. 
På längre sikt bedöms dock belastningen på miljön kunna minska genom att 
tillgängligheten till allmänna kommunikationer som buss och tåg förbättras.

Planens strategi med tillväxt av såväl befolkning som näringsliv ger förbätt-
rade förutsättningar för utökad lokal service och torde sannolikt minska 
behovet av långa och frekventa bilresor i vardagen. Kommunens positiva 
förhållningssätt till vindbruk är ytterligare ett steg i rätt riktning. 

Ett genomförande av översiktsplanens intentioner bedöms på lång sikt kun-
na verka för en måluppfyllelse, men under en övergångsperiod motverka en 
sådan.
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Frisk luft 
Nationellt mål
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvär-
den inte skadas.”

Regionala mål 
Regionala tilläggsmål fokuserar på ”minskade utsläpp av kväveoxider”, 
”minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen”, ”minskade utsläpp av par-
tiklar (PM 2.5)” samt ”minskade utsläpp av svaveldioxid”.

Delegationens bedömning
”Flera nya beslut förbättrar förutsättningarna att nå målet men fortsatta 
insatser behövs. Åtgärder krävs internationellt.”

Utvecklingen i miljön är positiv. Målet kommer inte att uppnås till år 2020.

Planen –  för/neutral/mot 
Miljömålet sammanhänger till stor del med det om klimatpåverkan. Viktiga 
faktorer rör utvecklingen inom transportsektorn avseende såväl val av driv-
medel som transporternas omfattning samt hur klimatsmart energianvänd-
ning såväl inom det allmänna, näringslivet och det enskilda hushållet kan 
främjas. 

Planens inriktning mot ökad andel resande med kollektiva transportmedel 
liksom bättre förutsättningar för lokal service och brett utbud av boenden 
inom kommunens tätorter bedöms på lång sikt verka i positiv riktning och 
därmed bidra till en måluppfyllelse. Denna är dock beroende av i vilken ut-
sträckning som satsningar på kollektivtrafiken, såväl nationella satsningar 
som regionala och kommunala, kommer till utförande.

Giftfri miljö
Nationellt mål
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av sam-
hället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av naturligt före-
kommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”.
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Regionala mål 
Regionala tilläggsmål finns som fokuserar på minskning av ”farliga ämnen”, 
”minskad förekomst av växtskyddsmedel i ytvattnet”, ”alla områden med 
mycket risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön ska åtgärdas” 
samt ”ökad ekologisk andel konsumtion i den offentliga sektorn”. 

Delegationens bedömning
Vissa miljögifter minskar i miljön. Särskilt farliga ämnen har börjat begrän-
sas i EU. Intresset ökar för att frivilligt ersätta farliga ämnen. Lagstiftning 
behöver i vissa fall utvecklas för att få giftfria kretslopp.

Planen – för/neutral/mot 
Källan för utsläpp av farliga ämnen i Stenungsund är främst verksamheter 
knutna till den kemiska industrin. Denna bedrivs med miljötillstånd vari 
bland annat det förutsätts att spridningen av farliga ämnen regleras. All ny-
tillkommande eller förändrad verksamhet som kräver miljötillstånd kommer 
att regleras i respektive miljötillstånd. Likaså förutsätts för sådana att dessa 
föregås av detaljplaneprövning, behovsbedömning samt i förekommande fall 
miljöbedömning. 

Ett genomförande av översiktsplanens intentioner bedöms kunna verka för 
en måluppfyllelse. Dock bör risken för spridning av farliga ämnen bedömas/
bevakas inom ramen för de behovsbedömningar som kommer att göras som 
del i kommande detaljplaner med eventuella krav på miljöbedömning.

Ingen övergödning 
Nationellt mål
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”

Regionala mål 
Regionala mål fokuserar på och konkretiserar ”minskade utsläpp av kväveox-
ider”, ”minskade utsläpp av ammoniak” samt ”minskad transport av närings-
ämnen i vattendrag”.
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Delegationens bedömning
Belastningen av näringsämnen minskar men ännu påverkas stora delar av 
Sverige. Utsläppen av övergödande ämnen behöver minska ytterligare. Inter-
nationellt samarbete har stor betydelse. 

Planen – för/neutral/mot 
Ytterst beror övergödningen i vatten av näringsämnena fosfor och kväve vil-
ket visar sig exempelvis i form av upprepade algblomningar, grumligare vat-
ten och minskat antal arter. Likaså bidrar såväl jordbruk som skogsbruk till 
övergödning, exempelvis när näringsämnen frigörs och läcker ut i vatten vid 
avverkningar och markbearbetning. Förutsatt att Västerhavets vattendelega-
tions åtgärdsprogram liksom i översiktsplanen föreskrivet förhållningssätt 
till hantering av spillvatten och dagvatten beaktas bedöms ett genomförande 
av intentionerna i översiktsplanen verka för en måluppfyllelse på lång sikt.

Levande sjöar och vattendrag 
Nationellt mål
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funk-
tion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas”.

Regionala mål 
Regionala tilläggsmål finns vari de nationella målen konkretiseras. År 2020 
ska minst 50% av nationellt, särskilt värdefulla vatten med natur- och kul-
turmiljövärden som har skyddsbehov ha ett långsiktigt skydd. Vattenskydds-
områden ska ha inrättats år 2020. Hela länet ska omfattas av vattenförsörj-
ningsplan.

Delegationens bedömning
”Ingen tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Det behövs mer skydd och 
restaurering av vattenmiljöer. Kulturmiljöer behöver beaktas mer vid åtgär-
der vid vatten. Mer uppföljning av åtgärder behövs. Målet kommer inte att 
kunna nås år 2020 med befintliga och beslutade åtgärder.”

Planen – för/neutral/mot 
Av översiktsplanen framgår en rad rekommendationer inför kommande de-
taljplanering och prövning av bygglov som syftar till att eliminera olämpliga 
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utsläpp, såväl till havet som till sjöar och vattendrag. Det är också av vikt att 
detta beaktas inom ramen för jordbruksdrift. Om så sker bedöms ett genom-
förande av planens intentioner verka för en måluppfyllelse på lång sikt.

Grundvatten av god kvalitet
Nationellt mål
”Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”

Regionala mål 
Två regionala tilläggsmål finns; Skyddade grundvattentäkter. År 2020 ska 
alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättat 
vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.

Säkrade dricksvattenresurser. År 2020 ska hela länet omfattas av vattenför-
sörjningsplanering.

Delegationens bedömning
Problem med grundvatten bör prioriteras. Takten med att skydda grund-
vattenresurser behöver öka. Åtgärder inom bland annat miljötillsyn, sam-
hällsplanering och vattenförvaltning behöver förstärkas. Användningen av 
naturgrus måste minska.

Planen – för/neutral/mot 
Konsekvenserna har redovisats under behandlingen av miljökonsevensnor-
mer. Genomförandet av översiktsplanens intentionens bedöms verka för en 
måluppfyllelse på lång sikt. 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård
Nationellt mål
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga 
och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska be-
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drivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddad mot ingrepp och andra störningar.”

Regionala mål 
Ett antal tilläggsmål finns vari det nationella målet konkretiseras och kvan-
tifieras. De fokuserar på ”beslutade blå översiktsplaner”, ”skydd av marina 
områden”, ”bevarande av grunda marina ekosystem”, ”bevarande av forn-
lämningar under havsytan” samt ”minskad mängd marint skräp”.

Delegationens bedömning
Målet kommer inte att uppnå år 2020 med befintliga och beslutade styrme-
del och åtgärder. Övergödning, miljögifter och delvis svaga fiskbestånd är 
de stora utmaningarna. Beslutat åtgärdsprogram är viktigt för att på sikt nå 
målet. Utveckling av styrmedel återstår. 

Planen – för/neutral/mot 
I översiktsplanen har stor vikt lagts vid att ge goda förutsättningar för de 
värden som anges i målet, såväl det nationella som det regionala. Förutsatt 
att Västerhavets vattendelegations åtgärdsprogram beaktas bedöms ett ge-
nomförande av intentionerna i översiktsplanen verka för en måluppfyllelse 
på lång sikt. Fördjupad strukturbild för kustzonen bör kunna samordna åt-
gärder och ytterligare bidra till måluppfyllelse.

Myllrande våtmarker 
Nationellt mål
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”.

Regionala mål 
Tre regionala tilläggsmål finns vari det nationella målet konkretiseras. De 
fokuserar på ”en hållbar markanvändning vid våtmarker”, ”skydd av objekt 
i Myrmarksplanen” samt ”förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biolo-
gisk mångfald”.

Delegationens bedömning
”Utvecklingen i miljön är negativ. Målet kommer inte att nås år 2020. Nega-
tiva effekter av markavvattning, vattenreglering, klimatförändring, främman-
de arter och kvävenedfall kvarstår. Bevarandeåtgärder som skydd, skötsel 
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och restaurering behöver öka liksom hänsyn i mark- och vattenanvändning-
en. Lagefterlevnad och vissa styrmedel behöver förbättras.

Planen – för/neutral/mot 
Inom kommunen finns större höglänta myrområden öster om E6 och i 
Svartedalsområdet. Dessa berörs inte av föreslagen bebyggelseutveckling. 
Däremot sammanfaller ett mossområde i söder och ett myrområde i nordost 
med utpekade områden i vindkraftsplanen.

Beroende på i vilken utsträckning och på vilket sätt vindkraftsområdena 
kommer att tas i anspråk bedöms ett genomförande av planens intentioner 
till viss del motverka en måluppfyllelse.  

Levande skogar 
Nationellt mål
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas.”

Regionala mål 
Två regionala tilläggsmål finns vilka utgör konkretiseringar av de nationella 
och fokuserar på en förstärkt biologisk mångfald samt skydd av kulturmiljö-
värden. 

Delegationens bedömning
”Målet kommer inte att nås år 2020 men utvecklingen i miljön är positiv. 
Nuvarande miljöarbete måste öka genom bland annat fler åtgärder för att 
motverka habitatförlust och fragmentering. Arealen gammal skog och skyd-
dad skog behöver också öka. Flera framåtsyftande åtgärder på går dock.” 

Planen – för/neutral/mot 
Skogsmarken i kommunen återfinns i huvudsak öster om E6 där föreslagen 
bebyggelseutveckling i stort består av kompletteringar med service och bo-
städer i anslutning till befintliga samhällen, av sådan typ som idag saknas. 
Detta gäller inte minst bostäder anpassade till särskilda boendebehov. Inom 
ramen för fortsatt skogsbruk förutsätts detta ske så att kulturmiljöerna inte 
skadas.

Planens intentioner bedöms kunna verka för en måluppfyllelse.
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Ett rikt odlingslandskap 
Nationellt mål
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas.”

Regionala mål 
Regionala tilläggsmål finns och utgör konkretiseringar och kvantifieringar av 
det nationella målet.

Målen fokuserar på ”bevarande och skötsel av ängs- och hagmarker”, ”be-
varande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper”, ”bevarande av 
åkermark”, ”ökad andel ekologisk produktion” samt ”kunskap om värdefulla 
kulturmiljöer på landsbygden”.

Delegationens bedömning
”Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfattning. Målet kommer inte 
att nås för år 2020 och utvecklingen i miljön är negativ. Brist på betesdjur 
och igenväxande betesmarker ökar.”

Planen – för/neutral/mot 
Föreslagen bebyggelseutveckling sker i huvudsak i och i anslutning till eta-
blerade orter. Härutöver understryks vikten av ett så långt möjligt bibehållet 
öppet, småskaligt odlingslandskap och därmed förutsättningar för biologisk 
mångfald och lokal livsmedelsproduktion. Samtidigt pekas ett flertal bebyg-
gelseområden ut på brukningsvärd jordbruksmark och inom områden som 
pekas ut som regionalt värdefulla odlingslandskap.

Beroende på i vilken utsträckning och på vilket sätt föreslagen bebyggelse 
kommer att genomföras bedöms ett genomförande av planens intentioner 
till viss del motverka en måluppfyllelse.  

God bebyggd miljö 
Nationellt mål
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska loka-
liseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och resurser främjas.”
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Regionala mål 
Ett antal regionala tilläggsmål finns vilka fokuserar på ”lätt att gå, ”cykla och 
åka kollektivt”, ”att många åker kollektivt”, ”nära till naturen”, ”att synliggö-
ra ekosystemtjänster i den fysiska planeringen”, ”att bevara tätortsnära skog 
och brukningsvärd jordbruksmark”, ”värna kulturhistoriska och arkitekto-
niska värden”, ”god ljudnivå”, ”minskad energianvändning i bostäder och 
lokaler ” samt ”att samhällen anpassas till klimatförändringarna”.

Delegationens bedömning
”Målet kommer ej att nås till år 2020. Utvecklingen är negativ i miljön. Dock 
finns i många kommuner en allt större helhetssyn på stadsutvecklingen och 
det satsas på bilfria transporter som kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik. 
Byggnaders miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv beaktas i allt större ut-
sträckning.”

Planen – för/neutral/mot 
Målet är komplext och utvecklingen mot en hållbar bebyggelsestruktur är 
den största utmaningen enligt miljömålsdelegationen. Bättre kunskap be-
hövs om exempelvis kulturvärden och hur dessa kan skyddas och hur ny 
teknik kan ge oss mindre bullrande fordon och vägbanor och bättre energi-
hushållning i hemmen. Men vi behöver ändra livsstil. Människors enskilda 
val och beslut får sammantaget stor effekt.

Satsningar på kollektivtrafik, kompletteringar av bostadsbeståndet som möj-
liggör ett kvarboende på orten och tillgång till vardagsnära service är delar 
av utvecklingen vilka sannolikt gagnar den goda miljön.

Kommunens rika utbud av naturupplevelser ska enligt kommunen synliggö-
ra och göras tillgängligt för såväl Stenungsundsbor som tillresande. Likaså 
gäller detta värdefulla kulturmiljöer. I sig innebär det att dessa värden ges 
hög prioritet i planen. Hur väl det lyckas att leva upp till och genomföra 
åtgärder av såväl fysisk karaktär som ekonomisk och social kan till ringa del 
styras av översiktsplanen men ett förverkligande av åtgärderna är samtidigt 
en förutsättning för att föreslagen utveckling ska gagna den byggda miljön. 

Med tillgänglig kunskap bedöms ett genomförande av planens intentioner på 
sikt verka för ett uppnående av målet.
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Ett rikt växt- och djurliv 
Nationellt mål
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Regionala mål 
Fyra regionala tilläggsmål finns vilka konkretiserar och kvantifierar det 
nationella målet. I de regionala målen fokuseras på ”ökat antal arter i var-
dagslandskapet”, ”god miljö för pollinerare”, ”ökad kunskap om skyddsvärda 
träd” samt” ökad kunskap om främmande arter”. 

Delegationens bedömning
”Målet kommer ej att nås till år 2020. Utvecklingen är negativ i miljön. Ar-
ter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem utarmas. Styrmedel 
saknas eller tillämpas inte. Det krävs större hänsyn när resurser nyttjas och 
ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer.” 

Planen – för/neutral/mot 
Viktiga faktorer som påverkar målet handlar om överutnyttjande av den bio-
logiska mångfalden, oönskade förändringar i växt- och djurs livsmiljöer samt 
klimatförändringar i form av högre medeltemperatur och ändrade väderför-
hållanden.

Enligt de planeringsinriktningar som förs fram i planen ska olika åtgärder 
vidtas så att ingrepp och därmed påverkan på naturvärden så långt möjligt 
undviks. 

Områden av riksintresse, naturreservat och Natura 2000-områden ska inte 
utsättas för åtgärder som kan skada värdena. Hur detta säkras får klarläggas 
inom ramen för kommande detaljplaner och områdesbestämmelser. Här 
utgör kommunens naturvårdsprogram en värdefull kunskapsbank till hjälp 
vid avvägningar mellan bevarandeintressen och exempelvis planering för 
kommunens bostadsförsörjning.

I de fall som utpekade exploateringar sammanfaller med naturvärdesklassa-
de områden krävs att hänsyn tas till de utpekade värdena för att ett genom-
förande av planens intentioner inte ska motverka en måluppfyllelse. 
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Miljö, hälsa och säkerhet är centrala begrepp i samhällsplaneringen och lyfts 
särskilt fram i plan- och bygglagen och miljöbalken. Olika miljö- och riskfak-
torer kan direkt eller indirekt påverka enskilda människors hälsa och säker-
het liksom miljön som helhet. 

Miljöer som kan vara särskilt känsliga för störningar och påverkan kan ex-
empelvis vara:

• Bostadsbebyggelse utefter trafikerade vägar. 

• Bostadsbebyggelse utefter farligt godsleder.

• Bostadsbebyggelse och anläggningar i närheten av riskabla industriverk-
samheter.

• Känsliga områden kring nuvarande och framtida vattentäkter.

• Särskilt känsliga och värdefulla natur- och kulturmiljöer.

• Lågt belägna områden känsliga för höga vattenstånd och översvämning-
ar.

• Ras och skred

Farligt gods
Landbaserade transporter (väg, järnväg)
Farligt gods transporteras i Stenungsund såväl på väg, järnväg som med far-
tyg. Trafikverket och länsstyrelsen har klassificerat väg E6 och väg 160 som 
primära vägar för transporter av farligt gods medan Industrivägen klassats 
som sekundär väg. Härutöver transporteras farligt gods på Hjälmarevägen 
samt väg 770 (del av). 

Stora mängder farligt gods transporteras också via järnväg till och från Ste-
nungsunds industrier. Huvuddelen sker på Bohusbanan söderut och passerar 
genom tätbebyggelse i centrala Stenungsund, Strandnorum, Stora Höga och 
Jörlanda. Merparten av rangeringen sker inom Borealis fabriksområde. Viss 
uppställning av järnvägsvagnar med farligt gods förekommer dock fortfaran-
de även på annan plats.

Planen – konsekvenser
I översiktsplanen kan garantier inte ges för att en lokalisering av ny bebyg-
gelse (bostäder, skolor och så vidare) inte sker på olämpligt avstånd från far-
ligt godstransportvägarna. Att detta inte blir fallet får säkerställas i komman-

Hälsa och säkerhet  
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de detaljplaner och prövning av förhandsbesked och bygglov. Vid bedömning 
av risker med farligt gods inom ramen för detaljplanering ska länsstyrelsens 
riskpolicy ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” tillämpas vid planläggning 
av områden utmed vägar där farligt gods transporteras. Om så sker och re-
sultatet beaktas bedöms ett genomförande av översiktsplanen intentioner 
inte medföra säkerhetsrisk för människor. 

Havsbaserade transporter 
Farleden längs Hakefjorden, Askeröfjorden och Halsefjorden längs Stenung-
sund och Havstensfjorden vid Uddevalla är en av de mest trafikerade i lan-
det. Via industrihamnarna transporteras stora mängder farligt gods.

Planen - konsekvenser
Risken för skador, knutna till sjöbaserade farligt godstransporter, är som 
störst i samband med lossning, lastning, grundstötning och kollision mellan 
fartyg och berör förutom hamn- och industriområdena främst bebyggelse 
på västra delen av Stenungsön. Här föreslås i enlighet med översiktspla-
nens utpekade skyddsområden ingen ny bebyggelse inom rekommenderade 
skyddszoner. 

Inom ramen för utveckling av befintliga verksamheter pågår ett kontinuer-
ligt arbete i syfte att minimera riskerna, knutna till hanteringen av farligt 
gods.

Förutsatt att angivna skyddszoner och restriktioner avseende markanvänd-
ning respekteras i kommande detaljplaner och prövning av förhandsbesked 
och bygglov bedöms ett genomförande av planens intentioner inte innebära 
risker för människors hälsa och säkerhet. Härvid förutsätts att pågående 
arbete i syfte att minimera riskerna fortgår i takt med teknikutvecklingen.

Störningar från befintliga  
verksamheter 
Kemisk industri tillkom under 1960-talet, då även tätorten Stenungsund 
utvecklades med bostäder, service och så vidare. Det då gällande förhåll-
ningssättet vad gäller risker och olägenheter medförde att avståndet mellan 
industrin och tillkomna bostäder sett till dagens normer och lagstiftning 
är relativt kort. Detta uppmärksammas i översiktsplanen med utpekade 
skyddsområden samt störningsområden som styr lokalisering av nya bostä-
der samt övriga verksamheter.
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Industrin lyder under särskild tillståndslagstiftning genom ständiga krav på 
förbättrad säkerhet och minskade utsläpp. Detta har medfört att succesiva 
ombyggnader och förbättringar i industrins processer resulterat i minskade 
utsläpp och att detta i sin tur bidragit till att exempelvis lukt och utsläpp till 
omgivningen minskat. 

Ett flertal utredningar och riskbedömningar har under senare år tagits fram. 
Resultatet har inneburit ett klarläggande vad gäller erforderligt avstånd mel-
lan industrin och bostäder. Likaså har klarlagts på vilket minsta avstånd från 
industrin som handel och annan besöks- eller personalintensiv verksamhet 
kan tillåtas få tillkomma. 

Se i övrigt under avsnittet miljöstörande verksamheter. 

Planen – konsekvenser
I planen ryms viss möjlighet till expansion av befintlig verksamhet. Erforder-
lig skyddszon för bostäder har införts på fördjupningskartan över Stenung-
sunds tätort. 

I senaste uppdaterade säkerhetsstudien har beaktats förändrade förutsätt-
ningar beträffande bland annat trafiken av gasfartyg på Askeröfjorden, änd-
rade transportvolymer av farligt gods på järnväg och väg samt tillkomst av 
nya lagringstankar och utrustning på Borealis kracker, avvecklingen av Bore-
alis Polyeten högtrycksfabrik, avvecklingen av Stenungsunds kommuns ga-
solhantering samt viss utökning av bostäder i södra delen av Stenungsunds 
centrala delar. I utredningen görs bedömningen att riskerna för allmänheten 
är rimliga i jämförelse med andra samhällsrisker som vi normalt utsätts för. 
Nivån på de samlade riskerna kommer fortsatt vara på gränsen till vad som 
anses vara tolerabelt varför man bör vara restriktiv med att öka riskerna runt 
de olika riskobjekten (industri och transporter) vilket gäller både föränd-
ringar som innebär signifikant ökad risk i riskobjekten och ökad risk i skade-
objekten exempelvis ökad personaltäthet i närområdena till riskobjekten. 

Kommunens ambition är att vidta sådana åtgärder som förhindrar förtät-
ning med bostäder inom redan planlagda och bebyggda områden som ligger 
inom riskzonerna. Översiktsplanen är tydlig med vilka riskzoner som gäller 
och ett genomförande av översiktsplanens intentioner bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan avseende risker för människors säkerhet.
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Buller (väg, järnväg, flyg, industri)
De mest betydande källorna till bullerstörningar i kommunen är storindu-
strin samt bil- och järnvägstrafiken. Därutöver förekommer störande buller 
från annan industri, fartygstrafik, bergtäkter och vindkraftverk.

I Stenungsund är det utöver störningar från industrin främst utmed järnväg, 
E6, vägarna 160, 650 och 770 samt utmed genomfartsvägen i Stenungsund 
som bullernivåerna är höga.

Planen – konsekvenser
Översiktsplanen uppmärksammar vikten av att, inom ramen för detaljplane-
ring och prövning av förhandsbesked och bygglov, klarlägga bullersituatio-
nen med beaktande av förväntad ökning av trafiken. Förutsatt att så sker och 
att riktvärdena för buller respekteras, bedöms ett genomförande av över-
siktsplanen inte medföra risker för människors hälsa. 

Extremt väder, översvämningsrisk och 
erosion 
Förändrat klimat med stigande havsytenivå, intensiv nederbörd och över-
svämning av vattendrag kan innebära både akut och långsiktig betydande 
miljöpåverkan på mark, byggnader, vägar och ledningar. Viktiga samhälls-
funktioner kan komma att ta skada. Vid planering är det därför av stor vikt 
att förändringarna vid extremt väder beaktas så att samhällena blir robusta. 

Planen – konsekvenser
Översiktsplanen uppmärksammar områden där risken för översvämning är 
betydande och där åtgärder behöver vidtas. Inom ramen för nytt planpro-
gram för Stenungsunds centrum har åtgärder för att minska översvämnings-
riskerna utretts.

För hela kommunen har arbetet precis inletts med att ta fram en klimatan-
passningsplan. Det är av stor vikt att ett sådant arbete fortskrider och myn-
nar ut i tydliga åtgärder gällande framförallt hantering av risk för överväm-
ning, erosion, ras och skred, samt att klimatanpassningsplanen får status 
som tematiskt tillägg till denna översiktsplan. 

Först när klimatanpassningsplanen är färdigställd kan en bedömning göras 
av risk för människors hälsa på grund av ett förändrat klimat.
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Ras och skred 
Inom Stenungsund kommun är utbredningen av jordlager med förutsätt-
ningar för skred relativt omfattande. Ärr från historiska jordskred finns i 
tämligen stor omfattning inom kommunen. I den översiktliga stabilitetsut-
redning för bebyggda områden i Stenungsund kommun som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde år 2014 bedömdes sta-
bilitetsförhållandena som otillfredsställande eller otillräckligt utredda inom 
sju av åtta undersökta områden. 

Planen – konsekvenser
Översiktsplanen beskriver risken för ras och skred i anslutning till respek-
tive utbyggnadsområde och lyfter fram de områden där markens stabilitet 
kan orsaka svårigheter vid kommande planläggning eller bygglovgivning. En 
strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas och en utredning av 
klimatförändringarnas konsekvenser för risk för ras och skred bör tas fram 
för att förtydliga bilden.

Förutsatt att risken beaktas bedöms ett genomförande av översiktsplanen 
inte medföra risker för människors hälsa. 





55Sociala konsekvenserStenungsund ÖP2019 Del 2 Hållbarhetsbedömning - Utställningshandling

SOCIALA &  
EKONOMISKA  
KONSEKVENSER



56 Sociala konsekvenser Stenungsund ÖP2019 Del 2 Hållbarhetsbedömning - Utställningshandling

S
O

C
IA

LA
 &

 E
K

O
N

O
M

IS
K

A 
K

O
N

S
E

K
V

E
N

S
E

R

Hållbarhetsbedömningens sociala dimension handlar om människans lev-
nadsvillkor i samhället och utgår från mänskliga rättigheter samt de åtta 
nationella folkhälsomålen för människors hälsa och välbefinnande samt 
Sveriges tio friluftsmål. Folkhälsomålen har ett övergripande syfte att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Folk-
hälsoarbetet fokuserar på faktorer såsom livsvillkor, miljöer, produkter och 
levnadsvanor. Bland målen kan, till stöd för den fysiska planeringen, särskilt 
lyftas fram ”delaktighet och inflytande i samhället”, ”ekonomisk och social 
trygghet”, ”trygga och goda uppväxtförhållanden” samt ”ökad fysisk aktivi-
tet”. De nationella friluftsmålen handlar bland annat om tillgång till natur 
för friluftsliv, attraktiv och tätortsnära natur och tillgänglig natur för alla.

Nedan beskrivs översiktligt och resonenerande hur planen, jämfört med 
nollalternativet, bedöms bidra till att nämnda mål kan uppfyllas. Målen har 
härvid konkretiserats i ett antal grundläggande mänskliga behov och livskva-
liteter. 

Boende och service
Tillgången till en bostad i god miljö liksom egen försörjning är en basal för-
utsättning för fysiskt och mentalt välbefinnande. 

Dagens situation i Stenungsund vad gäller behovet av bostäder har till-
sammans med kommunens långsiktiga mål legat till grund för bostads-
försörjningsprogrammet för perioden 2017 - 2020. Kommunens mål utgår 
från Göteborgsregionens antagna måldokument ”Hållbar utveckling” och 
innebär vad gäller tillväxtmål för Stenungsund en årlig befolkningsökning 
på cirka 1%. Mark för bebyggelseutveckling med inriktning på bostäder re-
dovisas i översiktsplanen med en sammanlagd potential som väl motsvarar 
erforderlig mark för uppfyllande av målet i bostadsförsörjningsprogrammet. 
Bebyggelseutveckling föreslås ske såväl i tätorten Stenungsund som i etable-
rade mindre tätorter där befolkningsökning gagnar strävan att erbjuda goda 
kollektivtrafikförbindelser och lokal service. 

I översiktsplanen lyfts också den levande landsbygden fram som en viktig 
resurs, inte minst inför en oviss framtid. Tillgången på produktiv mark, sett 
i främst ett långsiktigt, robust perspektiv, måste främjas och tillkomsten av 
nya boende, knutna till jordbruket, därför bejakas.   

Till grund för översiktsplanen ligger också den av kommunfullmäktige 2014 
antagna visionen 2035 med sina två inriktningar, ”attraktivt och välkomnan-
de” samt ”ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling”. 

Prognostiserad befolkningsförändring 2015 - 2020 visar att antalet personer 

Sociala konsekvenser
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i åldrarna 20-24 och 65-74 minskar medan antalet personer i åldrarna 45-64 
och 75-84 ökar kraftigt. 

Som mål för bostadsbyggandet under perioden fram till 2020 anges i bo-
stadsförsörjningsprogrammet att minst en tredjedel bör utgöras av hyres-
rätter. Härutöver bör ambitionen vara att av det totala bostadsbyggandet en 
tredjedel vardera bör vara bostadsrätter respektive småhus. Kommunen har 
även som mål att det i varje tätort ska finnas ett brett utbud av bostäder av-
seende såväl hustyp som upplåtelseform vilket möjliggör ett kvarboende på 
orten vid skiftande behov av bostad. Detta gagnar den upplevda tryggheten.

Sammantaget ger anslaget i översiktsplanen jämfört med nollalternativet 
goda förutsättningar för ett brett och varierat bostadsutbud som kan attra-
hera människor med olika boendeönskemål avseende bostadstyper och upp-
låtelseformer, men främst ett varierat utbud av boende- och närmiljökvalite-
ter till gagn för Stenungsunds attraktionskraft och sociala liv.

Arbete och försörjning
Arbete och försörjning är basalt för människors livskvalitet. Arbetslöshet har 
såväl direkt som indirekt stor påverkan på den enskildes fysiska och mentala 
hälsa och barns uppväxtvillkor. Avsaknad av arbete bidrar i hög grad till ökad 
ohälsa. 

Kommunens ambition som framgår av dess ”Vision 2035” handlar inte minst 
om att, utifrån befintlig situation och ett gott företagsklimat, verka för ett 
ökat och breddat företagande. Intentionen i planen att stärka de allmänna 
kommunikationerna ökar tillgängligheten till en regional arbetsmarknad lik-
som till eftergymnasiala studier i regionen vilket bland annat bedöms gagna 
företagande med ökad tillgång till och bredd på arbetstillfällen. 

Utvecklingen inom näringslivet i kombination med satsningar inom bostads-
byggandet förväntas ge fler människor, inte minst ungdomar och utrikes föd-
da, förutsättningar för att bli ekonomiskt självförsörjande och ekonomiskt 
oberoende. Detta gagnar det sociala och ekonomiska välbefinnandet såväl på 
individnivå som familjenivå och ökar förutsättningarna för en välfungerande 
integration. 

Tillgången till arbete leder i sin tur sannolikt till en förstärkt kommunaleko-
nomi och därmed förutsättningar för en utbyggnad av kommunal och kom-
mersiell service. 

Sammantaget bedöms genomförandet av intentionerna i översiktsplanen, 
jämfört med nollalternativet, ge goda och förbättrade förutsättningar för ett 
enklare och bättre vardagsliv för Stenungsundsbor idag och i framtiden.
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Livsmiljö
Sociala aspekter på den fysiska miljön handlar främst om hur samhällets 
uppbyggnad och funktion påverkar förutsättningarna för att vardagen ska 
fungera bra och att ”vardagen ska gå ihop”. Strukturer som präglas av närhet 
mellan människor, närhet till kommunikationer, tillgänglighet till service, 
gröna områden och platser för fritidsaktiviteter och möten har bevisligen en 
positiv inverkan på vår allmänna trivsel och välbefinnande.

Översiktsplanens intentioner handlar i stort om att förstärka befolknings- 
underlaget i samtliga etablerade orter så att förutsättningarna för service 
och fritid på lokalt plan främjas. Likaså understryks vikten av satsningar på 
såväl buss som järnväg och trygga, säkra gång- och cykelvägar.

För ungdomar och många äldre utgör närheten till kollektivtrafik, service 
och naturområden en extra viktig faktor för möjligheterna att röra sig, att 
uppleva livet mellan husen. Förutsättningarna för att transportera sig är 
också i hög grad avgörande för hur möjligheterna till utbildning på annan ort 
kan utnyttjas och därmed en ödesfråga för kommunen i strävan att kunna 
erbjuda kvalificerad arbetskraft på hemmaplan. 

Översiktsplanens grundstruktur tar sin utgångspunkt i Göteborgsregionens 
strukturbild. Enligt denna bebyggelseutvecklingen ske i och i anslutning till 
befintliga tätorter vilka ligger i anslutning till starka kollektivtrafikstråk. Så-
ledes föreslås i planen en utveckling dels i Stenungsunds tätort men också i 
övriga etablerade samhällen. Då bebyggelsekompletteringarna förutsätts bli 
av sådant slag att utbudet av bostäder breddas möjliggörs ett kvarboende i 
den invanda miljön. Härigenom gagnas eventuella flyttkedjor. En utbyggd 
närservice underlättar vardagslivet för många samtidigt som det kan innebä-
ra färre resor med egen bil.

Det goda vardagslivet är för många av oss så betydelsefullt att det förtjänar 
närmare eftertanke inför kommande planeringsinsatser. Exempelvis bör de 
offentliga rummen göras tillgängliga för alla i samhället. 

Sammantaget bedöms ett konsekvent genomförande av översiktsplanens 
intentioner kunna ge påtagliga positiva effekter i ett socialt perspektiv.  

Delaktighet och inflytande i samhället
Möjligheterna att påverka förutsättningarna för människors delaktighet och 
inflytande i samhället genom fysisk planering är begränsade och handlar i 
flertalet fall om hur processerna enligt plan- och bygglagen bedrivs. I Ste-
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nungsund är medborgardeltagande en viktig del i planprocessen. Inför star-
ten av arbetet med ny översiktsplan har politikerna bedömt det angeläget 
att fånga upp medborgares syn på den framtida utvecklingen av kommunen. 
Under våren 2016 fördes därför bred dialog med såväl öppna möten som 
uppsökande verksamhet. Vid flertalet av dessa tillfällen har representan-
ter för den politiska beredningen för miljö och fysisk planering medverkat 
liksom representanter för kommunens olika verksamheter med delansvar 
i arbetet med ny översiktsplan. Likaså har medborgares syn på vad som är 
viktigt och sådant som kan förbättras införskaffats genom en webbenkät.

Resultatet av dialogen har kommunicerats till medborgarna via kommunens 
hemsida. Hela dialogen har sammanställts i särskild rapport som finns till-
gänglig på kommunen. Resultatet har i huvudsak beaktats i översiktsplanen. 
Kommunen bedömer, med gjorda och planerade aktiviteter att översiktspla-
nen blir hanterad på ett sätt som gagnar människors möjlighet till delaktig-
het och inflytande.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet i olika former gagnar bevisligen en god folkhälsa. I Stenung-
sund är tillgången på områden för aktiv fritid mycket god och utbudet brett. 
Här kan nämnas den omedelbara närheten till kust och hav med allt vad det 
erbjuder i form av fritidsaktiviteter. Naturreservatet Svartedalen erbjuder 
likaså landbundna möjligheter till såväl ”tysta” områden som möjlighet 
till promenader, fiske och andra aktiviteter. En av målsättningarna i över-
siktsplanen är att förbättra och tydliggöra tillgängligheten till naturgivna 
aktivitetsområden genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Samtidigt 
innebär förtätningen av orterna ett bättre underlag och tillgänglighet till ut-
byggnad av idrottsanläggningar och service och mer stimulerande och trygga 
promenader och cykelturer. 

Nya skolor ska utformas så att det finns utrymme för lekar, sportaktiviteter 
med tillgänglighet för spontanlekar efter skoltid på skolans offentliga ytor. 
Förskolor bör där det så är möjligt lokaliseras med närhet till naturområden 
vilka rymmer goda förutsättningar för barns kreativitet i lek och i övrigt.

Sammantaget bedöms ett genomförande av planens intentioner ge positiva 
effekter för människors möjlighet till fysisk aktivitet av olika slag.
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Trygghet, tillgänglighet, möten
Trygghet spänner över ett brett fält med många dimensioner, alltifrån tillit 
mellan människor till att utan rädsla kunna röra sig i de offentliga rummen. 
De offentliga rummen ska vara tillgängliga för alla i samhället, Verksamheter 
ska lokaliseras för att främja integration och bidra till att mötesplatser upp-
står. Naturområden och kulturminnen ska bevaras så att kultur- och natur-
upplevelser kommer alla till del.

I översiktsplanen redovisas bebyggelsekompletteringar främst i anslutning 
till befintliga orter och tätort. Här finns möjlighet att ”bygga bort” otrygga 
miljöer genom fler boende och verksamma på sådant sätt att offentliga mil-
jöer också på ett naturligt sätt befolkas vilket är positivt i ett trygghetsper-
spektiv. 

Att planera för en ökad befolkning, fler arbetstillfällen, ökad service och 
bättre tillgänglighet till områden och lokaler för rekreation, fritidssysselsätt-
ning och möten ger goda förutsättningar för att kunna hantera trygghetsfrå-
gor på ett bra sätt. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av översiktsplanens intentioner 
kunna ge positiva effekter i ett socialt perspektiv.
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Beskrivningen/bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna är förenad 
med stor osäkerhet. Det beror främst på att kommunen, i det fall man inte 
äger marken, inte kan garantera ett genomförande av upprättade detaljpla-
ner och dels i många fall inte äger frågan att styra utbyggnaden av erforder-
liga nya infrastrukturprojekt. Dessa är i många fall en vital framgångsfaktor 
för tillväxt.

Konsekvenserna bedöms nedan utifrån ett övergripande samhällsekono-
miskt resonemang som i mångt och mycket tar sitt avstamp i teorierna kring 
den nya ekonomiska geografin där fokus ligger på befolkning och bostads-
marknad, näringsliv och arbetsmarknad samt regional samverkan och till-
växt.

Regional samverkan, tillväxt
Samverkan på regional nivå och med ett flertal samarbetspartners är idag 
utvecklad i Göteborgsregionens kommunalförbunds regi. Samtliga ingående 
kommuner har enats om hur utvecklingen i stort ska ske inom ramen för 
gemensamma mål och en strukturbild. Den regionala utvecklingsstrategin 
utgör en viktig grundpelare i översiktsplanen där tillväxt är en framgångsfak-
tor.

Ett antal mellankommunala frågor behandlas inom ramen för samarbete 
över kommungränsen. De kommuner som berörs är Uddevalla, Orust, Tjörn, 
Kungälv och Lilla Edet. Det handlar om transportinfrastruktur, gasled-
ning, vattenförsörjning och Svartedalens naturreservat och tillika Natura 
2000-område. I samtliga fall avser kommunen att fortsätta samarbetet. 
Genom denna regionala och mellankommunala samverkan bedöms bästa 
sammantagna ekonomiska utfall erhållas på såväl regional som kommunal 
nivå. Definierade investeringar för förbättrade kommunikationer bedöms 
huvudsakligen vara en fråga av nationell art. 

Befolkning och bostadsmarknad
Översiktsplanen är till stora delar en tillväxtfrämjande plan. Dock under-
stryks vikten av en balanserad bostadsproduktion vilket tydliggörs inte 
minst i kommunens förslag till bostadsförsörjningsplan där tillväxtmålet 
sätts till cirka 1 % per år fram till år 2020. Stenungsund ska kunna erbjuda 
ett brett utbud av bostäder med varierande kvaliteter som tätortsboende 
med närhet till det mesta, lugn, lantlig idyll, historiska kultturupplevelser 
och tillgång på varierande natur liksom förutsättningar för olika fritidsak-

Ekonomiska    
konsekvenser
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tiviteter. Samtidigt ska det, enligt kommunens ambition i översiktsplanen, 
finnas en planreserv som kan möta efterfrågan på mark för verksamheter. 

Tätorten föreslås kunna kompletteras med bebyggelse som kan stärka dess 
”stadsmässighet” genom tillskott av intressanta miljöer vilka i sin tur kan 
attrahera strategisk kompetens till gagn för näringslivet och ekonomisk 
hållbarhet. Härutöver är ambitionen i bostadsförsörjningsplanen som kom-
plement till översiktsplanen att ny bebyggelse i orterna bör vara av sådan art 
att den svarar mot konstaterade behov. Om så sker bedöms möjligheten till 
kvarboende på orten vid skiftande behov av bostad kunna förbättras. Genom 
nyproduktion som möjliggör byte av bostad underlättas sannolikt rörlig-
heten på bostadsmarknaden.

Näringsliv och arbetsmarknad
Förutsättningarna för ett utvecklat näringsliv i kommunen samt tillgången 
till en utökad arbetsmarknadsregion är intimt sammankopplad med tillgäng-
liga kommunikationer, såväl enskilda som allmänna. Detta gäller såväl lokalt 
som regionalt. Här framstår kontakterna med Göteborg som särskilt viktiga. 
I översiktsplanen utpekade infrastruktursatsningar som syftar till att stärka 
såväl i kommunen befintlig näringsliv med specialinriktningar som förut-
sättningarna och intresset för nyetablering. Incitament såsom bättre möj-
ligheter till eftergymnasial utbildning, ökad tillgänglighet till allmänna kom-
munikationer på kort och lång sikt, ökat utbud av attraktiva boendemiljöer 
bedöms kunna bidra till en positiv utveckling av Stenungsund, inte minst ur 
ekonomisk synvinkel. Härutöver öppnar en utveckling inom besöksnäringen 
för kreativ företagsamhet inom ett brett branschregister. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av översiktsplanen intentioner och 
bostadsförsörjningsprogram kunna bidra till en för såväl nya arbetstagare 
som för kommunen positiv ekonomisk effekt.

Transportinfrastruktur
Stenungsund ingår i Västra Götalandsregionen och utgör där en viktig aktör, 
inte minst vad gäller tillgången till befintlig riksintressant industri. Idag sak-
nas högre utbildningsmöjligheter i kommunen vilket gör att tillgången till 
goda pendlingsmöjligheter är av vital betydelse. Kommunen ser positivt på 
eventuella lokaliseringar av utbildningsinstanser såsom högskola, universitet 
(filial) och så vidare. 
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Utifrån miljösynpunkt synes ett genomförande av intentionerna i planen, 
kunna ske med viss miljöpåverkan. Dock bedöms denna inte vara betydan-
de. Det finns tydliga styrdokument och underlag som behandlar värdefulla 
naturmiljöer, risk från industrin, hänsyn till riksintressen mm. Slutligt av-
görande sker främst i kommande detaljplaner med eventuella miljöbedöm-
ningar men också vid miljötillståndsprövning och vid prövning av bygglov 
och förhandsbesked. Härvid förutsätts att miljöpåverkan minimeras. Det 
som är mest angeläget att komplettera översiktsplanen med är en klimatan-
passningsplan som gör viktiga avvägningar gällande risk för översvämning, 
erosion, ras och skred.

Vad gäller de sociala konsekvenserna av ett plangenomförande är dessa 
huvudsakligen av positiv karaktär. Möjlighet till kvarboende och inflyttning 
genom breddat utbud av bostäder, förbättrad service i orterna har ökat antal 
arbetstillfälle såväl inom kommunen som i arbetsmarknadsregionen genom 
förbättrade allmänna kommunikationer är av avgörande betydelse för Ste-
nungsunds fortsatta utveckling och tillväxt.

De samhällsekonomiska konsekvenserna är vanskliga att bedöma. Ett 
utvecklat näringsliv förväntas ge fler arbetstillfällen. Å ena sidan ger fler 
Stenungsundsbor ett ökat skatteunderlag och ökat utrymme för utbyggnad 
av kommunal service. Å andra sidan är satsningarna i övergripande infra-
struktur förenad med stora kostnader vilka endast till viss del kan belasta 
Stenungsundsborna. 

Ett genomförande av intentionerna i översiktsplanen ger sammantaget och 
sammanvägt övervägande positiva konsekvenser. Förslaget verkar, enligt 
kommunens bedömning, således för en hållbar utveckling av Stenungsund, 
såväl lokalt som regionalt. 

Sammanvägda  
konsekvenser
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Översiktsplanens påverkan ska följas upp av kommunen i kommande 
skeden. Uppföljningen föreslås ske med hjälp av indikatorer och genom 
kvalitativ utvärdering. Rapporten Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk 
samhällsplanering framtagen av Boverket (Rapport 2015:44) kan inarbetas 
i uppföljningen. Nedan presenteras förslag på hur påverkan kan följas upp i 
kommande skeden. 

Riksintressen
Påverkan i samband med utveckling av bebyggelsen i södra delarna av Ste-
nungsund, Stora Höga, Jörlanda och Stora Askerön bör följas upp så att de 
utformas på ett sätt som inte skadar riksintressets värden eller vattenkvali-
teten i det grunda kustområdet.   

Hälsa och säkerhet 
Kommunen ska utreda risker i samband med bebyggelseutveckling så att 
människors hälsa eller miljön inte utsätts för risker eller stora påfrestning-
ar. Det gäller exempelvis att utreda buller vid tätortsutveckling, riskfrågor 
kopplat till utveckling i närheten av leder för farligt gods, riskfrågor kopplat 
till exploatering angränsande miljöstörande verksamheter, exploatering som 
berör potentiellt förorenade områden samt områden utpekade med risk för 
erosion, skred, ras och översvämning. 

Lokalisering och utformning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna plat-
ser ska förebygga att männi-skor och egendom drabbas av olyckor. 

Åtgärder inom skyddsområdet runt den kemiska industrin i Stenungsund 
ska följas upp.

Klimatanpassning  
Kommunen ska, vid planering och exploatering längs kusten samt längs sjöar 
och vattendrag, följa upp att åtgärder vidtas för att undvika risker kopplade 
till ett förändrat klimat och översvämningsrisk. Detta är i synnerhet viktigt i 
samband med utveckling av Stenungsunds centrum.

Kommunen ska följa upp att tillgången på grönytor för klimatreglerande 
effekter är tillräcklig. En funktionell grönstruktur ska prioriteras efter dess 
potential att bidra med värden och tjänster för människan och för ekosyste-
met som helhet. 

Intill sjöar och vattendrag eller i låglänta områden måste risken för över-
svämningar analyseras mer i detalj. I skredbenägna områden måste hänsyn 
tas till detta.

Uppföljning och  
övervakning
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Miljökvalitetsnormer 
Kommunen ska utreda och säkerställa och följa upp att dagvattenhantering-
en i utbyggnadsområden och områden som förtätas är tillfredställande så 
att vattenmiljöer inte påverkas negativt och att miljökvalitetsnormer inte 
försämras. 

Kommunen behöver följa upp hantering av MKN för de havsområden, sjöar 
och vattendrag som idag inte uppnår god status.

Naturmiljö 
Kommunen ska vid planläggning och i samband med exploatering följa upp 
påverkan på naturmiljöer. Utredningar ska genomföras för att avgöra påver-
kan på samt minska konsekvenserna av planerna på värdefulla naturmiljöer 
samt specifika arter. 

Kommunen ska utreda, säkerställa och följa upp att en god tillgång samt 
tillgänglighet till rekreationsområden finns för boende och besökare. 

Bebyggelseutveckling 
Det är viktigt att kommunen följer upp sitt genomförande och prioriterar 
bebyggelseutvecklingen i utpekade orter kombinerat med ett säkerställande 
av en hållbar och effektiv kollektivtrafik samt en utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet mellan nya och befintliga områden. 

Kommunen ska följa upp ianspråktagandet av jordbruksmarken och se till 
att tillgången på brukbar mark långsiktigt tryggas. 

Kommunen ska följa upp att tillgången och tillgängligheten till grönytor för 
barn och unga är tillräcklig. 

Kommunen ska följa upp huruvida översiktsplanens genomförande ger 
minskar segregationen utifrån socioekonomiska faktorer samt att alla inne- 
och utemiljöer utformas och gestaltas så att de främjar jämställdhet, trygg-
het, hälsa, tillgänglighet, kultur och social sammanhållning. 

Kommunen ska följa upp hur översiktsplanens genomförande bidrar till ett 
större variation i utbudet av bostäder för att alla ska ha likvärdig tillgång till 
bostad och boendemiljö av god kvalitet. 
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Transporter 
Kommunen bör följa upp hur användningen av olika trafikslag utvecklas. För 
att öka andelen hållbara transporter, och i synnerhet kollektivtrafik med tåg 
och buss, i relation till bilburna och fossilberoende transporter behöver en 
övervakning av utvecklingen ske löpande för att se om åtgärder ger önskat 
resultat. 
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Översiktsplanen består av tre delar varav detta är del 3 - förutsättningar

Kommunen har valt att dela upp innehållet i översikts-
planen i tre delar - en förslagsdel, en hållbarhetsbedöm-
ning och en förutsättningsdel. Uppdelningen innebär 
att det bara är del 1 och 2 som behöver förklaras aktuell 
minst en gång per mandatperiod. Del 3 kan uppdateras 
kontinuerligt. Det innebär sannolikt att översiktsplane-
arbetet underlättas.

Del 1 - Förslag
Här redovisas kommunens politiska vilja när det gäl-
ler användningen av mark och vatten, bevarande samt 
förhållningssätt till riksintressen och allmänna intressen. 
Här redovisas också rekommendationer för detaljplane-
ring och hantering av förhandsbesked och bygglov.

Del 2 - Hållbarhetsbedömning
Till förslagsdelen hör en hållbarhetsbedömning. Här be-
döms och beskrivs konsekvenserna av att genomföra in-
tentionerna i översiktsplanen. I hållbarhetsbedömningen 
ingår den för översiktsplanen obligatoriska miljöbedöm-
ningen (MKB).

Del 3 - Förutsättningar
Här redovisas lagar, förordningar och andra relevanta 
styrdokument för arbetet med översiktsplanen. Här 
beskrivs också kommunens historiska utveckling och 
Stenungsund idag, utifrån olika ämnesområden. 
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Bakgrund
Få svenska kommuner har en utveckling som är så förknippad med nutids-
historien som Stenungsund. Samhällets huvudsakliga utveckling har skett på 
ett par decennier under 1900-talets senare hälft, från en liten stations- och 
badortsby med några hundra invånare till en modern industriort med stort 
centrum för kemisk industri och en mycket kraftig befolkningsutveckling.

Denna utveckling präglar i hög grad Stenungsund som därigenom är ett ungt 
samhälle med de flesta invånarna inflyttade till orten under historisk tid som 
”nybyggare” utan starka band bakåt med rötter i platsen. Den första genera-
tionen ”infödda” Stenungsundsbor har nyligen vuxit upp och bildat familjer 
och skapar nu historia och egna traditioner utifrån det unga samhällets 
förutsättningar.

Industrins närvaro i Stenungsund gör sig ständigt påmind genom den starka 
närvaron både fysiskt och mentalt av den tunga industrin.

Jordbruk, skogsbruk och handel 
Stenungsunds ursprung kan spåras till Stenunge by, en mindre medeltida 
by belägen intill Stenunge å. Byn omnämns första gången i skrift 1388. Idag 
finns Mariagården och Västergården kvar på platsen. Befolkningen i byn liv-
närde sig huvudsakligen av jordbruk och skogsbruk. Stenunge bys hamnplats 
växte gradvis fram som en viktig handelsplats, tack vare läget vid det smala 
sundet mellan fastlandet och Stenungsön. Sillperioderna under 1700- och 
1800-talen påverkade även Stenungsund och bland annat uppfördes en fisk-
konservfabrik 1833 vid Ångbåtsbryggan, men fisket blev aldrig dominerande 
på samma sätt som för andra kustsamhällen längs västkusten. 

Badliv och sommarboende på Stenungsön
Stenungsön var under 1800-talets första hälft en etablerad havsbadort med 
uthyrningsverksamhet, hotell, restaurang och societetssalong samt varma 
och kalla bad. Stenungsön hade vid denna tid och fram till att järnvägen öpp-
nades 1907, fast ångbåtsförbindelse sommartid med Göteborg, Marstrand, 
Lyckorna och Gustafsberg. Samhället Stenungsund var fortfarande helt litet 
med endast ett hundratal invånare i en bebyggelse samlad längs nuvarande 
Strandvägen. Under 1900-talets första del byggdes många storslagna som-
marvillor på Stenungsön och det sparades inte på vare sig ambitioner, fantasi 
eller pengar. Arkitekten Gustaf Elliot blev flitigt anlitad och under åren 1907 
till 1920 uppfördes flera av de ”grosshandlarvillor” som idag utgör en väl 
sammanhållen kulturmiljö på den östra delen av Norra Stenungsön. 

Stenungsön har besökts och bebotts av många välkända kulturpersonlighe-

Historiska rötter

Badfolk på Stenungsön, 1930-tal 
(Mölndals stadsmuseum)

Kallbadhus på Stenungsön, cirka 
1900 (Bohusläns museum)

Stenungsund med kallbadhus, 
1935 (Bohusläns museum)

Svenshögen, sanatoriet och Häl-
lungen 1907 (Bohusläns museum)
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ter. Bland de mest kända är operasångaren och operachefen John Forsell, 
Jussi Björling, Gerda Lundqvist, Viktor Rydberg, Gunnar Wennerberg och 
konstnären Ragnar Sandberg. 1930-talets lågkonjunktur satte stopp för byg-
gandet av de storslagna sommarvillorna och den fortsatta byggnationen ef-
ter krigsslutet präglades av mindre sommarhus, framför allt på öns västsida.

Fyra kommuner blir en
År 1951 slogs kommunerna Norum, Ucklum, Spekeröd och Ödsmål ihop till 
en kommun, Stenungsund. Den totala folkmängden uppgick då till cirka 4 
650 personer varav det bodde drygt 300 i samhället Stenungsund. Befolk-
ningen i den sammanslagna kommunen livnärde sig fortfarande huvudsakli-
gen på jord- och skogsbruk och som binäringar också handel och uthyrning 
och annat stöd åt sommargästerna. Stenungsunds befolkning minskade 
kraftigt efter andra världskriget genom utflyttning och dåliga möjligheter till 
försörjning, liksom i övriga Bohuslän. Sverige utvecklades som industrina-
tion och stora industrietableringar kom till stånd på olika platser i landet. 
Kommunerna med hjälp av sina länsstyrelser kämpade om att få de åtråvär-
da etableringarna till sina områden.

Kraftverket och Tjörnbroleden
Utvecklingen i Stenungsund är ett typiskt exempel på resultatet av svensk 
arbetsmarknads- och regionalpolitik decennierna efter kriget. Redan tidigare 
fanns dock en början till Stenungsund som industriort genom textilindustrin 
Svenska Bandfabriken, som 1944 flyttade från Borås till Stenungsund. År 
1954 beslöt riksdagen, efter starka påtryckningar från kommunen och från 
dåvarande landshövdingen Per Nyström, att ett ångkraftverk skulle byggas 
i Vetteberget norr om Stenungsund. Ortens möjlighet till goda hamnförhål-
landen var ett av argumenten för detta. Kraftverksbygget påbörjas 1958 och 
anläggningen blev fullt utbyggd först 1969. Intressant är att de två västra 
skorstenarna till den första etappen formgavs av professor Erik Lundberg 
från Konstakademien i Stockholm. 

Förutom det stora kraftverksbygget beslöt riksdagen också om en fast för-
bindelse till Tjörn. Broarna och den första kraftverksetappen stod klara år 
1960. Dessa stora byggen kom att förändra det lilla samhället Stenungsund 
i grunden. Befolkningen växte, bostäder byggdes, skolor, vägar, vatten och 
avlopp krävdes, butiker och annan service utvecklades och nya sysselsätt-
ningstillfällen tillkom. En tragisk händelse som satte djupa spår hos alla är 
påseglingen och raseringen av Almöbron i januari 1980. Efter en rekords-
nabb projektering och byggnation kunde en ny bro tas i bruk i november 
1981. Det tillfälliga färjeläget på Stenungsön syns idag som ”badbryggor” på 
badplatsen Hawaii.

Ucklum, 1955 G. AB Flygtrafik 
Bengtsfors (Bohusläns  
museum) 

Spekeröd kyrka, 1919, Bernard 
Hegardt (Riksantikvarieämbetet)

Ödsmål, Södskären 1955  
(Bohusläns museum)

Vy Kyrkberget mot Stenungsön, 
1933, Ingeborg Enander  
(Bohusläns museum)
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Kemiskt centrum
När de stora byggena var avslutade hotade emellertid en ny tillbakagång om 
inte ytterligare etableringar och verksamheter kunde tillskapas. Den redan 
påbörjade industriutbyggnaden i Stenungsund gjorde orten lämplig för 
fortsatt lokalisering av tung industri till Bohuslän. Förhandlingarna mellan 
amerikanska Esso som råvaruleverantör och de svenska industrierna MoDo 
och Kema Nord resulterade i ett avtal om storsatsning på Stenungsund som 
kemiskt centrum. Året var 1960. Förutsättningarna ansågs mycket goda - en 
under hela året isfri farled och en djup hamn, tillgång till råvatten, gott om 
mark, goda kommunikationer och närhet till marknaderna gjorde att läget 
på västkusten var att föredra framför ett ostkustläge. Dessutom var en stor 
industrietablering välkommen i den utflyttningsdrabbade mellersta delen av 
Bohuslän. 

Förhandlingarna hade skett i all hemlighet mellan företag, markägare och 
kommun och med den svenska regeringens starka stöd i bakgrunden. Insyn, 
offentlighet och demokratisk debatt förekom på den tiden inte i någon stör-
re omfattning inför detta stora och avgörande beslut som skulle leda till att 
göra Stenungsund till ett svenskt centrum för kemisk storindustri.

Redan år 1963 stod Essos krackeranläggning klar för att leverera råvara till 
plastindustrin med etengasen från krackern som utgångsmaterial. 

Stor inflyttning
Stora mängder arbetskraft behövdes för att genomföra jättesatsningarna 
och för att arbeta i industrin. Människor flyttade från hela landet till Ste-
nungsund, som fick en mycket kraftig befolkningsökning med de i genom-
snitt yngsta invånarna i landet. Hälften av de inflyttade kom från Bohuslän, 
många kom från Norrland, övriga Sverige och från grannländerna.

En så stor inflyttning till en liten ort som saknade viktig infrastruktur kunde 
dock inte genomföras utan problem med växtvärk och ekonomiska umbä-
randen för kommunen. Ständig byggnadsverksamhet, stora avstånd och brist 
på utbyggd social, kulturell och kommersiell service skapade otrivsel, vilket 
gjorde att många av de nya Stenungsundsborna flyttade hem igen.

Planeringen av det nya Stenungsund
Det nya Stenungsund kom att planeras utifrån riktlinjerna i Generalplan för 
Stenungsund 1964, VBB/Leifstadius och Östnäs, med den kemiska industrin 
norr om samhället och ett nytt kommersiellt och kulturellt centrum i anslut-
ning till den gamla bykärnan vid vattnet och söderut mot brofästet. Mark för 
centrum skapades genom utfyllnad med sprängmassorna från anläggandet 
av de vidsträckta nya industriområdena. 
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Nya bostäder blev huvudsakligen förlagda till områden öster om landsvä-
gen och järnvägen. Väg- och järnvägsstråket kom att bli en påtaglig barriär 
mellan bostäderna och centrum, en problematik som kvarstår än idag och 
som accentueras med ökande trafik. Samhället planerades utifrån 1960- och 
70-talens planeringsfilosofi, strikt funktionsuppdelat, med trafikseparerade 
bostadsenheter som var för sig skulle ge underlag för skolor, daghem, livs-
medelsbutik och annan närservice.

Områdena närmast centrum byggdes tätast med huvudsakligen flerbostads-
hus och tät grupphusbebyggelse i områdena Kopper, Hasselbacken, Kristi-
nedal, Söbacken och Nytorps Höjd, medan glesare villaområdena förlades 
till Norum sydöst om Yttre Ringleden längst bort från centrum. Omfattande 
gång- och cykelvägnät byggdes och utformades med flera planskilda kors-
ningar. 

Den fortsatta utbyggnaden av tätorten Stenungsund pekades redan i ”Mark-
dispositionsplan 1979” ut att ske på Hallerna. En områdesplanetävling 
resulterade vidare i ”Områdesplan för Hallerna 1985”. De första etapperna 
av Hallerna byggdes ut med grupphus och friliggande villor i områdets östra 
delar under början av 1990-talet. Detaljplanering och utbyggnad av Hallerna 
fortsatte därefter i de västra delarna av området, med bland annat radhus 
och punkthus som idag utgör den visuella entrén till samhället Stenungsund 
från söder. Hallerna har under senare år även kompletterats med en egen 
skola och ett äldreboende

1986 genomfördes en stadsplanetävling för Stenunge Strand, som gav rikt-
linjer för utformningen av bebyggelsen med en sluten kvartersstruktur. En 
kraftig utbyggnad av Stenungstorg under 1980-och 90-talen resulterade i att 
centrum kompletterades med många nya bostäder samtidigt som arbets-
platser och butiker och andra kommersiella och kulturella verksamheter 
tillkommit i stor omfattning. 1988 byggdes ”Kulturhuset Fregatten” med 
konstgalleri, möteslokaler och nytt bibliotek. Efter en mer försiktig utveck-
ling under senare delen av 1990-talet har de sista etapperna av Stenungstorg 
mot brofästet planerats och bebyggts med bostäder och kontor. Samtidigt 
har andra delar av torget förtätats med ytterligare butiksbyggnader.

Andra orter i kommunen som haft en kraftig bebyggelseutveckling är 
Jörlanda och Stora Höga, som båda är belägna väster om Bohusbanan och 
motorvägen E6. I Stora Höga har en större skola byggts liksom flera min-
dre förskolor och i anslutning till Bohusbanan och länsvägen finns ett litet 
butikscentrum och en pendelparkering nära tågstationen. 

I kommunens inlandsdelar, det vill säga i Ucklum och Svenshögen, har också 
bebyggelsekompletteringar skett, om än i mindre omfattning, liksom även i 
Ödsmål. 

Stenungstorg och industrin, 1970-
tal (Bohusläns museum)

Segling på Askeröfjorden, 1930, 
Ingeborg Enander (Bohusläns  
museum)

Jörlanda, 1950-tal (Bohusläns 
museum)

Stora Höga, Getskärs badplats 
(Bohusläns museum)
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Stenungsund i  
regionen
Allmänt
Samhällsutvecklingen, inte minst sett i ett arbetsmarknads- och ekonomiskt 
perspektiv, har visat att planeringssamarbete över administrativa gränser 
oftast ger win-win-effekter och underlättar omställningen och utvecklingen 
av hållbara strukturer. För Stenungsunds del handlar det främst om tillgång 
till goda allmänna kommunikationer. Det gör det möjligt att få tillgång till 
akademiska utbildningar och ett rikt kulturliv i hela Göteborgsregionen. 
Kommunen erbjuder i sin tur ett brett utbud av arbetstillfällen, specialise-
ring inom kemisk respektive IT-industri, boenden med höga kvaliteter och 
tillgång till en meningsfull och hälsosam fritid.

Göteborgsregionens kommunalförbund
GR är en samarbetsorganisation för Stenungsund och 12 andra kommuner i 
Västsverige. GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna 
och att vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. GR:s 
devis kan uttryckas som ”Kommunal samverkan – regional styrka”. Verksam-
heten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka 
regionen nationellt och internationellt. GR och medlemskommunerna är 
en del av en stark och tydlig tillväxtregion och agerar som sådan i samklang 
med många aktörer och som ett led i en nationell tillväxtstrategi. Samar-
betet har pågått i många år och främst resulterat i en så kallad strukturbild 
för den fysiska utvecklingen inom regionen. Alla medlemskommuner har 
godkänt strukturbilden.

Övrigt mellankommunalt samarbete 
Ett gränsöverskridande samarbete sker kontinuerligt med kommunerna 
Uddevalla, Orust, Tjörn, Kungälv och Lilla Edet. Viktiga ämnesområden är 
transportinfrastruktur, kustzonsplanering, färskvattenförsörjning, riksin-
tressen med fler. Som viktiga projekt kan nämnas ”Nordvästsvenska initiati-
vet” som syftar till bättre infrastruktur inom Stenungsund, Tjörn och Orust 
samt ”8-fjordar” med syftet att identifiera och vidta åtgärder som förbättrar 
miljön i fjordarna, öka möjligheterna till friluftsliv samt utveckla den mariti-
ma näringen.  

Just nu har ett samarbetsprojekt resulterat i Fördjupad strukturbild för 
kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, 
Orust och Uddevalla.
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Befolkning, Bostäder 
& Service
Bostadsbeståndet den 31 december 2015 visar att cirka 60 % av bostäderna 
i kommunen utgjordes av äganderätter, 26 % av hyresrätter och 12 % av bo-
stadsrätter. Fördelningen skiljer sig åt mellan olika delområden. Det kom-
munala bostadsbolaget Stenungsundshem AB har cirka 5 800 intresseanmäl-
ningar från bostadssökande. Cirka 200 personer står i kommunens tomtkö. 
Utöver detta har särskilda grupper definierats vara i behov av bostad. Det 
är äldre med behov av bostäder med särskild service, nyanlända invandrare, 
hemlösa och ungdomar.  

I bostadsförsörjningsprogram (se kap om styrande dokument) beskrivs hur 
kommunen avser uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar fram till 2020.

Stenungsunds tätort har en stark ställning som centrum för offentlig service 
i kommunen. Här finns vårdcentral, äldreomsorg, gymnasieskola, grundsko-
la, förskolor, kulturhus, sportanläggningar, badplats, småbåtshamn med mer. 
I Stenungsund finns även ett brett utbud av kommersiell service för både 
detaljhandel och företagsservice. Det finns i huvudsak kring Stenungstorg 
och områdena norr därom. Jörlanda, Stora Höga, Ödsmål, Svenshögen och 
Ucklum fungerar som lokala servicepunkter med livsmedelsbutik, skolor, 
badplats, småbåtshamn med mera. 

Den regionala kollektivtrafiken binder samman Stenungsund med den övriga 
regionen, genom tågtrafik på Bohusbanan och regionbussar till Göteborg 
samt till Tjörn och Orust.

Underlaget för såväl kollektivtrafik som den kommersiella servicen väntas 
öka starkt i samband med en stark befolkningstillväxt inom kommunen och 
på Tjörn och Orust.
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Stenungsund har ett mångfacetterat näringsliv med drygt 400 branscher. 
Både kemi- och IT- industri samt handel är tongivande. Besöksnäringen 
växer sig allt starkare.

Stenungsund är samtidigt ett handelscentrum för flera angränsande kom-
muner och erbjuder ett stort utbud av kommersiell, kulturell och annan 
service. Med visionen som tar sikte på 35 000 invånare behövs planering för 
både mer handel, differentierat näringsliv, möjligheter till nyetableringar och 
förberedelse för den service som bör finnas.

Stenungsund är en pendlingskommun med en egen arbetsmarknad. Kom-
munen vill ha ett rikt och varierat näringsliv och siktar på att bli både ett 
världsledande hållbart kemikluster och IT-kluster. Stenungsunds näringsliv 
präglas redan idag av kemiindustrin och IT-tjänster och den privata sektorn 
svarar för en stor andel av kommunens arbetsplatser och i stora drag för en 
tredjedel av sysselsättningen. 

Kommunen är redan på god väg att bli den mest attraktiva näringslivskom-
munen genom att vara bland de 60 bästa enligt Svenskt Näringsliv.  

Näringsliv
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Kommunikationer &  
Transportinfrastruktur
För att möta framtidens infrastrukturbehov samt stärka kommunikationerna 
och attraktionskraften för regionen har kommunerna Stenungsund, Tjörn 
och Orust inom ramen för ”Nordvästsvenska Initiativet” tagit fram flera 
åtgärdsförslag, bland annat utbyggnad av väg 160, fast överfart mellan Orust 
och Stenungsund samt en förstärkt Bohusbana.  

Såväl väg E6 med anslutande vägar som Bohusbanan och farleden genom 
Hakefjorden är av riksintresse för kommunikation. 

Vägar
Väg E6 går genom kommunen i nord-sydlig riktning och delar kommunen i 
en västlig kustzon och en östlig inre zon. Hela vägsträckan genom kommu-
nen är motorväg och av riksintresse, inklusive anslutande vägar till Wall-
hamn och till den petrokemiska industrin i Stenungsund. E6 utgör en viktig 
förbindelseled för bilresenärer till och från arbetsorter och utbildningssäten 
utanför kommunen, främst i Göteborg. Vid Spekeröd och Stenungsund finns 
idag fullt utbyggda trafikplatser. Avfarten till Jörlanda är en ofullständig 
trafikplats där det saknas av- och påfartsramper mot norr.

De primära länsvägarna 160 och 170 leder från motorvägen in mot Stenung-
sunds centralort. Väg 160 leder därefter vidare mot Tjörn och Orust. För tra-
fikanter ut till Tjörn och Orust är väg 160 mycket viktig. Drygt 18 000 fordon 
per dygn färdas på vägen för vidare transport ut till öarna. Trafiksituationen 
på riksväg 160 från Spekeröd till Myggenäs är idag ansträngd, speciellt som-
martid. Vissa dagar är det bilkö hela sträckan från Spekeröd till Myggenäs.

Funktionellt prioriterat vägnät
Väg 160 och väg 170 klassas tillsammans med väg E6 som funktionellt prio-
riterat vägnät (FPV). De funktionellt prioriterade vägarna pekas ut och be-
skrivs utifrån dess viktigaste funktioner: godstransporter, långväga person-
resor, dagliga personresor och kollektivtrafik. Vid planering av bostäder eller 
verksamheter som innebär ökad trafik på en funktionellt prioriterad väg är 
det viktigt att se till att tillgängligheten utmed vägen inte påverkas negativt. 
Trafikanalyser bör utföras för att visa hur bl.a. kapacitet och trafiksäkerhet 
påverkas. Ett sätt att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet är också 
att minska tillskottet av mer trafik genom en transportsnål samhällsplane-
ring. 

Järnväg 
Bohusbanan genom kommunen är idag enkelspårig, vilket innebär att tågen 
bara kan mötas på stationerna. Det begränsar möjligheten att öka turtäthe-
ten.

Det funktionellt prioriterade vägnä-
tet redovisas i den Nationella väg-
databasen, NVDB och på Trafikver-
kets webbplats.
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På längre sikt har kommunen tillsammans med Trafikverket och Västtrafik 
en vision om tätare turer på Bohusbanan. Detta kommer att kräva att Bohus-
banan byggs ut till dubbelspår. Inom ramen för ”Nordvästsvenska Initiati-
vet” arbetar STO-kommunerna gemensamt med frågan.

Västra Götalandsregionen har inom ramen för Målbild tåg 2035 beskrivit hur 
tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas fram till 2035. I ett av underlagen, den 
sk Västtågsutredningen utreds möjligheterna för nya tågstopp längs Bohus-
banan. För Stenungsunds kommun konstateras att Jörlanda är den station 
som har bäst potential.

Järnvägen passerar genom Stenungsunds centrum. Bangården ligger i anslut-
ning till stationen. Rangering av vagnar med farligt gods sker numera inne 
på Borealis fabriksområde, men järnvägsvagnar med farligt gods passerar 
fortfarande genom Stenungsund, Strandnorum, Stora Höga och Jörlanda. 

Kollektivtrafik

Tåg 
Bohusbanan passerar genom Stenungsunds kommun. Tåget stannar på tre 
stationer - Stora Höga, Stenungsund och Svenshögen. 

Beslut har tagits att lägga ett nytt planerat resecentrum i Stenungsunds 
tätort, ”Alternativ centrum”.

Buss
Stenungsund har goda bussförbindelser till Göteborg, Kungälv, Tjörn och 
Orust. Till Uddevalla finns ett fåtal bussförbindelser, då de flesta resor 
mellan Stenungsund och Uddevalla sker med tåg. Ingen förbindelse finns 
österut mot Lilla Edet, vilket är en brist. När ett nytt resecentrum är i drift 
kommer fjärrbussarna påverkas.

Sjöfart 

Industrihamnar
Hamnområdet i Stenungsund är uppdelat på tre ägare. Den största hamnen 
ägs av Vattenfall. De övriga av Borealis respektive Akzo Nobel.

Farled
Farleden upp genom Hakefjorden och vidare mot Uddevalla hamn är av 
riksintresse för kommunikationer. I det ingår ett begrepp om buffertzon/
influensområde på 200 meter från farledsyta i en allmän farled av klass 1 och 
2. Inom denna buffertzon är det Sjöfartsverkets uppfattning att utredningar 
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med avseende på risker och bullerpåverkan skall göras för att säkerställa 
riksintresset på lång sikt.

Sjöfartsverket ska vara samrådspart vid utbyggnad eller större förändringar 
av småbåtshamnar i anslutning till farleden. 

Gång- och cykelvägnät
Trafikverket ansvarar för cykelvägnätet längs de statliga vägarna. Kommu-
nen kan ta initiativ till en samplanering och samfinansiering med Trafikver-
ket för att angelägna utbyggnader ska komma till stånd. 

Det stora antalet arbetsplatser i Stenungsunds tätort innebär att många 
Stenungsundsbor har nära mellan bostad och arbetsplats och kan cykla eller 
gå till arbetet. Ett utbyggt gång- och cykelnät ökar även tillgängligheten 
till kollektivtrafiken. Ett trafikseparerat gång- och cykelvägnät inom Ste-
nungsunds tätort är väl utbyggt. Separering mellan gående och cyklister är 
betydelsefullt, särskilt på sträckor med stora flöden av gående och cyklister, 
där utformningen medger en hög hastighet för cyklisterna eller där sikten 
är dålig. Utmed kusten finns idag gång- och cykelnät från Jörlanda i söder 
till Kolhättan i norr. Cykelvägnät mellan alla tätorter samt Svartedalen och 
Stenungsön är under planering.

Kungälvs kommun och Trafikverket planerar att bygga ut gång- och cykelba-
na från Kungälv fram till Kode via väg 574. 

Trafiksäkerhet
”Stenungsunds kommun skall vara en kommun där alla lätt tar sig fram 
genom säkra och trygga trafikmiljöer” är kommunens trafiksäkerhetsvision, 
enligt Trafiksäkerhetspolicy antagen av kommunfullmäktige år 2010. 

Kommunen har även en Trafiksäkerhetsplan, som kommunstyrelsen antog 
2012. Trafiksäkerhetsplanen innehåller riktlinjer och handlingsplan för en 
ökad trafiksäkerhet i kommunen i enlighet med målen i Trafiksäkerhetspoli-
cyn och trafiksäkerhetsvisionen för Stenungsunds kommun. 

IT-struktur
Det finns ett IT-infrastrukturprogram från år 2012 som beskriver bredband 
och mobilt nät. Tillgång och täckning är mycket god. Endast en grå fläck 
finns kvar vid Ålesvattnets telestation.
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Vindbruk

Kommunen har en vindbruksplan i form av ett tematiskt tillägg från 2012. 
Det tematiska tillägget anses aktuellt och har därför arbetats in i den 
kommuntäckande översiktsplanen. Den ska fortsatt vara vägledande vid 
detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov. Den skriftliga 
delen i tillägget fungerar fortsättningsvis som kunskapsunderlag.

Det större utpekade området i kommunens nordöstra hörn ingår i riksin-
tresse för vindbruk. 

Vindbruk i grannkommuner
Kungälvs kommun har en antagen vindbruksplan. Två av deras vindbruks-
områden gränsar till Stenungsunds kommun. Utbyggnaden av dessa områ-
den kommer att påverka hur anslutning till elnät kan samordnas.

Lilla Edets kommun har en antagen vindbruksplan. Inget vindbruksområde 
gränsar till Stenungsunds kommun. Ett område ligger dock i närheten. En 
eventuell utbyggnad där kan påverka hur anslutning till elnät kan samord-
nas.

Orust kommun har en vindbruksplan antagen i augusti 2016. Det finns inget 
större utbyggnadsområde för vindkraft i närheten av Stenungsunds kom-
mun, men planen medger att mindre vindkraftverk sätts upp på östra Orust.

 

Stenungsunds 
kommun 

Vindbruksplan
 Tillägg till Översiktsplan 2006 

Stenungsunds kommun
Antagen av Kommunfullmäktige 2012-04-10 

Laga kraft 2012-05-09

 

Vindbruksplan
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Jordbruk

Omkring en femtedel av marken i Stenungsunds kommun består av åker 
eller betesmarker. Jordbruket är småskaligt och de flesta gårdarna har en 
åkerareal mellan 5-10 hektar. Antalet stora gårdar med 50-100 hektar har 
ökat något sedan 2003. Detsamma gäller små gårdar på mindre än 2 hektar 
och 5-10 hektar. I stort ligger det totala antalet strax under 200 jordbruk det 
senaste decenniet. 

Kommunens större sammanhängande jordbruksområden ligger i dalgångar-
na från kusten inåt land vid Jörlanda/Kyrkebyn, Anråseåns dalgång, Lerån, 
utmed gamla väg E6 vid Ucklum och vid Jordhammar/Ödsmål.

Utvecklingen inom jordbruksnäringen följer i stort den nationella trenden 
med större enheter och minskat antal mjölkgårdar. Samtidigt ökar antalet 
små djurgårdar där många drivs som hobbyverksamhet, eller som komple-
ment till annan verksamhet, men som är viktiga för att hålla marker öppna i 
det småskaliga jordbrukslandskapet. Det småskaliga lantbruket har stor be-
tydelse för människors hälsa och biologisk mångfald och bidrar med många 
viktiga ekosystemtjänster, till exempel rekreation, bevarad landskapsbild 
med öppna landskap, småskalighet och myllrande växt- och djurliv vilket 
i sin tur har betydelse för det storskaliga jordbruket som är beroende av 
exempelvis pollinerande insekter. 

År 2013 fanns 181 jordbruksföretag registrerade i Stenungsunds kommun, 
vilket är en relativt stabil nivå sedan 2003 enligt SCB:s statistik. Då räknas 
inte de många smågårdar som drivs helt som hobbyverksamhet utan att vara 
registrerat som företag. Antalet gårdar med får- och lammproduktion ökar 
medan mjölkgårdar och nötproduktionen minskar. Många små gårdar har 
ett fåtal hästar. Hästgårdar räknas dock inte in i statistiken för producerande 
jordbruksföretag, men kan också kan bidra till att hålla det småskaliga jord-
brukslandskapet öppet. 

Det saknas idag en övergripande analys av jordbruksmarkens värde, och 
ställningstagande kring hur jordbruksmarken som väsentligt samhällsintres-
se ska skyddas i enlighet med 3 kap. 4 § MB. 
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Skogsmarken utgör cirka 40 % av kommunens totala markyta. Huvuddelen 
av skogsmarkerna ligger i inlandet öster om väg E6. Skogsbruket har bety-
delse som näring men Stenungsund har också skogsområden bland annat i 
Svartedalen som har mycket stor betydelse för rekreation och ur naturvårds-
synpunkt.

Skogsbruket spelar flera viktiga roller - som näringsverksamhet, för lands-
bygdsutveckling

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen som reglerar 
brukandet av skogen med hänsyn till ökad eller bibehållen produktion samt 
hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i skogen. Skogsstyrelsen kan klassi-
ficera skogsområden med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper och 
objekt med naturvärden.   

Skogsbruk
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Fiske

Yrkesfiske, bedrivs av dem som har en särskild yrkesfiskelicens utfärdad av 
Havs- och vattenmyndigheten. Yrkesfisket som näring har liten betydelse i 
Stenungsunds kommun, däremot har fritidsfisket större betydelse, både som 
näring och rekreation. I Stenungsunds kommun finns idag inget riksintresse 
för fiske. Stenungsunds kommun arbetar däremot aktivt med fiskevårdsåt-
gärder och havsmiljön i projektet 8-fjordar.

Grundområden med djupintervallet 0-6 meter söder om bron till Stenung-
sön bedöms som mycket värdefulla. Dessa områden är även utpekade och 
skyddade som Natura 2000-område. Dessutom redovisas Jordhammar-
sviken och viken innanför Strandholmen i Ödsmål som särskilt värdefulla 
grundområden.

De viktigaste arterna för fritidsfisket i havet är havsöring, makrill och hum-
mer. Fisket efter dessa arter är mycket omfattande i kommunen, med tu-
sentals utövare. I sötvatten, insjöar och vattendrag är det främst gädda och 
inplanterad laxfisk som utgör grunden för fritidsfisket. I de kustmynnande 
vattendragen är det främst havsöringen som fiskas.

Inom de utpekade fredningsområdena för fisk gäller särskilda bestämmelser 
och förbudstider, till exempel när nätfiskeförbud gäller. Kommunens kust-
områden med fredningsområden redovisas nedan.

Vattendrag/Område    
• Hällesdalsbäcken   

• Korsgårdbäcken, Starrkärrsbäcken  

• Ödsmålsån   

• Stenunge å   

• Norumsån, Anråse å, Jörlandaån 

Mynningsområde 
• Hällesdalen, Havsstensfjorden

• Tegelviken, Halsefjorden

• Jordhammarsbukten, Askeröfjorden

• Askeröfjorden

• Hakefjorden

Utöver dessa fredningsområden ingår allt havsområde i kommunen norr om 
Tjörnbroarna i ett skyddsområde för fisk infört 2010 som en del av reger-
ingsuppdraget om att införa fiskefria områden. 

Det finns idag inget aktivt vattenbruk inom Stenungsunds kommun, däre-
mot planer på framförallt musselodling, algodling och sjöpungsodling. Det 
är något som anses kunna ge en framtida intressant utveckling och som 
samtidigt kan vara en åtgärd mot övergödning, vilket är ett problem i alla 
fjordområden i kommunen. Möjliga angöringsplatser för dessa näringar är 
viktiga att skydda där de finns i dag, till exempel äldre varvsområden. Det 
finns idag ett stort intresse och möjligheter i samhället att utveckla nya 
havs- och vattenanknutna verksamheter. 
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I Stenungsunds kommun är de äldsta kända avlagringarna i mark bild-
ade under den senaste istidens slutskede. Isavsmältningen över området 
påbörjades för cirka 13 000 år sedan och alla grusförekomster i kommunen 
är israndsbildningar som byggts upp av isälvssediment (block, sten, grus, 
sand och mo). De innehåller även i varierande utsträckning morän eller 
lera. Morän återfinns endast sparsamt som ett tunt täcke inom kommunens 
höjdområden. Sammanhängande moräntäcken finns främst i kommunens 
norra del.

Ras, skred och erosion
Inom Stenungsunds kommun finns det relativt omfattande utbredning av 
jordlager med förutsättningar för skred. Ärr från historiska jordskred finns 
också i relativt stor omfattning inom kommunen. 

MSB redovisade 2014 en översiktlig stabilitetskartering av bebyggda områ-
den inom Stenungsund. Stabilitetsförhållandena bedömdes då vara otill-
fredsställande eller otillräckligt utredda inom sju av de åtta undersökta 
områdena. Längs vattendrag inom studien observerades i flera fall stor ero-
sionsaktivitet. Förekomst av kvicklera kan medföra ytterligare konsekvenser 
av ett eventuellt skred.

Statens geotekniska institut, SGI, har sammanställt områden med pågåen-
de erosion och områden med förutsättningar för erosion. Inventeringen är 
översiktlig och begränsad till kusten (karta finns på SGI:s webbplats).

Information finns även i Vägledning ras, skred och erosion som bland annat 
MSB och SGU har tagit fram. Informationen är från geoteknisk synpunkt 
värdefull vid strategiska val av lämplig markanvändning.

Naturgrus
Naturgrus är en ändlig resurs som på vissa håll i landet håller på att ta slut. 
Inom Stenungsunds kommun uppskattades den kvarvarande volymen natur-
grus år 2002 till knappt 3 miljoner fasta kubikmeter. Stenungsund är en av 
de största grusförsörjande kommunerna inom Göteborgsregionen.

Berg
Behovet av krossmaterial för byggnadsändamål i Stenungsund tillgodoses 
för närvarande genom bergtäkterna i Stora Gategård och Sköllunga. Förläng-
da tillstånd för dessa täkter innebär att man tillgodoser behovet av material-
försörjning gällande krossmaterial för både Stenungsunds kommun och en 
större region för viss tid framöver.

Geologi
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I kommunens visionsarbete ”Vision 2035” är målet att kommunen år 2035 
har ytterligare 10 000 invånare. Enligt generella beräkningar av Miljösam-
verkan i Västra Götaland behövs 8-10 ton krossmaterial per person och år. 
Varje kommun ska se till att man har materialförsörjning som täcker beho-
vet. En materialförsörjningsplan bör därför finnas.
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Naturvård

Med ett flackt kustlandskap i väster, stora skogs- och vildmarksområden i 
öster och ett bördigt jordbrukslandskap däremellan är Stenungsunds kom-
mun rik på olika naturtyper.

I kommunens naturvårdsprogram, som antogs 2016, görs en genomgång av 
olika skyddsvärda naturmiljöer. Där konstateras bland annat att bevarande 
och vård av värdefulla naturområden ger bättre förutsättningar för att kunna 
nyttja så kallade ekosystemtjänster, till exempel rent vatten, erosionsskydd 
och naturlig vattenmagasinering. Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta 
och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det är vanligt att dela 
in dem i försörjande (producerande), reglerande, stödjande och kulturella 
tjänster. 

Riksintressen natur och Natura 2000
Riksintresse för naturvård regleras i miljöbalkens 3 kapitel 6§. Naturvårds-
verket ansvarar för att länsstyrelserna och kommunerna har aktuellt un-
derlag. I kommunen finns fyra områden som är utpekade som riksintresse 
- Bratteforsån och Stora Hällungen, Stigfjorden–Halsefjorden, Svartedalen 
och Anråsdalen samt Hakefjorden–Marstrandsfjorden–Sälöfjorden. 

I Sverige är enligt 4 kap miljöbalken alla Natura 2000-områden klassade som 
riksintressen. I Stenungsunds kommun finns fem Natura 2000-områden.

Riksintresse naturvård och natura 2000 beskrivs utförligt i översiktsplanens 
del 1, kapitlet om Riksintresse.

Naturreservat
I Stenungsund finns 10 naturreservat som beskriv nedan.

Stenungsundskusten         
Naturreservatet bildades 1988 med förnyat beslut 2013. De kustnära havsom-
rådena i Stenungsunds kommun kan till stor del betecknas som grundområ-
den. De grunda bottnarna har stor betydelse för växt- och djurliv. De utgör 
lek- och uppväxtområde samt näringsplats för ett stort antal fiskarter. Under 
vår och höst utgör grundområdena med anslutande strandängar viktiga rast-
platser för flyttande vadare och sjöfågelarter.                          

Börs Flåg
Naturreservatet bildades 1981 och uppvisar högst betydande värden från 
ornitologisk synpunkt. Landskapsbilden är mycket tilltalande med skog och 
vida utblickar över sjön Hällungen. 



26 Täktverksamhet Stenungsund ÖP2019 Del 3 Förutsättningar - Utställningshandling

S
TE

N
U

N
G

S
U

N
D

 ID
A

G

Svartedalen
Svartedalen består av tre olika reservatsbeslut, varav två återfinns i Stenung-
sunds kommun - Svartedalens vildmarksområde, bildat 1982 och Svarteda-
lens natur- och friluftsområde, bildat 1999.

Svartedalens natur- och friluftsområde är ett av Västsveriges största sam-
manhängande barrskogsområden. Det är ett sjörikt urbergslandskap där 
barrskogen dominerar. Området är viktigt för rekreation och ett omtyckt 
mål för utflykter och lägerverksamhet. Bohusleden går genom Svartedalen i 
nord-sydlig riktning.

Näringsfattiga naturtyper präglar områdets flora och området hyser ett rikt 
fågelliv. Även ur kulturhistorisk aspekt är området intressant med många 
torp och torplämningar i området. 

Rördalen 
Naturreservatet bildades 1993 och består till större delen av en nordbrant 
som sluttar ned mot Rördalsån och utgörs av en gammal granskog med rik 
vegetation. Skogen växer på kalkpåverkad mark med bland annat översilan-
de källvatten, vilket ger särskilda växtbetingelser. Det är framför allt spor-
växtfloran som dra till sig ett stort intresse för området.. Stigar eller andra 
anläggningar för friluftsliv saknas.

Ramsön med Keholmen             
Reservatet bildades 1968. Ramsön består av två flacka, långsmala bergsryggar 
sammanbundna av en sandavlagring. Ön har också ett i Bohuslän unikt och 
ålderdomligt kulturlandskap. Reservatet är präglat av odling och kulturin-
flytande, där all mark på lera och sand utnyttjas som åker och betesmark. 
Områdets gnejsberggrund präglar ön genom sprickor och grunda korsande 
dalgångar. För att bevara landskapets skönhetsvärden och dess flora, betas 
strandängar, hedmarker och ängslyckor av får och nötkreatur.

Ranebo lund 
Ranebo lund naturreservat bildades 1996 och hyser stora botaniska kvalite-
ter. Lundområdet är begränsat till en relativt smal zon mellan ett mäktigt 
bergsparti i söder och kulturmarker i norr.

Ranebo naturskog
Ranebo naturskog ligger i Svartedalen i sydöstra delen av Stenungsunds 
kommun. Runt Ranebo och Stora Holmevatten finns stora naturvärden i 
form av äldre barrskog, ädellövskog på rik mark och en rad skyddsvärda 
hotade arter. Reservatet bildades 2001.

Naturvårdsprogram 2016

Naturvårdsprogram 2016
Stenungsunds kommun
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Södra Stenungsön 
Naturreservatet bildades 2011 och är ett kommunalt naturreservat som till-
kom som en del i arbetet med tätortsnära natur. Södra Stenungsön hyser en 
bitvis rik flora, särskilt utmed grunda stränder och på översilade, näringsrika 
klippor (sydligaste delen). Dessutom finns i stora delar av området en karg, 
klippdominerad miljö beväxt med äldre tallskog.

Grössby södra
Naturreservatet bildades 2011 och utgörs av ett område med blåsippor strax 
öster om Ucklum. 

Naturminnen och biotopskydd
Ett naturminne är enligt miljöbalken (MB 7:10) ett särpräglat naturföremål, 
som behöver skyddas och vårdas särskilt. I Stenungsunds kommun finns tre 
naturminnen. 

Livsmiljöer med stor betydelse för växt- och djurarter påträffas vanligtvis 
som små spridda öar i landskapet. Ett sådant område kan avsättas som bio-
topskyddsområde. Generellt gäller biotopskydd också för alléer, källor med 
omgivande våtmarker och jordbrukslandskap, odlingsrösen i jordbruksmark, 
pilevallar, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar. Länsstyrelsen får 
lämna dispens för förändringar i de uppräknade biotopskyddsområdena.

I kommunen finns fyra specifika biotopskyddsområden som utgör livsmiljö-
er för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. 
Biotopskyddsområdena finns i Brehålt 0,3 ha, Tveten 3,2 ha, norra delen av 
Ranebo 8,1 ha och Ucklum 3,4 ha. Ett biotopskyddsområde skyddas för all 
framtid och märks upp i terrängen. Äganderätten till marken eller jakträt-
ten påverkas inte av beslut om biotopskyddsområde, men markägaren 
avstår från möjligheten att bedriva skogsbruk inom området. Skogsstyrel-
sen ansvarar för biotopskyddsområden som ligger på skogsmark.

Strandskydd
Strandskydd råder längs kusten samt kring insjöar och vattendrag och reg-
leras i miljöbalken (MB 7 kap 13-18 §). Det generella strandskyddet omfattar 
100 meter på land och i vatten, räknat från strandlinjen. Längs större delen 
av Bohuskusten gäller dock utökat strandskydd om 300 meter. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga eller ändra 
anläggningar och byggnader, ändra användning på förråd till bostad, utöka 
den privata tomtzonen, gräva eller förbereda byggnationer. Dispens är ett 
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måste för att få bygga, ändra, uppföra anläggningar och göra större åtgärder. 
Ansökan görs oftast till kommunen. Ligger fastigheten inom naturreservat 
vänder man sig istället till Länsstyrelsen

Stora opåverkade områden
Det finns två huvudsyften med att bevara stora opåverkade områden, dels 
handlingsfriheten att senare nyttja området, dels att trygga biologisk mång-
fald, ekologiska funktioner och säkra tillgången till rekreationsområden. I 
kommunens sydöstra del finns Svartedalen, som är ett stort sammanhängan-
de skogs- och vildmarksområde som klassas som stort, opåverkat område.

Ekologiskt särskilt känsliga områden 
Följande kategorier av mark- och vattenområden har pekats ut som ekolo-
giskt särskilt känsliga; havsmiljöer, sjöar och vattendrag, våt- och myrmarker, 
ängs- och betesmarker samt ädellövskog. Ett flertal av kategorierna är repre-
senterade inom kommunen.   

Värdefulla odlingslandskap
Länsstyrelsen har upprättat ett program för bevarande av odlingslandska-
pets natur- och kulturvärden för att motverka omfattande nedläggning av 
jordbruksmark inom dessa områden. I Stenungsunds kommun finns tio 
värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet.

Nyckelbiotoper i skogsmark
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden som vid en sam-
lad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö 
har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan 
förväntas finnas rödlistade arter. En nyckelbiotop kan omfatta olika typer av 
skogsmarker eller enskilda träd.

Begreppet nyckelbiotop saknar juridisk status och har därför inget lagstadgat 
skydd. Skogsstyrelsen har utfört inventeringar på privatägd skogsmark och 
har där hittat ett antal objekt inom Stenungsunds kommun. 

Sumpskogar
Sumpskogar innefattar all trädbärande blötmark där träden har en medel-
höjd på minst tre meter och trädens krontäckningsgrad är minst 30 %. Till 
sumpskogar räknas även trädbestånd på fuktig mark om fuktighetsälskande 
arter (till exempel vitmossor och björnmossor) täcker minst hälften av 
fält- eller bottenskiktet. Skogsstyrelsen har inventerat sumpskogar på all 
skogsmark i Sverige och antalet områden i Stenungsunds kommun uppgår 
till omkring 150.
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Kulturmiljövård

Kulturmiljön i en kommun kan enkelt uttryckas som kommuninvånarnas 
gemensamma historia så som den avspeglas i landskapet och bebyggelsen. 
Det varierande kulturlandskapet i Stenungsunds kommun med kust och 
inland, jordbruksbebyggelse och skärgårdsbosättningar visar tydliga spår på 
en rik och skiftande historia i olika miljöer. I tätorten Stenungsund präglas 
kulturmiljön av den stora utbyggnaden för kemisk industri som tog sin bör-
jan med Vattenfalls oljekraftverk vid mitten av 1950-talet. Industrisatsningen 
medförde omfattande bostadsbebyggelse och kraftig tillväxt. Kommunen 
fick många inflyttade som saknade en naturlig hemkänsla för sin bygd. För 
invånarna är det därför särskilt viktigt att kulturmiljön lyfts fram för att ge 
insikt och förståelse för historien och de kulturhistoriska värden som finns i 
kommunen. 

Riksintressen kultur
I Stenungsunds kommun finns två kulturmiljöer som är av riksintresse, An-
rås och Ramsön. Båda beskrivs i del 1, kapitlet om Riksintresse.

Kulturminne
Kommunen har i sitt kulturminnesvårdsprogram, antaget av kommunfull-
mäktige 1987, valt ut 13 miljöer som är av kulturhistoriskt intresse. Avsikten 
med programmet var att ge information om bygdens tillkomst och utveck-
ling samt om värdefulla miljöer och kulturminnen. För de mest skyddsvärda 
miljöerna föreslogs särskilda bevarandeåtgärder. Kriterierna för urvalet 
av miljöer var att de skulle visa på väsentliga delar i kommunens historia. 
Områdena skulle ge såväl historiska kunskaper som upplevelser av hur 
människor levt och brukat sin miljö. 

Det finns tre byggnadsminnen i kommunen, Mariagården och Västergården i 
Stenungsund samt Smedseröds tingshus och gästgiveri i Ucklum.

Värdefulla odlingslandskap samt ängs- och hagmarker 
Odlingslandskapet är en del av vår historia och har stor betydelse för kultur-
miljön på landsbygden. I odlingslandskapet finns också viktiga livsmiljöer 
för djur och växter. Det småskaliga och mångformiga odlingslandskapet är 
dock en landskapstyp som är hotad genom igenväxning och som därigenom 
håller på att försvinna. I länsstyrelsens rapport ”Värdefulla odlingslandskap 
i Göteborgs och Bohus län” (1995) finns odlingslandskap med höga natur- 
och kulturvärden redovisade. För Stenungsunds kommun sammanfaller de 
inventerade områdena ofta med de utvalda kulturmiljöerna i kulturmiljöpro-
grammet i länsstyrelsens rapport. 
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Landskapsbildskydd
En form av skydd som utfärdades före år 1975 enligt den gamla naturvårdsla-
gen var ”skydd för landskapsbilden”. Dessa förordnanden har ingen motsva-
righet i miljöbalken. De föreskrifter som utfärdades vid bildandet av respek-
tive landskapsskyddsområde gäller dock fortfarande. 

I kommunen finns två sådana områden - byn Jordhammar och Huveröd.

Fornlämningar
I rapporten ”Fornlämningsmiljöer i Göteborgs- och Bohus län” (Länsstyrel-
sen 1984) redovisas områden i kommunen där det finns rikligt med fornläm-
ningar. Miljöerna sammanfaller i allmänhet med de miljöer som är utvalda i 
kulturmiljöprogrammet. 

Sedan redovisningen gjordes har nya heltäckande fornminnesinventeringar 
gjorts i samband med att den nya ekonomiska kartan togs fram. Det innebär 
att det tillkommit en mängd fornlämningar i registret sedan länsstyrelsens 
redovisning. Enskilda fornlämningar redovisas inte på de översiktliga kartor-
na i planen. 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.
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Grönstruktur,  
friluftsliv, kulturliv 
och turism
Grönstruktur 
Grönstruktur är ett begrepp som ofta används i fysisk planering. Det avser 
alla de grön- och naturområden som finns i kommunen och som bildar ett 
sammanhängande nätverk av områden för rekreation och naturupplevelser. 
Grönstrukturen i en kommun omfattar såväl kommunal som enskild mark, 
där till exempel parker, idrottsområden, gång- och cykelstråk, närströvområ-
den, naturreservat och andra tillgängliga naturområden ingår. Även kustzo-
nen, sjöar och vattendrag ingår som delar i grönstrukturen.

Stenungsunds kommun har ett rikt utbud av grön- och naturområden, 
där havet med bad- och båtliv samt stora strövområden i inlandet ger god 
livskvalitet åt kommuninvånarna. Kommunens olika bostadsområden är ofta 
planerade så att det finns stora grönområden inom och mellan bebyggels-
en. Områdena ligger ofta i direkt anslutning till bostaden och fungerar för 
den dagliga närrekreationen. Dessutom finns flera bostadsnära fritids- och 
idrottsanläggningar för spontana och organiserade aktiviteter.

Park- och naturområden i och i anslutning till kommunens tätorter fyller 
många viktiga funktioner och är därför viktiga att värna och utveckla. Vistel-
ser i natur- och grönområden har positiva effekter på vår fysiska och psykis-
ka hälsa genom minskad stress, ökad koncentrationsförmåga och snabbare 
tillfrisknande från olika sjukdomstillstånd. De gröna områdena har också en 
stor social funktion som mötesplats och för rekreation, lek och upplevelser. 
För skolor och daghem krävs en stimulerande utemiljö för att främja barns 
allsidiga utveckling. Naturen inom och utanför våra tätorter har betydelse 
som ”vardagsnatur”, den natur som vi lätt kan nå till fots och med cykel.

De gröna områdena är viktiga för de ekologiska funktionerna, för att få ett 
rikt växt- och djurliv och ett bra närklimat med god luftkvalitet. Cirka 85 % 
av Sveriges befolkning lever i tätorter och mycket av den kunskap vi har om 
naturen hämtas från det dagliga livet i tätorten och i de näraliggande grön-
områdena. Grönområdenas funktion för kretsloppet, till exempel att ta hand 
om dagvatten och kompost för förmultningsprocesser, är också av betydelse.

En grönstrukturplan för Stenungsunds centrala delar har tagits fram för att 
säkerställa att de gröna värdena får plats i arbetet med utveckling av cen-
trum och stationsområdet.
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Friluftsliv
Områden för närrekreation

Furufjäll
Området ligger öster om motorvägen och erbjuder boende i centralorten 
en tätortsnära variationsrik natur med både barr och lövskog samt växlande 
flora och fauna. Området är lämpligt för olika fritidsaktiviteter. I Furufjälls 
norra del finns en bana för motorsport.

Stenungsön
Stenungsön ligger i sundet mellan Stenungsund och Tjörn och har stor 
betydelse som närströvområde och lokalt utflyktsmål. Området är ett stycke 
skärgårdsnatur där man har vid utsikt över vattnet och skärgården från de 
högsta partierna. Här finns också en viktig badplats, ”Hawaii”.

Toröd
Toröd är lättillgängligt och barnvänligt. Här finns flera friluftsaktiviteter 
samlade, till exempel vandringsstigar, tennisbana, elljusspår, gräsytor och 
lekytor.

Svartedalen
Ett betydande friluftsliv har utvecklats i Svartedalens natur- och rekrea-
tionsområde. Detta är av regionalt intresse. Området täcks till större delen 
av barrskog med inslag av lövskogar och har många sjöar. Förutom Bohusle-
den finns här även kortare naturstigar. Svartedalen är ett av regionens vikti-
gaste större sammanhängande strövområden enligt länsstyrelsens rapport 
”Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen” (2003:53). Programmet togs 
fram på särskilt uppdrag av regeringen för skydd, förvaltning och utveckling 
av de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård och 
är nu under genomförande. I programmet föreslås en utökning av Svarteda-
lens naturreservat i Stenungsunds kommun samt ett nytt naturreservat för 
Stenungsön, varav det sistnämnda är bildat.

Övrigt 
Inom och i anslutning till utbyggda stadsdelar finns många områden, som 
i de gällande detaljplanerna är avsatta som rekreations- och grönområden. 
Vissa områden är anlagda med gångvägar, lekytor och motionsslingor. De 
har ofta stor betydelse för den dagliga motionen och kontakten med natu-
ren. Vid förnyelse och förtätning i äldre stadsdelar måste stor hänsyn tas till 
dessa områden så att kvalitet och funktion bibehålls.
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Naturstigar
Iordningställda naturstigar finns inom Furufjällsområdet, på Stenungsön, 
Gårdsjön och vid Solgårdsdalen i Stenungsund.

Fritidsfiske
Fritidsfiske är en friluftsaktivitet dit både sportfiske och husbehovsfiske räk-
nas. Det är allt fiske som sker på fritiden och som endast är för eget behov 
och inte till försäljning. Kommunen har särskilt värdefulla stora områden 
för sportfiske efter havsöring. Matfisk i sötvatten är oftast inplanterad och 
fritidsfisket sköts av fiskeföreningar. I Stora Hällungen och flera vatten i 
Svartedalen kan allmänheten fiska med fiskekort. 

Badplatser 
I kommunen finns ett antal kommunala badplatser och flera badplatser som 
är föreningsdrivna.

Kommunen erbjuder både bad vid kusten och i insjöar. Kustbad finns vid 
Källsnäs i Jörlanda, Getskär i Stora Höga, ”Hawaii” på Stenungsön, Nösnäs 
udde i Stenungsund samt Söskär i Ödsmål. Insjöbad finns i Stora Hällungen 
vid badplatserna Bastevik, Talbo och Svenshögen. 

Småbåtshamnar
Kommunen har 520 säsongsplatser vid Norra hamnplan och Stenungstorg. 
Det finns även omkring 1 500 privata platser hos olika båtklubbar. 

Inom naturvårdsområdet Södra Stenungsundskusten är det bojförbud. Det 
innebär att efterfrågan på båtplatser inom detta område är särskilt stort. 
De höga naturvärdena och områdets känslighet för påverkan gör att nya 
båtplatser är svåra att åstadkomma annat än som mindre kompletteringar 
till befintliga anläggningar. 

Idag finns en kommunal hamn i Stenungsund. Det finns även privata hamnar 
runtom i kommunen, bland annat på Stora Askerön, Stenungsön och i Stora 
Höga. Båtlivet är stort och det finns stora möjligheter att proviantera. Kom-
munen är en port ut i den yttre skärgården.

Mark för vinteruppläggning finns vid Norra hamnplan. Totalt finns 300 
platser för vinterförvaring. Efterfrågan på vinteruppläggningsplatser ökar 
och det finns behov av ytterligare cirka 100 platser. Det innebär att ny mark 
kommer att behövas. Detaljplanering pågår.

En hamnutredning avseende drift och framtida utformning för Stenung-
sunds kommunala hamn och gästhamn är under arbete, och beräknas bli 
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klar under 2017. Strandpromenaden kan med fördel förlängas norrut mot 
nuvarande hamnkontor i samband med planläggning av Norra hamnen. 

Segling och båtsport
Stenungsund har flera aktiva segelklubbar. En av dessa har gjort sig känd för 
stora seglingsarrangemang, som till exempel det årliga Tjörn runt och andra 
segeltävlingar på nationell och internationell nivå. Klubbhus och andra an-
läggningar ligger i anslutning till fästet för bron till Stenungsön.

Rekreations- och fritidsanläggningar

Stenungsund Arena
Vid Nösnäsområdet finns Stenungsund Arena som innehåller idrottshall 
och lokaler för bollsporter, bordtennis, bowling, motion, styrketräning, 
kampsporter med mera. En ny simhall med 8-banors 25-meters bassäng och 
en mindre bassäng håller på att byggas. Arenan omfattas också av ishallen 
och används av aktiva ishockey- och konståkningsföreningar, skolorna och 
allmänheten. Den nya arenan står klar under 2018.

Elljusspår och motionsslingor
Elljusspår och motionsslingor finns utbyggda på flera platser inom kommu-
nen. Nösnäs, Ödsmål och Toröd har belysta elljusspår.

Fotbollsplaner
Kommunala fotbollsplaner finns i Nösnäs och Kristinedal.

Golf
Stenungsunds golfklubb driver en 18-håls golfbana vid Spekeröd.  
Utbyggnad med ytterligare nio hål planeras norrut.

Ridanläggningar
Två föreningsdrivna ridanläggningar finns. En ligger i Jordhammar och den 
andra utanför Stora Höga.

Cykelvägar, vandringsleder och stråk
I centralorten finns ett välutbyggt cykelvägnät vilket gör det lätt att ta sig 
fram på ett säkert och miljövänligt sätt. Ett lämpligt cykelvägnät för lands-
bygden finns också framtaget. Här är dock cyklisterna ofta hänvisade till 
bilvägarna. 
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Övrigt
En anläggning för dragkamp och frisbee finns vid Kyrkenorum.

Kulturliv
Kulturhus och bibliotek
Kulturhuset Fregatten ligger vid Stenungstorg och inrymmer ett stort utbud 
av kulturaktiviteter. Här finns bibliotek, galleri, café, turistbyrå, konferens-
lokaler, Molekylverkstan och biograf. Här ges teaterföreställningar och 
konserter. Kulturhuset erbjuder också möjlighet till en plats för möten eller 
avkoppling med ett stort utbud av sittplatser. Huset ska också präglas av 
aktivitet och en blandning av målgrupper som besöker kulturhuset, med 
möjlighet till att uppleva eller delta i kulturaktiviteter.

I huvudbiblioteket i Kulturhuset Fregatten finns förutom böcker, cd, film 
och tidningar också möjlighet till internetuppkoppling och lån av dator. För 
landsbygden erbjuds boklån via bokbuss som besöker Jörlanda, Getskär, 
Hallerna, Strandnorum, Ödsmål, Svenshögen, Svartehallen och Ucklum. 
Arbetsplatsbibliotek finns på de stora industriföretagen.

Molekylverkstan
Molekylverkstan i Kulturhuset Fregatten är ett av landets 19 science cen-
ters. Den har till uppgift att höja intresset för naturvetenskap och teknik 
hos barn och ungdomar samt informera allmänheten om vad kemiindustrin 
i Stenungsund gör. Verksamheten ägs av en ideell förening som har bildats 
av kemiföretagen i Stenungsund och drivs i samverkan med Stenungsunds 
kommun. 

Turism
Inom turistnäringen finns en trend att kultur- och naturupplevelser blir allt 
viktigare istället för enbart sol och bad under semestern. Stenungsund har 
med sina naturområden möjlighet att locka till sig dem som vill koppla av 
både med friluftsliv i naturen och salta bad på stränderna.

Turismen i kommunen handlar framförallt om aktiviteter kring vattnet och 
stränderna. Möjligheterna att erbjuda både insjöfiske och havsfiske är stora.

Svartedalen attraherar besökare från hela regionen på grund av sina speciella 
kvaliteter i den ostörda naturmiljön. 
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Gästhamnar
I kommunen finns tre gästhamnar, en vid Stenungsbaden med 30 platser, 
en mindre hamn i Kolhättan och den kommunala gästhamnen i centrala 
Stenungsund med 110 platser. I arbetet efter hamnutredningen kommer 
samnyttjandet av fasta båtplatser och gästplatser att sjösättas.

Camping
Det finns två campingplatser i kommunen, Stenungsögården samt Tollenäs 
Camping och vandrarhem. Efterfrågan finns på fler platser.
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Vatten och avlopp
En stor del av ledningsnätet inom Stenungsund byggdes på 70-talet. Se-
dan dess har tillkommande områden i stora delar nyttjat dessa ledningars 
överdimensionering. Kombinationen av att Stenungsund skall växa ytterli-
gare samt att befintliga ledningarnas status försämras ställer stora krav på 
att förnya och underhålla ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten 
till spillvattenledningarna och mängden utläckage av dricksvatten behöver 
minskas. 

Kommunens VA-saneringsplan behöver uppdateras, sannolikt i samband 
med att en hel VA-plan tas fram där VA-sanering ingår.

Färskvatten 
Stenungsunds kommun försörjs i nuläget av tre vattenverk, Vattenfalls vat-
tenverk i Vetteberget, samt två mindre vattenverk i Svenshögen och Ucklum 
som var för sig försörjer respektive områden. 

Vattenfalls anläggning är den största och försörjer Stenungsund, Stora Höga, 
Jörlanda, Ödsmål och industrin med dricksvatten. Råvattnet tas från Stora 
Hällungen, som är ytvattentäkt även för Svenshögens vattenverk. Ucklums 
vattentäkt utgörs av grundvattenmagasinet i isälvsgruset. För Stora Hällung-
en finns skyddsföreskrifter med syfte att vattentäkten inte ska förorenas. 

Alla vattenverk är moderna och håller hög teknisk standard. Kapaciteten 
på Vattenfalls anläggning är dock nästan maximalt utnyttjad och det finns 
i nuläget inte mer kapacitet att tillgå. Produktionskapaciteteten kan utökas 
men det krävs en omfattande tillbyggnad inne i Vattenfalls berganläggning. 
Tillgången på råvatten för dricksvattenproduktion är således en avtalsfråga 
mellan kommunen och industrin. Av producerat dricksvatten är i nuläget 
20-30 % tilldelat industrin och är inte tillgängligt för VA-kollektivet. 

Dricksvattnet håller hög kvalitet enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföre-
skrifter. Kommunen har ett så kallat mjukt vatten. Alla vattenverk följer de 
rekommendationer som Svenskt Vatten har satt upp för antal mikrobiologis-
ka barriärer samt användning av både avskiljande och avdödande metoder. 

För att kunna försörja ett växande Stenungsund enligt vision 2035 krävs mer 
råvatten och en ökad produktion. För att säkra dricksvattenbehovet kommer 
Stenungsund att köpa dricksvatten från Kungälv.

Teknisk försörjning



43Teknisk försörjningStenungsund ÖP2019 Del 3 Förutsättningar - Utställningshandling

S
TE

N
U

N
G

S
U

N
D

 ID
A

G

Spillvatten 
Kommunalt spillvatten
Det finns tre kommunala avloppsreningsverk i kommunen - Strävliden, 
Svenshögen och Ucklum.  Tekniska myndighetsnämnden har tillsyn på de 
mindre reningsverken (Svenshögen och Ucklum). Länsstyrelsen har tillsyn 
på Strävliden, som behandlar avloppsvatten från bostäder och industri längs 
hela kuststräckan Jörlanda - Ödsmål. 

Strävliden tar emot och renar spillvatten från centralorten Stenungsund, 
Timmervik, Jörlanda, Stora Höga, Spekeröd och Ödsmål. Avloppsrenings-
verket är dimensionerat för 20 000 personekvivalenter och recipient är 
Askeröfjorden. Reningsverket tar idag emot avloppsvatten från drygt 17 000 
personer. Processen fungerar mycket bra, men verket överskrider sin dimen-
sionering och tillståndsgivna belastning flera gånger per år.

Svenshögen och Ucklum tar emot och renar spillvatten inom sitt respektive 
verksamhetsområde.  

Svenshögens reningsverk är dimensionerat för 1 000 personekvivalenter, 
varav 250 personer är påkopplade i dagsläget. Renat avloppsvatten släpps i 
Lilla Hällungen, nedströms Stora Hällungen, som utgör vattentäkt för hela 
Stenungsund, Ucklum undantaget. Kraven på driftsäkerhet är därför myck-
et höga. Efter utbyggnad vid Svartehallen och Sågen ska dessa anslutas till 
Svenshögens avloppsreningsverk. Därefter är kapaciteten nära fullt utnytt-
jad.  

Ucklums avloppsreningsverk är dimensionerat för 600 personekvivalenter. 
Recipient för renat avloppsvatten är Härgusserödsån, vilken mynnar ut i Sto-
ra Hällungen. Detta ställer höga krav på driftsäkerhet i avloppsreningsverket. 
Ucklums avloppsreningsverk genomgår en stor renovering och ombyggnad 
för att säkerställa reningsprocessen.

Spillvattennätet är mycket belastat av ovidkommande vatten. Det är felk-
opplade dag- och dränvattenanslutningar och inläckage som påverkar flödet 
vid nederbörd. Det finns även ledningssträckor som är ansträngda och där 
kapaciteten inte motsvarar behovet. Dessa måste byggas ut för att ge utrym-
me för ytterligare anslutningar. En sådan stäcka är identifierad mellan Stora 
Höga och Strandnorum. Denna begränsning hindrar utbyggnad och anslut-
ning i de södra delarna av Stenungsund. Det finns en VA-saneringsplan som 
anger hur dessa ska anslutas via utbyggnad av den kommunala anläggningen. 
En spillvattenmodell är framtagen inom Strävlidens uppströms ledningsnät 
som identifierar problemområden.  
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Vid en fortsatt utbyggnad av kommunen behöver kapaciteten på Strävlidens 
avloppsreningsverk utredas ytterligare. Om befintligt verk ska anpassas för 
att ta emot ökad belastning, om det ska byggas ett nytt reningsverk eller om 
vissa områden ska avledas via regionala samarbeten är inte utrett. 

Eget (enskilt) avlopp 
Bebyggelse utanför tätorterna har i några fall gemensamma avloppsanlägg-
ningar, men övervägande delen spridd bebyggelse har enskilda avlopp. Det 
finns cirka 3 200 fastigheter med enskilda avlopp av varierande standard.

I och med Vattendirektivet som är en tvingande lagstiftning ska kommuner 
jobba med åtgärdsarbete i vattenområden som exempelvis har problem med 
övergödning. I Stenungsunds kommun har samtliga vattenområden utom 
Stora Hällungen, klassats som måttlig ekologisk status.

För att uppnå god status i sjöar och vattendrag samt i de havsområden de 
rinner ut i behöver en begränsning av föroreningar jämfört med idag ske 
i bland annat avloppsvatten och läckage från jordbruksmark, främst avse-
ende närsalter som fosfor och kväve samt organiskt material som är syre-
krävande vid nedbrytning i naturen. I varje enskilt fall kan de också vara en 
hälsoskyddsfråga då enskilda dricksvattenbrunnar riskerar att förorenas av 
bakterier och smittoämnen från enskilda avlopp som inte renar tillräckligt 
mycket. 

Det är främst avlopp från WC som utgör en risk för både hälsa och miljö. Vid 
användning av sluten tank med extremt snålspolande toalett för WC-avlop-
pet undviks utsläpp på känsliga platser i områden där utsläppen ska minska.  
Vattenområden med så kallad måttlig ekologisk status (på grund av övergöd-
ning) bör heller inte belastas med fler WC-avlopp. Även här ska en minsk-
ning av utsläppen ske. I samband med nybyggnation är det relativt enkelt att 
välja moderna lösningar som extremt snålspolande toalett till sluten tank 
för WC. 

Dagvatten  
Vid exploatering ändras vattnets naturliga vägar. Dagvatten behöver tas om-
hand för att skydda mark och bebyggelse från att översvämmas och recipien-
ter från alltför varierande flöde och belastning av föroreningar. 

I fysisk planering finns stora möjligheter att betrakta och hantera dagvattnet 
som en tillgång. Öppna dagvattenlösningar bidrar till att biologiska och este-
tiska värden får utrymme i en urban miljö samtidigt som dagvatten fördröjs 
och renas innan den når recipienten.
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Avfall
Stenugnsunds kommunen har enligt miljöbalken skyldighet att samla in 
och omhänderta avfall som uppkommer i hushåll. Varje kommun ska ha en 
renhållningsordning innehållande en avfallsplan och lokala avfallsföreskrif-
ter, där hantering och utveckling beskrivs både för den egna kommunen och 
i regionen. 

Stenugnsund har tillsammans med resterande medlemskommuner i GR 
(Göteborgsregionens kommunalförbund) arbetat fram och antagit en 
gemensam avfallsplan för alla kommuner, A2020. Avfallsplanen är en del 
av den lokala renhållningsordningen där avfallsplan och lokala föreskrifter 
ingår. I renhållningsordningen beskrivs kommunens renhållningsansvar. 
Kommunens ansvar är att samla in hushållsavfall på ett sätt så att olägenhet 
för människa och miljö inte uppstår samt i enlighet med gällande bestäm-
melser. Insamlingen sker via upphandlade entreprenörer som utför uppdra-
get genom avtal med kommunen.

Verksamhetsavfall ingår inte i det kommunala ansvaret. Där ligger ansvaret 
ligger på den som ger upphov till avfallet.  

Hushållens grovavfall lämnas och tas emot på återvinningscentralen Kläpp. 
På Kläpp ligger även Renovas omlastningsstation för hushållsavfall. Hit körs 
hushållens avfall innan det transporteras vidare till Sävenäs värmekraftverk 
och Marieholms matavfallsanläggning. Stenungsunds kommun arbetar för 
närvarande med att bygga en ny återvinningscentral i de södra delarna där 
man förväntas kunna ta emot avfall från både hushåll och verksamheter. Den 
nya återvinningscentralen beräknas stå klar under hösten 2021-våren 2022. 
Med två återvinningscentraler i kommunen förväntas kommunen kunna 
erbjuda en högre service och tillgänglighet gällande hantering av grovavfall.

I kommunen finns dessutom cirka 13 återvinningsstationer där man kan läm-
na tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper. Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen har i dagsläget ansvaret för skötsel av dessa 
platser. Kommunen upplåter marken. Brännbart avfall lämnar kommunen 
vidare till Renova AB för förbränning. Matavfall lämnas vidare till Renova AB 
för att rötas till biogas och biogödsel. Farligt avfall lämnas vidare till Renova 
AB:s anläggning för miljörätt hantering på deras anläggning i Sävenäs.

Kommunen har ingen egen deponi i drift. I dagsläget finns två sluttäckta 
deponier som verksamheten ansvarar för gällande skötsel och underhåll. 
Kommunen lämnar varje år in årsrapporter till länsstyrelsen i enlighet med 
beslutade kontrollprogram.

GR:s Avfallsplan A2020
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Det pågar i dagsläget diskussioner på nationell nivå gällande insamling av 
förpackningar och tidningar. I framtiden är det tänkt att samlas in bostads-
nära genom tillståndspliktigt insamlingssystem. Kommunens avfallsavdel-
ning ska vara delaktig i nya planer och byggprocesser för att få med framti-
dens behov i tidigt skede, detta för att öka tillgängligheten och möjligheten 
till ökad miljönytta. 

Energi   
Fjärrvärme
Det kommunala bolaget Stenungsunds Energi förser Stenungsunds tätort 
med fjärrvärme, och även skolan och arenan i Stora Höga. Restvärme från in-
dustrin används till 98 %. I Stenungsund har utbyggnaden av fjärrvärmenä-
tet skett från tidigt 80-tal. De flesta hyresfastigheter, skolor och kommunala 
fastigheter samt en stor del av villorna i tätorten är nu anslutna. 

Elförsörjning
Vattenfall Eldistribution AB äger elnätet i kommunen. En större ledning 
genom kommunen planeras för att säkerställa framtida behov. 

Gas
Swedegas ansvarar för gasförsörjningen, som finns i Stenungsund och söde-
rut via Stora Höga till Jörlanda.

Vindkraft
Utbyggnad av vindkraft har inte skett i någon större omfattning inom kom-
munen sedan vindbruksplanen togs fram år 2012.

Kraftverket
Stenungsunds kraftverk är idag ett reservkraftverk.
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Klimatanpassning  

Klimatanpassning handlar om att planera för ett stabilt samhälle med 
förutsättningar att möta effekterna av ett förändrat klimat. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till de 
klimatförändringar som märks redan idag och till dem som väntar framöver. 
Samtidigt behöver åtgärder vidtas för att begränsa påverkan på klimatet 
genom minskade utsläpp av så kallade växthusgaser. 

Översvämning  
Efter omfattande regn och stormar kan vattnet i vissa vattendrag och åar 
stiga så mycket att stränderna översvämmas.

Vid extrema högvattenstånd i havet och vid stigande havsnivå översvämmas 
vissa kajer och hamnar, bryggområden och andra lågt belägna områden. 
Dessa högvattenstånd har hittills inte förorsakat några mer omfattande 
skador på byggnader eller annan egendom i kommunen. De allt mer frek-
venta tillfällena med höga vattenstånd i havet har dock uppmärksammats 
i kommunen. Hela Stenungstorg utefter sundet mot Stenungsön ligger på 
utfyllt område med marknivåer på cirka + 2,0 meter. Olika åtgärder för att 
förhindra översvämningar kan komma att behöva vidtas i framtiden som 
skydd mot översvämningar till följd av klimatförändringar. En reglering av 
vattenområdet i sundet mellan Stenungsund och Stenungsön kan komma att 
aktualiseras framöver. I kommunens kartportal finns en redovisning av sti-
gande vattennivåer som åskådliggör hur kustområdet kan komma att påver-
kas. Vägledning finns även att få i Länsstyrelsens handbok Stigande vatten.
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Miljö, hälsa och säkerhet är centrala begrepp i samhällsplaneringen och lyfts 
särskilt fram både i plan- och bygglagen och i miljöbalken. Olika miljö- och 
riskfaktorer kan direkt eller indirekt påverka enskilda människors hälsa och 
säkerhet, liksom också miljön som helhet.

Befintlig kemisk industri (Sevesoverksamheter) 
De kemiska industriföretagen och kommunen upprättar säkerhetsstudier 
som rör verksamheterna i Stenungsund. Risk- och säkerhetsstudier är ”färsk-
varor” och aktualiseras därför kontinuerligt då verksamheten och förhållan-
dena förändras för industrin. Den senaste är daterad 2015-01-25. Studien är 
en så kallad kvantitativ riskanalys avseende risker från farliga industriella 
anläggningar och transporter av farligt gods för människor i Stenungsunds 
samhälle. Av studien framgår rekommenderade skyddszoner med restriktio-
ner avseende markanvändning.

Studien analyserar risk för dödsfall vid tänkbara olyckor med dels giftiga 
utsläpp av klor, klorväte eller ammoniak, dels värme- och tryckeffekter vid 
explosioner samt krosskador från rasande byggnader. Efter internationell 
jämförelse tillämpar studien vissa toleranskriterier, dels för den individrisk 
som kan tolereras i områden där oskyddade människor varaktigt kan uppe-
hålla sig, dels för den samhällsrisk som uppkommer med hänsyn till aktuell 
befolkningsfördelning och dess skyddsmöjligheter. Vid nyetableringar till-
lämpas lägre tolerabla risknivåer än för existerande verksamhet.

Studien visar att individrisken, det vill säga den risknivå som allmänheten 
utsätts för, ligger under gränsen för den tillämpade toleransnivån på de 
flesta ställen där allmänheten uppehåller sig men att det inte återstår några 
marginaler för ökad risk i vissa delar av samhället. Studien visar också att 
samhällsrisken ligger strax under toleransnivån men på en nivå som indi-
kerar att förbättringsåtgärder bör övervägas. Transporterna av farligt gods 
utgör i studien ett stort bidrag till samhällsrisken. Om riskerna från vissa 
verksamheter ökar väsentligt kommer den tillämpade risktoleransen att 
överskridas, om man inte vidtar åtgärder för att minska riskerna. Det gäller 
även ändrad markanvändning i områdena kring industrin som för med sig 
att fler människor uppehåller sig där.

För att säkerställa industrins utvecklingsbehov och för att undvika riskfulla 
boendemiljöer etablerades tidigt en skyddszon kring den kemiska industrins 
anläggningsområde. Inom skyddszonen har småindustri, handel och liknan-
de tillåtits men restriktivitet gällt mot bostadsbebyggelse. För att minimera 
risken inom skyddszonen har en uppdelning eftersträvats. Besöksintensiv 
verksamhet och detaljhandel som riktas mot allmänheten har lokaliserats 
på längre avstånd från industrin. Småindustri, lager och liknande verksam-
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het av mindre intresse för allmänheten har utvecklats närmare den kemiska 
industrin.

Befintlig bebyggelse inom skyddszonen regleras i detaljplaner som till-
kommit efterhand under en lång tidsperiod. I vissa delar förekommer idag 
besöksintensiv verksamhet och även boende, som kan bedömas som mindre 
lämpligt utifrån dagens säkerhetsnormer. Detta gäller främst viss detaljhan-
del i verksamhetsområdena utmed Industrivägen samt bostadsbebyggelse 
vid Idrottsvägen. 

Skydds- och störningszoner
Såväl skyddszonens som störningszonens omfattning beskrivs utförligt i del 
1.

Transporter av farligt gods
Farligt gods transporteras med lastbil framförallt mellan väg E6 och indu-
strierna, det vill säga på Industrivägen, Hjälmarevägen samt väg 770 (del av) 
och väg 653 till Perstorp Oxo. Transporterna avser i första hand tankbilar 
med gasol och annan kondenserad gas samt med saltsyra och andra vätskor. 
Skaderisken gäller främst värme- och tryckskador vid explosion och brand 
samt giftskador vid utsläpp av klorväten.

Farligt gods av olika slag transporteras också genom kommunen på väg E6 
och väg 160, vilka av Trafikverket  och länsstyrelsen klassificerats som väg 
för transport av farligt gods. Industrivägen har klassificerats som sekundär 
väg. 

Uppställningsplats för fordon med farligt gods saknas i kommunen.

Stora mängder farligt gods transporteras också via järnväg till och från Ste-
nungsund. Huvuddelen sker på Bohusbanan söderut och passerar genom tät 
bebyggelse i centrala Stenungsund, Strandnorum, Stora Höga och Jörlanda. 
Tankvagnar med gasol och saltsyra kan vid tågolycka medföra stora skador 
genom brand, explosion och giftutsläpp. Risknivån har sänkts genom att 
rangering av alla vagnar med farligt gods numera sker inom Borealis fabriks-
område och genom att ammoniak transporteras med fartyg. Viss uppställ-
ning av järnvägsvagnar med farligt gods förekommer dock fortfarande. 
Ytterligare förbättring har uppnåtts genom att klortransporter till industrin 
har upphört.

Farleden längs Hakefjorden och Halsefjorden mot Stenungsund och Udde-
valla är en av de mest trafikerade i landet. Via hamnarna vid Borealis, Hydro 
Polymer och Vattenfall transporteras stora mängder farligt gods, främst 

Riskhantering i detaljplaneproces-
sen

Riskhantering i 
detaljplaneprocessen
Riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods

Riskhantering i samhälls
planeringen har fått en fram

trädande roll då behovet av 
att exploatera mark i utsatta 

lägen, till exempel nära far
ligt godsleder, har ökat i stor

städerna.  För att förtydliga 
riskhanteringens roll i detalj

planeprocessen vill länssty
relserna i Skåne, Stockholm 

och Västra Götalands län med 
detta dokument övergripande 

beskriva riskhanterings
processen och länka samman 

de två processerna. 

Det här faktabladet redovisar hur markan
vändning, avstånd och riskhantering sam
spelar i detaljplaner nära transportleder för 
farligt gods. 

Denna policy är ett gemensamt paraply
dokument utarbetat av storstadslänen 
och riktar sig främst till tjänstemän inom 
kommunala förvaltningar och myndighe
ter, som arbetar med fysisk planering. De 
lokala och regionala riktlinjer – för risk
hänsyn i samhällsplaneringen – som är 
etablerade ska kunna omfattas av detta 
dokument. Dokumentet är baserat på 
generella principer inom riskhantering och 
detaljplanering. Syftet är dock att fokusera 
på hantering av risker i samband med far
ligt godstransporter, på väg och järnväg.

Skåne län
Stockholms län

Västra Götalands län

Riskhanteringsprocessen

Att hantera risker är en kontinuer
lig process som innebär att beakta de 
delar som finns beskrivna i den så kall
lade riskhanteringsprocessen, se figur 1. 
Riskhanteringsprocessens tre delar – risk
analys, riskvärdering och riskreduktion – 
behandlar allt ifrån identifiering av möjliga 
risker till beslut om och genomförande av 
eventuella riskreducerande åtgärder samt 
uppföljning av att besluten svarar mot den 
aktuella riskbilden.

Riskanalys utgör den första delen i risk
hanteringsprocessen. Grundläggande för 
resultatet av en riskanalys är att dess syfte 
och omfattning är tydligt beskrivna. Uti

Aftonbladets bild.

September 2006
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ammoniak, gasol och andra brandfarliga ämnen. Risken för skador är störst 
i samband med lossning, lastning, grundstötning och kollision mellan fartyg 
och berör förutom hamn- och industriområdena främst bebyggelse på västra 
delen av Stenungsön.

Förutom den kemiska industrin finns i kommunen ett antal mindre verk-
samheter och anläggningar som kan påverka omgivningen på olika sätt.

Naturgasledning
Naturgasledning finns utbyggd söderifrån via Jörlanda, Stora Höga till Pers-
torp Oxo, Borealis kracker och fjärrvärmeverket.

Ledningen är klassificerad och utformad inte bara med hänsyn till rådande 
befolkningstäthet, bebyggelse och andra förhållanden inom 200 meter från 
ledningen utan också med tanke på förändringar som kan antas när det 
gäller områdets användning inom överskådlig tid. Större delen av ledningen 
är anlagd i zonklass C, vilket innebär ett minsta tillåtna avstånd till byggnad 
om 25 meter. I tätbebyggda områden och områden där det förväntas tätbe-
byggelse har ledningen en kraftigare dimensionering och det minsta tillåtna 
avståndet till byggnad är där tre meter. Behov och sträckning av korridor för 
eventuell framtida utbyggnad av ledningsnätet inom kommunen studeras för 
närvarande inom Swedegas AB.

Buller 
De mest betydande källorna till bullerstörningar i kommunen är storindu-
strin samt bil- och järnvägstrafiken. Därutöver förekommer störande buller 
från annan industri, fartygstrafik, täktverksamhet och vindkraftverk.

En beräkning av industrirelaterat buller genomfördes 2008 (MUST). 
Beräkningen visade att gällande riktvärde för industribuller från befintlig 
industri överskreds för en del av befintlig bostadsbebyggelse på Söbacken 
och Kopper samt för några spridda hus utmed Västergårdsvägen. Som en 
allmän kommentar från rapporten framgår att: ”Generellt kan man säga att 
Stenungsund från ljudsynpunkt har en god stadsplanering med ett relativt 
avgränsat industriområde med få bostäder i norr och bostadsbebyggelse i sö-
der. Mellan industrin och bostadsbebyggelsen finns ett skyddsområde med 
lätt industri och annan daglig verksamhet. Denna bullerutredning förstärker 
behovet av detta skyddsområde.” 

Kommunen har tagit fram en beräkning av samhällsbullret från väg- och 
tågtrafik. E6 och väg 160 år 2011. Bullerstörningar från vägtrafik förekommer 
framförallt utmed vägarna E6, 160, 650 (gamla E6) och 770 utmed genom-
fartsvägen i Stenungsund. På dessa sträckor överstigs gällande riktvärden för 
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vägtrafikbuller bland annat för delar av bebyggelse vid Jörlanda, Stora Höga, 
Strandnorum, Kåkenäs, centrala Stenungsund, Spekeröd och Ödsmål. Med 
förväntad trafikökning kommer bullernivåerna utmed vägarna att öka. Från 
järnvägstrafiken förekommer mer omfattande bullerstörningar för bebyg-
gelse vid Jörlanda, Stora Höga, Strandnorum, Kåkenäs, centrala Stenung-
sund samt Svenshögen. Vid en framtida utökning av trafiken och ökning 
av hastigheten kommer bullernivåerna att öka. Det ska dock poängteras 
att kartläggningen enbart tar hänsyn till bullerskydd som Trafikverket ansva-
rar för samt större bullervallar förutsatt att de finns i kartunderlag. Slutsat-
ser från materialet bör därmed göras med försiktighet.

Norr om Furufjäll finns en motorbana med omgivningspåverkan i form av 
buller.

Luftföroreningar
Den dominerande källan för luftföroreningar i Stenungsunds kommun är 
storindustrin som förutom försurande och övergödande ämnen (svavel och 
kväveoxider) också har utsläpp av olika slags kolväten. Andra stora förore-
ningskällor är framförallt vägtrafik och sjöfart med både miljö- och hälsofar-
liga utsläpp. 

Vägtrafikens och sjöfartens utsläpp har främst regionala effekter även om 
biltrafiken kan medföra tillfälliga lokala olägenheter på grund av avgas-
utsläpp. Detta gäller främst utmed genomfarterna vid köbildning under 
högtrafik.

Kommunen är medlem i Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen?

Förorenad mark
Kommunen saknar i dagsläget en handlingsplan för det strategiska arbetet 
med förorenade områden. I kommunen finns i dag 135 kända potentiellt 
förorenade områden. Det finns även risk för förorening av mark inom områ-
den med pågående verksamheter, bland annat inom den kemiska industrin, 
bilskrotar, bensinstationer, båtuppläggningsplatser med mer. 

Kända potentiellt förorenade områden i Stenungsunds kommun
46 av de 135 områdena har riskklassats. Riskklassning innebär att en riskbe-
dömning är gjord utifrån typ av verksamhet på platsen, hur länge och under 
vilka år verksamheten pågått, förutsättningar för spridning av föroreningar 
och vad som finns i omgivningen som kan påverkas av eventuella förore-
ningar. Förorenade områden delas in i: klass 1 – mycket stor risk, klass 2 – 
stor risk, klass 3 – måttlig risk och klass 4 – liten risk.
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Naturvårdsprogram 2016
Stenungsunds kommun

Områden med riskklass 1 och 2 ska åtgärdas enligt Naturvårdverket. För var-
je sådant område ställs minst krav på att en förstudie genomförs. Sju platser 
i kommunen har riskklass 1 och 24 områden har riskklass 2. 73 av de totalt 
135 objekten har ännu ingen riskklass. På vissa (18 stycken) av dessa områ-
den bör en riskklassning göras för att kommunen ska kunna avgöra riskerna 
med de potentiellt förorenade områdena. 

Deponier
Äldre deponier för hushållsavfall och industriavfall kan utgöra risk för yt- 
och grundvattenpåverkan genom läckage av miljöstörande ämnen via lakvat-
ten. I kommunen finns sju kända deponier. Tre är industrideponier och fyra 
är avfallsdeponier för icke farligt och farligt avfall.

De två största deponierna finns vid Stripplekärr (sopförbränning, soptipp 
och bilskrot) och vid Rinnela (soptipp, industriavfall och byggavfall). Dessa 
har sluttäckts med tätt material. Det är viktigt att nya bostäder och vatten-
täkter inte tillkommer i dessa deponiers närområde.

Runt Rinneladeponin finns ett utpekat riskområde där nya bostäder och 
vattentäkter inte ska tillkomma.

För deponin Stripplekärr och den nedströms liggande mossen finns ett 
provisoriskt riskområde utpekat. För tre bostadshus som ligger nedströms 
mossen tas regelbundna dricksvattenprov. Ett riskområde bör tas fram.

Deponier och mellanlagring av förorenad jord:
På Återvinningscentralen Kläpp finns en anläggning för att återvinna eller 
bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor.

Förorenade sediment
Förorenade områden som ligger nära hav, sjöar eller vattendrag kan bidra till 
att även sediment förorenas. Exempel på det är fritidsbåtshamnar, kommer-
siella hamnar (för yrkessjöfart) och båtvarv där föroreningar ofta inte bara 
återfinns på land utan även i havssedimenten. I Stenungsunds kommun har 
provtagningar av sediment gjorts i sju fritidsbåtshamnar. Provtagningarna 
visar på höga halter av bland annat TBT (tribetyltenn) på flera platser. 

Högfluorerade ämnen (PFOA/PFOS) vid Räddningstjänstens övnings-
plats Bränningen
Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i mark och 
vatten på platser där brandsläckningsskum har använts och fått rinna ut i 
dagvatten och ner i mark. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade 
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och vissa är giftiga. PFAS har hittats i låga halter i både dricksvatten samt i 
blod hos människa och djur.

Räddningstjänstens brandövningsplats vid Bränningen ingick 2015 i en 
landsomfattande studie genom Naturvårdsverket för kartläggning PFOS 
och andra högfluorerande ämnen (PFOA) i grund- och ytvatten. Resultaten 
från analyserna visade på förhöjda halter av perfluorerade ämnen, dock inte 
PFOS. Ytterligare undersökningar planeras i området i både grund- och 
ytvatten. Dessutom planeras även jordprover analyseras.

Markradon
Radon är en radioaktiv gas som finns i varierande grad i all jord och berg-
grund. Radon från marken kan tränga in i byggnader via otätheter. Inandning 
av höghaltig radongas kan ge skador i lungor och orsaka lungcancer. Proble-
met kan dock åtgärdas relativt enkelt i befintliga byggnader och genom så 
kallad radonsäkert byggande i ny bebyggelse.

Det radon som finns i bostäder i Stenungsund kommer främst från bygg-
nadsmaterialen. Bland byggnadsmaterialen är den alunskifferbaserade 
lättbetongen, eller ”blåbetongen” som den kallas i radonsammanhang, den 
största källan. I Stenungsund förekommer radon från marken i mindre om-
fattning. Radonmätningarna är dock gjorda för en längre tid sedan och det 
kan finnas anledning att förnya dem.

Elektromagnetisk strålning
Gränsvärden för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält saknas 
eftersom forskningen inte tydliggjort risken för människors hälsa. Strålsä-
kerhetsmyndigheten har dock gett ut allmänna råd om försiktighet och hän-
syn vid lokalisering av ny bebyggelse och nya kraftledningar och antenner så 
att exponering för magnetfält begränsas.

Föroreningar i vatten  

Miljökvalitetsnormer

Status och hantering av de vattenförekomster som tilldelats miljökvali-
tetsnormer beskrivs i översiktsplanens del 1 - kapitel Risk och skydd.

Ytvatten
I Stenungsunds kommun är flertalet sjöar samt åars övre lopp näringsfattiga. 
Halterna av närsalter är mycket låga. De enda undantagen är Stora och Lilla 
Hällungen som har måttliga halter av närsalter. Problemet med sjöarnas 
vattenkvalitet är försurningen och flertalet sjöar och åars övre lopp kalkas 
årligen.
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När åarna passerar jordbruksområden och bebyggelse i sina nedre lopp blir 
de mycket näringsrika. De höga fosforhalterna beror främst på avrinning 
från åkermark och enskilda avloppsutsläpp, medan de höga kvävehalterna 
främst härrör från åkermark. 

Åarna påverkas även av förorenat dagvatten från vägar och hårdgjorda ytor.

Stora Hällungen används som huvudvattentäkt för kommunen. Vattnet be-
handlas i vattenreningsverk. Dricksvattnet håller en god kvalitet. Ett skydds-
område runt sjöns omgivningar säkerställer dess funktion som vattentäkt. 

Kustvatten
Havsområdet utanför kommunens kust, Hakefjorden, Askeröfjorden och 
Halsefjorden, är tydligt påverkade av övergödning. Låga syrehalter i botten-
vattnet förekommer ofta under sensommaren och hösten. Kustvattenområ-
det tillförs vatten dels från havet via främst Hakefjorden, dels från land via 
vattendragen, varav de dominerande är Anråse å och Ödsmålsån. Fjordarna 
innanför Orust och Tjörn är utpekade som riskområde för övergödning 
eftersom vattenombytet i fjordarna är begränsat.

De lokala närsaltutsläppen härrör främst från vattendragens tillförsel av 
kväve och fosfor från jord- och skogsbruk, från enskilda avlopp samt av indu-
strins kväveutsläpp. 

Kustvatten påverkas även av mikroplaster och tungmetaller såsom kvick-
silver och zink som tillförs bland annat via dagvatten. Kommunen saknar 
åtgärder som riktas direkt mot dagvatten. Omhändertagande av dagvatten 
har stor potential att bidra till förbättrad vattenmiljö i recipienten, särskilt 
när vattendragen runnit genom tätort. 

Kommunens placering vid havet gör att den är beroende av arbete upp-
ströms. Spridning av miljögifter och övergödande ämnen pågår ständigt och 
avsättningar i sedimenten kan slammas upp av vattenrörelser. 

Grundvatten
Större grundvattentäkter finns framförallt för detaljplaneområdet Sågen 
Svarthallen (70 fastigheter) och Rödshöjdsområdet (45 fastigheter). För 
grundvattenkvaliteten som helhet är saltvatteninträngning och försurning 
de största problemen. I enskilda djupborrade dricksvattenbrunnar är det 
största problemet saltvatteninträngning. 
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Totalförsvar
Försvarets intressen finns redovisade hos länsstyrelsen och är även distri-
buerad till kommunen enligt särskilda riktlinjer och med särskilda sekre-
tessregler. Intresseområdena kan inte närmare beskrivas i denna plan men 
intresset i sådana områden är främst inriktat mot att följa olika markan-
vändningsförändringar.

I de fall försvarets intressen berörs i plan- eller bygglovsärenden ska yttran-
de inhämtas från Avvecklingsorganisation Älvsborgs amfibieregemente, Ao 
Amf4, och särskild prövning ske i byggnadsnämnden.

Varje kommun ansvarar för det civila försvaret på lokal nivå. Kommunsty-
relsen har det övergripande ansvaret för att trygga en acceptabel försörjning 
för befolkningen och för särskild samhällsviktig verksamhet under kris och 
krig. Organisation och uppläggning av det civila försvaret finns redovisad 
i den kommunala beredskapsplanen som ska revideras fortlöpande efter 
behov.
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Omvärldsanalys

För att kunna fatta kloka beslut om hur mark och vatten ska användas i 
framtiden gäller det att veta vad som händer i omvärlden och hur det på-
verkar kommunen. Trender utgör viktiga förutsättningar i planeringen av 
kommunens fysiska miljöer och vilka prioriteringar som behöver göras. 

Klimatförändringar 
Förändringar i klimatet är en konsekvens av hur vi lever, reser och konsu-
merar. Ett varmare klimat medför att mängden nederbörd ökar. Det leder 
till översvämningar, ökade rasrisker och erosion längs vattendrag, sjöar och 
kust. Mer nederbörd och allt oftare återkommande extrema väder belas-
tar vatten- och avloppssystemen och kan orsaka skador på bebyggelse och 
infrastruktur. Dessutom kommer havsytan att höjas, vilket påverkar dagens 
strandlinje. Dessa förändringar ställer krav på den fysiska planeringen och 
föranleder behov av åtgärder i den befintliga bebyggelse- och infrastruktu-
ren. 

Det faktum att klimatförändringarna till stor del beror på samhällets an-
vändning av fossila bränslen ställer höga krav på omställning till förnyelse-
bara bränslen och hållbara transportlösningar. 

Andelen äldre ökar 
Andelen äldre i befolkningen ökar och vi lever allt längre. En större andel 
äldre kommer att ställa nya krav på samhällsservice, som hemtjänst, särskil-
da boenden och kollektivtrafik, i hela kommunen. Många är friska och aktiva 
långt upp i åren, vana att ställa krav på sin omgivning och förväntas vilja bo 
kvar i sitt hem eller hemort så länge som möjligt. 

Segregationen ökar 
Den snabba förändringstakten i samhället, strukturomvandlingen av  
näringslivet och flyktingströmmar i en orolig värld, bidrar till att människor 
riskerar att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Det syns bland annat ge-
nom att bostadssegregationen ökar. Områden med många välutbildade drar 
kraftigt ifrån områden med lägre andel högutbildade när det gäller inkomst 
och hälsa. För att stärka integrationen krävs åtgärder som skapar en funge-
rande helhet och som binder samman olika delar av staden, kommunen och 
landsbygden. 

Livsmiljöns betydelse ökar 
Det privata boendet får en allt större betydelse i människors liv. För många 
styrs valet av boendeort av möjligheten till goda livsmiljöer. Detta har lett 
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till att platser med bra livsmiljöer också drar till sig företag och arbetstillfäl-
len. Goda och varierade boendemiljöer har blivit en mycket viktig konkur-
rensfördel för kommunerna. 

Vi konsumerar allt mer upplevelser 
Drivkraften i den så kallade upplevelseekonomin är jakten på nya upplevel-
ser och personlig utveckling. Då upplevelser ofta är platsberoende innebär 
utvecklingen en ökad rörlighet såväl inom som utom landet. Upplevelsein-
dustrin kommer sannolikt att öka i omfattning och betydelse. Kultur och 
kreativitet spelar en avgörande roll för att locka till sig och behålla invånare. 

Det digitala samhället 
Samhället präglas alltmer av elektroniska kommunikationstjänster och 
smarta elektroniska lösningar i vardagen. Smarta informationssystem 
letar sig in i den fysiska miljön och utgör inbäddad information och möjlig 
interaktion. Möjligheterna att arbeta helt eller delvis på en annan ort än där 
arbetsplatsen finns utvecklas hela tiden. 

Strukturomvandlingen i näringslivet 
För Sverige innebär strukturomvandlingen i näringslivet ett arbetsliv i 
omvandling, stort nyföretagande och ökad konkurrens. Inte minst ser vi en 
ökad internationalisering av nästan hela näringslivet. Det här är en av de 
viktigaste orsakerna till ekonomisk tillväxt. Näringslivet präglas också av 
en ökad tjänstefiering och varumärkesorientering. Företagen förväntas blir 
alltmer kunskapsintensiva och det handlar nu mer om rätt kunskap snarare 
än hög kunskap. 
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Ett flertal lagar, förordningar, direktiv och konventioner, såväl på interna-
tionell, nationell, regional och kommunal nivå styr sammantaget mycket av 
kommunernas samhällsutveckling, inte minst den fysiska. Så gott som samt-
liga har en omställning till ett hållbart samhälle som mål. Nedan redovisas 
kortfattat i huvudsak sådana som mer direkt kan påverka kommunens över-
siktsplanering och som har beaktats vid upprättandet av ny översiktsplan. 

Agenda 2030
I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 
för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN för-
bundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål som strävar mot att  till 
år 2030 avskaffa extrem fattigdom,  minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. De 17 målen är:

1. ingen fattigdom

2. ingen hunger

3. hälsa och välbefinnande

4. god utbildning för alla

5. jämställdhet

6. rent vatten och sanitet

7. hållbar energi för alla

8. anständiga arbetsvillkor och ekonmisk tillväxt

9. hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10. minskad ojämlikhet

11. hållbara städer och samhällen

12. hållbar konsumtion och produktion

13. bekämpa klimatförändringen

14. hav och marina resurser

15. ekosystem och biologisk mångfald

16. fredliga och inkluderande samhällen

17. genomförande och globalt partnerskap.  

Visioner & mål - från 
globala till lokala
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UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering
UN-Habitat är FN:s boende- och bosättningsorgan och arbetar för en hållbar 
utveckling i världens städer. I syfte att främja en hållbar stadsutveckling har 
fem principer fastlagts:

• Tillräckligt utrymme för gator och ett effektivt gatunät. Gatunätet ska 
täcka åtminstone 30 % av marken och åtminstone 18 km gatulängd per 
kvadratkilometer.

• Hög täthet. Åtminstone 15.000 invånare per kvadratkilometer, vilket är 
det samma som 150 inv/ha.

• Funktionsblandning. Åtminstone 40 % av golvytan i varje stadsdel ska 
vara till för verksamheter.

• Social blandning. Tillgång på bostäder i olika prisklasser och upplåtel-
seformer i varje stadsdel för att husera människor med olika inkomster; 
20-50 % av den totala boendeytan ska vara reserverade för billiga bostä-
der; och golvytan för en upplåtelsesform ska inte omfatta mer än 50 % 
av den totala golvytan för alla bostäder i området.

Begränsad markanvändningsspecialisering. Detta för att begränsa mono-
funktionella kvarter eller stadsdelar; monofunktionella kvarter ska täcka 
mindre än 10 % av marken i alla stadsdelar. 

Vision för Sverige 2025 
Boverket har tagit fram Vision för Sverige 2025, som visar var Sverige bör 
vara år 2025 för att nå målen för ett hållbart samhälle till år 2050. Syftet med 
visionen är att den ska kunna användas som ingång i kommunernas arbete 
med att göra en omvärldsanalys. Den kan också fungera som idéunderlag 
och stöd när strategier och planer tas fram både på nationell, regional och 
lokal nivå.

Genom tolv stycken så kallade Sverigebilder konkretiseras sedan vilka 
rumsliga effekter förverkligandet av visionen kräver för att uppnå Sveriges 
hållbarhetsambitioner i en föränderlig värld.

• Hantera växande stadsregioner

• Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden

• Bygg hållbart

• Högre utbildning är motor för regional tillväxt

• Planera långsiktigt för kortsiktiga verksamheter
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• Gynna besöksnäringen

• Skapa internationella spårstrukturer för gods och resor

• Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik

• Säkerställ framtidens elförsörjning

• Trygga rent vatten

• Bevara stränder, jordbruksmarker och tätortsnära natur

Nationella miljömål
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, ett generations-
mål och ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. 

Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en gene-
ration för att miljömålen ska nås. Generationsmålet riktar in miljöarbetet 
mot återhämtade ekosystem, bevarad biologisk mångfald och natur- och 
kulturmiljö, en god hälsa för människor, effektiva och giftfria kretslopp, 
hushållning med naturresurser, effektiv energianvändning samt konsum-
tionsmönster. Generationsmålet är tillsammans med de 16 miljömålen ett 
löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika 
miljöupplevelser.

De 16 miljömålen är:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

De 16 nationella miljömålen
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12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

Nationella klimat- och energimål
De svenska energi- och klimatmålen till 2020 är följande:

• Utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent lägre än 1990 (gäller 
verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med ut-
släppsrätter)

• Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare jämfört med 2008 
(genom minskad energiintensitet)

• Andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av den totala energi-
användningen

• Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent

Nationella folkhälsomål
Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättning-
ar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det finns 8 folkhäl-
sopolitiska målområden. 

Regionala miljömål
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsre-
gionen tagit fram regionala tilläggsmål till de nationella målen. I de fem-
tio tilläggsmålen lyfts de regionala särdragen fram vilka kräver ytterligare 
insatser. Genomgående innebär de regionala målen en konkretisering av de 
nationella målen. 

GR:s ”Hållbar tillväxt” – uppdatering av tidigare strategidokument
Dokumentet innehåller mål och strategier med fokus på regional struktur 
och antogs av förbundsfullmäktige 2013. 

GR beskriver i mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt att tätortsmiljö-
er ska utformas så att de inbjuder till ett rikt vardagsliv med ett gott boende 
och attraktiva mötesplatser. Översiktsplanen svarar tydligt upp mot det 
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målet genom de ambitioner som lyfts fram för de befintliga orterna i kom-
munen med blandad bebyggelse där människor ska kunna bo över tid, ha 
tillgång till nödvändig service i närområdet samt goda kommunikationer.

Strukturbild för Göteborgsregionen
Strukturbilden utgör en överenskommelse om att ett gemensamt ansvar tas 
för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Den utgör en del av 
visionen om det goda livet i Göteborgsregionen som antogs av GR:s kommu-
nalförbund 2008 (se nedan). 

Strukturbilden redovisar ett förhållningssätt till de strukturbildande ele-
ment som är av betydelse då det gäller att skapa en samsyn kring regionens 
utveckling. 

Elementen består av:

• kärnan (centrala Göteborg)

• det sammanhängande stadsområdet (Göteborgs mellanstad)

• huvudstråken (tunga kollektivtrafikstråk)

• kustzonen (kustnära området av fastlandet, Göteborgs södra och  
norra skärgård samt Tjörn)

• De gröna kilarna (större sammanhängande skogs- och jordbruks- 
landskap)

• Göta älv. 

Vision Västra Götaland - det goda livet
Visionen redovisas i dokumentet ”Det goda livet” där detta definieras enligt 
följande:

• En god hälsa.

• Arbete och utbildning.

• Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet.

• En god miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och 
arbetslivet.

• Möta behoven hos barn och ungdomar.

• Uthållig tillväxt som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv.

GR:s strukturbild
1

Strukturbild

En överenskommelse om 
att vi gemensamt tar ansvar 
för att den regionala strukturen 
är långsiktigt hållbar

En del av det 
goda livet i 
Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund maj 2008

för Göteborgsregionen
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Visionen består av tre delar:

Hållbar utveckling med dess tre dimensioner, den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga.

Fyra generella perspektiv som ska genomsyra allt; - den gemensamma regio-
nen, jämställdhet, integration och internationalisering.

Fem fokusområden dit huvuddelen av utvecklingsarbetet inriktas; ett livs-
kraftigt och hållbart näringsliv, ledande kompetens och kunskapsutveckling, 
infrastruktur och kommunikationer med hög standard, en ledande kulturre-
gion och en god hälsa.

Vision ”Stenungsund 2035”  
Kommunens vision för 2035 antogs av kommunfullmäktige 2014. Visionen 
har bedömts vara aktuell och finns kvar som inriktning för den nya över-
siktsplanen.

”Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan 
och naturen i centrum.”

Till visionen finns två avgörande inriktningar.

Attraktivt och välkomnande
• Trygg miljö

• Utbildar världsmedborgare

• Attraktivt centrum och   
   ett rikt kulturliv

• Goda kommunikationer

• Levande företagsklimat

• Alltid bästa möjliga möte

Ekologisk, social och  
ekonomisk hållbarhet
• Social hållbarhet

• Ekonomisk hållbarhet

• Ekologisk hållbarhet

Nedan redovisas de lagar, direktiv, förordningar på nationell/internationell 
nivå som beaktats vid upprättandet av ny översiktsplan. 
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Ramsarkonventionen, våtmarkskonventionen 

Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara 
våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt. Den trädde i 
kraft 1975 och har ratifierats av Sverige vid två tillfällen, senast 1994. 

Konventionens definition av våtmarker rymmer många olika miljöer. För-
utom myrar, sumpskogar och våta gräsmarker omfattar konventionen även 
vattendrag, sjöar och grunda marina bottnar.

Landskapskonventionen
1 maj 2011 trädde den europeiska landskapskonventionen i kraft i Sverige, 
då denna ratificerades. Denna innebär att landet förbinder sig att inarbeta 
konventionens intentioner i den nationella lagstiftningen. I konventionen 
understryks att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt 
ansvar. Den lyfter fram landskapets sociala betydelse samtidigt som den 
understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvalt-
ning av landskapet.

Landskapet är enligt definitionen:  ”…ett område sådant som det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan 
naturliga och/eller mänskliga faktorer”.

Plan- och bygglag (PBL) 
Den ursprungliga plan- och bygglagen (PBL 1987:10) har ersatts av en ny 
plan- och bygglag (PBL 2010:900). Den trädde i kraft 2 maj 2010 och ska 
tillämpas i planprocesser och tillståndsärenden som påbörjats tidigast detta 
datum. Samtidigt ändrades benämningen av den gamla lagen till ÄPBL (äldre 
plan- och bygglagen). Införandet av ny plan- och bygglag har bland annat 
inneburit att kravet på planprogram slopats vilket i sin tur medfört att över-
siktsplanen fått en ökad betydelse som långsiktigt, strategiskt instrument. 
Klimatfrågan har förtydligats genom att krav ställs på att planeringen ska ske 
med hänsyn till klimatförändringar.  

I 3:e kap. 5 § PBL redogörs för vad som ska framgå av/redovisas i översikts-
planen. 

Bostadsförsörjning - nytt allmänt intresse 
Som ett led i att stärka kommunens roll avseende bostadsförsörjningsansvar 
har detta givits statusen av ett allmänt intresse genom en ändring i plan- och 
bygglagen. 

Lagar & direktiv -  
europeiska & nationella
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Genom ändring av gällande lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
från 2000 förtydligas kraven på kommunerna. Enligt riktlinjer antagna från 
1 januari 2014 ska kommunerna bland annat ska redovisa vilken hänsyn som 
tagits till nationella och regionala mål. Länsstyrelsen och andra regionala 
organ ska ges möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostads-
försörjningen. 

Plan- och byggförordningen (PBF) 
En ny förordning trädde i kraft den 2 maj 2011. Den ersätter fyra tidigare för-
ordningar och behandlar bestämmelser om innehåll och definitioner, planer 
och områdesbestämmelser, krav på byggnadsverk, lov och anmälan och så 
vidare.

Miljöbalken (MB)

Riksintressen
Ett riksintresse är ett område som har ett utpekat nationellt intresse och där 
åtgärder inte får vidtas som skadar intresset. För flertalet riksintressen pågår 
en översyn i syfte att uppdatera dessa med hänsyn till rådande förhållanden 
och värderingar. 

Områdesskydd för arter och natur
I miljöbalken ges stöd för olika typer av skydd såsom i artskyddsförordning-
en, fågeldirektivet, habitatdirektivet och fredning av vissa fiskeområden. 
Skydd av naturen ges inom ramen för Natura 2000-områden, ”ramsarkon-
ventionen”, naturreservat, naturminne, biotopskyddsområden med flera.  

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormerna anger vilka föroreningshalter som miljön och 
människor kan antas utsättas för utan att olägenheter av betydelse uppkom-
mer. Normer finns hittills för utomhusluft, vatten, mussel- och fiskevatten 
samt omgivningsbuller och fler kan tillkomma. Normerna är av olika slag, 
dels gränsvärdesnormer och dels riktvärdesnormer. 

Förordningen om miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Genom införandet av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ställs 
numera krav på att sådan alltid ska upprättas för översiktsplanen. Dessa ska 
alltid antas kunna medföra betydande miljöpåverkan. Enligt rekommenda-
tioner (i handbok) från Boverket ska det i miljökonsekvensbeskrivningen fo-
kuseras på sådana åtgärder som kan komma att medföra betydande miljöpå-
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verkan. Enligt samma förordning ska alla detaljplaner behovsbedömas vilket 
innebär att en bedömning görs avseende behovet av en miljöbedömning, 
redovisad i en miljökonsekvensbeskrivning. 

Boverkets byggregler (BBR)
Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017. Övergångsbestämmelser finns. 
Reglerna gäller både vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av sådan. 
Reglerna innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostads-
utformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, 
bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Förordningen trädde i kraft 1 juli 2015 men ändrades 1 juli 2017 genom 
förordning 2017:359.  Den innebär en höjning av det befintliga riktvärdet 55 
dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent ljudnivå och en höjning av det 
befintliga riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder upp till 35 kvm 
till 65 dBA ekvivalent ljudnivå. Detta gäller riktvärdet vid fasad.

Strandskyddslagstiftning
Ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft 1 juli 2009.Sedan dess är det kom-
munerna som ska pröva strandskyddsdispenser och kommunerna har också 
tilldelats tillsynsansvaret. Undantag gäller för redan naturskyddade områden 
som naturreservat där Länsstyrelsen fortfarande är prövnings- och tillsyns-
myndighet. Alla beviljade strandskyddsdispenser hos kommunen ska dock 
överprövas av Länsstyrelsen. 

Planeringssystem – transportinfrastruktur
Den 1 januari 2013 trädde en ny lag om planeringssystem för transportinfra-
struktur i kraft. Lagen berör ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och väg-
ledning för prioritering av åtgärder (åtgärdsvalstudie). De åtgärder som ska 
prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till positiva klimat-
effekter och konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling 
samt till uppfyllelse av transportpolitiska mål.

Förordningen om översvämningsrisker
EU:s medlemsländer beslutade 2007 om ett direktiv med gemensamma reg-
ler för hantering av översvämningsrisker. I Sverige genomfördes direktivet 
som förordning 2009 (SFS 2009:956). Avsikten är att Sverige ska arbeta för 
att minska negativa konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna 
om människors hälsa, skydda miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. 
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Detta ska ske genom ett systematiskt arbete med att kartlägga översväm-
ningshot och översvämningsrisker och ta fram riskhanteringsplaner för 
översvämningshotade områden. Sverige deltar genom MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) i EU:s process för genomförandet av di-
rektivet. Till hjälp i fysisk planering har länsstyrelsen tagit fram handboken 
”Stigande vatten”. 

Skydd mot olyckor
Gällande lag är från 2003. Till denna hör ett antal förordningar, föreskrifter 
och allmänna råd. Förordningarna behandlar;

• skydd mot olyckor

• utbildning i skydd mot olyckor

• översvämningsrisker

Reglerna syftar till att säkerställa ett tillfredsställande skydd mot olyckor. 
Området inkluderar räddningstjänst, såväl som den enskildes, kommunens 
och statens ansvar för bland annat brandskydd och viss farlig verksamhet. 
Här finns även regler om länsstyrelsens arbete med planer för att hantera 
översvämningsrisker. Kommunen ansvarar för tillsyn inom kommunens om-
råde och länsstyrelse inom länet. Den centrala tillsynen utövas av MSB.

Om allmänna vattentjänster
Lagen, som trädde i kraft i januari 2007, behandlar huvudmannens ansvar 
och kostnader. Kommunen är huvudman för omhändertagande av spill-
vatten och dagvatten inom sitt verksamhetsområde. Kommunens kostnader 
för de allmänna anläggningarna får tas ut av fastighetsägarna (VA-kollekti-
vet) genom avgifter och baserat på en av kommunen fastställd taxa.

Landskapsbildskydd 
Landskapsbildskyddet är en äldre skyddsform. Det ersätts succesivt med an-
dra skyddsformer. Fram till dess gäller bestämmelserna i landskapsskydds-
områden. 
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Mellankommunal 
planering
STO-samarbete (Stenungsund, Tjörn och Orust)
Stenungsund ingår i STO-regionen sedan ett fyrtiotal år tillbaka. De tre 
kommunerna samarbetar främst kring frågor som rör turism och upphand-
ling men även inom andra områden. Samarbetet avseende samhällsbyggnad 
är också en viktig del där utbyte sker i nätverksform. 

Regionala samarbeten inom turismnäringen sker inom ramen för ”Södra 
Bohuslän Turism” respektive ”Ett enat Bohuslän” (Turistrådet Västsverige).

Infrastruktur
”Nordvästsvenska initiativet” är ett påverkansarbete kring delregionala in-
frastrukturfrågor som sker i samverkan mellan STO-kommunernas politiker, 
näringslivssektorer och lokala näringsidkare.  Planer och önskemål ligger 
i linje med Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling 
2014–2020. Förslaget innehåller både korta och långa tidsperspektiv och tar 
hänsyn till både kommunalt och regionalt/nationellt ansvar. Tre områden 
prioriteras:

• åtgärdsvalstudie initieras och genomförs för hela vägsträckan på 
   väg 160

• fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan

• bro mellan Orust och fastlandet.

En samverkan kring infrastrukturplanering i Bohusstråket sker även mellan 
KUSTO- kommunerna (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust). 
Samverkan sker på tjänstemanna- och politikernivå kring de fem kommu-
nernas gemensamma infrastrukturella intressen i stråket, och har resulterat 
i bland annat gemensamt inspel till regional respektive nationell plan för 
transportinfrastruktur samt gemensamma remissvar i regionala trafikfrå-
gor. KUSTO-samarbetet omfattar även årlig samverkan med de regionala 
infrastruktur- och trafikplaneringsorganen Trafikverket, VGR, Västtrafik och 
berörda kommunalförbund GR respektive Fyrbodal.

8-fjordar – pågående samarbete (Uddevalla, Kungälv, Stenungsund, 
Orust och Tjörn)
Stenungsunds kommun arbetar aktivt tillsammans med kommunerna Udde-
valla, Kungälv, Tjörn och Orust i 8-fjordar, ett samförvaltningsinitiativ för 
att stärka fiskbestånd och skapa goda förutsättningar för miljö och maritimt 
näringsliv i innerfjordssystemen. Ledstjärna i arbetet är miljömålet ”Hav i 
balans samt en levande kust och skärgård”. 2010 infördes på regeringsupp-
drag fiskefria områden med zoneringar i området. Allteftersom kunskapen 



74 Kommunala mål, program, policys Stenungsund ÖP2019 Del 3 Förutsättningar - Utställningshandling

S
TY

R
A

N
D

E
/ V

Ä
G

LE
D

A
N

D
E

 D
O

K
U

M
E

N
T

och gemensamma ställningstaganden kommer får dessa integreras i det 
fortsatta arbetet med översiktsplanen.   

Färskvattenförsörjning – pågående samarbete (Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn)
Samarbete pågår mellan Kungälv, Stenungsund och Tjörn i syfte att säkra 
färskvattenförsörjningen för framtiden. 

Strukturbild för kustzonen – pågående samarbetsprojekt i GR:s regi
I GR:s regi inleddes 2013 en analys över hur värdena i kustzonen i regionen 
kan säkras. Arbetet bedrivs bland annat i samarbete med åtta kommuner 
varav Stenungsund är en. En förstudie utfördes 2014 -2015. Syftet var att 
undersöka förutsättningarna för ett framtida fördjupat samarbete i kustzo-
nen. Arbetet fortsätter med det övergripande målet att utarbeta en fördju-
pad strukturbild för kustzonen från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. 
Strukturbilden ska fungera som ett verktyg och ett underlag för kommuner-
nas arbete med översiktlig planering i sina respektive havsområden. Projek-
tets resultat kommer efterhand att implementeras i översiktsplanearbetet. 

Regionalt tillväxtprogram 2014–2020 – ”Västra Götaland 2020”
Syftet med programmet är att kunna utveckla en region som är attraktiv, 
med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av solidaritet 
med alla invånare och vår omvärld. Fokus ska ligga på unga och kommande 
generationer. 

Målet är att Västra Götaland ska vara en attraktiv och väl sammanhållen 
internationellt konkurrenskraftig region. Tillväxtprogrammet består av ett 
regionövergripande program samt fyra delregionala. Programmet har tre 
delområden:

• stimulera nyskapande

• ta tillvara mänskliga resurser 

• utveckla infrastrukturen. 

K2020 – regional plan för kollektivtrafikens utveckling 
K2020 innehåller en analys av kollektivtrafiken i regionen och mål för fram-
tidens kollektivtrafik. Den ligger till grund för den beslutade målsättningen 
som utgår från att år 2020 ska det genomsnittliga kollektivtrafikresandet 
utgöra 40 % av alla resor.
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A2020 – ny regional plan för avfallshantering
Planen tar sin utgångspunkt i EU:s ramdirektiv för avfall (avfallshierarkin) 
och handlar om att arbeta förebyggande för att undvika att avfall uppkom-
mer, avgifta kretslopp, använda avfall som resurs och att ta hand om avfall 
som inte går att återanvända eller återvinna på ett säkert sätt.

Regional plan för transportinfrastruktur
Regeringen har antagit en nationell transportplan för åren 2014-2025 samt 
ekonomiska ramar för de regionala transportplanerna. Trafikverket har i sin 
tur tagit fram ett nytt förslag för nationell plan och Västra Götalandsregio-
nen (VGR) ett förslag på regional plan för åren 2018-2029. Den nationella 
transportplanen omfattar investeringar i statliga järnvägar och vägar som 
ingår i stamvägnätet. Den regionala transportplanen omfattar investeringar i 
övriga statliga vägar, statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtra-
fikanläggningar med mera, samt åtgärder i andra icke statliga anläggningar 
av betydelse för det regionala transportsystemet. I Bohuslän är det VGR som 
upprättar den regionala planen och fastställer planen som därefter godkänns 
av regeringen. Trafikverket har ansvaret för genomförandet av åtgärderna. 

Viktiga målsättningar som anges i aktuell regional plan:

• Att förbättra och effektivisera godstransporter på väg och järnväg till 
och från hela Skandinavien via Göteborgs hamn.

• Snabba resmöjligheter via Landvetter flygplats.

• Högklassiga förbindelser på väg och järnväg till Oslo, Köpenhamn och 
Stockholm.

Regionalt handlingsprogram för hållbara transporter
Programmet är ett samverkansprogram för regional tillväxt och utveckling 
inom fordon och transporter. Det syftar till att driva fram lösningar på kort 
och lång sikt, för en omställning till ett hållbart transportsystem.  

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Ett av de centrala målen för kollektivtrafiken i Västra Götaland är att mark-
nadsandelarna ska öka och resandet fördubblas till år 2025. Fler mål finns, 
kopplade till miljöfrågor, tillgänglighet för personer med funktionsned-
sättningar, de resandes nöjdhet samt hur kollektivtrafiken ska finansieras i 
framtiden. 
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Målbild Tåg 2035
Målet är att tågtrafiken år 2035 ska klara tre gånger så många resenärer. 
Programmet innehåller en vägledning om hur kollektivtrafiken ska utvecklas 
ytterligare och utgör en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammets 
intention och viljeinriktning. 

Regional handlingsplan klimatanpassning Västra Götalands län
Det övergripande målet för länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är 
”Ett samhälle som står robust inför klimatförändringar”. Tre mål har formu-
lerats inför den regionala handlingsplanen:

• Planen bidrar till ett arbete med att utveckla ett långsiktigt hållbart 
samhälle.

• Planen utgör utgångspunkt för det fortsatta klimatanpassningsarbetet 
på regional och kommunal nivå.

• Planen vägleder Länsstyrelsen, kommunerna och övriga berörda aktörer 
i arbetet med konkreta åtgärder för att klimatanpassa länet.

Planen innehåller några prioriterade åtgärder som kan vidtas på kommunal 
nivå:

• Kommunen bör integrera klimatanpassningsperspektivet i högre grad i 
fysisk planering för byggande och infrastruktur.

• Kommunen bör vid planering använda mångfunktionella lösningar och 
lösningar med synergieffekter för hållbar samhällsutveckling.

• Kommunen bör kartlägga översvämnings- och skredrisker inom sitt 
geografiska område i syfte att identifiera befintliga riskutsatt bebyggelse 
och infrastruktur. Vid val av skyddsåtgärder bör både tekniska och biolo-
giska skydd övervägas.  
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Stenungsund   
Det goda samhället  

med framtidstro och utveckling  
med människan och naturen i centrum 

 

 

 

Till visionen finns två avgörande inriktningar:  

 Attraktivt och välkomnande 
 Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling 

 

  

Vision 2035

Kommunen har ett stort antal policys och andra vägledande dokument. Här 
nedan redovisas endast de som i någon utsträckning har relevans för över-
siktplanearbetet. För detaljerad information/vägledning hänvisas till respek-
tive dokument. 

Inriktningsmål
Kommunen beslutar varje år om inriktningsmål som uttrycker den politis-
ka viljan. De rör olika sektorer. År 2018 finns 10 inriktningsmål. Följande är 
relevanta för den nya översiktsplanen:

• Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och  
   därför minska sin påverkan på miljön och klimatet. 

• Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en    
   femårsperiod. 

• Stenungsunds kommun ska förbättra sitt företagsklimat.

Bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2020 
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet gäller som allmänt 
intresse enligt plan- och bygglagen 2 kap. 3 §. I lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsprogram från 2013 föreskrivs vad kommunen måste 
göra, bland annat genom krav på att det ska finnas riktlinjer för kommunens 
bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2017–2020 utgör ett komplement 
till översiktsplanen. Programmet grundas särskilt på en analys av nuvarande 
befolkningssituation, förväntad utveckling, efterfrågan på bostäder, bostads-
behovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Syftet är att, 
med grund i översiktsplanen, uttrycka kommunens övergripande strategier 
för bostadsförsörjningen och redovisa planeringsberedskapen för nya bostä-
der. 

Målsättningen är att planeringen fortsatt ska möjliggöra en årlig befolk-
ningstillväxt om cirka 1 %. Det innebär cirka 140 bostäder per år, varav 10-15 
% kan byggas med spridd bebyggelse på landsbygden. Kommunen efter-
strävar 1,5 % som planeringstal för byggande, då utvecklingen kräver fler 
bostäder framöver. Den mark som krävs för denna utveckling har redovisats 
i översiktsplanen och framgår främst av fördjupningarna. Förslag på hur 
bostäder ska fördelas mellan Stenungsunds tätort och övriga orter framgår 
av bostadsförsörjningsprogrammet. 

Kommunala mål och 
program
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Enligt befolkningsprognosen förväntas den främsta befolkningsökningen ske 
i Stenungsunds tätort (Norum) och i de södra kommundelarna de fem när-
maste åren. Den beräknade befolkningsförändringen ryms väl i de områden 
som föreslås för bostadsutveckling i översiktsplanen. 

Näringslivsprogram 2016 – 2019
Som grund för programmet ligger kommunens vision som en attraktiv och 
välkomnande kommun samt som en kommun som har det hållbara samhäl-
let i fokus.

För att uppnå visionen har tre strategiska områden utpekats:

• Kommunen ska bidra till att skapa ett bra företagsklimat. 

• Kommunen ska skapa förutsättningar för tillväxt i befintliga företag och 
underlätta för nyetableringar.

• Kommunen ska säkerställa de för regionen övergripande strategierna 
vad avser näringslivsutveckling.

I programmet redovisas ett antal konkreta åtgärder för att uppnå målen.

Cykelplan för Stenungsunds kommun 2016
Syftet med planen är att stödja kommunen i arbetet med att bygga ut ett 
sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät. Även ny- och ombygg-
nader av gång- och cykelpassager föreslås. 

Planen innehåller en uppdelning av gång- och cykelvägnätet i ett huvud-
vägnät för gång- och cykelvägar samt ett lokalt gång- och cykelvägnät.  

Naturvårdsprogram 2016 - 2019
Programmet antogs 2016 av kommunfullmäktige.  Det syftar till att ge 
kunskap om hur naturens värden kan tas tillvara och värnas. I programmet 
behandlas bl.a. utförligt de nationella och regionala miljömålen som har 
relevans i den fysiska planeringen, inte minst på översiktsplanenivå. Här 
finns också redogjort för de områden/arter etc. som åtnjuter skydd enligt 
främst miljöbalken. Naturvårdsprogrammet tjänar som kunskapsunderlag 
vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked/bygglov.
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Risk- och sårbarhetsanalys för Stenungsunds kommun 2016
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen, antagen av kommunfullmäktige 
2016, är exempelvis att den ska användas som underlag vid planering och be-
slut om åtgärder för att minska sårbarheten i kommunens verksamheter och 
kommunala bolag och för att förbättra krishanteringsförmågan att motstå 
och hantera samhällsstörningar eller extraordinära händelser. 

Jämställdhetsprogram 2015–2020 
2002 antog kommunen ett jämställdhetsprogram. I programmet läggs ett 
antal mål fast.
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• Vad är en samrådsredogörelse? 

Samrådsredogörelsen ingår som en del i utställningshandlingarna av översiktsplan 2020. 
Syftet med samrådsredogörelsen är att beskriva hur samrådet gått till samt bemöta och 
redovisa synpunkter som inkommit   

• Samrådsprocessen 

Förslag till ny översiktsplan för Stenungsunds kommun har varit utställd för samråd i 
enlighet med 3 kap, 9 §, plan- och bygglagen (2010:900). Samrådshandlingen, daterad 
2018-02-19 innehåller 3 delar:  
 
- Del 1 - Förslag 
- Del 2 - Hållbarhetsbedömning (miljökonsekvenser, sociala konsekvenser, ekonomiska     

konsekvenser  
- Del 3. Förutsättningar  
 
Samrådstiden pågick från och med 2018-03-07 till och med 2018-05-02.  
 
Samrådshandlingarna var under samrådstiden utställda, i tryckt form, på kommunkontoret i 
Stenungsund samt i kulturhuset Fregatten, Stenungsund. Handlingarna har också funnits 
tillgängliga att läsa på kommunens hemsida: www.stenungsund.se/planer 
 
Samrådet annonserades i ortstidning ST-tidningen samt i Göteborgs-Posten den 7 mars 
2018. 
 
Under samrådstiden har hållits 2 allmänna möten för invånare hållits samt 1 möte för 
företagare och 1 möte för skolelever. 
 
I den följande texten redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter åtföljda av 
kommentarer och förslag på bearbetning av samrådsförslaget inför kommande utställning.   
  
Handlingarna har skickats ut för synpunkter till statliga och kommunala organ samt till 
intresseorganisationer, se nedan, enligt sändlista.  
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Lantmäteriet i Västra Götaland 
Trafikverket 
Västtrafik i Göteborgsområdet AB 

   Västra Götalandsregionen (kollektivtrafikmyndigheten) 
      Göteborgsregionen, GR 

Postcenter   
Jernhusen AB 
P4 Skövde 
Polismyndigheten i Stenungsund 
Luftfartsverket 
Försvarsmakten 
Skogsvårdsstyrelsen 
Sjöfartsverket, Västkustens Sjötrafikområde 
Göteborg-Landvetter Airport 
Göteborg City Airport 
Trollhättan- Vänersborgs flygplats 
Skanova 
Svenska Kraftnät 
Vattenfall Eldistribution AB 
SGI 
Bohusläns museum 
Lödöse Museum 

Kommunala nämnder och bolag m.m. 
Kommunstyrelsen 
Beredningen miljö- och fysiskplanering 
Sociala Myndighetsnämnden 
Tekniska Myndighetsnämnden 
Kommunala Handikapprådet 
Vård och äldreomsorg 
IFO 
Teknisk verksamhet 
VA 
Renhållning 
Mark och exploatering  
Miljö och hälsa 
Bygglov 
Fastighet 
Gata och Park 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Barn och utbildning 
Kultur och fritid 
Semab 
Stenungsundshem 

Företag, föreningar och intresseorganisationer 
           Naturskyddsföreningen 

Hyresgästföreningen, Göteborg 
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PRO Stenungsund 
SPF Sveriges pensionärsförbund, Stenungsund 
LRF 
Stenungsunds Hembygdsförening 
Ödsmåls Hembygdsförening 
Stora Askeröns Hembygdsförening 
Svenshögens intresseförening 
Stenungsöns Havsbad AB   
Föreningen Sundet   
Stenungs Torgs företagarförening 
Stenungs Torg Fastighets AB 
Ineos AB 
Borealis AB 
Perstorp Oxo AB 
Akzo Nobel Surface Chemistry AB 
Primagaz Sverige AB 
Vattenfall AB 

Grannkommuner 
          Tjörns kommun 
  Orust kommun 
  Kungälv kommun 
     Uddevalla kommun 
  Lilla Edet kommun 
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• Inkomna yttranden/synpunkter 

Inkomna yttranden med kommentarer 

Statliga myndigheter och regionala organ 

2018-06-01  Länsstyrelsen 
Allmänt om förslaget  
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget till 
översiktsplan är välgjort och lätt att ta till sig. Utifrån en huvudstrategi om att utveckla kommunen 
genom ett starkt samband mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur tar 
kommunen tydlig ställning för vad man vill möjliggöra för och uppnå med översiktsplanen. 
Översiktsplanens delstrategier och förslag till mark- och vattenanvändningen hänger väl samman 
med planens syfte.  
 
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen gjort en hållbarhetsbedömning av översiktsplanen som 
inbegriper såväl ekologiska som sociala och ekonomiska konsekvenser av förslaget.  
Det är bra att kommunen är tydlig med vilka delar av förslaget som ska antas och vilka delar som 
istället kan uppdateras löpande. Det kommer att underlätta den rullande översiktsplaneringen 
och möjligheten att hålla översiktsplanen aktuell.  
 
Översiktsplanen ska efter samrådet kompletteras med en mer detaljerad studie över mark- och 
vattenanvändningen för centrala Stenungsund. Länsstyrelsen ser fördelar med att med att 
kommunen ger Länsstyrelsen möjlighet att ta del av kartan och de överväganden som gjorts innan 
översiktsplanen ställs ut för granskning. Detta inte minst med tanke på att flera av de frågor som 
Länsstyrelsen bevakar särskilt behöver hanteras vid utveckling av centralorten.  
 
Länsstyrelsens roll  
Länsstyrelsen ska vid samråd om översiktsplan, enligt 3 kap. 9 § PBL, särskilt:  

• ta till vara och samordna statens intressen,  
• ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen (PBL) som 

hänsyn bör tas till vid beslut om mark- och vattenanvändningen,  
• verka för att riksintressen tillgodoses – 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), att 

miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. MB. 

• verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt, och  
• verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hän-syn till människors 

hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
 
En översiktsplan som vunnit laga kraft är vägledande för kommande beslut. För att den ska kunna 
vara vägledande i alla delar, är det viktigt att kommunen och staten är överens om sådant som 
berör statliga intressen.  
 
Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL  
 
Riksintressen  
Allmänt och övergripande  
I översiktsplanen konstaterar kommunen att riksintressena överlag tillgodoses i översiktsplanen. 
Detta görs utan någon tydligare motivering. Länsstyrelsen anser att kommunen kan arbeta mer 
med att beskriva planförslagets konsekvenser för riksintressena, redovisa och motivera de 
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val/överväganden som ligger till grund för planförslaget i förhållande till riksintressen, motivera 
varför kommunen gör bedömningen att riksintressena tillgodoses genom förslaget, ange 
eventuella riktlinjer för hantering av riksintressevärden i kommande detaljplaner/ 
tillståndsprocesser eller ange eventuella behov av vidare utredning.  
 
Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)  
Länsstyrelsen bedömer att riksintresse för totalförsvaret tillgodoses i översiktsplanen.  
Beträffande mark- och vattenområden med betydelse för totalförsvaret står det i 
hållbarhetsbedömningen (del 2) att kommunen ska samråda med styrelsen i ärenden som rör 
höga objekt. Samråd ska ske med Försvarsmakten. Det behöver ändras. Lämpligen bör detta 
framgå även i hänsynsdelen (del 3).  
 
Översiktsplanen innehåller en beskrivning av riksintresse totalförsvaret. Det som tas upp är den 
militära delen av totalförsvaret. Länsstyrelsen vill upplysa om att det just nu pågår ett arbete där 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser över den civila delen av riksintresset 
totalförsvar. MSB har ett bemyndigande att identifiera mark- och vattenområden som behövs för 
anläggningar som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del. I ett första skede ska en 
sektorsbeskrivning och kriterier för riksintresseområdet tas fram. I ett nästa skede ska 
länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter inom sitt ansvarsområde analysera om det 
finns anläggningar av riksintresse. Detta planeras att ske under hösten 2018.  
 
Naturvård (3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) och riksintresse enligt 4 kap. MB  
Kommunen bedömer att riksintressen för naturvård och friluftsliv tillgodoses i förslaget till 
översiktsplan. Ställningstagandet behöver, som nämnts under rubriken Allmänt och övergripande, 
motiveras för att det ska bli tydligt vilka grunder bedömningen vilar på och hur avvägningar ska 
göras i kommande detaljplanering och prövning av förhandsbesked/bygglov.  
 
I konsekvensbeskrivningen står att det i översiktsplanen inte föreslås exploatering/åtgärder som, 
förutsatt att de höga naturvärdena beaktas i kommande detaljplanering/prövning av bygglov, 
bedöms kunna skada riksintresset. Länsstyrelsen anser kommunen bör komma längre i frågan i 
översiktsplanen, då det av översiktsplanen ska framgå hur riksintressena tillgodoses och med 
tanke på att kommunen i översiktsplanen föreslår exploatering inom bland annat 
riksintresseområden för naturvård respektive friluftsliv. 
 
Kommunen behöver visa hur riksintressena tillgodoses och vilka avvägningar kommunen gjort. 
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att några av områdena där exploateringar 
föreslås också berörs av riksintresse enligt 4 kap. MB. Påverkan på detta riksintresse behöver 
bedömas på ett liknande vis.   
 
Länsstyrelsen föreslår att riksintresseområden för naturvård och för friluftsliv kommer med på 
kartorna till respektive fördjupningsområde i översiktsplanen del 1, eftersom det förkommer 
förslag på byggnation inom dessa på flera platser. Det saknas även information i texterna för 
respektive fördjupningsområde att föreslagen byggnation ligger inom riksintresseområden. 
 
I översiktsplanen, del 1, finns ett riksintresse med benämnt riksintresse turism och friluftsliv. Det 
bör förtydligas vilket riksintresse som avses. I denna del av översiktsplanen saknas också ett eget 
avsnitt om riksintresse friluftsliv. Kommunen bör i stycket riksintresse friluftsliv lista vilka 
riksintressen för friluftslivet som finns i kommunen samt vilka deras kärnvärden är, på 
motsvarande sätt som för riksintresse naturvård och riksintresse för Natura 2000-områden.  
 
I kartredovisningen , i del 1, saknas ett riksintresse för friluftsliv i norra delen av kommunen, 
Havstensfjorden, och riksintresseområden för naturvård är inte med alls. Detta bör kompletteras. 
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Riksintresseområdet Havstensfjorden är nybildat i januari 2017 och saknas i översiktsplanen. 
Handlingarna behöver uppdateras med detta, inte minst med tanke på att det planeras 
byggnation på Stenungsön samt fast förbindelse mellan Orust och Stenungsunds kommun inom 
detta område. 
 
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)  
Kommunen bedömer att riksintressen för kulturmiljövård tillgodoses i förslaget till översiktsplan. 
För att tydliggöra ställningstagandet anser Länsstyrelsen att beskrivningen av befintliga 
riksintressen för kulturmiljövård utvecklas. Riksintressenas innehåll, värden och uttryck kan 
analyseras för att sedan landa i tydliga motiveringar kring bedömt påverkan. På så sätt blir det 
tydligare vilka grunder bedömningen vilar på och hur avvägningar ska göras i kommande 
detaljplanering och prövning av förhandsbesked/ bygglov.  
 
Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)  
Riksintresse för kommunikationer finns för väg E6, väg 160, väg 170, järnväg Bohusbanan och 
farleden genom Hakefjorden upp mot Uddevalla hamn. I översiktsplanens redovisning av 
riksintressen framgår inte att väg 160 och väg 170 är av riksintresse.  
 
Även om kommunen har valt att inte reservera plats för ett andra järnvägsspår i översiktsplanen 
är det lämpligt att kommunen iakttar försiktighet vid kommande detaljplaneläggningar och 
prövning av förhandsbesked/bygglov i nära anslutning till Bohusbanan.  
 
I riksintresset för kommunikationer sjöfart ingår ett begrepp om buffertzon/influensområde på 
200 meter från farledsyta i en allmän farled av klass 1 och 2. För att tillgodose riksintresset på lång 
sikt bör det framgå av översiktsplanen att hänsyn ska tas till detta. 
 
Industriell produktion (3 kap. 8 § MB)  
Områdena för den kemiska industrin i Stenungsund omfattas av riksintresse för industriell 
produktion. Det är av betydelse att industrins kommande utvecklingsbehov tillgodoses. Hur detta 
ska ske framgår till viss del av översiktsplanen, men kan skildras utförligare i översiktsplanen. I 
översiktsplanen står det till exempel att hänsyn har tagits till verksamhetens presumtiva 
utvecklingsbehov, men hur och på vilket sätt kan beskrivas mer. Likaså kan kommunen utveckla 
hur den kontinuerliga översynen av riskerna kommer att utredas vidare.  
 
Energiproduktion (3 kap. 8 § MB)  
Av översiktsplanen framgår att kommunens vindbruksplan från år 2012 fortsätter gälla. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande, daterat 2011-12-21, över planen gäller därmed. Länsstyrelsen 
vill i sammanhanget upplysa kommunen om att det sedan vindbruksplanen antogs tillkommit 
riksintressen för energiproduktion, vindbruk. Översiktsplanen behöver redovisa hur kommunen 
förhåller sig till dessa, då det av översiktsplanen, enligt 3 kap. 5 § PBL, ska framgå hur 
riksintressena tillgodoses. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Vatten  
I översiktsplanen, del 2, går kommunen igenom vilka vattenområden som omfattas av MKN för 
vatten. Länsstyrelsen rekommenderar att översiktsplanen del 3 som redovisar förutsättningar 
också belyser MKN för vatten. Kommunen kan här, precis som görs för flera andra förutsättningar 
för planeringen, redovisa med text och kartor de vattenområden som har dålig vattenkvalitet och 
som därför särskilt måste beaktas vid planering och byggande.  
 
Luft  
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Den dominerande källan för luftföroreningar i Stenungsund kommun är industrin. Andra stora 
källor är vägtransporter, enskild uppvärmning, arbetsmaskiner och sjöfart. Länsstyrelsen 
instämmer i att de beräkningar som gjorts avseende halter i luft av kvävedioxid och partiklar i 
Stenungsund tätort tyder på att dessa miljökvalitetsnormer klaras i kommunen idag. 
Beräkningarna visar på halter över normen för kvävedioxid endast på två arbetsområden i 
anslutning till industriverksamhet. I anslutning till vägar är halterna av kvävedioxid förhöjda på 
bland annat Göteborgsvägen och Doterödsvägen. Här kan det därför vara relevant att beakta 
luftkvaliteten vid en ökad trafik eller vid en förtätning med sämre ventilation som följd. 
 
Det pågående arbetet med Göteborgsregionens åtgärdsprogram för kvävedioxid tas upp under 
konsekvenser av planen, vilket Länsstyrelsen bedömer vara positivt och framsynt. Planen bedöms 
inte bidra till ökade utsläpp i Göteborg trots att många boende arbetspendlar till Göteborg. 
Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att bilpendling över kommungränserna in till Göteborg 
bedömts vara en bidragande orsak till de höga halterna på bland annat de statliga lederna i 
Göteborg. En av åtgärderna i programmet rör just ökad kollektivtrafik och minskad bilpendling 
över kommungränserna i regionen. Det är därför viktigt att genom översiktsplanen underlätta för 
arbetspendling med kollektivtrafik.  
 
Mellankommunal samordning  
Länsstyrelsen ser positivt på att översiktsplanen lägger så stor vikt vid de mellankommunala 
frågorna. Mobilitet och hållbara transporter både lokalt och i ett regionalt perspektiv är en 
mellankommunal fråga med främst Tjörn och Orust. Översiktsplanen lyfter förtjänstfullt större 
satsningar i ett längre perspektiv. På kortare sikt behöver Stenungssund tillsammans med Tjörn 
och Orust vara överens om hanteringen av trafik och behov utifrån fyrstegsprincipen utmed väg 
160 samt på vilket sätt kombinationsresandet kan förstärkas och underlättas, till exempel genom 
pendelparkeringar i Stenungsunds kommun. 
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion  
Risker från industrin 
Riskerna från industrin och dess transporter är mycket höga men kan enligt Säkerhetsstudie – 
Stenungsund ses som tolerabla. Å andra sidan anger studien också att det inte finns några 
marginaler inom vissa delar av Stenungsund. 
 
I gällande översiktsplan från år 2009 lyfte kommunen ut ett område i gränslandet mellan industrin 
och samhället och kallade detta för utredningsområde. Syftet var att i en särskild studie klarlägga 
industrins påverkan på området och vilken framtida markanvändning som är lämplig. Detta 
mynnade senare ut i dokumentet Förslag till riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06. I syftet i 
dessa riktlinjer anges att riktlinjerna förutom att ge vägledning för framtida användning av 
marken också ska utgöra underlag för ställningstaganden vilka ska arbetas in i kommande 
översiktsplan för Stenungsunds kommun. Det anges att det krävs ett aktivt agerande för att inte 
öka den höga samhällsrisken. Målet ska vara att försöka minska samhällsrisken. Vidare står att de 
utredningar som studerats ger en tydlig inriktning – Stenungsunds kommuns nyetableringar 
avseende såväl bostäder och verksamheter ska huvudsakligen lokaliseras söder om det av 
Boverket rekommenderade minimiavståndet 1 000 meter. 
 
I förslaget till ny översiktsplan anges att norr om skyddslinjen bör det, enligt risk- och 
säkerhetsutredningen, inte tillkomma bostäder, detaljhandel eller annan besöks- eller 
personintensiv verksamhet. Länsstyrelsen anser att det istället ska stå att det inte ska tillkomma 
någon sådan verksamhet här. I andra delar av översiktsplanen används ska.  
I översiktsplanen används både begreppet skyddszon och säkerhetszon och översiktsplanen är 
inte tillräckligt tydlig över vilket område som avses. Enligt beskrivning utgörs skyddszon av 
området mellan riksintresseområdet för industriell produktion och skyddslinjen. Restriktioner 
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finns också över vad som tillåts norr om skyddslinjen. På karta över Miljö, hälsa och säkerhet i del 
3 anges däremot ”Säkerhetszon industri”, vilket enligt kartan utgörs av det område som ligger 
mellan skyddslinjen och gränslinjen. I Förslag till riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06 framgår 
för sju olika områden, främst mellan skyddslinjen och gränslinjen, vad som gäller för bygglov och 
detaljplaner inom dessa områden. 
 
Avståndet mellan Stenungsunds samhälle och industrin är mycket kortare än vad som skulle 
tillåtas vid nyetableringar och samhällsrisken är på gränsen till vad som är tolerabelt. Då det är 
viktigt att inte öka samhällsrisken ytterligare genom att tillåta bebyggelse för nära industrin 
behöver kommunen se över begreppsanvändning för att minska risken för misstolkning. 
Kommunen behöver också tydligare arbeta in de ställningstaganden som finns i Förslag till 
riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06 vad gäller framtida mark- och vattenanvändning i 
områden längs skyddslinjen och gränslinjen.  
 
Kommunen har som mål att försöka minska samhällsrisken från industrin. Inom riskområde för 
buller och skydd/säkerhet (Seveso) finns gamla detaljplanelagda områden för bostäder och 
därmed befintlig bostadsbebyggelse och byggrätter. Kommunen är medvetna om detta och 
skriver i översiktsplanen att det i vissa delar idag förekommer besöksintensiv verksamhet och 
boende, som utifrån dagens säkerhetsnormer är mindre lämpliga och att detaljplaner, inte minst 
längs Idrottsvägen, behöver ändras eller förnyas. Det är viktigt att kommunen i översiktsplanen 
lyfter fram att detta behov. Länsstyrelsen anser att berörda detaljplaner bör upphävas eller 
ändras när andra säkerhetsnormer nu finns. 
 
Farligt gods  
Föreslagen exploatering kan vara lämplig, men detaljerade utredningar kan komma krävas i 
kommande detaljplanering vad gäller risken för olyckor med transport av farligt gods. Det går inte 
att fullt ut avgöra lämpligheten i det som föreslås på den övergripande nivån som översiktsplanen 
utgör. 
 
Översvämning  
Stenungsund centrum pekas ut som utvecklingsområde för blandad bebyggelse på lång sikt. Delar 
av området är utsatt för översvämningsrisk från havet. Länsstyrelsen anser att kommunen 
behöver ta sig an översvämningsfrågan på strategisk nivå i samband med utvecklingen av 
Stenungsund centrum. Att fortsätta utveckla centrum utan att ha en strategi för hur området ska 
säkras på sikt är inte lämpligt. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen i sin planering utgår 
från Länsstyrelsens handbok Stigande vatten. 
 
När det gäller risker kopplat till ett förändrat klimat så bör kommunen också beakta risken för 
skyfall och hur ett sådant extremregn kan påverka kommunen. Samhällsviktiga funktioner samt 
hur dessa påverkas av skyfall bör särskilt beskrivas. Forskningen pekar på att det blir blötare i 
framtiden och bedömningen är att skyfall kommer att bli allt vanligare. Ett skyfall kan inte 
hanteras via dagvattensystemet utan det måste hanteras på ytan. Till exempel kan det tas fram 
ett kartunderlag som visar på instängda områden, lågpunkter och ytavrinningsvägar. Även 
områden lämpliga för hantering av skyfall kan redovisas. Länsstyrelsen håller för närvarande på 
att ta fram underlag för länets alla kommuner i form av lågpunkts- och ytavrinningskartering. 
Karteringen kan ge en indikation på hur ytavrinningen ser ut vid kraftigt regn och var i terrängen 
det kan bli vattenansamlingar. Karteringen kan utgöra en grund för var ytterligare utredning kan 
vara lämpligt. Planen är att dessa karteringar ska vara klara under år 2018. 
 
Länsstyrelsen vill också informera om en ändring i PBL, som föreslås gälla från och med 1 augusti 
2018. Ändringen innebär bland annat ett tillägg i 3 kap. 5 § som anger att det av översiktsplanen 
ska framgå kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa till följd av 
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översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan 
minska eller upphöra. Detta kommer inte att ställas krav på kommunen att uppfylla i den nya 
översiktsplanen, då äldre föreskrifter fortfarande gäller i ärenden om antagande eller ändring av 
översiktsplan som har påbörjats före ikraftträdandet. Det kan dock vara värdefullt att beakta inför 
kommunens kommande arbete med frågorna. 
 
Skred och erosion  
Inom Stenungsund kommun är utbredningen av jordlager med förutsättningar för skred relativt 
omfattande. Ärr från historiska jordskred finns i tämligen stor omfattning inom kommunen. I den 
översiktliga stabilitetsutredning för bebyggda områden i Stenungsund kommun som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde år 2014 bedömdes stabilitetsförhållandena 
som otillfredsställande eller otillräckligt utredda inom sju av åtta undersökta områden. Längs 
vattendrag inom studien observera-des i flera fall betydande erosionsaktivitet. Förekomst av 
kvicklera kan föra med sig ytterligare konsekvenser av ett eventuellt skred. 
 
Översiktsplanen saknar helt en beskrivning av de geologiska förhållandena. Översiktsplanen 
behöver kompletteras med det. Geologiska och geotekniska förutsättningar behöver redovisas 
översiktligt, då dessa faktorer kan vara avgörande för val av lämplig markanvändning. Särskilt bör 
det framgå områden där markens stabilitet kan orsaka svårigheter vid kommande planläggning 
eller bygglovgivning. Vidare är det är lämpligt att ta fram en strategi för hur de geotekniska 
frågorna ska klarläggas. Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en 
beredskap för det vid kommande detaljplaneläggning. För vad en sådan strategi kan innehålla se 
Statens Geotekniska Instituts (SGI) yttrande, daterat 2018-04-10. 
 
Trafikbuller  
Viljan att utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan bebyggelseutveckling och 
förstärkt transportinfrastruktur ställer krav på att detta kan göras utan att bullerstörningarna från 
trafiken blir för stora. Av översiktsplanen framgår att omfattande bullerstörningar redan 
förekommer för bebyggelse i flera samhällen, som också föreslås utvecklas med fler bostäder. I 
översiktsplanen behöver kommunen visa på hur kommunen i kommande detaljplaner och 
prövningar av förhandsbesked och bygglov kan arbeta med att begränsa störningarna och 
säkerställa att ljudmiljöerna blir godtagbara för tillkommande bostäder.  
 
Länsstyrelsen vill i sammanhanget lyfta fram det regionala tilläggsmål 15 som finns och som 
innebär att till år 2020 ska antalet personer som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställts sig bakom för buller i bostäder och vid en uteplats i anslutning till 
en bostad minska årligen.  
 
Förorenade områden  
Kommunen saknar i dagsläget en handlingsplan för det strategiska arbetet med förorenade 
områden. Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta fram en sådan. Av handlingsplanen bör det 
bland annat framgå hur kommunens arbete med de allvarligaste förorenade områdena i riskklass 
1-2 prioriteras i förhållande till ”exploateringssaneringar” enligt den fysiska planeringen. 
 
Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen  
 
Kommunikationer, trafik och infrastruktur  
Det är tydligt i översiktsplanen att förstärkt transportinfrastruktur är viktigt för kommunen. Detta 
görs genom att i översiktsplanen presentera en rad olika förslag på åtgärder. Länsstyrelsen 
välkomnar detta. Samtidigt kan det förtydligas hur kommunen arbetar för att fler hållbara resor. 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets syn vad gäller behovet av en trafikstrategi.  
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En trafikstrategi som omfattar hela kommunen, och visar på sambandet mellan föreslagen 
bebyggelseutveckling och påverkan på infrastrukturen, skulle kunna utgöra ett bra 
planeringsunderlag för den fortsatta bebyggelseutvecklingen och underlätta kommande 
detaljplaneläggning. 
 
I översiktsplanen kan det förtydligas att önskemål om fler spår och nya trafikplatser utmed väg E6 
hanteras av staten kopplat till nationell infrastrukturplan. På den regionala nivån i regional 
infrastrukturplan hanteras frågor om cykelbaneutbyggnader kopplat till statliga vägar, likaså 
förändringar utmed väg 160. För att det ska bli aktuellt med utbyggnad av nya trafikplatser måste 
först en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) startas för att utreda om eventuella brister och behov föreligger i 
trafiksystemet. I dagsläget finns inga medel avsatta för nya trafikplatser längs väg E6. Trafikverket 
har en ÅVS på gång för väg 160. Denna ska pågå fram till våren 2019 och syftar till att klarlägga 
brister och behov längs väg 160 mellan Skåpesund (Orust) och Stora Höga-motet. 
 
Länsstyrelsen välkomnar att översiktsplanen tar ställning för en ny station i Jörlanda. 
Länsstyrelsen vill dock påminna om att Målbild tåg 2035 med kompletterande utredningar är just 
en målbild. Länsstyrelsen har tagit ställning avseende målbilden att dess intentioner först kan ses 
som planeringsförutsättningar när idéerna finns realiserade i nationell och regional 
infrastrukturplan. Det betyder att en ny station i Jörlanda inte ses som en planeringsförutsättning 
för ny bebyggelse förrän planering finns för förstärkning av spår och kommunal finansiering av 
nya plattformar med mera.  
 
Vad gäller möjligheterna till utveckling av södra Bohusbanan, i form av dubbelspår, plankorsningar 
för att separera trafiken på järnvägen med vägtrafiken och nytt resecentrum i Stenungsund 
hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande, daterat 2018-04-27. Södra Bohusbanan utgör i 
dagsläget en del av en utpekad brist, Storgöteborg, kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva 
persontransporter på väg och järnväg, i förslaget till nationell plan. 
 
Bostäder och bebyggelseutveckling  
Det är positivt att kommunen har en ambition och tydlig inriktning för hur utbyggnaden av nya 
bostäder ska styras. Vad gäller den bebyggelsestruktur som kommunen föreslår i översiktsplanen 
placeras de flesta av områdena för ny bebyggelse strategiskt med goda förutsättningar till 
hållbara transporter.  
 
Vad gäller Spekeröd har Länsstyrelsen dock redan tidigare uttryckt en tveksamhet till 
lämpligheten då området ligger avskilt från Stora Höga och långt från befintlig kollektivtrafik med 
god turtäthet.  Länsstyrelsen befarar att bilberoendet i området kommer att bli högt. Om 
kommunen vill gå vidare med förslaget behöver åtgärder för att minska ett förväntat bilberoende 
arbetas in i kommande detaljplaner. 
 
En annan utmaning som kommunen har att hantera är bebyggelseutvecklingen i 
fritidshusområden, men för områden som kommunen bedömer som särskilt känsliga för 
tillkommande fritidshusbebyggelse är översiktsplanen tydlig med att kust- och strandzonen ska 
bevaras.  
 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram för perioden år 2017–2020 utgör ett underlag till 
översiktsplanen. Länsstyrelsen välkomnar detta. Kommunen har också riktlinjer för kommunal 
mark, markanvisning och exploateringsavtal. Hur dessa kopplas till översiktsplanen och föreslagen 
markanvändning kan förtydligas. Kommunalt markinnehav, som hanteras i riktlinjerna, är till 
exempel av betydelse för att styra bebyggelseutveckling i den riktning som översiktsplanen 
föreslår. 
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Jordbruksmark  
I översiktsplanen lyfter kommunen vikten av skydda produktiv jordbruksmark och värna utpekade 
värdefulla odlingslandskap. Trots det föreslås i översiktsplanen utbyggnad på sådan mark till 
exempel i Spekeröd, Ödsmål och Ucklum, utan att redovisa att ianspråktagandet av 
jordbruksmarken är förenligt med villkoren i 3 kap. 4 § MB. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
Kommunen behöver utreda om jordbruksmarken är värdefull, om den förändrade 
markanvändningen är ett väsentligt samhällsintresse och varför förutsättningarna att ta annan 
mark i än brukningsvärd jordbruksmark i anspråk inte är tillfredsställande.  
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att redan i översiktsplanen arbeta med 
lokaliseringsutredningar som redovisar vilka alternativ som finns till att använda jordbruksmark 
och motiveringar till varför dessa markområden inte går att utnyttja istället. Om kommunen inte 
redovisar vilka markområden som utretts som alternativ till föreslagen jordbruksmark behöver 
utredning enligt 3 kap. 4 § MB visas i kommande detaljplanering.  
 
Påverkan på brukningsvärd jordbruksmark bedöms enligt hållbarhetsbedömningen inte bli 
betydande. Bedömningen kan utvecklas, då exploateringar trots allt föreslås på brukningsvärd 
jordbruksmark.  
 
I översiktsplanen föreslås exploatering i områden utpekade som regionalt värdefulla 
odlingslandskap, vilket bidrar till minskad måluppfyllelse för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 
Odlingslandskapen är bland annat viktiga för växters och djurs förflyttnings- och 
spridningsmöjligheter. Fragmentering av odlingslandskapet riskerar att försvåra för detta. Det är 
viktigt att detta också är en aspekt vid bedömningen av vilka exploateringar som är möjliga i 
odlingslandskapet.  
 
Vidare bör kommunen beskriva effekter från eller på befintlig jordbruksverksamhet i de fall 
byggnation föreslås på jordbruksmark.  
 
Natur  
Strandskydd  
I översiktsplanen föreslås flera exploateringar på platser inom strandskydd och på platser där 
strandskydd inträder när en detaljplan upphävs. För att kunna utnyttja strandskyddade områden 
för exploateringar krävs att det finns särskilda 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 kan 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. 
 
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 domar 
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 
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alternativa utformningar inom området med mera kan sedan hanteras i kommande 
detaljplanearbete.  
 
Om exploatering planeras inom kommunens grundområden behöver marinbiologiska utredningar 
göras, bland annat med fokus på ålgräs, som förekommer på flera platser utmed kommunens kust 
och öar. Detta bör beaktas och påtalas redan i översiktsplanen. 
 
Vidare finns några felaktigheter i texten om strandskydd i översiktsplanen, del 1. Det gamla 
utökade strandskyddet upphörde att gälla vid årsskiftet 2014–2015. Anråse å har utökat 
strandskydd till 200 meter nedströms golfbanan, Jörlandaån har ungefär 100 meter nedströms 
Rannekullen, för övrigt stämmer det att många vattendrag har ungefär 50 meter på ömse sidor. 
De sjöar/vattendrag som inte har utökat strandskydd har mellan 0–100 meter strandskydd.  
 
Naturreservat  
Under rubriken Natura 2000-områden och naturreservat i översiktsplanen, del 2, står det inget 
om naturreservat eller förslagens påverkan på dessa miljöer, det är bara påverkan på Natura 2000 
som nämns trots rubriken. Översiktsplanen föreslår dock både byggnation och arrangemang inom 
Svartedalen, något som kan påverka de skyddade områdena negativt, och som kan vara otillåtna 
utifrån både reservatsföreskrifter och skyddsbestämmelser i miljöbalken. Påverkan är inte 
tillräckligt utredd. 
 
I översiktsplanen, del 1 och del 2, står det att det finns åtta naturreservat i kommunen och i del 3 
står det att det finns tio naturreservat. Kommunen bör se över detta och ange korrekt antal på 
samtliga platser.  
 
Skyddade områden enligt 7 kap. MB som saknas i ÖP  
I avsnittet översiktsplanen, del 1, saknas några skyddade områden som gärna får tas upp här: 
Södra Stenungsöns naturreservat, ett kommunalt naturreservat, naturminnen, 
landskapsbildsskydd och skogliga biotopskyddsområden.  
 
Skogsstyrelsen har i yttrande, daterat 2018-03-29, lyft fram sådant som bör justeras och kan 
förtydligas i översiktsplanen. Det gäller till exempel texter om biotopskydd och andra 
områdeskydd. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen går igenom och justerar det som 
behövs. 
 
Värdefulla naturområden utpekade i naturvårdsprogram  
Av förslaget till ny översiktsplan framgår det att kommunen har ett naturvårdsprogram som ska 
följas, men kommunen har inte beaktat programmet fullt ut i förslagen. Föreslagna ytor för 
exploatering krockar på många platser med områden som pekats ut som naturvärdesklass 2 i 
naturvårdsprogrammet. På några ställen, exempelvis i Ucklum, sammanfaller planerad be-
byggelse med ytor klassade som naturvärdesklass 1, vilket är högsta klassningen.  
 
Avvikelser från naturvårdsprogrammet bör motiveras, särskilt med tanke på att objekt med 
naturvärdesklass 1 och 2 enligt standarden ses som särskilt känsliga från ekologisk synpunkt enligt 
3 kap. 3 § MB. Sådana områden ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön. I naturvårdsprogrammet står det också att ekologiskt särskilt känsliga områden som 
definierats i översiktsplanen och naturvårdsprogrammet inte ska omfattas av exploatering, om 
inte åtgärden kan utföras på ett sätt som bevarar och förstärker värdena. Den slutliga 
avvägningen kring detta kommer, som framgår av översiktsplanens del 2, att ske först i 
efterföljande planering och prövningar.  
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Bedömningar av måluppfyllelse för miljömålen  
Länsstyrelsen ifrågasätter några av de bedömningar som kommunen kommit fram till i 
hållbarhetsbedömningen beträffande miljömålen. Det gäller till exempel påverkan på våtmarker, 
som bedöms som neutral påverkan trots att kommunen föreslår vindkraftsetablering inom 
områden som till stor del består av utpekade våtmarker.  
 
Vidare riskerar den exploatering som föreslås inom naturområden (enligt naturvårdsprogrammet) 
av naturvärdesklass 1 och 2 att motverka måluppfyllelse av miljömålet ett rikt växt- och djurliv. 
Som framgår ovan ifrågasätter Länsstyrelsen också bedömning för miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap.  
 
Friluftsliv  
En av de delstrategier som lyfts fram i översiktsplanen är att utveckla friluftsliv och en aktiv livsstil. 
Länsstyrelsen välkomnar detta. Friluftsliv och möjlighet till ett aktivt liv har koppling till flera 
aspekter av hållbarhet. Folkhälsomålen, som i översiktsplanen stäms av mot i 
hållbarhetsbedömningen, är viktiga att beakta, men Länsstyrelsen ser gärna att översiktsplanen 
också tar hänsyn till de nationella friluftsmålen. Mål om tillgång till natur för friluftsliv, attraktiv 
tätortsnära natur och tillgänglig natur för alla är exempel på friluftsmål med tydlig bäring på 
översiktsplanering. 
 
Kultur  
Kulturmiljöer med betydelse från allmän synpunkt ska så långt det är möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada deras värden. För att kunna ta ställning vid olika avväganden 
behövs tydliga och aktuella kunskapsunderlag, som sammanställer och analyserar landskapets och 
bebyggelsens värden utifrån ett större sammanhang. Detta underlättar en bedömning av 
konsekvenser av enskilda ställningstaganden.  
 
Kommunen har ett kulturminnesvårdsprogram antaget år 1987. Sedan dess har såväl lagstiftning 
som rådande samhällsperspektiv på kulturmiljö utvecklats, samtidigt som fornlämningsbilden har 
förändrats. Kommunens kulturminnesvårdsprogram bör därför uppdateras för att det ska kunna 
utgöra ett aktuellt och fullgott kunskapsunderlag för fysisk planering. 
 
Av översiktsplanen framgår att hänsyn ska tas vid beslut om förändringar inom eller i anslutning 
till de områden som är utpekade kulturmiljöer i kulturminnesvårdsprogrammet. Detta är positivt. 
Länsstyrelsen rekommenderar att översiktsplanen tydligare redogör för de kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer som finns och hur man avser att tillgodose deras värden i kommande planering.  
 
I avsnittet om fornlämningar framgår att fasta fornlämningar är skyddade enligt lagen om 
kulturminnen. Denna text bör justeras då begreppet fasta fornlämningar inte längre används, 
utan numera bara benämns fornlämningar, och namnet lagen om kulturminnen är ändrad till 
kulturmiljölagen. Översiktsplanen bör också redogöra för hur kommunen avser att tillgodose 
kulturmiljölagens skyddsbestämmelser gällande fornlämningar.  
 
Dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering  
Förutsättningar för framtida dricksvattenförsörjningen bör utvecklas, inte bara beskriva den 
nuvarande statusen utifrån föroreningsrisk. Förutsättningar och möjligheter för den framtida 
spillvattenhanteringen bör också beskrivas närmare.  
 
Länsstyrelsen anser att beskrivningen av Strävlidens avloppsreningsverk är missvisande. 
Reningsverket tar visserligen inte emot spillvatten från mer än drygt 17 000 personer, men verket 
överskrider sin dimensionering och tillståndgivna belastning vid flera tillfällen per år. Kommunen 
anger ”Vid en fortsatt utbyggnad av kommunen behöver kapaciteten på Strävlidens 
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avloppsreningsverk utredas ytterligare. Om befintligt verk ska anpassas för att ta emot ökad 
belastning, om det ska byggas ett nytt reningsverk eller om vissa områden ska avledas via 
regionala samarbeten är inte utrett.” Länsstyrelsen har uppfattat att en utbyggnad av det 
befintliga verket planeras. Kommunen bör således lyfta fram det i förslaget till översiktsplanen.  
 

Materialförsörjning  
Med anledning av kommunens utbyggnadsplaner för såväl bebyggelse som infrastruktur bör en 
strategi vad gäller materialförsörjning ingå i planunderlaget. Strategin bör redovisa 
förutsättningar för befintliga och möjliga bergtäkter. Det handlar då såväl om tekniska 
förutsättningar som störningar och transportlogistik med mera.  
 
Energi och energidistribution  
Översiktsplanen ska främja en långsiktigt god hushållning med energi. Det kan ske på många olika 
sätt, men det är lämpligt att översiktsplanen beaktar de strategier som slagits fast i kommunens 
energiplan. Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Av översiktsplanen framgår att 
kommunen har en energi- och klimatstrategi för år 2007–2015. Den har således ingen koppling till 
förslaget till ny översiktsplan. Länsstyrelsen ser gärna kommunen kopplar samman energi- och 
översiktsplanen på ett tydligt sätt för att säkerställa att miljö- och klimatpåverkan kan minska i 
Stenungsund kommun. 
 
Som framgår av översiktsplanen har Vattenfall Eldistribution AB anläggningar i kommunen. Var 
luftledningarna finns framgår av bifogad karta från Vattenfall Eldistribution AB. En 40 kV-ledning 
mellan Stenungsund och Stora Höga planeras. Vid framtida detaljplaneläggning och 
bygglovshantering med mera i närheten av anläggningarna behöver hänsyn tas till de föreskrifter 
och restriktioner som gäller invid luftledningar och transformatorstationer. 
  
Social hållbarhet 
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen arbetat med en hållbarhetbedömning som också 
inbegriper den sociala dimensionen av hållbarhet. Att ta del av den sociala konsekvensanalysen 
underlättar förståelsen av hur inriktningen och förslagen i översiktsplanen kan bidra till att skapa 
förutsättningar för måluppfyllelse. Det finns en koppling mellan förslaget till rumslig struktur och 
hur denna ger förutsättningar för mål om bland annat trygghet, tillgänglighet och ökad fysisk 
aktivitet.  
 
Om kommunen vill utveckla de sociala dimensionerna ytterligare i förslaget kan kopplingar och 
skrivningar i översiktsplanen göras till mänskliga rättigheter. Det kan handla om att tydligare lyfta 
fram de mänskliga rättigheterna i avsnittet om styrande och vägledande dokument, men också 
om att se över den terminologi som används i planen. Uttryck som ”…grundläggande mänskliga 
och demokratiska behov...” bör formuleras om och uttryckas som rättigheter. 
 
Integrationsaspekten är något underutvecklad i samrådsförslaget. I omvärldsanalysen ligger fokus 
på segregation, utan någon diskussion om integration. Integration lyfts heller inte fram särskilt 
mycket i hållbarhetsbedömningen. Länsstyrelsen rekommenderar att integrationsaspekten lyfts 
tydligare i planen.  
 
Fördjupningar och tematiska tillägg  
Det bör på ett samlat och tydligt vis framgå av en kommunomfattande översiktsplan vilka 
fördjupningar och/eller tematiska tillägg som fortsätter gälla när en ny översiktsplan antas. 
Länsstyrelsen tolkar det som att vindkraftsplanen fortsätter gälla. Länsstyrelsens 
granskningsyttrande, daterat 2011-12-21, över vindbruksplanen gäller därmed alltjämt. 
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Beredning  
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Energimyndigheten, 
Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Havs- och Vattenmyndigheten, Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut, Svenska Kraftnät, Tillväxtverket, 
Trafikverket, Vattenfall Eldistribution AB. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för 
kännedom.  
 
Kommentarer: 
Kommunen noterar att Länsstyrelsen uppfattar förslaget till översiktsplan som lätt att ta till sig, 
med en tydlig huvudstrategi om att utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan 
bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur och med delstrategier och förslag till 
mark- och vattenanvändningen som väl sammanhänger med planens syfte. Kommunen avser att 
inför utställningen utveckla planen i samma riktning. 
 
Riksintressen 
Inför utställningen kommer beskrivningen av riksintressena och avvägningen mot dem utvecklas 
enligt nedan: 

• Bedömningen att riksintressena tillgodoses genom förslaget motiveras tydligare, 
eventuellt tillsammans med riktlinjer för hantering av riksintressevärden i kommande 
detaljplaner/tillståndsprocesser samt behov av vidare utredning. Av översiktsplanen ska 
framgå hur riksintressena tillgodoses. Komplettera med beskrivning av hur område berörs 
av riksintresse enligt 4 kap. MB 

• Texten ändras i hållbarhetsbedömning och hänsynsbeskrivning gällande samråd om 
påverkan på riksintresse för totalförsvaret. Samråd ska ske med Försvarsmakten. 

• Eventuellt komplettera med beskrivning av det civila försvaret i samråd med MSB. 
• Respektive fördjupningsområde i översiktsplanen del 1, kompletteras med beskrivning av 

riksintresseområden för naturvård och för friluftsliv eftersom det förkommer förslag på 
byggnation inom dessa på flera platser.  

• Förtydliga beskrivningen av riksintresse för friluftsliv. 
• Förtydliga beskrivningen av riksintresse för kulturmiljövård.  
• Allmän genomgång av samtliga riksintressen, komplettering med riksintresseområden för 

naturvård och det nybildade riksintresseområdet Havstensfjorden. 
• Komplettera riksintresse för kommunikationer med väg 160 och väg 170 samt förtydliga 

att plats för ett andra järnvägsspår reserveras i nära anslutning till Bohusbanan. 
• Komplettera riksintresset för kommunikationer sjöfart med allmän farled inklusive 

buffertzon/influensområde 
• Tydligare beskrivning av hur industrins utvecklingsbehov tillgodoses inom ramen för 

riksintresse för Industriell produktion samt förtydliga hur kontinuerlig översyn av riskerna 
ska ske. 

• Komplettera beskrivningen av vindbruk med riksintresset för energiproduktion och hur 
detta tillgodoses.  

 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för vatten redovisas i del 3. 
Beskrivningen av miljökvalitetsnormer för luft kompletteras med resonemang om bilpendling över 
kommungränserna in till Göteborg, vilket bedöms vara en bidragande orsak till de höga halterna 
på bland annat de statliga lederna i Göteborg. 
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion  
Risker från industrin 
Begreppen skyddszon och säkerhetszon förtydligas liksom användandet av bör eller ska. 
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De ställningstaganden som finns i Förslag till riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06 vad gäller 
framtida mark- och vattenanvändning i områden längs skyddslinjen och gränslinjen arbetas in i 
översiktsplanen. Eventuellt behov av att upphäva befintliga detaljplaner inom skyddsområdet 
formuleras som fortsatt arbete. 
 
Översvämning 
Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av strategi för hur Stenungsunds centrum på sikt 
ska säkras från risker med översvämning. Beskrivningen utgår från Länsstyrelsens handbok 
Stigande vatten och kompletteras med underlag från Länsstyrelsen angående skyfallskartering, 
lågpunkter och skydd av samhällsviktiga funktioner. 
 
Översiktsplanen kompletteras med resonemang om risk för skador på den byggda miljön som kan 
följa till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana 
risker kan minska eller upphöra.  
 
Skred och erosion 
Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av de geologiska förhållandena och ett 
konstaterande om behov av strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas för att 
begränsa risk för ras och skred.  
 
Trafikbuller 
Översiktsplanen kompletteras med utvecklat resonemang om bullerstörning och förhållande till 
regionalt mål om trafikbullerstörning. 
 
Förorenade områden 
Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av behov av strategi för sanering av förorenade 
områden. 
 
Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen  
 
Kommunikationer, trafik och infrastruktur  
Behov av kommunomfattande trafikstrategi förtydligas. 
 
Översiktsplanen förtydligas om att önskemål om fler spår och nya trafikplatser utmed väg E6 
hanteras av staten kopplat till nationell infrastrukturplan samt att planeringen måste starta med 
en åtgärdsvalsstudie. 
 
Bostäder och bebyggelseutveckling  
Åtgärder för att minska ett förväntat bilberoende kommenteras i utpekade bebyggelseområden i 
Spekeröd. 
 
Översiktsplanen förtydligas med beskrivning av riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 
exploateringsavtal som viktiga styrdokument för att styra bebyggelseutveckling i den riktning som 
översiktsplanen föreslår. 
 
Jordbruksmark  
Översiktsplanen förtydligas med beskrivning av skäl för ianspråktagande av jordbruksmark för 
bebyggelse i enlighet med 3 kap. 4 § MB. Bedömningen av ianspråktagande av jordbruksmark 
utvecklas i hållbarhetsbedömningen. 
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Natur 
Strandskydd 
Översiktsplanen förtydligas med beskrivning av särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §§ MB för 
exploatering inom strandskyddat område samt alternativa lokaliseringar. 
 
Översiktsplanen kompletteras med information om kommunens grundområde och behovet av 
marinbiologiska utredningar inom dessa. 
 
Felaktigheter om strandskydd korrigeras. 
 
Naturreservat  
Beskrivning av naturreservaten korrigeras och hållbarhetsbedömningen korrigeras med 
bedömning av påverkan på naturreservaten. 
 
Skyddade områden enligt 7 kap. MB som saknas i ÖP  
Översiktsplanen kompletteras med Södra Stenungsöns naturreservat, naturminnen, 
landskapsbildsskydd och skogliga biotopskyddsområden samt korrigeras enligt Skogsstyrelsens 
kommentarer. 
 
Värdefulla naturområden utpekade i naturvårdsprogram  
Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av hur hänsyn tas till naturvårdsprogrammet. 
 
Bedömningar av måluppfyllelse för miljömålen  
Bedömningar av måluppfyllelse för miljömålen ses över i hållbarhetsbedömningen. 
 
Friluftsliv 
Översiktsplanen kompletteras med de nationella friluftsmålen. 
 
Kultur 
Översiktsplanen kompletteras med tydligare redogörelse för de kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
som finns och hur deras värden avses tillgodoses i kommande planering.  
 
Avsnittet om fornlämningar korrigeras och kompletteras med redogörelse för hur kommunen 
avser att tillgodose kulturmiljölagens skyddsbestämmelser gällande fornlämningar.  
 
Dricksvattenförsörjning och spillvattenhantering  
Översiktsplanens beskrivning av förutsättningar för framtida dricksvattenförsörjning samt 
spillvattenhanteringen utvecklas. Beskrivningen av Strävlidens avloppsreningsverk korrigeras. 
 
Materialförsörjning 
Översiktsplanen kompletteras med att påtala behov av strategi vad gäller materialförsörjning. 
 
Energi och energidistribution  
Översiktsplanen kompletteras med resonemang om kommunens energiförsörjning. 
 
Översiktsplanen kompletteras med information om ny luftledning för. 
 
Social hållbarhet 
Resonemanget om social hållbarhet i hållbarhetsbedömningen kopplas tydligare till mänskliga 
rättigheter och fördjupas med resonemang kring integration. 
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Fördjupningar och tematiska tillägg  
Översiktsplanen förtydligas med beskrivning av vilka fördjupningar och tematiska tillägg som 
fortsatt gäller och vilka som upphävs. 
 
2018-04-13,  Lantmäteriet i Västra Götaland 
 
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll i samrådsförfarandet när 
översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till länsstyrelsen 
och har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta ärende. 
 
Kommentar: Lantmäteriets kommentar noteras. 

 
2018-04-27,  Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande samråd kring Stenungsund kommuns 
kommande översiktsplan. I kommunens bostadsförsörjningsprogram för 2017-2020, vilket utgör 
ett komplement till översiktsplanen, finns målsättningen att planeringen ska möjliggöra en årlig 
befolkningstillväxt om cirka 1 % i kommunen. Detta innebär ett tillskott av cirka 140 bostäder per 
år. På sikt väntas kommunens befolkningsmängd växa till 35 000 invånare.  
 
Med beaktande av Göteborgsregionens strukturbild och K2020 föreslås dels en tillväxt i 
Stenungsunds tätort såsom huvudort i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga 
mindre samhällen. Huvuddelen av bebyggelsen föreslås ske väster om väg E6 i anslutning till 
befintliga orter där förutsättningar för kollektivtrafik finns. Ur både ett kommunalt och regionalt 
perspektiv lyfts behovet av förstärkt transportinfrastruktur där utbyggnaden av Bohusbanan med 
fler spår liksom tillkomst av nya/kompletterande trafikplatser på E6 och fler fasta förbindelser 
med Orust och Tjörn är angelägna. Kommunen vill även utveckla gång-och cykelvägnätet inom 
och mellan tätorterna.  
 
Trafikverkets roll i översiktsplaneringen  
Trafikverket har som uppdrag att verka för att det transportpolitiska målet nås. Målet är att 
transportförsörjning ska ske samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart i hela landet för 
medborgare och näringsliv. Trafikverket bevakar frågor som rör transportsystemet och viktiga 
aspekter som behöver behandlas i en översiktsplan. Att dessa aspekter beaktas är en 
förutsättning för att kommunens transportsystem som helhet ska fungera väl utifrån 
tillgänglighet, jämställdhet och långsiktig hållbarhet. I översiktsplanen skall kommunen redovisa 
grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljö ska användas, 
utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer tillgodoses.  
 
Hur infrastrukturen planeras kan i hög grad påverka om inriktningen kan leda till en hållbar 
samhällsutveckling. Trafikverket anser att det är önskvärt att kommunens översiktsplan innehåller 
en långsiktig strategi med ett helhetsgrepp kring trafikfrågor. Av planen bör också framgå hur 
kommunen tar hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program. 
 
Nationell och regional transportplan  
Regeringen har antagit en nationell transportplan för åren 2014-2025 samt ekonomiska ramar för 
de regionala transportplanerna. Trafikverket har i sin tur tagit fram ett nytt förslag för nationell 
plan och Västra Götalandsregionen (VGR) ett förslag på regional plan för åren 2018-2029. Den 
nationella transportplanen omfattar investeringar i statliga järnvägar och vägar som ingår i 
stamvägnätet. Den regionala transportplanen omfattar investeringar i övriga statliga vägar, statlig 
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, samt åtgärder i andra 
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icke statliga anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet. I Bohuslän är det VGR 
som upprättar den regionala planen och fastställer planen som därefter godkänns av regeringen. 
Trafikverket har ansvaret för genomförandet av åtgärderna.  
 
Det är bra om de nationella och regionala transportplanerna omnämns i översiktsplanen som 
gemensamma beslutade verktyg för att genomföra viktiga infrastrukturåtgärder.  
 
Riksintressen för kommunikation  
Trafikverket har pekat ut följande infrastruktur i Stenungsunds kommun som riksintresse för 
kommunikation i enlighet med Miljöbalken kap 3§8: 

• Väg E6  
• Väg 160  
• Väg170  
• Södra Bohusbanan  
• Farleden genom Hakefjorden vidare upp mot Uddevalla hamn.  

 
I översiktsplanen ska kommunen kunna visa hur den planerade markanvändningen tar hänsyn till 
de utpekade riksintressena. Det är viktigt att kommunen redovisar hur riksintressen för 
kommunikation påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som man bör beakta för att 
riksintressenas funktion inte ska påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får 
inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa. 
 
Funktionellt prioriterat vägnät (FPV)  
Av ovan utpekade anläggningar klassas även väg E6, väg 160 och väg 170 som funktionellt 
prioriterat vägnät (FPV). De funktionellt prioriterade vägarna pekas ut och beskrivs utifrån dess 
viktigaste funktioner: godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och 
kollektivtrafik. Vid planering av bostäder eller verksamheter som innebär ökad trafik på en 
funktionellt prioriterad väg är det viktigt att se till att tillgängligheten utmed vägen inte påverkas 
negativt. Trafikanalyser bör utföras för att visa hur bl.a. kapacitet och trafiksäkerhet påverkas. Ett 
sätt att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet är också att minska tillskottet av mer trafik 
genom en transportsnål samhällsplanering. Trafikverket har tagit fram en handledning, ett 
förhållningssätt, som beskriver hur vi gemensamt bör arbeta för att värna de prioriterade vägarna 
och tillgängligheten på dem. Det funktionellt prioriterade vägnätet redovisas i den Nationella 
vägdatabasen, NVDB och på Trafikverkets webbplats. 
 
Synpunkter  
Allmänt  
Enligt planförslagets huvudstrategi ska Stenungsunds kommun utvecklas genom ett starkt 
samband mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur. Planeringen ska ske i 
linje med GR:s strukturbild med hänsyn tagen till lokala förhållanden, där tillkommande 
bebyggelse bör ske i anslutning till befintliga orter med kollektivtrafikförbindelser.  
 
Trafikverket är i sak positiva till kommunens övergripande mål om att förtäta i befintlig 
bebyggelse. Förtätning skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande med kollektiva 
färdmedel. Trafikverket välkomnar även kommunens ambition om etablering av bilpooler och 
pendelparkeringar med laddstolpar som ett led för förbättrade pendlingsmöjligheter. Vid 
förtätning invid järnvägsanläggning kan det dock finnas risk för ökat spårspring samt buller- och 
vibrationsstörningar. Kommunen bör därför beakta detta redan i översiktsplanen, och inte i 
enskilda detaljplaner. Det är vidare positivt att kommunen satsar på utbyggnad av gång- och 
cykelbanor inom och mellan befintliga orter.  
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Trafikverket anser att det kommer krävas god planering och arbete med avskärmande 
bebyggelse, utformning med mera för att inte riskera att den ökade exploateringen leder till 
restriktioner för trafikering på järnväg och väg. Trafikverket saknar i dagsläget ett resonemang i 
översiktsplanen kring hur kommunen tänker hantera dessa bitvis motstridiga intressen. 
Trafikverket saknar även en redovisning av de transportpolitiska målen och hur kommunen 
kommer att bidra till uppfyllande av dessa genom den översiktliga planeringen. 
 
Trafikstrategi  
Trots planförslagets uttalade huvudstrategi om ett starkt samband mellan bebyggelseutveckling 
och förstärkt transportinfrastruktur anser Trafikverket att översiktsplanen saknar en plan för 
framtagande av en trafikstrategi. Trafikverket har sedan tidigare påtalat att Stenungsunds 
kommun behöver ta fram en övergripande trafikstrategi där såväl den lokala som den 
övergripande påverkan på trafiksystemet inom kommunen studeras, för att inte lämna 
bedömningen till varje enskild detaljplan. En trafikstrategi rekommenderas då denna skulle kunna 
utgöra ett bra planeringsunderlag för kommunens fortsatta bebyggelseutveckling.  
 
För centralorten Stenungsund skriver kommunen på sidan 40 i Översiktsplanen del 1, att en 
”trafikplan kommer att göras”. Trafikverket anser dock att denna trafikplan bör omfatta hela 
kommunen och inte bara centralorten. I arbetet med trafikplaner kan Trafikverket fungera som 
stöd till kommunen, till exempel med kompetens och tillhandahållande av verktyget TRAST, Trafik 
för en attraktiv stad. 
 
I översiktsplanen framhäver kommunen återkommande hur utbyggnaden av dubbelspår på Södra 
Bohusbanan, samt anläggning av nya trafikplatser på väg E6 utgör förutsättningar för den önskade 
bebyggelseutvecklingen i kommunen. Däremot saknas ett resonemang om hur den tillkommande 
bebyggelsen i sin tur väntas påverka såväl den kommunala, regionala och statliga infrastrukturen. 
Trafikverket ställer sig även frågande till hur utbyggnad av nya trafikplatser samverkar med GR:s 
strukturbild om ökat kollektivt resande i regionen? Det kan uppfattas som motstridigt att 
översiktsplanen å ena sidan lyfter behovet av dubbelspår längs Södra Bohusbanan (vilket 
uppmanar till kollektivt resande), men samtidigt påkallar utbyggnad av nya anslutningar till väg 
E6. Utbyggnaden av nya trafikplatser riskerar indirekt att uppfattas som ett incitament till fortsatt 
pendling med bil. 
 
Södra Bohusbanan  
Framtida dubbelspår  
Kommunen är i översiktsplanen mycket angelägna om framtida dubbelspår på Södra Bohusbanan. 
I dagsläget finns inte Södra Bohusbanan med som finansierat namngivet objekt i förslaget till 
nationell transportplan för 2018-2029. Järnvägen utgör dock en del av en utpekad brist, 
”Storgöteborg, kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva persontransporter på väg och 
järnväg”, i förslaget till den nationella transportplanen.  
 
Trafikverket har sedan tidigare genomfört en idéstudie som föreslår partiellt dubbelspår längs 
stråket. Södra Bohusbanan kan som tidigaste bli ett finansierat namngivet objekt i nationell 
transportplan för 2022-2033. För att detta ska möjliggöras krävs dock först att en åtgärdsvalstudie 
(ÅVS) påbörjas 2019 eller 2020. Det är viktigt att notera att en åtgärdsvalstudie inte ersätter 
projektering eller väg-och järnvägsplan. Istället bör ÅVS:en betraktas som en tidig utredning före 
själva planprocessen.  
 
Kommunen har valt att inte reservera plats för ett andra spår i översiktsplanen, då dragningen av 
möjlig sträckning ännu inte säkerställts. Trafikverket uppmanar dock kommunen till fortsatt 
försiktighet vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked/bygglov i nära anslutning till 
järnvägen. Södra Bohusbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 
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miljöbalken, kap. 3, § 8 och tillkommande bebyggelse får inte leda till att riksintresset påtagligt 
skadas, eller att utbyggnaden av banan förhindras. 
 
Stenungsunds resecentrum och nytt stationsläge i Jörlanda  
Trafikverket har en pågående dialog om utformning av nytt stationsläge tillsammans med 
kommunen och Västtrafik. Trafikverket har tagit fram en så kallad funktionsutredning för den 
föreslagna placeringen. Funktionsutredningen beskriver genomförbarheten och 
kostnadsuppskattningar av olika utformningsalternativ. För den fortsatta processen behöver 
bland annat en AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg) tas fram.  
 
Kommunen vill återöppna järnvägsstationen i Jörlanda för att möjliggöra exploatering i orten. 
Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört den så kallade Västtågsutredningen där 
förutsättningarna att öppna nya stationer i mindre samhällen i Västra Götaland har utretts, 
däribland stationsläge i Jörlanda. Utredningen utgår ifrån ett antal kriterier och riktlinjer gällande 
bland annat resandetillskott, trafikekonomi och investeringsbehov i ny infrastruktur. Efter 
Västtågsutredningen har beslutats kan eventuella nya stationer prövas tillsammans med övriga 
investeringsbehov och prioriteras när revidering ska göras av nästa nationella transportplan 2022-
2033. 
 
Plankorsningar  
Det finns i dagsläget ett flertal plankorsningar med varierad säkerhet längs med Södra 
Bohusbanan. I översiktsplanen har kommunen belyst behovet av att bygga ut planskilda 
korsningar för att separera trafiken på järnvägen från övrig trafik. Trafikverket tycker att det är 
bra att kommunen i sin översiktsplan väljer att prioritera i första hand en ny planskild korsning vid 
Nösnäs. Vidare är kommunen angelägen och planskildhet vid Industrivägen-Uddevallavägen samt 
planskild över- eller undergång för gång- och cykeltrafik vid centrum, vid utbyggnad av nytt 
resecentrum och eventuellt framtida dubbelspår.  
 
Trafikverket delar uppfattning att planskilda korsningar kommer vara av stor betydelse för den 
framtida trafiksituationen och utvecklingen av Stenungsunds kommun. Ansvaret för att hantera 
järnvägens barriäreffekt delas ofta mellan kommunen och Trafikverket, därmed delas även 
ansvaret för finansiering av åtgärderna. Detta är viktigt att belysa och ta upp i tidigt skede av 
planeringen. 
 
Vägpartier  
Nya trafikplatser  
Trafikverket noterar att kommunen är angelägna om utbyggnad av nya ramper/trafikplatser längs 
med väg E6. Bland annat lyfts behovet av en trafikplats i Jörlanda, en ny trafikplats vid Stripplekärr 
som ska avlasta Industrivägen i Stenungsund liksom underlätta för etablering av verksamheter i 
Munkeröd, samt en ny trafikplats i kommunens norra del som på sikt kan innebära större 
efterfrågan på bosättning i Svenshögenområdet.  
 
För att det ska bli aktuellt med utbyggnad av nya trafikplatser måste dock först en ÅVS initieras 
för att utreda om eventuella brister eller behov föreligger i det befintliga trafiksystemet. Brister 
och behov som kan leda till ÅVS ska spelas in till GR. Eftersom konkurrensen om finansiella medel 
i regional och nationell transportplan är stor behöver bristen/behovet vara av regional eller 
nationell karaktär för att finansiering ska kunna bli aktuellt. I dagsläget finns inga medel avsatta 
för nya trafikplatser längs väg E6 i varken den regionala eller nationella transportplanen. 
 
Fast förbindelse till Orust  
I översiktsplanen föreslås en ny fast förbindelse till Orust. Kommunen skriver att en utredning om 
fast förbindelse görs i detta nu som studerar en broförbindelse från Torskudden på fastlandet till 
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Djursnäs udde på Orust, alldeles vid gränsen mot Uddevallakommun. Bron föreslås få en 
anslutning till väg E6, med en ny trafikplats i kommunens norra del.  
 
I dagsläget finns inga finansiella medel avsatta för en ny bro i varken regional eller nationell 
transportplan. Brister och behov ska spelas in till GR och Fyrbodals kommunalförbund. 
Trafikverket har i dagsläget inget uppdrag att utreda frågan i en ÅVS.  
 
ÅVS väg 160  
Trafikverket startar en ÅVS för väg 160 under våren 2018. Denna ska pågå fram till våren 2019 och 
syftar till att studera och klarlägga brister och behov längs väg 160 mellan punkterna Skåpesund 
(Orust) och Stora Höga-motet (Stenungsunds kommun). ÅVS:en har ett övergripande perspektiv 
med fokus på att utreda och säkerställa vägens funktion, transportbehov och standard. Studien 
fokuserar inte på detaljfrågor och låser heller inte exakt utformning av eventuella åtgärder, men 
kan däremot komma att innehålla förslag på möjliga lösningar. 
 
Farleder  
Farleden upp genom Hakefjorden och vidare mot Uddevalla hamn utgör riksintresse för 
kommunikationer i enlighet med Miljöbalken 3 kap.§8. Kommunen gör bedömningen att inga av 
åtgärderna kommer medföra negativ påverkan på farleden.  
Trafikverket anser att Sjöfartsverkets eventuella synpunkter bör beaktas. 
 
Sammantagen bedömning  
Trafikverket anser att Stenungsunds kommun har goda tankar och ambitioner gällande fortsatt 
bebyggelseutveckling i kommunen. Det är välkomnande att kommunen vill fokusera på förtätning 
i anslutning till befintliga orter med existerande kollektivtrafikförbindelser. Planeringen avses 
således ligga i linje med GR:s strukturbild med hänsyn tagen till lokala förhållanden, vilket 
Trafikverket ser positivt på. Förtätning i befintlig bebyggelse skapar goda förutsättningar för ett 
hållbart resande med kollektiva färdmedel. Därtill är det positivt att kommunen vill etablera 
bilpooler samt utveckla gång-och cykelvägnätet inom och mellan tätorterna. 
 
Trafikverket anser dock att översiktsplanen inte tydligt redovisar en plan för framtagande av en 
övergripande trafikstrategi. För att underlätta framtida önskad bebyggelseutveckling bör 
kommunen arbeta fram en trafikstrategi som en kompletterande handling till översiktsplanen. 
Trafikstrategin, som bör ses som ett planeringsunderlag, behöver studera såväl den lokala som 
den övergripande påverkan på trafiksystemet i kommunen som helhet. 
 
Trafikverket noterar att kommunen är angelägna om utbyggnad av dubbelspår längs Södra 
Bohusbanan, samt nya ramper/trafikplatser längs med väg E6. Södra Bohusbanan utgör i 
dagsläget en del av en utpekad brist, ”Storgöteborg, kapacitetsbrist i regionalt system för 
kollektiva persontransporter på väg och järnväg”, i förslaget till nationell plan. Södra Bohusbanan 
kan som tidigaste bli ett finansierat namngivet objekt i nationell plan 2022-2033, och måste 
dessförinnan föranledas av en åtgärdsvalstudie (ÅVS). Nya trafikplatser längs väg E6 kan först bli 
aktuellt efter att en ÅVS redovisat att brister eller behov föreligger i det befintliga trafiksystemet. 
Eftersom konkurrensen om finansiella medel i regional och nationell plan är stor behöver 
bristen/behovet vara av regional eller nationell karaktär för att finansiering ska kunna bli aktuellt. 
I dagsläget finns inga medel avsatta för nya trafikplatser i varken regional eller nationell 
transportplan.  
 
Trafikverket anser att planskilda korsningar kommer vara av stor betydelse för den framtida 
trafiksituationen och utvecklingen av Stenungsunds kommun. Ansvaret för att hantera järnvägens 
barriäreffekt delas ofta mellan kommunen och Trafikverket, därmed delas även ansvaret för 
finansiering av åtgärderna. Detta är viktigt att belysa och ta upp i tidigt skede av planeringen. 
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Att ta med sig i det fortsatta arbetet  
Kommunen behöver dels redovisa hur den översiktliga planeringen beaktar de transportpolitiska 
målen och bidrar till att dessa uppfylls. Vid planläggning i nära anslutning till de utpekade 
riksintressena för kommunikation är det viktigt att vägarnas och järnvägens funktion för 
framkomlighet inte påtagligt skadas eller begränsas. Även om kommunen har valt att inte 
reservera plats för ett andra järnvägsspår i översiktsplanen, anser Trafikverket att man bör vidta 
försiktighet vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked/bygglov i nära anslutning till 
Södra Bohusbanan. 
 
Det är viktigt att kommunen har förståelse för hur den regionala och nationella 
planeringsprocessen fungerar, samt beaktar möjligheter till finansiering via regional och nationell 
transportplan. Det är också bra om de nationella och regionala transportplanerna omnämns i 
översiktsplanen som gemensamma beslutade verktyg för att genomföra viktiga 
infrastrukturåtgärder. 
 
Slutligen anser Trafikverket att Stenungsunds kommun ska redovisa en plan för framtagande av 
en övergripande trafikstrategi. En trafikstrategi, som ser till påverkan på trafiksystemet lokalt 
såväl som till kommunen som helhet, bör betraktas som ett nödvändigt planeringsunderlag i den 
fortsatta processen. 
 
Övrigt  
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 
 
Kommunens kommentarer: 
Kommunen förtydligar sin långsiktiga strategi kring trafikfrågor och konstaterar att en 
övergripande trafikstrategi för såväl den lokala som den övergripande påverkan på trafiksystemet 
får tas fram som underlag till framtida planering och nästkommande översiktsplan. 
 
Kommunen förtydligar hur hänsyn tas till nationella och regionala mål, planer och program och 
lyfter upp de nationella och regionala transportplanerna som gemensamma beslutade verktyg för 
genomförande av viktiga infrastrukturåtgärder. Kommunen kompletterar med en redovisning av 
de transportpolitiska målen och hur kommunen kommer att bidra till uppfyllande av dessa genom 
den översiktliga planeringen. 
 
Kommunen förtydligar hur den planerade markanvändningen tar hänsyn till de utpekade 
riksintressena för kommunikation. Även beskrivning av och påverkan på funktionellt prioriterade 
vägar förtydligas. Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av farleden upp genom 
Hakefjorden och vidare mot Uddevalla hamn som utgör riksintresse för kommunikationer. 
 
Kommunen kompletterar med generell kommentar om risker med förtätning invid 
järnvägsanläggning, t ex risk för ökat spårspring samt buller- och vibrationsstörningar. Kommunen 
utvecklar beskrivningen av behov av god planering och arbete med avskärmande bebyggelse, 
utformning med mera för att inte riskera att den ökade exploateringen leder till restriktioner för 
trafikering på järnväg och väg.  
 
Kommunen kompletterar med resonemang om hur tillkommande bebyggelse väntas påverka 
såväl den kommunala, regionala och statliga infrastrukturen.  
 
Kommunen förtydligar med beskrivning av argumenten för de utpekade nya anslutningar till väg 
E6 och beskriver behovet av att initiera åtgärdsvalsstudier för respektive trafikplats. Detsamma 
gäller för ny fast förbindelse till Orust. 
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Kommunen förtydligar att plats reserveras för ett andra spår parallellt med Bohusbanans 
befintliga sträckning. 
 
Översiktsplanen kompletteras med informationsunderlag från Västtågsutredningen samt för 
åtgärdsvalsstudien för väg 160. 
 
2018-06-25, Göteborgsregionen 
 
Bakgrund och syfte 
Stenungsund har arbetat fram en ny kommunövergripande översiktsplan med planerat antagande 
under 2019. Gällande översiktsplan är från år 2006. 
 
Förslaget till översiktsplan använder kommunens vision som inriktning. Visionen sträcker sig till 
2035. 
Kommunens planering berörs dels av ett pågående havsplaneringsarbete genom Havs- och 
vattenmyndigheten och länsstyrelsen, dels av pågående kommunövergripande arbete med 
gemensam kustzonsplanering genom GR. 
 
Sammanfattning av planförslaget 
Utgångspunkten i planförslaget bygger på det visionära målet för Stenungsund 2035 om det goda 
samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. 
 
I förslaget föreslås byggnationer i Stenungsunds tätort men även kompletteringar i befintliga 
mindre samhällen. Behovet av en blandad bostadsbebyggelse och närservice lyfts fram. Ur ett 
kommunalt och regionalt perspektiv framhålls behovet av förstärkt transportinfrastruktur. Fler 
spår längs Bohusbanan, fler trafikplatser längs E6 samt fler fasta förbindelser med Orust och Tjörn 
anses angelägna. 
 
Kommunen har i översiktsplanen valt att utgå från en huvudstrategi och 
några delstrategier. Huvudstrategin är att utveckla kommunen genom ett starkt samband 
mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur. Syftet med delstrategierna är 
att skapa en varierad och allsidig bebyggelseutveckling, ett varierat näringsliv, en förstärkt 
transportinfrastruktur, en ökad färskvattenkapacitet, en säkerställd god status/kvalitet i 
kustvatten, sjöar och vattendrag samt ett utvecklat friluftsliv och möjlighet till en aktiv livsstil. 
 
En geografisk indelning har gjorts vilka profilerats genom att de fyra elementen fått prägla 
kommundelarna. Respektive element har sedan egna strategier för den lokala utvecklingen i 
området. Utöver dessa tillkommer Stenungsunds tätort som benämns som det femte 
elementet: liv. 
 
Kommentarer 
GR ser mycket positivt på att Stenungsunds kommuns förslag till översiktsplan följer intentionerna 
i GR:s mål och strategidokument Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen. GR anser 
att Stenungsunds kommun spelar en viktig roll i utvecklingen av regionens större orter i stråken. 
 
GR har tagit del av det planförslag som tagits fram och är positiva till upplägget i dokumentet. De 
tre olika delarna som dokumentet delats in i är enkla att överskåda. För att förbättra 
orienterbarheten önskar vi en tydligare koppling mellan karta och text, då exempelvis utvecklings-
/utredningsområden inte alltid finns namngivna på kartorna. 
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De trender som inleder omvärldsanalysen är viktiga frågor ur ett kommunalt men även regionalt 
och nationellt perspektiv. Det hade varit intressant att se hur översiktsplanens förslag möter upp 
de förändringar som beskrivs i det avsnittet, och då gärna med en koppling till regionen. 
 
GR beskriver i mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt att tätortsmiljöer ska utformas så att 
de inbjuder till ett rikt vardagsliv med ett gott boende och attraktiva mötesplatser. 
Översiktsplanen svarar tydligt upp mot det målet genom de ambitioner som lyfts fram för de 
befintliga orterna i kommunen med blandad bebyggelse där människor ska kunna bo över tid, ha 
tillgång till nödvändig service i närområdet samt goda kommunikationer. 
 
Kommunen beskriver i förlaget hur de inom ramen för huvudstrategin utveckla kommunen genom 
ett starkt samband mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur ska utveckla 
kommunen i linje med GR:s strukturbild med hänsyn tagen till lokala förhållanden. GR stödjer 
kommunen i tankegången om att strukturbilden är strategisk och hänsyn behöver tas till den 
rådande geografin och lokala förutsättningarna. GR önskar ändå en ännu starkare koppling till 
stråken och tätare bebyggelseutveckling i den omedelbara närheten till knutpunkter. Detta för att 
dels utveckla den sociala hållbarheten i stationssamhällena, dels förstärka incitamenten att de 
som bosätter sig där väljer hållbara färdmedel. GR har tagit fram en rapport som föreslår lämpliga 
riktlinjer kring hållbar utveckling av stationssamhällen, Hållbar täthet i stationssamhällen, där ett 
mer utvecklat resonemang kring stationssamhällens täthet finns. 
 
Kommunen skriver i hållbarhetsbedömningen att en fortsatt dialog med GR och Trafikverket avses 
då föreslagen infrastruktur eventuellt kan klassas som riksintresse. GR ser gärna en bredare dialog 
kring infrastruktur med kommunen då flera 4-stegsåtgärder föreslås i översiktsplanen. Åtgärder i 
form av dubbelspår på järnväg, fast förbindelse med Orust samt vägåtgärder kan få påverkan på 
såväl den sociala som miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Ett utvecklande resonemang 
avseende hållbara transporter som alternativ till befintlig och tillkommande infrastruktur skulle 
kunna understödja kommunens slutsats att nybyggnationer är vad som krävs för att det lokala, 
kommunala, långväga resandet och godsflödet ska fungera. I planen anges bland annat flera nya 
trafikplatser på E6 samt fast förbindelse till Orust, åtgärder som kan generera mer biltrafik. I 
hållbarhetsbedömningen beskrivs de åtgärder som kommunen planerar för ökat hållbart resande 
och därför önskar GR att även andra planerade infrastrukturella åtgärder finns med i 
bedömningen. 
 
Översiktsplanen visar på ett mångfacetterat näringsliv med tyngdpunkt inom kemi och IT samt en 
växande besöksnäring. Förslaget beskriver noggrant behoven av infrastruktur för 
persontransporter (arbets- och studiependling) medan godsets väg genom och till/från 
Stenungsund skulle kunna förtydligas ytterligare.  
 
Industrihamnar är av regionalt och nationellt intresse. En utförligare beskrivning om dess 
verksamhet och utveckling upplever GR saknas i förslaget. Industrihamnar behandlas dock inom 
ramen för mellankommunal kustzonplanering, inom temaområdet Transportinfrastruktur, varför 
en utförligare beskrivning kan antas tillföras översiktsplanen i ett senare skede. 
 
Kommunen tar ett gemensamt grepp med angränsande kommuner avseende förhållningsättet för 
kustområdets mark- och vattenanvändning inom ramen för projektet Mellankommunal 
kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla som drivs av GR. Resultatet av det 
arbetet kommer att avspegla sig längre fram då en löpande implementering i översiktsplanen 
planeras. Redan nu i förslaget tar kommunen en försiktig hållning till fortsatt byggnation inom 
området som benämns med elementet vatten, vilket GR stödjer under de rådande förutsättningar 
som beskrivs i översiktsplanen. 
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Avseende tillgången till naturområden som besitter ett regionalt intresse är GR positiv till de 
åtgärder som föreslås kring exempelvis Svartedalen och kustområdet från Stenungsön och söder 
ut. En ökad tillgänglighet utan negativa ingrepp i miljön gör att området kan upplevas av fler och 
blir en tillgång i det regionala utbudet av rekreationsmiljöer samtidigt som det bibehåller 
förutsättningar för ekosystemtjänster. Det stödjer även tankarna om en starkare besöksnäring att 
bibehålla de ursprungliga miljöer som finns kvar och är utmärkande för Stenungsund. 
 
Kommentarer: 
Koppling mellan karta och text förtydligas bland annat genom att samtliga utvecklings-
/utredningsområden numreras och beskrivs mer detaljerat. 
 
Kommunen förtydligar kopplingen till GR’s strukturbild och använder riktlinjerna i rapporten 
Hållbar täthet i stationssamhällen där de passar de lokala förutsättningarna. 
 
Kommunen kompletterar med beskrivning av även infrastrukturella åtgärder i 
hållbarhetsbedömningen. 
 
Kommunen förtydligar beskrivning av godsets väg genom och till/från Stenungsund. 
 
Kommunen kompletterar med beskrivning av industrihamnar. 
 
 2018-05-15   Polisområde Fyrbodal 
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har i detta ärende ingen erinran. 
 
Kommentarer: Kommentaren noteras. 
 
2018-03-08  Luftfartsverket 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot översiktsplanen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-
utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 
utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för 
elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 
015. 
 
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, 
eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med 
berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”. 
 

 
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum och all tänkbar 
radioutrustning för luftfarten. För mer information, se www.lfv.se/flyghinderanalys. 
 
Kommentarer: Luftfartsverkets yttrande noteras. 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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2018-04-25  Trollhättan–Vänersborgs Flygplats 
Följande fakta kan med fördel anges i planen.  

• Trollhättan-Vänersborgs flygplats är av Riksintresse för kommunikationer.  
• Flygplatsens MSA-ytor, vilka är till för att skydda flygplans inflygningar till flygplatsen, 

täcker hela kommunen. Detta medför att flygplatsen kan medge etableringar och höga 
hinder upp till en maxhöjd om 488 meter över havet.  

• Trollhättan-Vänersborgs flygplats har dagliga förbindelser till Stockholm, Bromma. 
Restiden med bil till flygplatsen från kommunen är ca 50 minuter, alltså samma restid 
som till Landvetter.   

 
Kommentarer:  
Kommunen kompletterar översiktsplanen med informationen från Trollhättan-Vänersborgs 
flygplats. 
 
2018-03-16  Skanova 
Skanova AB vill meddela att det ej finns något att invända mot förslaget till översiktsplan. 
 
Inom kommunen finns flertalet teleanläggningar; noder, kablar, kanalisation etc. Om eller hur 
dessa påverkas av föreslagna exploateringar, får bedömas i framtida detaljplaneskede. 
 
Kommentarer: Skanovas yttrande noteras. 
 
2018-05-02  Svenska Kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra 
mot upprättat förslag. Vi har inga anläggningar i kommunen men det kan finnas 
regionnätsledningar i närheten av berörda områden, regionnätsägaren bör därför höras i 
samrådet. 
 
Vi vill också påminna om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större 
produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. All 
produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta bör beaktas i 
den fortsatta planeringen. 
 
Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i kommunen 
anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i 
det fortsatta remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid 
eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 
 
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via 
Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller 
den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och 
stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt 
(luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där 
Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: 
"© Affärsverket svenska kraftnät". 
 
Kommentarer: Svenska kraftnäts yttrande noteras.  
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2018-04-11   Försvarsmakten 
I beskrivningen om riksintressen för totalförsvaret på sidan 33-34 anges att kommunen ska 
samråda med Länsstyrelsen i ärenden som rör höga objekt. Samråd ska ske med Försvarsmakten i 
dessa ärenden och önskar att detta framgår av översiktsplanen. 
 
Avseende aktualiseringen av vindbruksplanen kvarstår Försvarsmaktens tidigare synpunkter på 
områdena nr 18, 21 och 22. 
 
I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter. 
 
Kommentarer: 
Informationen korrigeras till att samråd kring höga objekt skall ske med Försvarsmakten. 
 
Försvarsmaktens tidigare synpunkter på vindbruksplanen noteras. 
 
2018-03-29,    Skogsstyrelsen 
Översiktsplan del 1 
Sidan 34: ”Kommunen ska ta särskild ekologisk och social hänsyn till sina skogsområden.” Ett 
klargörande vad som menas med ”sina skogsområden” Är det skog inom kommunen eller är det 
skog som kommunen äger?  
 
Översiktsplan del 2 
Sidan 23: ”Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen.” 
Förtydliga gärna vad kommunen har för möjlighet att ta initiativ till formellt bildande av 
områdesskydd. 
 
Sidan 26: i stycket biotopskydd nämns att det finns 4 områden som är biotopskyddade mindre 
mark- och vattenområden. Skogsstyrelsen har idag bildat 5 stycken områden på skogsmark inom 
Stenungsunds kommun. Dessa biotopskydd i skogsmark hanteras av Skogsstyrelsen inklusive 
dispenser och inte enbart som det står att ”Länsstyrelsen får lämna dispens för förändringar i de 
uppräknade biotopskyddsområdena”. Bra med ett förtydligande vem som hanterar vad.  
 
Översiktsplan del 3, Skogsbruk 
Stycket om biotopskydd, naturvårdsavtal och inventeringar(?) kan istället ligga under rubriken 
naturvård. Under den här rubriken kan istället skogsbrukets roll som näringsverksamhet, 
landsbygdsutveckling, arbetstillfällen, skogens ekosystemtjänster etc. belysas. 
 
Kommentarer till andra stycket:  

• Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen som reglerar brukandet av 
skogen med hänsyn till ökad/bibehållen produktion samt hänsyn till natur- och 
kulturmiljö inom skogen.   

• Skogsstyrelsen kan klassificera skogsområden med höga naturvärden, så kallade 
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Dessa områden är inte avsatta av 
skogsstyrelsen utan bara en klassificering och identifiering. 

• Är det detta som åsyftas eller något annat?  
• Vad syftas på när ni skriver att vi avsatt områden? 

 
Kommentarer till sista stycket:  

• Problematiskt att prata om skötsel då en skötselåtgärd uppfattas på väldigt skilda sätt. 
Att "sköta" sin skog förknippas ofta med produktionsmål och att göra åtgärder för att 
utveckla och bevara naturvärden kan vara något helt annat. 
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• Vanligare än vadå, och i relation till vadå?   
 
Kommentarer: 
Med ”sina skogsområden” menas mark som kommunen äger. Uttrycket förtydligas i 
översiktsplanen. 
 
Översiktsplanens del 2 och 3 förtydligas och kompletteras enligt Skogsstyrelsens yttrande. 
 
2018-06-01 Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket har i sak inget att erinra mot nu föreslagen översiktsplan inom Stenungsunds 
kommun. 
 
Övriga synpunkter 
Vad avser vattenområdena så gör Sjöfartsverket tolkningen att dessa avser kommunen planera i 
ett senare skede tillsammans med Tjörn och Orust kommun. 
 
I förslaget sägs att allmänna farleder inte kommer att påverkas. 
 
Sjöfartsverket vill informera om att i begreppet riksintresse för kommunikationer (sjöfart) ingår ett 
begrepp om buffertzon/influensområde på 200 meter från farledsyta i en allmän farled av klass 1 
och 2. Inom denna buffertzon är det Sjöfartsverkets uppfattning att utredningar med avseende på 
risker och bullerpåverkan skall göras för att säkerställa riksintresset på lång sikt. Således ser 
Sjöfartsverket att ovan bör implementeras såsom planeringsförutsättningar på samma sätt som 
för väg och järnväg i nu förslagen ÖP. 
 
 
Kommentarer: 
Riksintresset för kommunikationer (sjöfart) förtydligas och kompletteras med 
buffertzon/influensområde på 200 meter från farledsyta i en allmän farled av klass 1 och 2. 
 
2018-06-01 Statens Geotekniska institut (SGI) 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit rubricerad 
översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 
såsom ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor och miljötekniska frågor, såsom hantering 
av radon, ingår således inte. 
 
Underlag 

• Översiktsplan 2019, samrådshandling, Del 1-3 Stenungsunds kommun daterad 2018-
02-19. 

• Jordartskarta, SGU 
• Skreddatabas, SGI 
• Översiktlig stabilitetskartering Stenungsunds kommun, MSB 2014 

 
SGI:s synpunkter 
Inom Stenungsunds kommun finns det relativt omfattande utbredning av jordlager med 
förutsättningar för skred. Ärr från historiska jordskred finns också i relativt stor omfattning 
inom kommunen. MSB redovisade 2014 en översiktlig stabilitetskartering av bebyggda 
områden inom Stenungsund.  Stabilitetsförhållandena bedömdes då vara otillfredsställande 
eller otillräckligt utredda inom sju av de åtta undersökta områdena. Längs vattendrag inom 
studien observerades i flera fall stor erosionsaktivitet Förekomst av kvicklera kan medföra 
ytterligare konsekvenser av ett eventuellt skred. 
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Översiktsplanen saknar helt en beskrivning av de geologiska förhållandena, vilket är en brist. 
SGI rekommenderar generellt att geologiska och geotekniska förutsättningar redovisas 
översiktligt i en översiktsplan. Dessa faktorer kan vara avgörande för lämpligheten utifrån ett 
geotekniskt perspektiv och kan utgöra värdefull information vid strategiska val av lämplig 
markanvändning. Särskilt bör framgå i vilken utsträckning de geotekniska säkerhetsfrågorna är 
styrande för markanvändningen, det vill säga områden där markens stabilitet kan orsaka 
svårigheter vid planläggning och/eller särskilt behöver utredas i samband med 
detaljplaneläggning eller bygglovgivning. 
 
En strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas bör tillfogas översiktsplanens 
beskrivning. En sådan strategi bör innehålla: 

• Identifierade områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar för försämrad 
säkerhet med hänsyn till skred och ras i jord och berg, erosion, översvämning, områden 
med begränsad byggbarhet till följd av komplicerade geotekniska förhållanden 

• Identifiering av områden där det krävs detaljerade geotekniska utredningar inför 
detaljplanearbetet 

• Riktlinjer för eventuella restriktioner mht geotekniska förhållanden 
• Översiktlig bedömning av hur klimatförändringen kan påverka de geotekniska 

frågeställningarna. 
• Strategin bör även omfatta hur de identifierade riskerna inom kommunen kan minska 

eller upphöra. 
 
Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap för detta i 
samband med detaljplaneläggning.  Det kan t ex påverka i vilken ordning man planlägger 
områden eller att man samordnar utredningar för flera områden. Strategin innebär också att 
de geotekniska säkerhetsfrågorna kommer med tidigt i planläggning och bygglovgivning vilket 
är ett stöd för att styra markanvändning mot ökad säkerhet och minskade kostnader. 
 
I samrådshandlingen nämns de geotekniska säkerhetsfrågorna i Del 2 i rubriken "Extremt väder, 
över- svämningsrisk, erosion". SGI saknar där en rubrik som täcker in frågorna ras, skred och 
erosion. I Del 3 under rubriken "Erosion" nämns MSB:s översiktliga stabilitetskartering. Det 
hänvisas också till en kartportal som tyvärr inte finns närmare beskriven i samrådshandlingen. 
SGI rekommenderar en tydligare beskrivning och att rubriken ändras till att inkludera skred. 
Det hänvisas till en sammanställning av SGI med områden med pågående erosion, den 
sammanställningen är idag inaktuell och vi rekommenderar att ett kartlager som SGU 
producerat med stränders eroderbarhet används istället, se nedan refererad 
kart-visningstjänst. I Del l finns ett kapitel med rekommendationer för detaljplan, 
förhandsbesked och bygglov, som anges inte behandla det som PBL ställer som krav. SGI anser 
dock att de geotekniska säkerhetsfrågorna kan vara lämpliga att lyfta i detta sammanhang, 
särskilt som beskrivningarna i övrigt är knapphändiga. 
 
SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, 
skred och erosion i enlighet med PBL. Vi vill också framhålla vikten av att vid prövning av 
markens lämplighet för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar 
etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat 
beaktas. Klimatscenarierna indikerar att för de kommande l 00 åren kan ökad nederbörd 
förväntas leda till ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och vattendrag. Detta kan öka 
riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar, vilket bör värderas vid bedömning av 
framtida markanvändning (för såväl befintlig som tillkommande bebyggelse). 
Översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska 
konsekvenser vilket också måste beaktas. 
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SGI har i ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda planeringsunderlag 
avseende ras, skred och erosion tillsammans med bl a MSB och SGU tagit fram en Vägledning 
ras, skred och erosion (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-
vl.pdf . Underlagen finns åskådliggjorda i en kartvisningstjänst:  
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull 
vid strategiska val av lämplig markanvändning 
 
Kommentarer: 
Översiktsplanen kompletteras med en övergripande beskrivning av de geotekniska förhållandena i 
kommunen med särskilt fokus på de områden där markens stabilitet kan orsaka svårigheter vid 
planläggning och/eller särskilt behöver utredas i samband med detaljplaneläggning eller 
bygglovgivning. 
 
Översiktsplanen kompletteras med en beskrivning av behov av strategi för hantering av 
geotekniska säkerhetsfrågor. 
 
Översiktsplanen förtydligas och kompletteras med information från SGI’s yttrande. 

2018-05-08 Vattenfall Eldistribution  
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, återkommer med svar på remiss ”Översiktsplan 
2019” för Stenungsunds kommun. 
 
Vattenfall har elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät och lokalt elnät inom aktuellt 
område med en spänningsnivå på 0,4 kV till 145 kV både ledning i luft och ledning i mark inom 
Stenungsunds kommun.  
 
Vattenfall lämnar följande synpunkter vad gäller lokalt elnätnät: 

• Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya nätstationer för 
elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid markförlagda kablar i tätbebyggt område 
men kan vara både markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på landsbygden.  

• För att undvika magnetfält ska avstånd från station till stadigvarande vistelse vara minst 5 
meter. För att undvika brandrisk ska avstånd mellan station och brännbart material vara 
minst 5 meter.  

• En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till anslutningspunkt är cirka 200 m. 
Det kan dock variera beroende på nätstationens kapacitet och områdets elförbrukning.  

 
Vattenfall vill påminna om följande som gäller för både elnätanläggningar med beteckningen 
regionalt elnät och lokalt elnät:  

• För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfalls elnätanläggningar gäller 
att dessa skall placeras så att drift- och underhållsarbeten för elnätanläggning inte 
försvåras. 

• Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfalls elnätanläggningar utan 
att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande. 

• Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken avseende att verksamheter eller åtgärder inte medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 

• Ombyggnad eller flytt av Vattenfalls anläggning ska anmälas i god tid. 
• Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, om det inte regleras på annat 

sätt i avtal.  

http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-vl.pdf
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-vl.pdf
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• Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är 
linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession behöver sökas vilket är 
tidskrävande. 

 
Vattenfall har inget övrigt att erinra i detta ärende. 
 
Kommentarer: Kommunen noterar synpunkter från Vattenfall. 

2018-06-01 Havs- och vattenmyndigheten  
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av Översiktsplan för Stenungsunds kommun och 
avstår att yttra sig. 
 

Kommentarer: Kommunen noterar yttrandet från Havs- och vattenmyndigheten. 

2018-06-01 Energimyndigheten 
Energimyndigheten har fått en förfrågan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att inkomma 
med synpunkter på Stenungsunds kommuns översiktsplan. 
 
Energimyndigheten är ansvarig för att ange riksintressen för energiproduktion och 
energidistribution samt bevaka utvecklingen av hushållningen med mark- och vattenområden 
avseende energiproduktion och energidistribution. Energimyndigheten har därför granskat 
översiktsplanen och tillhörande handlingar vad gäller energiändamål. 
 
Energimyndigheten vill lyfta fram vikten av att möjliggöra en resurseffektiv utbyggnad av 
förnybar energiproduktion. Detta med hänsyn tagen till Sveriges mål om ett 100% förnybart 
elsystem till 2040. En ökad elproduktion från förnybara energikällor är därför ett nationellt 
intresse som måste få tillgång till mark- och vattenområden. Energimyndigheten uppmuntrar 
kommunen att uttryckligen hänvisa till 2040-målet i översiktsplanen samt tillhörande 
handlingar. 
 
Energimyndigheten ser positivt på att kommunen har tagit hänsyn till utbyggnaden av vindkraft 
i den fysiska planeringen och utpekat särskilda områden för utbyggnad av vindkraft. 
Kommunen har dessutom i tillhörande vindbruksplan fört ett välgenomtänkt resonemang kring 
de olika intressena och relevanta faktorer i kommunen och de områden som utpekats för 
vindbruk. Angående vindkraftplanens aktualitet (vilket är från 2012 men som bedöms av 
kommunen vara ett aktuellt underlag till den blivande översiktsplanen) så borde kommunen 
använda sig av de uppdaterade riksintresseområdena för vindbruk som togs fram 2013. 
 
Kommentarer: Kommunen kompletterar med hänvisning till 2040-målet i översiktsplanen samt 
tillhörande handlingar. 
 
Kommunen kompletterar med uppdaterade riksintresseområdena för vindbruk. 
 
2018-06-01  Tillväxtverket   
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten genom att 
skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. 
Tillväxtverket är även ansvarig myndighet för riksintresse industriell produktion. Remissvaret är 
skrivet utifrån dessa utgångspunkter. 
 
Områdena för den kemiska industrin i Stenungsund omfattas av riksintresset för industriell 
produktion. Det är av betydelse att industrins kommande utvecklingsbehov beaktas. Detta kan 
med fördel beskrivas ytterligare i planen. 
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Kommentarer: Kommunen anser att det tydligt framgår att industrins kommande 
utvecklingsbehov beaktas. 
 
2018-06-01  Fortifikationsverket 
 
Fortifikationsverket har mottagit er remiss om översiktsplan för Stenungsunds Kommun. 
Fortifikationsverket har inget att erinra i frågan. 
 
Kommentarer: Noteras. 
 
2018-06-01 Södra Bohusläns Räddningsförbund 
Riksintresse för industriell produktion 
I samrådsförslaget framgår tydligt att kommunen vill värna riksintresset för industriell produktion. 
Bland annat genom att respektera de skyddsavstånd som tagits fram i samband med den gällande 
översiktsplanen och dess utredningsområde mellan industrierna och Stenungsunds tätort. 
 
Räddningstjänsten anser att skyddszonen är mycket viktigt för samhällets och industrins framtid. 
Skyddszoner finns för tillfället inte i samtliga väderstreck runt industrierna. De finns i huvudsak 
söderut där exploateringstrycket varit störst. Räddningstjänsten deltar gärna i framtagandet av 
skyddszoner i samtliga väderstreck. 
 
Kommunikationer 
Bro till Orust: I samrådsförslaget nämns en fast förbindelse till Orust som möjlig på sikt. Ur 
räddningstjänstens synvinkel skulle detta göra stor nytta då den skulle avlasta Tjörnbron som idag 
är svårframkomliga delar av dygnet. En bro skulle också förbättra möjligheterna till samverkan 
med räddningstjänsten på Orust som har en brandstation i Svanesund. Bron skulle sannolikt också 
förbättra framkomligheten och insatstiderna i norra delarna av kommunen eftersom den skulle 
generera en ny anslutning till E6 i Stripplekärr. 
 
Vägmot E6: Räddningstjänsten har idag långa insatstider till de södra kommundelarna. Då 
vägmotet i Jörlanda inte har avfart mot norr innebär det att räddningsfordonen behöver svänga 
av i Spekeröd. En komplettering av Jörlandamotet skulle förbättra räddningstjänstens insatstider i 
södra kommundelarna. Detta är viktigt då Jörlanda i samrådsförslaget pekas ut som ett område 
för befolkningsutveckling. 
 
I samrådsförslaget nämns även nya vägmot i Stripplekärr och längst upp i norra kommundelen. 
Även dessa två mot skulle förbättra räddningstjänstens insatstider. De skulle också förbättra 
framkomligheten och möjligheten till omledning vid trafikolyckor mm. Stripplekärrsmotet bedöms 
viktigast av dessa två då det även innebär en förbättring för farligt godstransporterna till och från 
Perstorp Oxo. 
 
Planskild korsning med järnvägen: Planskilda korsningar med järnvägen är av stor betydelse för 
trafiksituationen i centrala Stenungsund. I samrådsförslaget framgår att kommunen i första hand 
prioriterar en planfri korsning vid Nösnäs. Ur räddningstjänstens synpunkt är det viktigare att 
detta först löses vid Industrivägen-Uddevallavägen. Vi blir varje år ståendes flera gånger vid dessa 
bommar i samband med utryckningar. Detta problem har ökat sedan turtätheten på Bohusbanan 
ökat. Denna järnvägsövergång borde också prioriteras med tanke på olycksrisken för alla farligt 
godsfordon som passerar korsningen. 
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Farligt gods 
Resecentrum/farligt gods: Ett nytt resecentrum planeras i centrala Stenungsund. Den nya 
placeringen är positiv ur räddningstjänstens synpunkt då det vid nuvarande järnvägs- och 
busstation sker uppställning av järnvägsvagnar med farligt gods. Även om resecentrumet flyttas är 
det på sikt bra om uppställningen av järnvägsvagnarna kan ske norr om tätorten och att mark 
reserveras för detta. 
  
Vattenförsörjning 
Färskvattenförsörjningen sker idag i huvudsak från Hällungen. Den planerade sammankopplingen 
med Kungälv kommun är positiv ur beredskapssynpunkt då det ger möjligheter till bättre brand-
postsystem i de södra kommundelarna. Robustheten blir också bättre då tillgång finns till färsk-
vatten även om Hällungen skulle påverkas av ett dieselutsläpp i samband med en olycka eller 
liknande. 
 
Övrigt 
Under ”Rekommendationer för detaljplan, förhandsbesked och bygglov” finns ett avsnitt om 
”Hälsa och säkerhet” (sid 35 i del 1). Där finns bl a att hänsyn skall tas till farligt gods transporter 
på järnvägen, och närhet till naturgasledningen. I denna del av samrådsförslaget bör arbetet med 
skyddszoner läggas till. 
 
Gällande Stenungsön (sid 64 i del 1) kan restriktionerna för västra delen tas bort. Sedan 
eskortbogsering införts har individrisken förbättrats. 
 
Kommentarer: 
Skyddszonerna kring industrin förtydligas i planförslaget på plankartan över Stenungsund. 
Beskrivningen av föreslagna åtgärder med bro till Orust, nya vägmot och planskilda korsningar 
kompletteras enligt räddningstjänstens yttrande. 
 
Översiktsplanen kompletteras med beskrivning av behov av uppställning av vagnar med farligt 
gods. 
 
Avsnittet Hälsa och säkerhet kompletteras med beskrivning av skyddszoner. 
 
Beskrivning av skyddszonen på Stenungsön justeras i samråd med Räddningstjänsten. 
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Grannkommuner 

 
2018-05-03, Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun har inte några synpunkter på upprättad översiktsplan. 
 
Kommentarer: Noteras. 
 
2018-05-15, Orust kommun 
Kommunikationer, arbetsmarknad, näringsliv och arbetspendling 
Orust har en stor arbetspendling, främst utpendling men även en viss inpendling. Av 7434 
förvärvsarbetande Orustbor är det 3331 personer som pendlar till arbete i en annan kommun. 
Därutöver har Orust 1295 inpendlare från andra kommuner* Av detta följer att Orust kommun är 
starkt beroende av att det finns goda regionala kommunikationer. 
 
Kommunens övergripande mål är att få fler att välja kollektiva färdmedel inte minst för att minska 
biltrafikens skadliga miljöeffekter. Kommunen vill prioritera kollektivtrafik för arbetspendlare och 
skolungdomar. 
 
Pendlarna som reser söderut kan i stort delas i två grupper där den ena gruppen har Stenungsund 
som start- eller slutpunkt för resan. Denna grupp består av 1339 personer varav utpendlare 
(Orustbor som arbetar i Stenungsund) utgör 942 personer *. Den andra gruppen av pendlare är de 
som reser igenom Stenungsund på väg till en annan slutdestination. Denna grupp består av dem 
som pendlar till eller från Göteborg och andra kommuner söder om Stenungsund. Till det kan 
läggas de som pendlar till eller från kommuner längre bort, till exempel Kungsbacka och Varberg. 
Totalt består gruppen som pendlar till kommuner söder om Stenungsund av omkring 1500 
personer*.  
 
I dagsläget körs endast ett fåtal direktbussar per dag mellan Orust och Göteborg 
under rusningstid. Övriga tider hänvisas resenärer till byte till buss eller tåg vid Stenungsunds 
resecentrum eller Myggenäs korsväg. Restiden förlängs av att bussen efter Tjörnbroarna måste 
åka genom centrala Stenungsund för att nå nuvarande resecentrumet, i norra delen av staden. 
För alla pendlare är placeringen av Stenungsunds nya resecentrum högst relevant. En lämplig 
placering kan öka kollektivtrafikens attraktivitet och på så sätt påverka pendlarnas val av 
färdmedel. Lämplig placering kan på sikt bidra till minskat bilberoende och därmed minskade 
utsläpp till luft samt buller, vilket har en viktig koppling till planens genomförande och 
miljökvalitetsnormer (MKN). * yttrande över lokaliseringsutredningen, 2013-02-06 
 
Orust ser mycket positivt på centrumutvecklingen och arbetet med ett nytt resecentrum, då 
Stenungsund är en viktig centralort och nav i STO området. Den exploatering och utveckling som 
sker i Stenungsund är viktig även för Orust befolkning. Stenungsund har en central roll gällande 
förutsättningarna att uppnå välfungerande kommunikationer och kollektivtrafik i hela STO 
regionen. Orust kommun har, som tidigare nämnts en nulägessituation där bilberoendet är 
utbrett och där fastlandsförbindelserna har visat sig hindra fortsatt inflyttning. Därför är det av 
största vikt för Orust att centrumutveckling och det nya resecentrumet planeras på ett vis som ger 
Stenungsunds tätort bästa förutsättningar att skapa möjligheter även för Orusts invånare. 
Resecentrumets placering kommer att ha stor regional och mellankommunal betydelse genom 
förutsättningarna för att öka antalet kollektivtrafikresor i enlighet med K2020 och 
förutsättningarna för effektiva förbindelser via Stenungsund och vidare till/från Tjörn och Orust. 
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STO regionen har ett gemensamt intresse att sträva efter bättre förutsättningar för välfungerande 
kollektivtrafik mot Göteborg. Problematiken kring Tjörnbron är en angelägen fråga för hela STO 
regionen. Kommunen ser positivt på att frågan, om fast förbindelse till Orust och dess effekt i 
form av minskad belastning på Tjörnbron, lyfts i ÖP. 
 
Kommunen menar, vilket framgår av yttrande över lokaliseringsutredningen, daterad 2013-02-06, 
att resecentrumets placering innebär låg tillgänglighet för regionala resenärer, genom fler 
färdmedelsbyten, onödigt långa resor in och ut ur Stenungsunds centrum samt en ökad risk för 
trängsel och köbildning i centrala Stenungsund. Avgörande för huruvida man uppfattar pendling 
med kollektivtrafik som ett attraktivt alternativ att ta sig till jobb och skola är framförallt hur lång 
tid resan tar och även tidsåtgång i förhållande till hur lång tid det tar att köra samma sträcka med 
bil. Förlorar man mycket tid på byten eller omvägar ökar sannolikheten att man väljer bilen. Om 
nya Orustinvånare väljer bilresande istället för kollektivtrafik ökar belastningen på Orust i form av 
ökad trafikalstring och buller. Mot bakgrund av ovanstående resonemang vill Orust återigen 
framföra att kommunen står fast vid åsikten i yttrande över lokaliseringsutredningen, 2013-02-06, 
att alternativ Brofästet, är den bästa placeringen för ett resecentrum. Denna placering skulle 
erbjuda resenärer goda möjligheter för fortsatt resa söderut, samtidigt som många av 
Stenungsunds målpunkter i form av arbetsplatser, service och bostäder fortfarande finns inom 
gångavstånd. Detta skulle väsentligt stärka Stenungsunds karaktär som en viktig knutpunkt för de 
regionala kommunikationerna. 
 
Det är positivt att den nya bron mellan Stenungsund och Orust finns med i Stenungsunds nya 
Översiktsplan. Dock bör det bli tydligare att bron är avgörande för utvecklingen i STO- 
kommunerna samt att brofrågan har varit aktuell sedan 60-talet. 1981 skriver Vägverket i 
”Lokaliseringsplan för ny väg Vräland – Ödsmål” att en ny bro vid Svanesund är prioriterat på 
grund av den höga trafikbelastningen på Tjörnbroarna. I Lokaliseringsplanen redovisas att 
årsdygnstrafiken på Tjörnbroarna år 1978 var 12200. 4515 av dem bedömdes kunna överflyttas till 
Svanesundsbron. Anledningen till att det inte blev någon Svanesundsbro var katastrofen vid 
Tjörnbron då ett fartyg körde in i bron så att den rasade. Alla resurser fick läggas på att bygga upp 
en ny Tjörnbro. 
  
Trafiksituationen på riksväg 160 från Spekeröd till Myggenäs är idag ansträngd, speciellt 
sommartid. Vissa dagar är det bilkö från Spekeröd till Myggenäs. Dagens belastning på riksväg 
160 begränsar möjligheten till utveckling i alla STO-kommunerna. Alla tre STO-kommunerna har 
mål om att växa vilket innebär att belastningen på väg 160 och Tjörnbroarna kommer bli ännu 
större. 
 
Just nu arbetas en samhällsekonomisk analys fram för den nya bron mellan Stenungssund och 
Orust. Analysen beräknas vara klar under maj 2018. Resultatet av analysen bör arbetas in i 
Översiktsplanen inför för granskning. Troligtvis visar den samhällsekonomiska analysen att det är 
lönsamt att bygga en ny bro. Den nya bron innebär att Orustborna kommer snabbt ut till E6 och 
Bohusbanan. Stationen i Svenshögen blir då viktig för pendlingen mellan Orust och framförallt 
Göteborg men även norrut mot Uddevalla och Strömstad. Att kunna ta sig från Orust till 
Svenshögen för att där hoppa på tåget som snabbt tar en vidare till Göteborg är viktigt för en 
hållbar arbetsplatspendling. Tåget är ett snabbt och hållbart alternativ för pendlare. För att tåget 
fortsatt ska kunna konkurrera med andra färdmedel är det viktigt att hastigheten på Bohusbanan 
inte begränsas av enkelspår eller för många stopp mellan Uddevalla och Göteborg. Vi anser det 
därför vara viktigt att Stenungssunds kommun satsar på de befintliga stationerna i kommunen 
genom att göra dem tillgängliga för pendlare. Vi anser det inte lämpligt att satsa på ett nytt 
tågstopp i Jörlanda. Detta på grund av att det är nära mellan Stora Höga och Jörlanda, men även 
till Kode som ligger i Kungälvs kommun. Om tåget ska stanna även i Jörlanda tar det längre tid att 
ta sig till Göteborg och vi riskerar att många väljer andra färdmedel. 
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Vatten & avlopp 
Det finns inte något kommunalt VA-nät på Stora Askerön. Dialog och samarbete med 
grannkommunerna för att få till en bättre VA-lösning nämns i ÖP. Orust kommun ställer sig positiv 
till en sådan dialog. I vår VA-plan antagen den 2017-08-24 anges att vi ska bygga ut det 
kommunala VA-nätet till Säckebäck som ligger nära Stora Askerön. 
 
Turism 
Av översiktsplanen framgår att Stenungsund ska sträva efter att utveckla turismen och att 
kommunen har en avgörande roll i att skydda, varsamt utveckla och tillgängliggöra kusten och 
inlandsvatten för Stenungsundsbor samt för nya invånare. Vidare framhålls att havet, sjöarna och 
vattendragen bidrar till höjd livskvalitet. I ÖP tydliggörs även att Södra Bohusläns kust innehar 
stora värden för friluftslivet på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter som kan utpekas som 
riksintresse. En av de frågor som STO kommunerna i huvudsak samarbetar kring är turism. Här vill 
Orust ännu en gång framhålla Stenungsunds roll som kommunikationsnav i STO- regionen och att 
det är av högsta vikt att kommunen, inte minst för att värna och utveckla turismen, arbetar för att 
skapa goda förutsättningar kring kommunikationer och kollektivtrafik, för att på så sätt 
tillgängliggöra turism och friluftsvärden såsom Södra Bohusläns kust och skärgårdsmiljöer i hela 
STO området. 
 
Naturvård - havsmiljö 
Pågående regional planering för kustzonen nämns i ÖP (GR:s kustzonsplanering). Orust tycker att 
det är positivt att detta nämns och kommunen ser fram i mot ett fortsatt samarbete inom detta 
ämnesområde, då havet är en mycket viktig gemensam resurs. 
  
Vindbruk 
Under rubriken Vindbruk i grannkommuner, beskrivs att Kungälvs och Lilla Edets kommun har 
vindbruksplaner. Vi vill informera om att Orust kommun också har en vindbruksplan antagen i 
augusti 2016. Det finns inget större utbyggnadsområde för vindkraft i närheten av Stenungsunds 
kommun. Men planen medger att mindre vindkraftverk sätts upp på östra Orust. 
 
Kommentarer: 
Kommunen tackar för synpunkterna och beskrivning av förutsättningarna för Orusts kommun. 
Föreslagen placering av resecentrum kvarstår då den bedöms ha störst fördelar för 
centrumutvecklingen i Stenungsund och därmed gynnar utveckling av resandet bäst.  
 
Förslaget kvarstår att återöppna stationsläget i Jörlanda. 
 
Den samhällsekonomiska analysen för ny bron mellan Stenungssund och Orust är inte klar. 
 
Det är intressant med en möjlig dialog om gemensam VA-lösning för Stora Askerön. 
 
Översiktsplanen kompletteras med uppgift om vindbruksplan även för Orust kommun. 
 
2018-06-01 Tjörns kommun  
Tjörns kommun har tagit del av samrådsförslag till ny översiktsplan för Stenungsund. Granskning 
av remissen är genomförd i samverkan mellan tjänstemän inom kommunens sektor samhälls-
byggnad (planavdelning, miljöavdelning, VA-avdelning, trafikavdelning), kommunledningskontor 
(säkerhet, beredskap, näringsliv), kultur- och fritidsförvaltning samt barn- och utbildnings-
förvaltning. Granskningens tyngdpunkt har legat på mellankommunala frågor och deras 
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behandling i översiktsplanens tre delar; Del 1 Förslag, del 2 Hållbarhetsbedömning och del 3 
Förutsättningar. 
Tjörn kommuns synpunkter redogörs utifrån dels regionalt och mellankommunalt perspektiv, och 
dels samrådsförslagets huvudstrategi och delstrategier. Slutligen lämnas några redaktionella 
kommentarer. 

Regionalt perspektiv 
I planens tre delar görs återkommande referenser till Västra Götalandsregionen, Göteborgs-
regionen, Stenungsunds regionala roll samt vikten av samverkan och utbyte med grann-
kommunerna Tjörn och Orust, gällande bland annat bostadsförsörjning, kompetensförsörjning 
och serviceunderlag. Tjörns kommun delar uppfattningen att regional och delregional samverkan 
är avgörande för en resurseffektiv och hållbar samhällsutveckling. Detta gäller inte minst 
avseende persontransporter, där Stenungsund har en särskild roll att spela som delregional 
kollektivtrafiknod.  
 
Tjörns kommun återknyter till den synpunkt som tidigare framförts vid samrådstillfällen gällande 
lokaliseringsutredning för nytt resecentrum respektive program för centrumutveckling i 
Stenungsund – att valet av lokalisering av nytt resecentrum i centrala Stenungsund inte 
avspeglar ett regionalt nytto- och hållbarhetsperspektiv i förhållande till växande delregional 
befolkning och näringsliv, utan framstår som optimerat för boende och arbetande i 
Stenungsunds tätort.  
 
Beskrivning av sociala konsekvenser i Del 2 Hållbarhetsbedömning görs också främst utifrån ett 
kommunalt perspektiv - hur planförslaget påverkar just Stenungsundsborna. Det hade varit 
intressant att även ta del av kommunens resonemang kring hur Stenungsunds utveckling 
påverkar vardagslivet för de delar av grannkommunernas befolkning och näringsliv som är 
beroende av Stenungsund som delregional kollektivtrafiknod. 

Mellankommunalt arbete 
Två pågående mellankommunala samarbeten som Tjörn och Stenungsund är aktiva i berör dels 
kustzonsplanering och dels infrastrukturplanering. 
 
Mellankommunal kustzonsplanering i GR’s regi nämns och refereras till i översiktsplanens delar 2 
och 3. För att sätta samrådsförslaget i sitt regionala sammanhang kan det finnas anledning att 
knyta an till den mellankommunala kustplaneringen även i översiktsplanens förslagsdel, Del 1. 
Vidare har Tjörn och Orust under 2017 inlett ett kommungemensamt FÖP-arbete för kust och hav. 
Under kommande planeringsskeden vore det önskvärt att samverka kring gemensamma kust- 
och havsområden även med Stenungsunds kommun. 
 
Vad gäller infrastrukturplanering refereras i samrådshandlingen återkommande till 
”Nordvästsvenska initiativet”, ett påverkansarbete kring delregionala infrastrukturfrågor som sker 
i samverkan mellan STO-kommunernas politiker, näringslivssektorer och lokala näringsidkare. I 
detta sammanhang bör även KUSTO- kommunernas (Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn 
och Orust) samverkan kring infrastrukturplanering i Bohusstråket nämnas. Samverkan sker på 
tjänstemanna- och politikernivå kring de fem kommunernas gemensamma infrastrukturella 
intressen i stråket, och har resulterat i bland annat gemensamt inspel till regional respektive 
nationell plan för transportinfrastruktur samt gemensamma remissvar i regionala trafikfrågor. 
KUSTO-samarbetet omfattar även årlig samverkan med de regionala infrastruktur- och 
trafikplaneringsorganen Trafikverket, VGR, Västtrafik och berörda kommunalförbund GR 
respektive Fyrbodal. 
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Vad gäller mellankommunal samverkan inom miljöområdet respektive vatten- och 
avloppsplanering är det från Tjörns kommuns sida önskvärt att samarbetet utvecklas. 

Huvudstrategi 
”Utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan bebyggelseutveckling och förstärkt 
transportinfrastruktur.” 
 
Föreslagen inriktning mot huvudsaklig bebyggelseutveckling i befintliga tätorter med god 
kollektivtrafikförsörjning, samt restriktiv hållning till spridd exploatering på landsbygd, har ett 
tydligt syfte mot en samhällsstruktur som medger hållbart resande och god regional integration. 
För att målet ska kunna uppnås krävs dock inte enbart fysiska förutsättningar som 
bebyggelsestruktur, infrastruktur och kollektivtrafikering, utan även ett resandebeteende hos 
befolkning och näringsliv som stödjer en hållbar utveckling. Då Tjörns kommun står inför 
motsvarande utmaning vore det intressant att ta del av Stenungsunds kommuns resonemang 
kring beteendepåverkande åtgärder (mobility management), som syftar till att minska 
bilresandet och öka andelen resor som sker till fots, cykel, tåg, buss och båt. 
 
Vad gäller hänsyn till extremt väder delar Tjörn uppfattningen att åtgärder för att förhindra 
översvämningar till följd av klimatförändringar kan komma att behöva vidtas i framtiden. Den 
utveckling som föreslås med bostäder och verksamheter inom områden som redan idag berörs av 
översvämningsproblematik, motiverar tydliga strategier för klimatanpassning. Kommunens stora 
industriområden i omedelbar närhet till havet, innebär att risker kopplade till extremt väder kan 
få konsekvenser även för de kommuner som är förbundna med Stenungsund via havsområdet. 
Tjörn kommun efterfrågar mer utvecklade resonemang kring klimatanpassning vad gäller 
skyddsåtgärder, riskhantering och skademinimering, i såväl lokalt som regionalt perspektiv och 
rörande såväl befintliga som planerade riskområden. 

Delstrategier 
”Varierad, allsidig bebyggelseutveckling” 
Tjörns kommun uppskattar föreslagen inriktning mot bebyggelseutveckling i befintliga tätorter 
med god kollektivtrafikförsörjning, funktionsblandad bebyggelse, varierat bostadsutbud samt 
restriktiv hållning till spridd exploatering på landsbygd. Strategierna främjar social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet vad gäller bland annat bostadsförsörjning, tillgång till service, 
resurseffektiva och hållbara transporter samt god hushållning med naturresurser som produktiv 
skogs- och jordbruksmark. 
 
”Varierat näringsliv” 
Tjörns kommun ser positivt på föreslagna strategier med inriktning mot ett rikt och varierat 
näringsliv, och planer på utveckling inom flera verksamhetsområden under kommande år. En 
sådan utveckling kan bidra till attraktiva möjligheter även i grannkommunerna, med en stärkt 
lokal arbetsmarknad, minskat behov av långa pendlingsresor och därmed minskad belastning 
på ansträngd regional infrastruktur.  
 
Inslag av planerad externhandel noteras dock, vilket väcker frågor gällande konsekvenser för 
befintlig centrumhandel samt trafikbelastning och val av färdmedel vid inköpsresor. Vidare vore 
det intressant att ta del av bakomliggande resonemang kring tilltagande delregional konkurrens 
inom handelssektorn, bland annat till följd av större satsningar även i grannkommunen Kungälv. 
Tjörns kommun gör också reflektionen att trenden med ökande e-handel snarare motiverar nya 
logistikcentra än nya handelsplatser. 
 
Tjörns kommun ser positivt på att Stenungsund avser att tydliggöra satsningen på besöksnäring 
som näringsgren. Pågående regionala samarbeten inom ramen för ”Södra Bohuslän Turism” 
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respektive ”Ett enat Bohuslän” (Turistrådet Västsverige) rymmer möjlighet till samverkan i denna 
riktning. Samrådshandlingen skulle vid bearbetning kunna kompletteras med fördjupad 
beskrivning av det regionala samverkansarbete som sker idag kring turism och besöksnäring 
inom nämnda forum.  
 
Tjörns kommun noterar även förslaget om utveckling av den kemiska industrin i Stenungsund, och 
delar uppfattningen om att behov finns av genomarbetade skyddszoner i samtliga väderstreck. 
Tydliga skyddszoner är en förutsättning för att grannkommunerna på rätt sätt ska kunna förhålla 
sig till riskerna från industriområdet. I detta sammanhang bör även riskbilden kring ankrade 
fartyg utanför industriområdet klarläggas. 
 
”Förstärkt transportinfrastruktur” 
Tjörns kommun noterar att infrastrukturfrågor ges stort utrymme i samrådshandlingen, vilket är 
positivt då denna fråga har stor regional och mellankommunal betydelse. Konkretiserade förslag 
kretsar dock i stor utsträckning kring vägprojekt, vilket får bilresande och vägtrafik att framstå 
som högre prioriterat än vad som i övrigt signaleras i planens inriktning mot hållbar utveckling. 
Som nämnts tidigare vore det intressant att ta del av Stenungsunds kommuns resonemang kring 
åtgärder för att minska bilresandet och öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa 
resonemang är särskilt intressanta utifrån förslagen inskränkning av parkeringsmöjligheterna i 
centrala Stenungsund. Tjörn kommun är vidare mycket intresserade av att få ta del av den 
”trafikplan för tätorten Stenungsund” som enligt samrådshandlingen ska tas fram. 
 
Utbyggnad av södra Bohusbanan till dubbelspår är ett återkommande tema i samrådshandlingen, 
och en mycket viktig regional fråga. Tjörns kommun efterfrågar tydligare beskrivning av 
Stenungsunds konsekvensanalys och ställningstaganden i frågan om lokalisering och 
genomförande av dubbelspårutbyggnaden, gärna med referens till VGR’s dokument ”Målbild 
2035” och ”Västtågsutredningen”. Framtida delregional kollektivtrafikkapacitet såväl som 
föreslagna tätortsutvecklingar i stationssamhällen är beroende av att dubbelspårsutbyggnaden 
kan förverkligas. Att utbyggnaden kan ske på ett sätt som möter ”Västlänksstandard” avseende 
bland annat perronglängder är en strategiskt viktig detalj i sammanhanget. 
Under samrådsperioden har Trafikverket startat arbetet med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 160. 
Tjörns kommun ser fram emot fortsatt samverkan med Stenungsunds och Orusts kommuner i 
ÅVS-arbetet. Samrådshandlingen skulle vid bearbetning kunna kompletteras med samlad 
beskrivning av de brister längs väg 160 inom Stenungsunds kommun som föranleder en ÅVS, och 
som skulle kunna kräva framtida trafikåtgärder. 
 
Tjörns kommun delar uppfattningen att möjligheten att utveckla färjetrafik i regionen bör 
undersökas i samverkan mellan grannkommunerna. Tjörn önskar också få ta del av framtida 
resultat av föreslagen utredning av båtförbindelse från Stora Askerön till Stenungsund. 
Inom delstrategin ”Förbättra pendlingsmöjligheterna/pendelparkering i strategiska lägen med 
laddstolpar”, är Stora Höga av särskild betydelse för Tjörnborna, vid omstigning från bil till tåg. 
Planerna för lokalisering av nytt resecentrum och inskränkning av möjlighet till pendelparkering i 
Stenungsunds centrum kan antas bidra till ökat tryck på pendelparkeringarna i Stora Höga. Tjörns 
kommun arbetar med att tillskapa fler pendelparkeringar inom kommungränsen, och verkar för 
att Västtrafik ska upprätthålla goda expressbussförbindelser med Göteborg. För att främja 
hållbara resval för de pendlare och övriga resenärer som föredrar tåg framför expressbuss, är 
ytterligare utbyggnad av attraktiva och trygga pendelparkeringar i Stora Höga mycket angelägen.  
 
”Ökad färskvattenkapacitet” 
Förslaget att stärka tillgången på färskvatten bland annat genom samarbete med Kungälvs 
kommun noteras. Tjörns pågående arbete med strategisk VA-plan är även det inriktat mot säkring 
av vattenförsörjningen med hjälp av grannkommuner. För att berika pågående planeringsarbete 
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skulle Tjörns kommun ha nytta av att ta del av Stenungsunds eventuella bakomliggande 
resonemang kring alternativa strategier, tex avsaltningsanläggning, och varför de i så fall valts 
bort till förmån för föreslagen strategi. 
 
”Säkerställd god status/kvalitet i kustvatten, sjöar och vattendrag” 
Tjörns och Stenungsunds kommuner har ett gemensamt ansvar för att bidra till god 
vattenförvaltning inom havsområden längs kommungränsen. Tjörns kommun ser positivt på att 
vattenförvaltning lyfts som en delstrategi, och delar uppfattningen om att VA-sanering i 
kustnära bebyggelse och skydd av grunda havsområden är mycket angeläget. Dock saknas 
tydliga resonemang kring det faktum att Stenungsunds vattenförekomster löper särskild risk för 
kemisk belastning, då den petrokemiska industrin ligger i nära anslutning till havet. I samband 
med bearbetning av samrådshandlingen skulle texten kunna utvecklas avseende koppling till 
miljömålsarbete, vattendirektivet och miljökvalitetsnormerna. 
 
”Utvecklat friluftsliv och aktiv livsstil” 
Tjörns kommun uppskattar föreslagen inriktning mot utvecklat frislutsliv och aktiv livsstil. Tjörn 
och Stenungsund delar stora rekreativa värden kopplade till kustzonen, medan Stenungsunds 
”inre” naturområden kring Svartedalen erbjuder ett spektrum av frilufts- och naturupplevelser 
som Tjörn saknar. Föreslaget Naturum skulle kunna lyfta Svartedalen ytterligare som nationellt 
riksintresse för friluftslivet. Tjörns reflektioner kring utvecklad infrastruktur inom området är 
betydelsen av genomtänkt skyltning av vandrings- och cykelleder, planer för kontinuerlig och 
långsiktigt hållbar skötsel av dessa, samt anpassning av friluftslivet för olika 
funktionsvariationer. 
 
Samrådshandlingens inriktning mot att inte exploatera obebyggda delar av kustområdena är viktig 
för att bibehålla en attraktiv kustzon med hög tillgänglighet för friluftslivet. Tjörns kommun delar 
uppfattningen att utveckling av olika typer av kustleder vore positivt. Resonemang förs kring 
detta inom GR’s pågående mellankommunala kustzonsplanering, men skulle med fördel kunna 
konkretiseras i närmare samverkan mellan exempelvis STO-kommunerna. Ett framtida nät av 
leder för kajak, cykel, vandring och båt skulle skapa spännande och attraktiva möjligheter för 
delregionalt friluftsliv och turism. 
 
Kommentarer:  
Kommunen tackar för synpunkterna och beskrivning av förutsättningarna för Orusts kommun. 
Föreslagen placering av resecentrum kvarstår då den bedöms ha störst fördelar för 
centrumutvecklingen i Stenungsund och därmed gynnar utveckling av resandet bäst.  
 
Förslaget kvarstår att återöppna stationsläget i Jörlanda. 
 
Översiktsplanens förslagsdel kompletteras med resonemang från den mellankommunala 
kustzonsplaneringen.  
 
Översiktsplanen kompletteras med information om KUSTO- kommunernas (Kungälv, Uddevalla, 
Stenungsund, Tjörn och Orust) samverkan kring infrastrukturplanering i Bohusstråket. 
 
Översiktsplanen kompletteras med mer utvecklade resonemang kring klimatanpassning, 
skyddsåtgärder, riskhantering och skademinimering. 
 
Översiktsplanen kompletteras med fördjupad beskrivning av det regionala samverkansarbete som 
sker idag kring turism och besöksnäring inom ramen för ”Södra Bohuslän Turism” respektive ”Ett 
enat Bohuslän”. 
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Skyddszonerna kring industrin i Stenungssund förtydligas. 
 
Kommunen förtydligar sitt resonemang kring åtgärder för att minska bilresandet och öka andelen 
gång-, cykel- och kollektivtrafik.  
 
Genomförande av dubbelspårutbyggnaden utgår från ”Målbild 2035” och ”Västtågsutredningen”, 
vilket förtydligas i översiktsplanen. 
 
Åtgärdsvalsstudie för väg 160 är inte klar. 
 
Kommunen noterar behov av pendelparkering vid stationen i Stora Höga. 
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Politiska partier 

2018-05-02  Moderaterna 
 
Det gäller då strandskyddet som det bör finnas någon reservplan för om detta förändras eller 
avskaffas. 
 
Den förra ÖP beskrev 0-utsläpp vid utomplansbebyggelse som gav en effekt om byggförbud till 
hus som byggdes med egen avloppsanläggning och utan vilja eller möjlighet att samordna med 
annan befintlig avloppsanläggning. Det här är vi emot och vill ha valfrihet till byggnation. 
 
Viktigt också att värna om den skrivning som finns i bostadsförsörjningsprogrammet om att 
Stenungsund ska ha en viss spridd bebyggelse utomplans. Tacksam om detta är beaktat på ett 
tydligt sätt i utarbetandet i den nya ÖP. 
 
Undrar också om de punkter som fullmäktige tog från det arbete som beredningen arbetade fram. 
Bl.a. var en punkt att Stenungsön ska få tillbaks sina bryggor med små badhus/omklädningshus på 
från den tid som anses vara Stenungsöns storhetstid. 
 
Det var också fler punkter i arbetet som att SIF-planen ligger på ett område som är särskilt 
bevarandevärd och då förstår man att det var området innan det blev exploaterat av 
fotbollsplaner. 
 
Kommentarer: Arbetet med att revidera översiktsplanen sker i nära samarbete med 
kommunens beredning för miljö och fysisk planering (MFP). Justering av politiska 
ställningstaganden i översiktsplanen utgår från beslut och samlade bedömningar i beredningen. 
 
2018-05-04  Centerpartiet 
Centerpartiet vill att hela kommunen skall leva och utvecklas, att människor kan utvecklas och 
leva i hela kommunen. Tyvärr ligger väldigt mycket av utvecklingen i ÖP-förslaget i centralorten 
Stenungsund och de södra kommundelarna, Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda. Vi vill se fler 
satsningar på utveckling i övriga kommundelar också. 
 
Centerpartiet vill också undvika byggnation, både bostäder och verksamheter, på jordbruksmark. 
Den behöver vi för att odla den mat som vi skall producera och äta i närområdet. Den 
jordbruksmark som nu är uppodlad har tagit många generationer att ta fram till det den är idag. 
Det finns mycket annan mark som är mer lämplig för både bostäder och verksamhet i 
Stenungsunds kommun. 
 
De gula cirklarna på kartorna som markerar 1000 m gränsen från ett tänkt stationsläge skall tas 
bort, då man inte konsekvent sett till all kollektivtrafik utan valt ett specifikt läge att utgå ifrån. 
Dessa cirklar blir snabbt en begränsning när man letar nya lägen eller skall behandla ansökningar 
om utomplansbebyggelse. Vill man ha en avståndsangivelse på kartan finns det andra och bättre 
sätt att åskådliggöra detta. 
 
Vi vill också se en större och tydligare satsning på en tvärförbindelse mot E45 och 
Trestadsområdet i den norra kommundelen då detta skulle öka attraktionskraften i både Ucklum, 
Svenshögen och områdena däromkring. Detta tillsammans med en ev. bro över till Orust runt 
Kolhättanområdet skulle ge möjlighet till både in- och utpendling av arbetskraft och en möjlighet 
att bo kvar i kommunen. 
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Vi noterar också att kommunen tänker sig ett framtida järnvägsstopp i Jörlanda. Frågan är om 
Västtrafik är intresserad att lägga till ytterligare ett stopp i vår kommun eller om vi måste ta bort 
en befintlig hållplats. Centerpartiet har som ett absolut krav att ett ev. nytt tågstopp i Jörlanda 
inte får påverka de redan befintliga hållplatserna som finns idag. Detta för att säkerställa så att 
tågstoppen i Svenshögen bli kvar. 
 
Vad gäller planerna på Stora Askerön, eller rättare sagt bristen på planer, tycker Centerpartiet att 
vi åtminstone skall hålla kvar de planer som finns i den nuvarande ÖP. Där finns tre områden 
markerade som planlagd bostadsbebyggelse där man borde kunna tillåta förtätning av befintlig 
bebyggelse om vatten- och avloppsfrågorna kan lösas. 
Vad gäller VA-frågan borde kommunen aktivt arbeta tillsammans med grannkommunerna (Orust 
och Tjörn) som för tillfället planerar och utför utbyggnation av kommunalt VA till grannön, Lilla 
Askerön.  
 
Kommentarer: Arbetet med att revidera översiktsplanen sker i nära samarbete med kommunens 
beredning för miljö och fysisk planering (MFP). Justering av politiska ställningstaganden i 
översiktsplanen utgår från beslut och samlade bedömningar i beredningen. 
 
2018-05-04  Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna Stenungsunds krav på ny översiktsplan 2018-2019 
 
Övergripande 
Stenungsunds kommuns nya översiktsplan skall vara ett styrande dokument som tydligt fastslår 
var ny bebyggelse blir aktuell. Ingen kommuninvånare skall behöva oroa sig för oförutsedda 
byggprojekt vare sig i tätorten eller på landsbygden. Översiktsplanen skall respekteras. 
 
Översiktsplanen skall vara väl genomarbetad, uppfylla länsstyrelsens krav och bygga på 
medborgarnas önskemål, kommunens grönyteplan, VA- och trafikplan samt analys av 
Stenungsunds tätort.  
 
Översiktsplanen skall vara långsiktig och ha en helhetssyn gällande markanvändning samt 
arkitektur. Arkitekturen ska vara vacker och samstämd med de olika karaktärerna i de olika 
delarna av kommunen. 
 
De nationella miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen skall inkluderas i den fysiska 
planeringen. 
 
Barnperspektivet skall prioriteras och beaktas, särskilt viktigt i en barnrik kommun. Barnen skall 
vistas tryggt i det offentliga rummet i tätorten. Trafiken nära skolor skall minimeras. Plats för 
kultur, idrott och lek är viktigt. 
 
Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv skall genomsyra hela samhällsbygget. Kommunen skall 
i sin helhet vara trygg, lugn och fridfull. Stenungsund skall ses som en ostörd och fredad i en 
annars sönderstressad storstadsregion. 
 
Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice, 
rekreationsområden och fritidsaktiviteter skall eftersträvas vid planeringen av nya 
bostadsområden. 
 
Grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av 
stadsbilden (även i centrum) och stor hänsyn skall tas till biologisk mångfald, det lokala 
ekosystemet samt rekreation. 
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Närhet till natur, kulturmiljö och vatten skall bevaras. 
 
Expansionstakten avseende invånarantal skall inte överskrida 1 % i kommunen per år som helhet 
och översiktsplanen samt tidsplaner ska återspegla detta. 
 
Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån 
svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras. 
 
Kommunens natur- och kulturtillgångar tas tillvara på bästa sätt, invånarna kan känna stolthet 
över sin kommun. 
 
Centrum 
Utvecklingen av centrum skall vara genomtänkt och omsorgsfull. Pendlarparkeringar skall utökas 
och vara gratis för boende i kommunen. Byggnationstätheten skall vara sådan att plats ges för 
utökade parkeringsytor.   
 
Landsbygden 
Områden såsom Svartedalen, Furufjäll och Stenungsön bör bevaras, ny bebyggelse bör tillkomma 
annat än sådan som är ett behov för friluftslivet. 
 
Områden som Ucklum, Ödsmål, Spekeröd, Svenshögen, Jörlanda och Stora Höga hänvisar vi till 
stora delar av den kommande översiktsplanens strategi av bebyggelseutvecklingen. 
Vi är för bebyggelse på Stora Askerön, samt att kommunen skall främja för en bättre och tätare 
kollektivtrafik mellan Stora Askerön och Stenungsund. 
 
Utvecklingen av landsbygden ska vara försiktig och omsorgsfull. 
Landsbygdens karaktär och kulturarv skall bevaras. 
På landsbygden skall cykelvägar i möjligaste mån etableras så barn självständigt kan bege sig till 
aktiviteter och kompisar. 
 
Näringsliv 
Näringslivets behov av lokaler och mark skall tillgodoses i Centrum och våra orter. 
Behovet ska utredas i nära samarbete med näringslivet och hänsyn tas till slutsatserna. 
 
Skog- och jordbruk 
Skog- och jordbruk är av nationellt intresse, Miljöbalken 3 kap 4 §. 
Åker och skogsmark skall inte tas i anspråk för bebyggelse med undantag av då ett väsentligt 
samhällsintresses behov av mark inte kan tillgodoses på annat vis. 
Mat, skogs- och industriproduktion skall gynnas inom kommunen. 
 
Infrastruktur 
Kommunen ska ha ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Detta för att ge närhet till natur och 
vatten. Men även för att underlätta arbetspendling. 
 
Hav och sjö 
Nuvarande mark och stränder kring hav och sjöar bör bevaras mot exploatering. 
Kommunala badplatser skall vara lättillgängliga med goda möjligheter till parkering och skall 
underhållas kontinuerligt. 
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Kommentarer: Arbetet med att revidera översiktsplanen sker i nära samarbete med kommunens 
beredning för miljö och fysisk planering (MFP). Justering av politiska ställningstaganden i 
översiktsplanen utgår från beslut och samlade bedömningar i beredningen. 
 
2018-05-07 Stenungsunds Arbetarkommun 
 
Ett enigt medlemsmöte ställer sig bakom beredningens förslag till ändringar i 
samrådsmaterialet med undantag av: 
 
 
Karta 1, s 39 (del 1) Stenungsund:  skyddslinje mot industrin. Mötet var enigt om att tills 
annat beslutas i KF, skall säkerhetslinjen mot industrin följa den gräns som finns noterad i 
tidigare ÖP. 
 
Sid 8 (del 3), under rubriken "Kemiskt centrum", där förekommer en del namnfel. lnovyn 
byggdes och startades under andra halvan av sextiotalet som Fosfatbolaget. Borealis Polyeten 
byggdes och startades under samma tid som Unifos. Detta var ett nybildat företag med Union 
Carbide och Fosfatbolaget som ägare. 
 
Kommentarer: Arbetet med att revidera översiktsplanen sker i nära samarbete med kommunens 
beredning för miljö och fysisk planering (MFP). Justering av politiska ställningstaganden i 
översiktsplanen utgår från beslut och samlade bedömningar i beredningen. 
 
Skyddslinje och säkerhetslinje mot industrin utgår från ÖP-06 med kompletteringar enligt  
”Riktlinjer för utredningsområde i ÖP -06”, antagna i Kommunfullmäktige 2010-12-13. 
 
Namnen justeras enligt kommentar. 
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Företag, föreningar, intresseorganisationer 

2018-04-25 Perstorp Oxo 
 
Planskilda korsningar 
Perstorp Oxo är mycket positiva till planskild korsning vid Industrivägen-Uddevallavägen, och 
Perstorp anser att denna planskilda korsning bör ha högsta prioritet bland de föreslagna 
planskilda korsningarna, på grund av säkerhetsaspekten – den att risken minskar för 
räddningstjänsten att begränsas av järnvägsövergången vid utryckning västerut. Perstorp vill också 
påminna om att en planskild korsning vid denna nod bör ha en utformning som möjliggör 
transporter med mycket långa lastbilsekipage, det är framförallt svängradien som kan vara 
begränsande. Perstorp bidrar gärna med data för svängradie vid förfrågan. 
 
Ny trafikplats samt förbättringar för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik 
Perstorp ser fram emot samarbete för att få denna nya trafikplats, norr om Stripplekärr, till stånd. 
Perstorp vill också betona vikten av nya gång- och cykelbanor från Jordhammar upp till Sanden 
(Perstorps industriområde) samt längs med den väg från E6 som kommer få tätare trafik. Dessa 
gång- och cykelbanor skulle, i kombination med de förtätade kollektivtrafikförbindelserna med 
Göteborg och Stenungsunds centralort, ge Perstorps anställda bättre möjlighet att ta sig till jobbet 
på ett säkrare, smidigare och mer miljövänligt sätt. Rimlig transporttid med kollektivtrafik från 
Göteborg gör dessutom Perstorp attraktivt för en större marknad jobbsökande, vilket på sikt även 
gynnar kommunen. 
 
Kommentarer: 
Kommunen arbetar vidare med prioritering av de planskilda korsningar som föreslås och 
uppskattar informationen från Perstorp Oxo. 
 
Kommunen tar till sig av information om behovet av förbättrad cykel- och kollektivtrafik och 
förtydligar detta som en konkurrensfaktor för företag i Stenungsunds kommun. 
 
 
2018-05-02 Stenungsunds naturskyddsförening 
Föreningen anser att följande frågeställningar behöver poängteras i ÖPn: 
 
Närrekreation och tätortsnära natur 
Naturområdena har stor betydelse för människors och djurs välbefinnande. I planen skriver man 
också att ”det är särskilt angeläget att bevara och utveckla och tillgängliggöra de grönområden 
som finns i anslutning till tätorten.” Särskilt stor betydelse har de tätortsnära grönområdena. 
Bevara den tätortsnära naturen! Det finns ett stort värde i att behålla den tätortsnära naturen 
som det skall vara promenadavstånd till. Man skall inte behöva ta bilen.  
 
Vi vill därför uppmana till att ytterligare förtätning av bebyggelsen i tätorten inte sker på grönytor 
eller parkmark liksom att bergknallar och ”impediment”, som kan ge luft mellan bostadsområden, 
sparas. 
 
När det gäller det mest tätortsnära naturområdet, Mariagården, så behandlas inte detta unika 
kultur- och naturområde i någon större omfattning i planen. Mariagården är centrum i en 
kulturpark med höga kulturvärden. Området har även karaktären av naturpark; en mängd 
fågelarter, en rik flora av växter och träd, en liten naturstig och inte minst Stenunge å med 
rinnande vatten skapar en fin känsla av natur. Kommunen har nu i denna ÖP chansen att utveckla 
Mariagården även som naturpark! Det som behövs är att man avsätter marken som naturpark, att 
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man försiktigt rensar upp bland träd och grenar, att man ökar tillgängligheten genom att rusta 
upp befintliga vägar och stigar och att man skyltar ordentligt! En insändare från vår vice 
ordförande gällande denna angelägna fråga finns bifogad som appendix till denna skrivelse. 

 
Sammanhängande vandringsstråk 
Kommunen har en fantastiskt fin kustlinje i väster! Kommunen borde underlätta för folk att ta sig 
ut och njuta av fjordarna, strandängarna och klipporna! Detta är friskvård i dess bästa former! 
Därför borde kommunen ta fram sammanhängande vandringsstråk, dels längs strandlinjen från 
Stenungsunds tätort söderut via Strandnorum, spång över bl.a. Norumsbäcken så man kan ta sig 
fram torrskodd, Norums holme, Strandkärr, Stora Höga, Jörlanda till Timmervik. Och dels från 
Stenungsunds tätort norrut förbi petrokemin via Jordhammarsviken, Grönvik, Tegelviken, 
Kolhättan, Aspetången, Hällesdalen till Grötån. Vandringsstråk, motionsslingor och leder behöver 
dessutom underhållas och skyltas i större omfattning än vad som är fallet idag. 
 
Sammanhängande cykelstråk 
Det behövs genomtänkta sammanhängande cykelvägar i alla områden i kommunen. Det saknas 
cykelstråk som binder ihop Spekeröd och Ucklum, Ucklum – Stenungsund samt Svenshögen - 
Stenungsund. 
 
Marinor för småbåtar 
Hur ska man kunna öka antalet båtplatser utan att miljön tar skada? Detta är speciellt viktigt 
eftersom Stenungsunds kommun profilerar sig genom sitt läge vid havet. T.ex. skulle kommunen 
kunna anlägga ramper för att båtägare bara skulle behöva ha sina båtar (ej båtar med köl) i sjön 
när de använder dem. Detta minskar läckage av gifter från bottenfärger till havet. Föreningen har 
noterat att Stenungsunds kommun ger bidrag till att ta bort gammal giftig båtbottenfärg och måla 
på ny giftfri. När nya marinor anläggs måste stor hänsyn tas så att marinor byggs på ett sådant 
sätt att befintligt ålgräs bevaras. 

 
Hållbart byggande 
I ÖP skrivs det mycket om hållbarhet. När det gäller ekologisk hållbarhet så skall hållbart 
byggande poängteras. Med ekologiskt byggande menas bl.a. att husen skall byggas för att 
minimera det ekologiska fotavtrycket avseende byggmaterial, resursanvändning när det gäller 
energi och vatten mm. Här kan man också räkna in möjlighet till egen eller gemensamhetsodling i 
anslutning till planerade bostadsområden. Det bör framgå av översiktsplanen att kommunen ser 
positivt på bostadsområden som planeras med en sådan klimat- och miljöambition. Det handlar 
om egen solenergi, som kan lagras i form av exempelvis saltbatterier för användning av elenergi 
under kallare månader (försök om detta pågår t.ex. i Västerås kommun) och kretsavlopp där man 
på olika sätt kan ta vara på eget avlopps- och spillvatten. Ett bra sätt att spara på 
färskvattentillgången och att minska det kommunala reningsverkets kapacitet. Självklart skall 
husen byggas på ett energisnålt sätt och helst av trä eftersom sådana hus fungerar som en 
koldioxid sänka. Det här sättet att bygga och tänka kan också omfatta flerfamiljs- och höghus. I 
många städer provar man nu på en form för hyresgäster att de redan tidigt i planeringen 
involveras i hur huset byggs och det skall förvaltas och skötas på ett miljö- och klimatvänligt sätt. 
Enbart positiva resultat har kunnat mätas. Man ser också att gemenskapen ökar och 
skadegörelsen minskar i hus som förvaltas på detta sätt. 

 
Kommentarer: 
Beskrivning av behovet av närrekreation utvecklas generellt i översiktsplanen och för varje 
utbyggnadsområde beskrivs närliggande naturvårdsområden som är viktiga att ta hänsyn till. 
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Mariagården ligger inom skyddsområde för industrin vilket gör att det inte är lämpligt att utveckla 
området ytterligare för närrekreation utöver de stigar mm som redan finns. Lämplig utveckling av 
området finns beskrivet i ”Riktlinjer för verksamhet i Stenunge by” beslutad av Kommunstyrelsen 
2011-05-30. 
 
Behovet av att skapa sammanhängande vandrings- och cykelstråk förtydligas. 
 
Kommunen har i dagsläget inga planer på att anlägga nya småbåtshamnar. 
 
Hållbart byggande ser kommunen positivt på, detta regleras dock inte i översiktsplanen. 
 
2018-04-27 LRF, Stenungsunds kommungrupp 
Remissvar avseende Stenungsunds kommuns översiktsplan. 
Allt kursiverat i denna text, är texter hämtade direkt ur ÖP. 
 
Bebyggelse på produktiv skogbruks- och jordbruksmark 
Vi gläds åt det ställningstagande beträffande bebyggelse på produktiv skogs- och jordbruksmark 
som presenteras i översiktsplanen. På sid 29 i ÖP del 1 kan vi läsa: ”Kommunens uppfattning är att 
produktiv jordbruksmark så långt som möjligt skall värnas som en samhällsresurs inför framtiden. 
Jordbruksmarken föreslås därför i huvudsak förbli oexploaterad, med undantag för ett begränsat 
intrång……” Längre ned på samma sida kan vi också läsa: ”….skogsnäringen ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra för skogsbruket.” 
 
Vi har inte tagit del av ställningstagande i denna fråga från tidigare översiktsplaner, men vi finner 
det troligt att inställningen varit i stora drag det samma. Vi vill här framhålla att sedan 1981 har 
åkerarealen i vår kommun minskat med 825 hektar, och betesarealen har minskat med 166 hektar 
sedan år 2003. (siffror hämtade från Jordbruksverket) 
 
Trenden är tydlig! Åkerarealer och betesarealer minskar snabbt! Det finns en mängd skäl till att 
detta bör motverkas, så som öppna landskap, biologisk mångfald och kontroll på att 
livsmedelsproduktionen följer de lagar och krav vi har. (För kommunen ställer väl samma krav på 
det vi i den offentliga upphandlingen konsumerar, som på hur produktionen enligt lag ska 
bedrivas???) 
 
Ett annat argument som tyvärr blir alltmer viktigt i en orolig värld är vikten av en inhemsk stark 
livsmedelsproduktion, för att på bästa sätt stå bättre rustade vid en eventuellt kommande kris. 
Idag är ca 50% av vår livsmedelskonsumtion importerad. (Där produktionen således inte följer 
samma stränga djurskyddslagar och stränga kontroll i livmedelsproduktionen, som svensk 
produktion gör.) 
 
Förslag / Åtgärd  
Vid bebyggelse på landsbygd, anser vi att mindre produktiva områden ska användas i första hand. 
I Stenungsunds kommun finns mängder av bergsryggar som enbart klassas som impediment. 
Dessa områden är givetvis lite dyrare att bebygga, men ger å andra sidan vackrare bebyggelse, 
som smälter in i miljön samtidigt som långsiktig hållbarhet av samhällsresursen (jord och 
skogsbruksmark) inte äventyras. 
 
Dessutom är Stenungsund tack vare sin kustnärhet en kommun med områden av 
sommarstugebebyggelse. Här bör kommunen vara tillmötesgående, så att möjlighet ges att bygga 
till och renovera så att möjlighet till åretruntboende skapas.  
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Trender i samhället 
I ÖP del 1, sid 15 kan man läsa att kommunens ambition är att vara lyhörd gentemot långsiktiga 
trendriktningar. I detta sammanhang finns ett flertal trender som är tydliga för oss, och som vi 
gärna vill göra er uppmärksamma på: 
 
Vi ser trenden att många vill ”bo på landet”. Knappt 50% vill bo ”nära naturen” enligt en 
undersökning gjord av Lantmäteriet. Vi bedömer denna siffra högst trolig, där ”nära naturen” 
givetvis är en definitionsfråga med individuellt tolkningsföreträde. Vår bedömning är också att de 
som vill ”bo på landet” är väl medvetna om att ett sådan val innebär mindre tät trafikerad 
kollektivtrafik, längre till livsmedelsaffärer, skolor, vårdcentraler mm mm. ÖP del1 sid 22 läser vi 
om föreslagna ”huvudstrategier”. I detta stycke kan vi bla läsa att: 
”-Huvuddelen av bebyggelsen föreslås ske i anslutning till befintliga orter där goda förutsättningar 
för kollektivtrafik finns. 
-Vara restriktiva när det gäller nya exploateringar som inte har direkt koppling till befintliga 
orter.”  
 
När människor söker bygglov för att få lov att bygga i nya oexploaterade områden finns det en 
mängd praktiska svårigheter och kostnader, det är vi helt införstådda i, men att i sina 
huvudstrategier anamma en idé om att vara generellt restriktiv känns oerhört stelbent och här ser 
vi en tydlig risk för begränsning av den spridda bebyggelsen. 
 
I ÖP del 1 sid 32 kan vi läsa att kommunens målsättning innebär att: 
”-restriktivitet ska gälla för utbyggnad i områden som inte har en hållbar avloppslösning, och där 
kommunalt avlopp inte är prioriterat att byggas ut.”   
Vi ser en trend att kommunens bedömning ofta är att hållbar avloppslösning är det samma som 
kommunalt avlopp, och att det många gånger upplevs svårt att få egna privata reningsverk 
godkända. Självklart ska vi ställa höga krav på hållbara avloppslösningar även på landsbygden, 
men det kan inte vara liktydigt med stora svårigheter att godkänna privata reningsverk, så länge 
dessa uppfyller samma krav. 
 
I ÖP del 1, sid 30 kan man läsa; ”En grundläggande utgångspunkt för den nya översiktsplanen är 
att kommunen vill skydda värdefulla naturmiljöer”. Emellanåt upplever vi att skyddsvärda 
områden övertolkas, och att det ofta gör att byggprocesser, försenas och fördyras. Vi har egna 
erfarenheter av att närstående fått avslag vid förhandsbesked till bygglov med motiveringen 
”värdefull lövskog”. (?!?) Detta överklagades och godkändes senare, men märkligt att förklara ett 
värdefullt naturvärde med så generella termer 
 
Vår ståndpunkt 
Vi ser att mycket i denna ÖP kan komma att försvåra för de som vill bygga och ”bo på landet” 
 
En annan trend vi ser är att vi i framtiden kommer ha mycket större behov av klimatsmart 
biobränsle. Idag är 80% av fordonsbränslet fossilt, de flesta som försöker sig på att sia om 
framtidens samhälle är överens om att transporterna måste ske på ett hållbarare sätt. Vår 
övertygelse är att biobränsle kommer vara en viktig del i utvecklandet av ett hållbarare samhälle. 
Det är därför viktigt att bryta trenden att jordbruksmark och betesmark minskar, samt att även 
fortsättningsvis vara rädd om produktiv skogsmark.  
 
Vår ståndpunkt 
Vi ser att i denna ÖP har man många vackra formuleringar om restriktivitet vad gäller användning 
av jordbruks- och skogsbruksmark. Samtidigt är det för oss tydligt att den långsiktiga trenden visar 
en helt annan bild. 
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Ytterligare en trend vi ser är att i framtiden kommer större krav ställas på säkra och hållbara 
lösningar. I detta sammanhang ställer vi oss positiva till att man nu planerar för att kunna 
vattenförsörja kommunen i samarbete med Kungälv. Detta gör ju givetvis att tillförlitligheten 
ökar, och möjlighet för underhåll förbättras. 
 
En annan del i säkra långsiktiga lösningar är att all kabel på sikt bör markförläggas i modern 
infrastruktur. Vi har bla en planerad utbyggnad på ledningsgatan mellan Kläpp och Stora Höga. 
Här bör vi givetvis ta tillfället i akt att nedmontera det gamla (delar av ledningen sattes upp för ca 
70 år sedan) och markförlägga utefter Göteborgsvägen – Ucklumvägen och därefter E6:an. Detta 
för att göra elförsörjningen säkrare (att sabotera luftburen el är oerhört enkelt, dessutom 
förväntas stormarna komma oftare och bli hårdare) samtidigt som skogsmark återställs till sitt 
ursprung och ger möjlighet till rekreation. 
 
Ytterligare en del i att bygga det hållbara samhället är den fiberutbyggnad som nu pågår på flera 
platser i kommunen. Här är det viktigt att hela kommunen får del av detta nätverk, för att 
möjliggöra effektiv och miljösmart kommunikation för företag och privatpersoner i hela 
kommunen. 
 
Vår ståndpunkt:  
Se alla investeringar i förhållande till investeringens livslängd. Ofta blir det något dyrare att 
investera i den smartaste, säkraste, hållbaraste lösningen, men det blir alltid dyrare i längden att 
prioritera fel från början!! 
 
Övrigt: I ÖP del 1, sid 48 kan vi läsa: 
”Härutöver understryks vikten av ett så långt möjligt bibehållet öppet, småskaligt odlingslandskap 
och därmed förutsättningar för biologisk produktion och lokal livsmedelsproduktion. Dock äger 
kommunen inte till fullo frågan vad gäller mark som inte är i kommunens ägo, vilket medför risk 
för igenväxning av den öppna marken.” 
 
Vår ståndpunkt: 
Givetvis äger inte kommunen denna fråga. Det kommunen kan göra är ju givetvis att verka för 
goda förutsättningar för dem som vill utveckla företag med småskalig och lokal 
livsmedelsproduktion. Däremot äger kommunen mark som ligger under kommande 
industribebyggelse områden som (vad vi vet) inte kommer bebyggas inom snar framtid som just 
nu ej brukas, dvs dessa områden växer igen.  Detta ger oss en tydlig signal om att kommunen inte 
är så intresserad av frågan, som de ibland framhåller. (Eller vet inte högerhanden vad 
vänsterhanden gör i kommunhuset??)  
 
Avslutning:  
I ÖP del 2 sid 22 kan vi läsa: ”De ekonomiska förutsättningarna för lönsamhet inom jordbruket 
innebär idag att stora sammanhängande arealer krävs vilket medför att mindre åkerarealer och 
beteshagar riskerar att växa igen. Denna utveckling speglas av den minskning av antalet 
jordbruksföretag som skett under senare år”. 
 
Detta synsätt är att förklara jordbrukets förutsättningar väl enkelt för sig. Det är givetvis delvis en 
effektivitetsfråga, och ofta lönsamt med stora sammanhängande åkerarealer. Men en del 
livsmedelsföretag (så som bär och grönsaksodlare) behöver inte särskilt stora arealer. Lönsamhet 
är grunden i allt företagande, men att enbart förklara jordbrukets dåliga lönsamhet, med brist på 
stora sammanhängande arealer håller inte.  
 
Ytterligare en trend som är tydlig är att vi blir fler och fler, både på jordklotet, i landet och i 
kommunen. 
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Vår ståndpunkt 
Behovet av livsmedel och biobränsle kommer att öka. Vår kommun som ligger ”storstadsnära” 
men ändå på landsbygden, är långt ifrån självförsörjande på de livsmedel som vi skulle kunna 
producera i kommunen. Det borde vi kunna vara! Och kanske bör detta vara en målsättning i 
nästa ÖP!!! 
 
Har vi ett aktivt jord- och skogsbruk ”får vi på köpet”: 

• Öppet landskap. 
• Kontroll över livsmedelskedjan hela vägen från jord till bord. 
• Biologisk mångfald, mångfalden leder till stabilitet i naturen. 
• Tillgång till biobränsle och biologiskt byggmaterial som kommer bli allt viktigare i 

utvecklandet av ett hållbarare samhälle. 
• Står bättre rustade vid en ev krissituation, då import av livsmedel ej fungerar. 
• Lönsamma företagare / arbetstillfällen i kommunen. 

 
Kommentarer: 
Kommunen instämmer i kommentaren om hantering av jordbruksmark och förtydligar detta i 
översiktsplanen. Lokalisering av nya bebyggelseområden sker dock även utifrån närhet till service 
och kollektivtrafik, vilket ibland ställs mot ambitionen att inte bygga på jordbruksmark. 
 
Kommunens hållning är att ny bebyggelse i första hand ska ske i anslutning till befintliga orter 
med service och kollektivtrafik.  
 
Beskrivning av användning och skötsel av mark för jord- och skogsbruk ses över. 
 
2018-04-27  Hällmarkens Ekonomiska Förening  
Vi önskar utöka omvandlingsområdet för bostäder enligt de inringade områdena på bifogad 
karta. 
 
Utökningen gäller: 
1.  Område Sågen 1:1 (ladan med omgivning) 
2.  Område Sågen 1:47 (skogen) 
 
Kommentarer:  
Delar av Sågen 1:1 ingår i utpekat omvandlingsområde på kartan för Svenshögen. Ytterligare 
bebyggelse i skogen öster om befintlig bebyggelse på Sågen 1:47 är däremot inte aktuellt. 
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Kommunala nämnder och bolag m.m 

2018-04-24 Mark och exploatering 
Verksamheten Mark Exploatering har inget att erinra på samrådshandlingarna för ny 
översiktsplan. 
 
Kommentarer: 
Yttrandet noteras. 
 
20180502 Bygg 
Verksamheten Bygglov har inget att erinra på samrådshandlingarna för ny översiktsplan. 
 
Kommentarer: 
Yttrandet noteras. 
 
2018-05-02 Miljö Hälsoskydd 
Verksamheten Miljö Hälsoskydd ha fått möjligheten att yttra sig över kommunens kommande 
översiktsplan. Planen består av tre delar:  

• Del ett innehåller kommunens politiska vilja, rekommendationer för detaljplanering och 
hantering av förhandsbesked/bygglov, riksintressen. 

• Del två är en hållbarhetsbedömning och innehåller miljö, -sociala, och ekonomiska 
konsekvenser. 

• Det tre beskriver vilka förutsättningar kommunen har i form av lagar, styrdokument, 
förordningar, förklarande begrepp inom översiktsplanering och kommunens historiska 
utveckling. 

Verksamhetens fokus har legat på del tre. 
 
Övergripande 
Uppdelningen av översiktsplanen i tre delar gör dokumentet mindre tungt att läsa. Men för att 
lättare förstå hur de olika delarna hänger ihop och var det går att hitta vad, behövs en tydlig 
hänvisning mellan de olika avsnitten/delarna. 
 
En genomgående upplevelse ur miljösynpunkt är att olika miljöproblem eller miljömål konstateras 
men det framgår inte hur eller att kommunen faktiskt planerar något arbete för att åtgärda dem. 
Det hänvisas ofta till fortsatt arbete och vidare bedömningar som görs i detaljplanskedet, vilket i 
många fall är korrekt. Men de större miljöfrågorna behöver arbetas in i planen på en djupare nivå. 
 
De färger som valts i kartorna för att skilja olika områden åt är oftast rött och grönt vilket är de 
färger som färgblinda har svårast att hålla isär. Detta är möjligen något att ta i beaktande. 
 
Del 1 – förslag 
Spillvatten sid 32: I sista tycket under spillvatten står det att; nya bostäder ska i första hand 
lokaliseras så att samordning med befintliga anläggningar kan ske om de inte kan anslutas till 
kommunalt avlopp. Men detta är inget kommunen kan styra över. Om invånarna inte vill 
samordna sig finns ingen lagstiftning som säger att kommunen kan kräva det. 
 
Avfall sid 33: Avfallsdelen i del 1 känns lite kort. En utveckling av eventuella ”planer/ 
utvecklingsområden” inom avfallsområdet hade varit intressant. 
 
Energi sid 33: I en översiktsplan ska det framgå på vilket sätt kommunen bidrar till att klara de 
nationella, regionala och kommunala energi- och klimatmålen för år 2020 och 2050. Vad gäller 
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transporterna så är förutsättningarna och problematiken i kommunen ganska väl belysta i 
förslaget till översiktsplan, men det saknas en beskrivning av hur kommunens energiproduktion, 
distribution och fördelningen av de energislag som används, ser ut. 
 
Nuvarande energitext väcker en del frågor, så som varför enbart en begränsad del av industrins 
spillvärme används till fjärrvärme. Beror det på att resterande spillvärme har en låg energikvalitet 
eller beror det på att fjärrvärmenätet inte är tillräckligt utbyggt? Ska ingen satsning på att utöka 
detta göras? Vilken potential finns det för utbyggnad av förnybar energi över lag i kommunen? 
Planen tar upp att det finns en antagen vindbruksplan men säger ingenting om eventuella 
satsningar på solcellsparker eller biogasanläggningar. 
 
Då Stenungsund har en energikrävande industri behöver detta område belysas kraftigare. I 
nuläget är energiförsörjningen sårbar eftersom mycket lite egen energi produceras i kommunen. 
Att det finns ett reservkraftverk är något som nämns på en rad i del 3, men ingenting om dess 
potential eller det faktum att det rör sig om ett oljekraftverk. Det är av särskild vikt att utveckla 
detta då industriområdet i Stenungsund utgör ett riksintresse för kraftvärme. 
 
Det hade även varit önskvärt med en utvecklande text vad gäller gasförsörjningen samt en karta 
som visar hur gasledningen går. 
 
I dagsläget saknar kommunen en gällande energi- och klimatstrategi. Kopplingen mellan 
översiktsplanen och den kommande energi- och klimatstrategin är av stor vikt. Översiktsplanen 
sätter grunden för hur energi- och klimatstrategin ska utformas och ger därmed förutsättningarna 
för kommunens utveckling vad gäller hållbar energiproduktion och distribution. 
 
Energi sid 33: Det framstår som om det är hela Stenungsunds kommun som får fjärrvärme via 
industrins spillvärme och inte enbart Stenungsunds tätort. I andra stycket gås effektbehov och 
tillskottsenergi igenom. Här är det oklart om det är kommunen som helhet eller den kommunala 
sektorn som menas.  
 
Del 2 - hållbarhetsbedömning 
Icke teknisk sammanfattning sid 16–17: Tabellen som redogör resultatet av miljöbedömningen för 
översiktsplanen behöver förtydligas och utvecklas. Det går för nuvarande inte att förstå hur och 
vad som ligger bakom bedömningarna och inte heller alltid vad bedömningen faktiskt betyder. Att 
denna tabell är en sammanfattning av de bedömningar som gjorts inom de olika områdena i 
resten av dokumentet behöver framgå. 
 
Metod sid 18: I första stycket i metoden beskrivs var miljökonsekvensbeskrivningens fokus har 
lagts. Exempelvis att fokus har lagts på de rekommenderade åtgärderna. En beskrivning av vilka 
de rekommenderade åtgärderna är och varifrån de kommer saknas. Likaså skulle en beskrivning 
av hur det framkommit vilka effekter som bedöms vara långvariga, permanenta eller kortvariga. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark sid 22: Förklaring om hur hänsyn tas till brukningsvärd 
jordbruksmark enligt MB 3 kap:4 § beskrivs. Men en förklaring med hur kommunen definierat 
brukningsvärd jordbruksmark saknas. 
 
Strandskydd sid 27: Kommentaren om att kommunen överklagat beslutet om utökat strandskydd 
känns märkligt att ha med i en översiktsplan. I dagsläget är det, det utökade strandskyddet som 
gäller och det som kommunen har att förhålla sig till. Om denna kommentar av någon anledning 
måste finnas med bör den ligga med som en not och inte i själva texten. 
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Värdefulla ämnen eller mineraler i mark och vatten sid 30: I texten står det: ”I de fall då 
täktverksamheten gäller berg eller grus som endast avses användas för markinnehavarens behov 
(husbehovstäkt) krävs endast en anmälan till länsstyrelsen.” Detta är fel, anmälan görs till den 
kommunala nämnden (alltså i Stenungsund till Miljö Hälsoskydd). 
 
Var kommer kommentaren om att ”Stenungsund är den väsentligaste grusförsörjningskommunen 
i före detta Göteborgs och Bohuslän län” ifrån? Om den informationen är hämtad ur rapporten 
från 1997 så finns det i så fall en senare rapport från 2003. Men i den rapporten är Stenungsund 
inte störst, utan det är Lilla Edet. 
 
I avsnittet om berg står det att ”Behovet av krossmaterial för byggnadsändamål i Stenungsund 
tillgodoses huvudsakligen genom befintlig bergtäkt i Stora Gategård”. Detta är inte helt korrekt då 
det finns en bergtäkt i Sköllunga som väntar på svar på sin tillståndsansökan. Så troligtvis blir det 
en fortsatt bergtäkt där. 
 
Ett förtydligande av nedanstående textavsnitt behövs. I dagsläget är det inte möjligt att förstå vad 
som menas. ”Inga nya täkter föreslås i översiktsplanen. Förutsatt att stor restriktivitet vidtas vad 
gäller tillstånd till nya sådana (länsstyrelsen) bedöms ett genomförande av intentionerna i 
översiktsplanen inte medföra betydande miljöpåverkan genom skada på det allmänna intresset. 
För kommunens vattentäkt Stora Hällungen finns skyddsföreskrifter. Arbete pågår i syfte att 
eventuellt utöka skyddsområdet.” 
 
Hållbar utveckling sid 6: I första stycket beskrivs vad hållbar utveckling innebär och att den vilar på 
tre hörnstenar. Längre ner i texten radas de tre dimensionerna för hållbar utveckling upp. Tre 
dimensioner är mer brukligt uttryck för att beskriva hållbar utveckling. 
 
Rubriksättning sid 20, 35 och 36: Rubrikerna på dessa kapitel är svåra att förstå. Skriv gärna 
istället vad exempelvis 3:e kapitlet i miljöbalken tar upp. 
 
Källhänvisning: Saknar en tydlig källhänvisning genomgående i dokumentet. Till exempel första 
stycket på sid 22 skulle en hänvisning till MB 3 kap:4 § göras. I rubriksättningen hänvisas till hela 
kapitel 3 men det känns lite för omfattande för att vara en tydlig källhänvisning. 
 
Del 3 - förutsättningar 
Jordbruk sid 22: I stycke två står ”Kommunens större sammanhängande jordbruksområden av 
betydelse…” stryk av betydelse då det är ett gammalt begrepp som hängt med från tidigare syn på 
jordbruk. 
 
Ett tillägg till texten i slutet på stycke 3 är önskvärt. Se nedan kursiv text.  
”…hålla det småskaliga jordbrukslandskapet öppet. De små äldre jordbruksfastigheterna är många 
och fyller en viktig funktion, så som boende med hobbyverksamheter, där många gör en stor ideell 
insats för kulturmiljön. Det småskaliga lantbruket har stor betydelse för människors hälsa och 
biologisk mångfald och bidrar därmed med många ekosystemtjänster, alltså ger stor nytta för oss 
människor. Exempel på ekosystemtjänster är rekreation, möjlighet att ha egna 
husdjur/lantbruksdjur, länk till historien, bevara landskapsbilden med öppna landskap, 
småskalighet och myllrande växt- och djurliv vilket också har stor betydelse det storskaliga 
jordbruket som är beroende av exempelvis pollinerande insekter. Möjlighet till egen 
livsmedelsproduktion, att ha en reserv för annan livsmedelsproduktion, utveckling av turism är 
andra tjänster som småskaligt jordbrukslandskap bidrar med.  
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”År 2013 fanns 181 jordbruksföretag registrerade i Stenungsunds kommun, vilket är en relativt 
stabil nivå sedan 2003 enligt SCB:s statistik.” Det bör läggas till att Det finns många smågårdar 
som drivs helt som hobbyverksamhet utan att vara registrerat som företag.  
 
För att söka EU-stöd i dag krävs att gården har minst 4 hektar jordbruksmark som på något sätt 
brukas. 
 
Skogsbruk sid 23: Avsnittet om skogsbruk känns tunt. Saknar information om exempelvis hur 
mycket skog som kommunen har, hur den sköts och vika planer, visioner och 
utvecklingsmöjligheter som ses inom området. 
 
Täktverksamhet sid 23: I avsnittet om naturgrus hänvisas det till siffror från 1988, vilket känns lite 
gammalt. Nedan tabell är möjligen ett alternativ att titta på istället.  
 

 
Mängden naturgrus, i ton, som det finns tillstånd att bryta och kvarvarande mängder i ton 
(inom tillstånden) i de täkter som finns i Göteborgsregionens kommuner. Uppgifterna är från 
2002-05-14 och har kompletterats med senare givet tillstånd för uttag av 599 997 ton i Gråbo; 
tillståndet är överklagat. (Källa: Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län). 
 
Den ytterligare mängd naturgrus som det i dagsläget uppskattas att det finns möjlighet att ta ut 
ligger på omkring två miljoner ton. 
 
Kommentaren att ”Stenungsund är den största grusförsörjningskommunen 
i före detta Göteborgs och Bohus län ”bör ändras till att ”Stenungsunds kommun är en av de 
största grusförsörjningskommunerna i GR-området”. 
 
Ska informationen att, naturgrus är ett omdiskuterat ämne att använda eftersom det är en ändlig 
resurs, stå både i del 2 sid 30 och i del 3? 
 
Under rubriken ”Berg” står följande: 
”Förlängda tillstånd för dessa täkter innebär att man tillgodoser behovet av 
materialförsörjning gällande krossmaterial i Stenungsunds kommun för viss tid framöver.” Detta 
är inte helt korrekt då det tillgodoser ett betydligt större område än Stenungsund. Sen är frågan 
vad som menas med viss tid framöver? 
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Naturvård, karta sid 28: Hade varit önskvärt att lagren för Natura 2000 områdena samt 
biotopskydden tänds. 
 
Strandskydd sid 29: Hänvisning ska göras till MB 7 kap §§ 13-18. 
 
Texten om överklagande av det utvidgade strandskyddet blir märklig att ha i en översiktsplan och 
bör därför tas bort, inte minst mot bakgrund av att det inte finns några särskilda utsikter för att 
överklagan kommer hörsammas av regeringen. Första stycket skulle därför kunna kompletteras 
med informationen om att "Längs större delen av Bohuskusten gäller dock utökat strandskydd om 
300 meter. Den exakta strandskyddsgränsen för varje kuststräcka finns i Kartportalen via 
kommunens hemsida.” Vi skulle också vilja föreslå en kompletterande text för att förtydliga vad 
som gäller och vem som ansvarar för vad: 
 
I strandskyddat område är det förbjudet att bygga eller ändra anläggningar och byggnader, ändra 
användning på förråd till att bo i, utöka din privata zon, gräva eller förbereda byggnationer. 
Dispens är ett måste för att få bygga, ändra, uppföra anläggningar och göra större åtgärder. 
Ansökan görs oftast till kommunen. Ligger fastigheten inom naturreservat vänder man sig istället 
till Länsstyrelsen 
 
Det anpassade strandskyddet från 2014 gäller från första dagen 1 dec 2014 tills något nytt beslut 
kommer. Att tidigare ledande politiker i kommunledningen lämnade in en överklagan (som ännu 
inte avgjorts) innebär sannolikt ingenting för en ändring av beslutet i vår. Tittar man på 
grannkommuners liknande överklagningar som redan är avgjorda handlar det oftast rakt av om 
avslag. Med möjligen några små justeringar på enstaka fastigheter och då oftast sådana som 
Länsstyrelsen gjort redan i första instans. Kommentaren om att en överklagan lämnats in bör 
därmed inte ligga med i en översiktsplan. 
 
Grönstruktur sid 34: I andra stycket benämns de olika bostadsområdena i kommunen som 
stadsdelar. Denna benämning känns inte helt rätt för Stenungsunds kommun. 
 
Spillvatten sid 42: 
Förtydligande i stycke 4. Renat avloppsvatten släpps i Lilla Hällungen, nedströms Stora Hällungen 
som utgör…. 
 
Ett tillägg behövs om att Ucklums avloppsreningsverk genomgår en stor renovering och 
ombyggnad som beräknas vara klar 2019. 
 
Stycket om spillvatten inleds med en svårförståelig text. Ovidkommande vatten bör förklaras och 
att det ofta handlar om gamla ledningar och att ledningsnätet successivt behöver bytas ut 
eftersom det byggdes 1960–70 (?), vilket är samma situation som i många andra svenska 
kommuner. Det är bra att nämna detta eftersom det är en stor kostnad att renovera/byta stora 
delar av spillvattennätet. Det bör även kommenteras att kommunens VA-saneringsplan behöver 
uppdateras, sannolikt i samband med att en hel VA-plan tas fram där VA-sanering ingår. 
 
Ett textavsnitt som förklarar kapacitet och belastning i alla 3 reningsverken behöver läggas till. 
Detta är av stor vikt för att visa på viken potential som finns för bebyggelse i olika områden. 
 
Eget (enskilt) avlopp sid 43: I stycke 3 behöver det förtydligas att kommunen ska jobba mot 
minskning av utsläpp av närsalter som härrör från både enskilda avlopp och jordbruk. Dessutom 
bör det förtydligas att alla andra vattenområden utom Stora Hällungen, har klassats som måttlig 
ekologisk status. 
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ÖP ska bland annat fungera som ett verktyg för tjänstepersoner som bedömer förhandsbesked. I 
nuvarande ÖP finns rekommendationer om att det inte ska byggas mer hus väster om E6 utan 
föregående detaljplanering. Men i texten i del 1 på sidan 76, som hänvisar till MB 4 kap:4 § finns 
enbart informationen om utbyggnadsmöjligheter av fritidshus med. Ur ett miljöperspektiv görs 
ingen skillnad på fritidshus och åretrunthus, då båda ska hanteras som att det finns 5 personer 
boende året runt (ur avloppshänseende) detta enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. ÖP 
behöver förtydligas med kommunens intentioner för områden som inte är detaljplanelagda, med 
avseende på åretrunthus. 
 
De kartor över utvecklings-/utredningsområden som finns med i del 1 visar de områden som 
eventuellt ska planläggas. Men hur ställer sig kommunen för de områden som omfattas av 
förhandsbesked vad gäller avloppsfrågan då dessa områden ligger utanför de planerade 
utvecklings-/utredningsområdena? I nu gällande översiktsplan finns 27 områdesvisa 
rekommendationer som visar på kommunens intentioner och därmed underlättar både för 
kommunens tjänstepersoner vid hantering av förhandsbesked men även för invånarna genom att 
underlätta förståelsen för hur kommunen tänker i frågan. 
 
Avfall sid 44: Saknar information om vad som händer med fraktionerna bygg-, rivnings- och 
verksamhetsavfall samt skrot, slam och mudder. 
 
Buller sid 51: I första stycket har det poängterats att störande buller kommer från bergtäkter. Av 
någon anledning har grustäkter utelämnats. Är detta för att kommunen vet att det inte kommer 
några störningar från grustäkterna, eller är det en miss att det är utelämnade. Om bergtäkter 
även ska innefatta grustäkter kan begreppet täktverksamhet istället användas. 
 
Angående MUST rapporten från 2008 så är detta en beräkning och inte en mätning. Som en 
allmän kommentar från rapporten framgår att: ”Generellt kan man säga att Stenungsund från 
ljudsynpunkt har en god stadsplanering med ett relativt avgränsat industriområde med få 
bostäder i norr och bostadsbebyggelse i söder. Mellan industrin och bostadsbebyggelsen finns ett 
skyddsområde med lätt industri och annan daglig verksamhet. Denna bullerutredning förstärker 
behovet av detta skyddsområde.” Det bör beaktas att rapporten har 10 år på nacken. 
 
Vad gäller trafikbullret så är kartläggningen av samhällsbullret från väg- och tågtrafik gjord inom 
Stenungsunds kommun och är inte begränsad till E6 och väg 160. Denna kartläggning är några år 
gammal och den totala noggrannheten uppskattas till ± 3 dB(A). Kartläggningen tar enbart hänsyn 
till bullerskydd som trafikverket ansvarar för samt större bullervallar förutsatt att de finns i 
kartunderlag. Utifrån detta bör kommunen vara försiktig med att dra slutsatser baserade på dessa 
underlag och istället säga att det finns risk att gällande riktvärden överskrids? Däremot är det 
intressant att föra fram strukturer som till exempel ett skyddsområde mellan industrierna och 
bostadsbebyggelse, även ur bullerperspektiv. 
 
Luftföroreningar sid 52: Är det av vikt att lägga till att kommunen är medlemmar i 
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen? 
 
Markradon sid 54: I texten om radon i dricksvatten låter det som om det finns särskilda regler vad 
gäller radon i dricksvatten från enskilda brunnar. Men så är självklart inte fallet, samma 
gränsvärden för radon i dricksvatten gäller även för offentliga dricksvattenproducenter. Ett 
förtydligande av texten skulle behövas här. 
 
Radon kan bara uppfattas via mätningar. Dessa mätningar behöver förnyas med vart tionde år, 
enligt strålskyddsmyndigheten, till följd av nya omsättningsförhållanden till exempel ny 
sprickbildning i berggrunden. De radonmätningar som ligger i kartlagret är gjorda för en längre tid 
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sedan och därmed inte helt tillförlitliga att utgå ifrån. De hygieniska gränsvärden för exponering 
av strålning, liksom stråldosenhet har förändrats genom åren. Det är oklart vilka gränsvärden som 
definieras som låg respektive hög radonhalt i kartskiktet. 
 
Det finns en del frågetecken kommunens ställningstagande och ansvar vad gäller radon som 
skulle behöva förtydligas. Ansvaret för radonhalten i fastigheten faller på den enskilde 
fastighetsägaren. Men finns det någon skrivning om radon i bostadsmiljö och vilken inverkan 
konstruktion, ventilation med mera har på exponeringen? Finns någon riktgivande hållning från 
kommunen i fråga om exploatering och förekomst av radon utifrån inverkan från planerad 
exploatering och radonomsättningen? Har kommunen någon ambitionsnivå i frågan om att stötta 
invånarna i frågor kring radon?    
 
Föroreningar i vatten sid 54: 
Kommunen har även en vattentäkt i form av ett grundvattenmagasin i Ucklum som har misstänkta 
problem med föroreningar från bekämpningsmedel. Att det finns bekämpningsmedel i området är 
dock känt sedan länge. 
 
Vad gäller saltvatteninträngningarna i Rödshöjdsområdet så är detta något som inte framkommit 
vid kommunens dricksvattenkontroller.  
 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader – ny förordning sid 64: Förordningen trädde 
ikraft 1 juli 2015 men ändrades 1 juli 2017 genom förordning 2017:359. Det bör även påpekas att 
det är vid fasad som riktvärdet gäller. 
 
Strandskyddslagstiftning sid 64: Har verkligen reglerna i PBL ändrats i samband med 
strandskyddet? I så fall inom vilket område? 
 
Att lägga in delen om LIS-områden blir missvisande då det ger en bild som inte stämmer här. 
Längs Bohuskusten och dess kommuner finns ingen möjlighet att peka ut LIS-områden eftersom 
det inte är ett lågt byggtryck här. Stenungsund uppfyller inte kraven på en kommun som har 
möjlighet att få en LIS-plan godkänd hos Länstyrelen, utan det gäller främst kommuner i inlandet 
med lågt exploateringstryck. 
 
Förslag på textändring i kursivt nedan: 
Sedan 2009 är det kommunerna som ska pröva strandskyddsdispenser och kommunerna har också 
tilldelats tillsynsansvaret. Undantag gäller för redan naturskyddade områden som naturreservat 
där Länsstyrelsen fortfarande är prövnings- och tillsynsmyndighet. Alla beviljade 
strandskyddsdispenser hos kommunen ska dock överprövas av Länsstyrelsen. 
 
Nationella miljömål sid 66: 28 etappmål har antagits under åren, inte 24 stycken.  
I dagsläget framgår det bara att ett visst antal nationella miljömål och etappmål finns och inte 
vilka dessa mål är. I stycket nedan under ”Nationella klimat- och energimål” räknas det upp vilka 
mål som finns inom det området. Styckena bör utformas på ett likartat vis för att ge ett 
samstämmigt intryck. 
 
Miljöprogram för Stenungsunds kommun 2009–2014 sid 73: Detta program gäller inte längre och 
ska därför strykas. 
 
Kommentarer: 
Det är värdefullt med denna genomläsning från Miljö- och hälsoskydd. De flesta kommentarer 
leder till justeringar och kompletteringar av sakfrågor i översiktsplanen. 
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I del 1 utvecklas avsnitten om spillvatten, avfall och energi. 
 
I del 2 bearbetas läsbarheten och kompletteras avsnitten om jordbruksmark, strandskydd och 
täktverksamhet i enlighet med yttrandet. 
 
I del 3 görs följande justeringar: 

• texten om jordbruk kompletteras enligt yttrandet 
• texten om skogsbruk kompletteras i mån av information 
• texten om täktverksamhet kompletteras enligt yttrandet 
• kartan som redovisar naturvård kompletteras med riksintresse naturvård, Natura 2000, 

biotopskydd och naturvårdsprogrammet. 
• texten om spillvatten och eget avlopp kompletteras och förtydligas enligt yttrandet 
• texten om buller kompletteras enligt yttrandet 
• texten om luftföroreningar kompletteras enligt yttrandet 
• texten om markradon kompletteras enligt yttrandet 
• texten om föroreningar i vatten kompletteras enligt yttrandet 
• texten om strandskydd kompletteras enligt yttrandet  
• texten om miljömål kompletteras enligt yttrandet 

 
2018-05-02 Verksamheten VA Teknik 
Generellt båda delarna 
På flera ställen står att dagvattenanläggningen ska klara häftiga regn och anläggas så att 
översvämningar undviks. Ur VA-synpunkt dimensioneras dagvattenanläggning enligt bransch-
standard vilket i de flesta nya områden innebär ett 10-årsregn, inom centrumbebyggelse 30-
årsregn. Regn kraftigare än detta ska genom planerad höjdsättning avledas ytledes. Vi önskar att 
det tydliggörs i texterna att dagvattenanläggningen inte har ansvar för alla intensiteter av regn.  
 
DEL 1 
s. 32 Rubrik Spillvatten  
Sista stycket. I detta stycke ”Finns det möjlighet att ansluta sig till kommunalt eller annat 
höggradigt reningsverk ska denna lösning prioriteras”. Detta önskar vi stryks och att det istället 
hänvisas till att prioritering av utbyggnad och anslutningar bestäms enligt kommande VA-plan. I 
arbetet med att ta fram en VA-plan kommer de olika enheterna inom samhällsbyggnad ta fram 
gemensamma strategier och tidplaner på hur områden skall anslutas respektive ha kvar enskilda 
avlopp.  
 
s. 31-33 Rubriken kommunala åtaganden  
Inom denna rubrik bör även tilläggas att befintligt ledningsnät inom många områden behöver 
förnyas och underhållas. Det kommer krävas arbete med befintligt nät för att ge utrymme för nya 
områden som planeras i översiktsplanen. Mängden ovidkommande vatten till 
spillvattenledningarna och mängden utläckage av dricksvatten måste minskas.  
 
Förslag till skrivning: En stor del av ledningsnätet inom Stenungsund byggdes på 70-talet. Sedan 
dess har tillkommande områden i stora delar nyttjat dessa ledningars överdimensionering. 
Kombinationen av att Stenungsund skall växa ytterligare samt att befintliga ledningarnas status 
försämras ställer stora krav på att förnya och underhålla ledningsnätet. 
 
s.35 Rubriken Hälsa och Säkerhet.  
Saknar rubrik om hur kommunen i planeringen ska ta hänsyn till översvämningar (skyfall och 
stigande vatten).  
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DEL 3 
Karta s. 41.  
Anläggningar ska inte markeras ut i en offentlig karta med avseende på säkerheten kring 
vattenanläggningar. 
 
s. 42 Rubrik Spillvatten,  
Stycke 7. Ovanstående kommentar angående behov av förnyelse och underhåll av ledningsnätet 
kan även läggas in under denna rubrik. Spillvattennätet i samtliga områden är mycket belastade 
av ovidkommande vatten. Detta bedöms bero till största del av trasigt ledningsnät där regn- och 
grundvatten läcker in. En spillvattenmodell är framtagen inom Strävlidens uppströms ledningsnät 
som identifierar problemområden. 
 
s. 46 Klimatanpassning 
Under rubriken Klimatanpassning saknas beskrivning av strategier för att undvika skador på 
byggnader vid skyfall, vilka bedöms öka i antal och intensitet med klimatförändringarna. 
 
s.55 Rubrik Kustvatten 
Stycke 3. Vilka åtgärder avses i denna text?  
 
Kommentarer: 
Omhändertagande av dagvatten vid häftiga regn förtydligas. 
 
Del 1 

• Texten kompletteras med hänvisning till kommande VA-plan. I väntan på den finns dock 
behov av rekommendationer i översiktsplanen. 

• Texten om ledningsnätet kompletteras enligt förslag. 
• Text om hälsa och säkerhet kompletteras med beskrivning av hänsyn till översvämningar. 

 
Del 3 

• Ledningar och vattenverk respektive avloppsreningsverk tas bort från kartan. 
• Text om behov av förnyelse och underhåll läggs till. 
• Kapitlet om klimatanpassning kompletteras. 
• Texten om kustvatten avser miljökvalitetsnormer och hur utsläppsnivåerna kan 

begränsas. Kommunen saknar idag riktlinjer för hantering av dagvatten. En 
dagvattenstrategi ska ingå som en del av kommunens VA-plan. Arbetet med att upprätta 
en VA-plan pågår. 

 
2018-05-08 Folkhälsoplanerare 

Del 1 
Önskemål om att förtydliga behovet av cykelväg mellan Ödsmål och Svenshögen i dess 
områdeskarta. Det har varit tydligt i de andra områdena (ex mellan Ucklum till Svenshögen, 
Spekeröd till St Höga). Medan Svenshögens ”behov” syns i den allmänna texten (s 28) om att 
”heltäckande nät” ska beaktas.  
 
Förbättra pendlingsmöjligheter:   
Skulle det kunna finnas med om att tillhandahålla cykelpool (typ Styr och ställ i Gbg) vid 
resecentrum? Detta möjliggör för fler att pendla in i området för att enkelt förflytta sig till sin 
arbetsplats som ligger lite längre bort. 
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Del 3  
s 38, Vad är anledningen till att dessa fritidsanläggningar presenteras men inte alla? (typ fotboll, 
friluftsfrämjandet mfl) 

Del 2 
s 62, sociala konsekvenser – hänvisas i text till Agenda 2021 – kanske finns med i nya 2030 (?) (vet 
inte om en nyare källa är bättre…) 
s 58 stavfel på Kommunfullmäktige ? 
 
Fundera en del på att ni använder ”bara” folkhälsomålen för att inleda sociala hållbarheten – de 
är tydliga men tar egentligen inte upp frågan om jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, se nedan: 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Folkhälsomyndigheten, samordnar och stödjer 
utveckling och lärande kring frågan social hållbarhet inom ramen för Mötesplats social hållbarhet. 
De menar att ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever 
ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där 
människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Som sagt en lite kluring bara … 
  
Om allt blir verklighet tycker jag att det kan bli mycket spännande och bra. Viktiga bitar som 
grönområden, sammanhållet samhälle, trygghet och det som händer ”mellan husen” gillar jag. 
”Möjligheten till att bo kvar i sin kommundel” likaså.  
 
Kommentarer: 
Föreslagen utbyggnad av separerad gång- och cykelväg mellan Ödsmål och Svenshögen 
förtydligas. 
 
En cykelpool har många fördelar, men kan inte regleras eller beslutas om i en översiktsplan. 
 
Listan på fritidsanläggningar kompletteras. 

Beskrivningen av social hållbarhet utvecklas.  
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Enskilda  

TIMMERVIK 
 
2018-04-27, Hallebäck 1:1  
Ägare till Hallebäck 1:1 vill anmäla intresse att bebygga området med bostäder. Fastigheten 
Hallebäck 1:1 beräknas kunna avstyckas till ca 15 – 20 tomter. Fastigheten ligger i Timmervik och 
finns med på kartan för Jörlanda. Delar av fastigheten Hallebäck 1:1 har på fördjupningskarta 
Jörlanda markerats som ”Omvandlingsområde bostäder”. Vatten och avlopp passerar redan 
genom Hallebäck 1:1 och är förberett. 
 
Kommentarer: 
Fastigheten Hallebäck 1:1 ligger som nämns i yttrandet inom ”omvandlingsområde bostäder” och 
kan anses utgöra en del av befintligt samhälle. För eventuell utbyggnad av fastigheten krävs 
detaljplan. Första steget är att inkomma med ansökan om planbesked där kommunen tar beslut i 
frågan. 
 

JÖRLANDA 
 
2018-03-29, Källsby 1:41 
Mina kommentarer gäller Jörlanda. Min starkaste synpunkt gäller området märkt ”Kyrkeby” på 
samrådshandlingen, norr om Källsbyvägen. Tycker att det vore ytterst olämpligt att bebygga 
denna åkermark och som dessutom lär vara av mycket god kvalitet. Har uppfattat att det finns en 
stark nationell målsättning att öka den svenska självförsörjningsgraden och dessutom prioritering 
och stöttning av närproducerat av bl.a. miljöskäl! Utifrån denna aspekt vore det av stor vikt att 
finna alternativt utredningsområde för blandad bebyggelse. 
 
VA-frågorna har under många år varit en klar begränsning för ny- och tillbyggnation i Källsby-
/Källsnäsområdet. Denna fråga kommer att lösas i och med kommunens beslut våren 2017 att 
installera VA i området. Därmed är en utveckling längs hela Källsbyvägen möjlig i form av 
omvandling av fritidsfastigheter till permanent boende kompletterad med en viss förtätning. 
Har en uppfattning att detta alternativ kommer att uppfattas positivt av boende såväl som 
markägare. 
 
Vill också föra in tanken på att utnyttja området öster om Bagerivägen mellan församlingshemmet 
och Jörlanda skolan. Planerat på rätt sätt skulle en sådan utveckling klart stärka upp Jörlanda som 
centralort. Även området sydost om Jörlanda station på östra sidan järnvägen skulle kunna vara 
ett område att utveckla. 
 
Stödjer helt ambitionen att få järnvägsstopp i Jörlanda, samt en avfart-påfart åt norr på E6:an. 
Planerna för Kvarnhöjden med ca 250 nya bostäder kommer att innebära en fördubbling av 
invånarantalet i Jörlanda tätort. Det är viktigt att samhällsservicen utvecklas i samma takt. 
Med denna befolkningsökning så kommer belastningen öka kraftigt på Källsnäs badplats och 
Källsnäs småbåtshamn och en kraftigt ökad trafik på Källsbyvägen. Redan idag är det begränsat 
med parkeringsplatser i anslutning till båt- och badplatsen och vid fina sommardagar främst under 
semesterperioden parkeras bilar överallt längs vägen vilket skapar problem med framkomligheten 
och inte minst om räddningsfordon behöver fram. 
 
Källsbyvägen är en Samfällighet och bör i samband med framtida utveckling i området omvandlas 
till en kommunal väg. Även dylika frågeställningar bör med i den långsiktiga planeringen. 
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Kommentarer: 
Det föreslagna bebyggelseområdet Kyrkeby har minskats i omfattning till mindre än halva den 
ursprungligt föreslagna storleken. Bostäder i detta läge, i anslutning till skolan, kyrkan och affären 
kan bidra till att stärka centrum och får dessutom en lämplig placering i närheten av en framtida 
järnvägsstation. 
 
Området öster om Bagerivägen ligger inom strandskydd för Jörlandaån och hyser utpekade 
fornminnen. Kanske kan en del av det bebyggas, men i så fall i mindre omfattning. 
Översiktsplanen pekar endast ut större utbyggnadsområden. Förtätning inom befintlig bebyggelse 
kan tillkomma i samtliga orter. Detsamma gäller för utveckling längs Källsbyvägen. Förtätning och 
omvandling från fritidsboende till åretruntboende kan ske utan utpekande i översiktsplanen. 
 
Huvudmannaskapet för de nybyggda områdena behandlas i detaljplaneprocessen. 
 
2018-04-29,  Källsby 1:1 

Enligt förslaget i den nya kommunala översiktsplanen för 2019 är det inritat ”utredningsområde 
blandad bebyggelse” på bästa åkermark som tillhör vår fastighet Källsby 1:1 i Jörlanda. Av många 
anledningar anser vi att denna större sammanhängande åkermark inte skall bebyggas.   
 
Vår fastighet är en gammal kronogård, kaptensboställe, med mycket dokumentation kring att det 
drivits jordbruk här i många hundratals år och vi har funnit danska mynt från 1400-talet på vår 
åkermark. Vi vill gärna fortsätta föra traditionen vidare med att driva jordbruk på vår fastighet och 
därmed hålla landskapet levande vilket även främjar miljön, djur- och fågelliv.     
 
Sverige har en mycket låg självförsörjningsgrad, under 50 %, och då bör i första hand mark som 
har en hög produktionsförmåga inte exploateras. Det finns en nationell strategi för bevarande av 
jordbruksmark1 och bland annat enligt miljöbalkens kapitel 3:4 skall brukningsvärd jordbruksmark 
endast få användas för bebyggelseändamål om bebyggelsen/anläggningen är av väsentligt 
intresse för samhället och annan mark inte kan användas. I det andra kapitlet i naturresurslagen 
(NRL) står det att jordbruk är näringar av nationell betydelse. I NRL står det vidare att 
markområden skall användas för det eller de ändamål som är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.  
 
Jordbruksverket skriver i sin rapport 2013:35 ”Väsentligt samhällsintresse? – jordbruksmarken i 
kommunernas fysiska planering” att det idag exploateras jordbruksmark utan att följa de 
avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. De skriver vidare att kommuner sällan 
med hänsyn till MB 3:4 formulerar i översiktsplanen vad som är väsentliga samhällsintressen. Att 
dem borde vägas mot fortsatt jordbruksdrift och att pröva alternativa lokalieraringar området för 
område. Rapportens slutsats bygger på att kommunernas efterlevande av MB 3:4 inte fungerar 
tillfredsställande samt att tillsynen av bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark ofta förbises. 2 
Med bakgrund av rapporten menar vi att det är av yttersta vikt att Stenungsunds kommun följer 
gällande lagstiftning kring dessa frågor och inte ytterligare exploaterar produktiv åkermark. 
Med tanke på att det är en ökad efterfrågan på mer ekologisk och närodlad mat i Sverige så 
kommer det i framtiden att krävas mer odlingsbar areal jämfört med vid tidigare konventionell 
jordbruksdrift. Det kommer således i framtiden att behövas betydligt mer åkermark i Sverige. Den 
mark som i första hand skall fortsätta att användas som åkermark är mark som har de bästa 
odlingsbetingelserna.  

 
1 http://www.regeringen.se/contentassets/10e0e830b3bb4f31ac66c57ac0137fdd/nationell-strategi-for-
landsbygdsutveckling 
 
2 https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra13_35.pdf 
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Vår åkermark på Källsby är väldränerad och har med utgångspunkt från dess produktionsförmåga 
fått en hög gradering/klassning och bör därför fortsätta att brukas. Vi anser även att det är helt fel 
att tillåta nybyggnation av villaområde tätt intill en gård med djurhållning eftersom denna 
verksamhet ger upphov till buller, lukt och andra störningar för närboende. 
 
Vi får av många ofta höra att de tycker det är en mycket vacker och lantlig idyll när de kommit in 
på Källsbyvägen. Där möts de av det öppna landskapet med böljande sädesfält, betande kor och 
kalvar på åkrarna med gårdsmiljön, havet och Tjörn i bakgrunden.  
 
Med hänvisning till ovanstående anser vi att åkermarken på både Kyrkeby och Källsby inte skall 
bebyggas. Vi är absolut inte emot ökad bebyggelse men istället för att bygga på produktiv 
åkermark anser vi istället att det skall ges möjlighet att bygga hus på lämpliga områden på vår 
mark närmare Källsnäs där varje tomt får sitt unika och varierande läge. Det framgår tydligt i 
svaren från medborgardialogen att familjer vill bo havsnära och det är exakt vad det blir om det 
tillåts ytterligare bostäder närmare havet vid Källsby/Källsnäs. Detta område ligger nära 
kommunikationer, E6, affär och skola med mera samt närhet till badplats och småbåtshamn. Vi 
får ofta intresseförfrågningar avseende möjligheter att få avstycka tomter på vår mark kring 
Källsnäs vilket medför att det finns en stor efterfrågan på att utforma sin egen tomt och bygga en 
bostad i ett varierande och kuperat landskapsområde.   
 
Eftersom det planeras att bli kommunalt VA till Källsnäs närmaste tiden är det även ur denna 
aspekt mycket mer lämpligt att utöka bebyggelsen på mark närmare Källsnäs istället för att 
bebygga värdefull åkermark.  
 
Åkermark skall brukas, inte förbrukas! 
 
Kommentarer: 
Det föreslagna bebyggelseområdet Kyrkeby har minskats i omfattning till mindre än halva den 
ursprungligt föreslagna storleken. Bostäder i detta läge, i anslutning till skolan, kyrkan och affären 
kan bidra till att stärka centrum och får dessutom en lämplig placering i närheten av en framtida 
järnvägsstation. 
 
Översiktsplanen pekar endast ut större utbyggnadsområden. Förtätning inom befintlig bebyggelse 
kan tillkomma i samtliga orter. Detsamma gäller för utveckling vid Källsnäs. Förtätning och 
omvandling från fritidsboende till åretruntboende kan ske utan utpekande i översiktsplanen. 
 
2018-04-30, Källsby 1:17 

Min familj och jag vill yttra oss angående översiktsplanen som nu är ute på remiss. Vi vill specifikt 
yttra oss om planen för Jörlandaområdet. Mitt yttrande bygger på att vi har bott i området länge, 
mina föräldrar förvärvade vår fastighet 1960, och att jag har lång erfarenhet av samhälls- och 
fastighetsutveckling från Göteborg och Stockholm. Har också arbetat med dessa frågor i Tyskland, 
Frankrike och USA. 
 
Först vill jag framföra att jag är mycket positiv till att det talas om utveckling av Jörlanda samhälle 
som är och har varit bortglömd del av Stenungssunds kommun trots att området har närhet till 
både motorväg och bra bussförbindelse till Göteborg tillsammans med det havsnära läget. Ur 
många människors perspektiv det ultimata boendet. 
 
När man utvecklar ett samhälle med hjälp av en översiktsplan är det viktigt att ta till vara bygdens 
historik och samhällets läge som ger dess unika förutsättningar. När vi flyttade till Källsnäs 1960 
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var Jörlanda ett fungerande samhälle med tillgång till de flesta samhällsfunktioner som post och 
bankkontor, läkare och tandläkare. I takt med utvecklingen och sammanslagningen av kommuner 
i området har det mesta av samhällsservice flyttat till Stenungsund vilket resulterat i ett samhälle i 
träda.  
 
När nu nya planer för Jörlandaområdet är på gång hoppas vi på en förtätning av samhället som 
skapar en sammanhållande, naturlig bebyggelse. Trenden att placera all nybyggnation inom en 
radie av 1 km från allmänna kommunikationer, som ofta sker vid ny samhällsplanering, tar inte till 
vara på Jörlandas möjligheter och unika läge.  
 
Det finns goda möjligheter till ytterligare bostäder i centrala Jörlanda, längs och i anslutning till 
Bagarevägen och korsningen Bagarevägen/Kyrkebyvägen. Här finns möjlighet att skapa en 
bykänsla om planerna genomförs med känsla för livskvalitet och förvaltning av unika värden som 
skulle ge ett levande samhälle med utökad service och gemenskap för innevånarna. Låt de 
jordbruk som är aktiva ha kvar sina jordbruksmarker då åkrarna är av högsta kvalitet. Jordbruken 
med djurhållning är en del av Jörlanda unika kvalitet. Dessa jordbruk tillsammans med åkermarker 
har stor betydelse för närodling och egenförsörjning vid eventuella framtida kriser. 
 
Ytterligare en stor tillgång i Jörlanda är dess unika havsnära läge med bad och båthamn. Jörlandas 
största potential och attraktivitet för bostadsbyggande är Kyrkeby, Källsby och Källsnäs. 
Förtätning av dessa områden behöver inte ta odlingsbar mark i anspråk. Kyrkeby, Källsby och 
Källsnäs är fina områden för boende, nära till hav, fantastiska rekreationsområden och till bra 
kommunikationer, det ultimata åretruntboendet.  
 
Kommentarer: 
Det föreslagna bebyggelseområdet Kyrkeby har minskats i omfattning till mindre än halva den 
ursprungligt föreslagna storleken. Bostäder i detta läge, i anslutning till skolan, kyrkan och affären 
kan bidra till att stärka centrum och får dessutom en lämplig placering i närheten av en framtida 
järnvägsstation. 
 
Översiktsplanen pekar endast ut större utbyggnadsområden. Förtätning inom befintlig bebyggelse 
kan tillkomma i samtliga orter. Detsamma gäller för utveckling vid Källsnäs. Förtätning och 
omvandling från fritidsboende till åretruntboende kan ske utan utpekande i översiktsplanen. 
 
Kartans markering för centrumutveckling flyttas till korsningen Bagarevägen-Kyrkebyvägen. Här 
finns potential att skapa en bykänsla och skapa förutsättningar för lokal handel och service. 
 

STENUNGSÖN 
 
2018-05-02, Stenungsön 1:14,1:67 och 1:216 
Under många år har den petrokemiska industrin i Stenungsund åsamkat Stenungsundborna en 
omfattande risk speciellt för de som ligger i nära anslutning till dessa industrier. Att myndigheten 
tidigare ändå givit klartecken till detta är ur dagens regler helt uteslutet. Ingen industri skulle 
kunna belägga ett så stort etablerat boendeområde med denna omfattande risk. 
 
Ett antal säkerhetsstudier har gjorts genom åren och de har det gemensamma att riskerna har 
blivit till fördel för de boende genom att industrin minimerat riskerna genom olika typer av 
åtgärder. Senaste riskanalysen daterad 2015 visade på en stor förbättring och i princip ligger 
numer alla boenden på rätt sida om gränsvärdena för riskerna, de markerade skydds- och 
säkerhetslinjerna skall följa senast gjorda säkerhetsstudie 2015 
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Det finns en uppfattning inom myndigheten att all förbättring som industrin gör skall komma 
industrin till del jag hävdar att detta omöjligt kan gälla på annan juridisk mark än den som är 
kopplad till industrins ägande och tilldelad mark. Att ersätta en risklinje med en politisk linje har 
inget stöd och skall därför tas bort. 
 
I ett samhälle där medborgare skall leva och bo, erbjudes kommuninvånarna en riskfri miljö där 
industri och samhälle verkar för att medborgarnas bästa även när det gäller risk och miljö. 
Arbetstillfällen skall alltid tas i beaktande men får inte innebära en onormal påverkan på 
samhälle, risk och miljö. 
 
Yrkar på att ny ÖP tar hänsyn till senast gjorda säkerhetsstudie och tar bort den linje som blivit 
kallad ”politisk linje” som inte bygger på någon teknisk analys utan snarare är en uppfattning att 
industrin skall i fortvarighet kunna återkomma med ytterligare risker något sådant mandat finns 
inte utan varje sådan utveckling skall granskas av tillförordnade myndigheter så därför har inte 
denna linje någon praktisk betydelse. 
 
Kommentarer: 
I ”Riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06”, antagna i Kommunfullmäktige 2010-12-13 tas ett 
helhetsgrepp om samhälls- och individriskerna och det är de riktlinjer som kommunen utgår från i 
förslag till ny översiktsplan. 
 
2018-05-02, Stenungsön 1:229, Stenungsön 1:233 
Det är gjord en säkerhetsstudie 2015 av A Risk Enginering som tydligt redogör för en acceptabel 
gräns för boende mot den kemiska industrin. Det gäller även transporter till och från denna. 
Denna utredning är gemensamt framtagen av Kemiindustrin och Stenungsunds kommun. Av 
någon anledning vill man nu inte använda denna, utan hänvisar till en tidigare gjord 
säkerhetslinje/Risklinje. Den kom då att kallas politisk linje, eftersom det idag inte är en 
säkerhetslinje/Risklinje. 
 
Vi är helt överens om att alla förbättringar som industrin gör ska komma dem tillgodo, men detta 
först efter att de lämnar privata fastigheter som riskområde för sin verksamhet. 
 
Beredningen Miljö och fysisk planering har i samband med ÖP-arbetet aldrig fått i uppdrag att ta 
fram någon politisk linje, inte mot något företag. Man använder de utredningar som tagits fram 
på samma sätt som tidigare utredningar gjorts. 
 
Kommentarer: 
I ”Riktlinjer till riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06, antagna i Kommunfullmäktige 2010-12-13, 
tas ett helhetsgrepp om samhälls- och individriskerna och det är de riktlinjer som kommunen 
utgår från i förslag till ny översiktsplan. 
 
2018-05-02, Stenungsön 1:64 
Det är gjord en säkerhetsstudie 2015 av A Risk Enginering som tydligt redogör för en acceptabel 
gräns för boende mot den kemiska industrin. Det gäller även transporter till och från denna. 
Denna utredning är gemensamt framtagen av Kemiindustrin och Stenungsunds kommun. Av 
någon anledning vill man nu inte använda denna, utan hänvisar till en tidigare gjord 
säkerhetslinje/Risklinje. 
 
Vi är helt överens om att alla förbättringar som industrin gör ska komma dem tillgodo, men detta 
först efter att de lämnar privata fastigheter som riskområde för sin verksamhet. 
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Fastigheten har sjöbod vid vattnet, bastubyggnad även den invid vattnet samt är sedan mycket 
lång tid varit en privat tomt. 
 
Kommentarer: 
I ”Riktlinjer för utredningsområde i ÖP-06, antagna av Kommunfullmäktige 2010-12-13, tas ett 
helhetsgrepp om samhälls- och individriskerna och det är de riktlinjer som kommunen utgår från i 
förslag till ny översiktsplan. 
 
2018-05-03, Stenungsön 1:135  
 
Jag har följande synpunkt på översiktsplanen:  
  
Del 1, sidan 64: “Stenungsön”  
Jag anser att det är bra att ny bebyggelse bedöms restriktivt, men att det också bör stå i 
översiktsplanen att viss förtätning ska vara möjlig inom de områden som redan är ianspråktagna 
för tomtmark och bebyggelse på norra Stenungsön. 
  
Därför anser jag att ny bebyggelse bör kunna tillåtas så länge den inte ligger norr om “yttre 
gränszon industri”, och så länge inte orörd skogs- eller ängsmark tas i anspråk. 
  
Vidare anser jag att det i detta sammanhang bör förtydligas i översiktsplanen att det ska ställas 
mycket höga krav på den arkitektoniska utformningen och på materialvalen i eventuell ny 
bebyggelse och på utformningen av eventuella nya fastigheter på norra Stenungsön, så att de 
anpassas till och förhöjer den historiska miljön på norra Stenungsön. 
 
Kommentarer: 
På Stenungsön är det skyddslinjen som utgör gräns för ny bebyggelse. Enligt kommunens 
utredning skall det norr om linjen inte tillkomma bostäder, detaljhandel, eller annan besöks- eller 
personintensiv verksamhet. 
 
Det kommer inte att ställas särskilda krav på utformning av ny bebyggelse på Stenungsön, utöver 
det som formuleras i gällande detaljplaner. 
 

STORA HÖGA 
 
2018-04-12, Höga 2:118 
Jag vet inte hur en överklagan mot förslag på ny detaljplan går till men ni kanske kan hjälpa mig 
rätt. Jag skulle vilja lämna in en överklagan mot det nya förslaget om blandad bebyggelse i närhet 
av Torkels väg och Gläntans väg i Stora Höga. Överklagan rör primärt kommunens andel av ängen 
öster om mitt hus på Torkels väg 5, samt ängen söder om mot havet, dvs inte ”Bärbys” marker 
som börjar öster om Stenmuren. 
 
Motivet består av två delar primärt, 
1. A) Mitt hus, och grannskapets hus är 70-talshus med platta på mark på lera. Med det sagt så 
har mitt och många andra hus satt sig ordentligt. I samband med att jag köpte huset utredde vi 
frågan om det kommer att sätta sig mer och allt att döma så kommer det inte det så vida inte det 
sker några stora byggen i närheten som påverkar grundvattennivån. Se bifogad handling från 
besiktningsman. I samband med att jag köpte huset var jag i kontakt med er på ”plan” och fick då 
svar att det var mycket liten sannolikhet att det skulle byggas på dessa platser då det vart under 
utredning tidigare, bland annat för en förskola och ett bygglov som avslagits. Se två bifogade mail. 
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1. B) Vatten, avlopp och pumpstationer. Med samma motivering som ovan, dvs sättningsrisk så 
skulle det innebära stora risker att göra om vatten- och avloppsrör i anslutning till dessa 70-
talshus alternativt det röda pumphuset som säkrar dränering osv i diken i kringliggande områden. 
Jag kan referera till en översvämning på ängarna runtomkring på 90-talet.   
 
2. Ängar och öppenhet. En av de faktorer som vi föll för när vi flyttade hit var ängarna och 
öppenheten, eller som ni kallar det ”bevarande av kulturlandskap”. Det är en ynnest att kunna se 
våra och grannskapets barn röra sig till och från lekplatser, cykla och sparka boll på ängarna eller 
bygga en koja. Ängarna som är omnämnda ovan är dom sista ängarna i hela stora höga och det 
skulle vara tråkigt om dessa försvann. Slutligen, höga vägen är redan hårt trafikerad och ofta av 
lastbilar som skall vidare till byggen på gläntans väg och jag hoppas verkligen inte att ett bygge 
skulle medföra mer trafik på denna väg dels på grund av vibrationer i husen men också att det 
körs fort på raksträckan. 
Mvh Daniel 
 
Kommentarer: 
Föreslaget utbyggnadsområde vid Gläntans väg och Bärby Gård minskas i omfattning så att det 
utpekade naturvårdsområdet i större utsträckning lämnas orört. En förutsättning för utbyggnaden 
är att trafiksituationen går att lösa och att grundläggning av ny bebyggelse kan ske utan påverkan 
på befintliga byggnader. Anpassning ska ske till utpekade naturvärden. 

2018-04-25, Bärby 1:1, 1:4 
Mina synpunkter till "Utredningsområde blandad bebyggelse" som är inritad på min fastighet:  
l.  Betesmarkerna som ligger i närheten till ladugården är ett absolut måste om jag ska kunna 
fortsätta med min djurhållning. 
2.   Jordbruksverket kräver att djurantalet inte får minska, utan hellre öka, för att jag ska kunna 
bidra till ett fortsatt öppet kulturlandskap. 
3.   Bärby Gård är ett unikt rekreationsområde för hela Stora Höga samhälle samt även för 
Hallernaområdet. 
4.   Förskolor och andra barngrupper har min gård som mål för en dagsutflykt där de får möjlighet 
att studera djuren på gården. Fåren och dess lamm är mycket omtyckta men även hönorna och 
tuppen. Jag har ofta en lektion om djurens egenskaper och hur de fungerar samt vad man bör 
tänka på när man umgås med djur. 
5.   För att jag ska kunna driva vidare min rörelse är det ett absolut måste att min nuvarande areal 
inte får minska, då går min rörelsekalkyl minus. 
6.   Närheten till närmare bebyggelse och min djurhållning kommer med tanke på den sanitära 
olägenheten att kunna bli ett problem. 
 
Kommentarer: 
Föreslaget utbyggnadsområde vid Gläntans väg och Bärby Gård minskas i omfattning så att det 
utpekade naturvårdsområdet i större utsträckning lämnas orört. En förutsättning för utbyggnaden 
är att trafiksituationen går att lösa och att grundläggning av ny bebyggelse kan ske utan påverkan 
på befintliga byggnader. Anpassning ska ske till utpekade naturvärden. 

2018-04-25, Höga 2:115 
Vi yrkar att Stenungsunds kommun felaktigt tagit bort klassificering av värdefulla kulturlandskap 
och att införande av detaljplan har allvarliga konsekvenser för boende i området. 
 
Skäl för yrkandet 
 
1. Försämrad när- och boendemiljö 
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a. Stor exploatering av ett av få öppna landskap i närområdet. Ett område som tidigare har varit 
klassificerat område med öppna landskap och gärdesgårdar ”värdefulla kulturlandskap”. ref: 
Översiktsplan 2006 Stenungsunds kommun. Vi ifrågasätter även tillvägagångssättet för att justera 
denna klassificering. 
b. Hela området kommer att bli en arbetsplats över en lång period. Givet geotekniska 
förutsättningar kommer pålning eller liknande metod krävas som tar lång tid och orsakar 
mycket oväsen. 
c. Ökad insyn på vår fastighet. 
d. Skogsområdet är ett av de få ställen som Stora Höga Förskola har möjlighet att nyttja för 
kortare utflykter. 
 
2. Förändrade geotekniska förutsättningar 
a. Flera av husen har efter dikning på allmänning fått sättningar. Nuvarande förutsättningar har 
besiktats som stabila och justering med nya exploateringar som pålning, dränering etc. kan orsaka 
allvarliga sättningar med dyra kostnader som följd. Se bifogat utlåtande av besiktningsman för 
grannfastighet. 
 
3. Ändrad karaktär på området 
a. I dagsläget är vår tomt angränsande till öppna ängar och havsutsikt. En förtätning kommer att 
driva en betydande värdeminskning med minskad utsikt över ängar och havet 
mot Tjörn. 
 
4. Trafik 
a. Torkels väg saknar trottoar och en naturlig anslutning till Höga vägen, ökad trafik till nytt 
område ökar risk för olycka i korsning. 
 
Rätt att överklaga 
Vi bor på fastighet 2:115 som ligger i direkt anslutning till det planerade beredningsområdet. 
Samt bilagt utlåtande nedan angående konsultbedömning över fortsatta sänkningar inom 
byggnaden 
 
”Utlåtande  Området där fastigheten är belägen är sättningskänslig rent allmänt.Att sättningen 
sker markerat mot platsen för utförd schakt för anslutning av VA-ledningar ger upphov till 
misstanke om att torrskorpan skadats vid schakten. Min bedömning är att sjunkningen har 
inträffat omgående efter nybyggnationen och att sjunkningar avstannat. 
Min bedömning är att fortsatt sjunkning med stor sannolikhet inte kan påräknas. 
Om byggnaden berörs genom yttre påverkan i form av större schakter, omfattande tung trafik 
eller pålningsverksamhet i närområdet åligger det utföraren av dessa eventuella arbeten att vidta 
sådana skyddsarbeten att några ytterligare skador inte inträffar. 
Uddevalla 2018-03-15”. 
 
Kommentarer: 
Föreslaget utbyggnadsområde vid Gläntans väg och Bärby Gård minskas i omfattning så att det 
utpekade naturvårdsområdet i större utsträckning lämnas orört. En förutsättning för utbyggnaden 
är att trafiksituationen går att lösa och att grundläggning av ny bebyggelse kan ske utan påverkan 
på befintliga byggnader. Anpassning ska ske till utpekade naturvärden. 
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2018-05-02, Höga 2:150 
Vi vill med detta brev yttra oss angående de områden norr om Valeberget i Stora Höga som i 
förslag till ny Ö-Plan är klassat som ”Utredningsområde blandad bebyggelse”. Områdena ligger 
på/vid fastigheterna Höga 2:92 samt Höga 2:64. 
 
Det ena området som ligger på Höga 2:64 är nu och har under lång tid varit klassat som 
”Naturvårdsklass 2” samt värdefullt kulturlandskap i nuvarande Ö-plan. Inför vårt fastighetsköp 
var vi i kontakt med Stenungsunds Kommun vid ett flertal tillfällen Det var då tydligt att detta 
landskap var skyddsvärt och inte var föremål för kommande bebyggelse eller ens utredning kring 
detta. 
 
Dessa ängar är det enda kvarvarande i Stora Höga och vi bosatte oss i detta område just för att 
det var ett öppet landskap med lantlig känsla. Efter samtal med grannar och boende i området är 
detta en viktig faktor till att man valt att bosätta sig och stanna kvar här. Att bebygga dessa 
ängsmarker kommer innebära en helt ny landskapsbild av hela området. 
 
Idag används området norr om Valeberget som ett rekreationsområde där många promenerar 
och njuter av landskapet. Berget som angränsar till Höga 2:64 samt Höga 2:92 används också som 
rekreationsområde och det är viktigt att tillgängligheten till detta inte begränsas. I området finns 
också fornlämningar. 
 
I området bor många barnfamiljer med barn som cyklar till skolan och då Högavägen inte har 
någon cykelbana kommer ytterligare trafik innebära en större trafikfara. Många av de boende 
längs Högavägen klagar redan idag på buller och vibrationer som känns in i husen. 
 
Vid nybyggnation i detta område kommer det innebära att marken som ska bebyggas måste pålas 
då hela området består av lera. Många befintliga hus har idag problem med sättningsskador och 
vid nybyggnation kommer detta med största sannolikhet innebära att befintliga hus kommer att 
få än värre sättningar. Inför byggnationen av vårt hus gjordes en geoteknisk utredning som 
konstaterar att översta lerlagret innehåller gyttja med höga vattenkvoter vilket gör området 
extremt sättningskänsligt. 
 
Vi var också i kontakt med Er i December 2016 då vi undersökte möjligheten att köpa kommunal 
mark på del av fastighet Höga 2:92 för att kunna dika ut och dränera för att minska vattentrycket 
mot vår fastighet Höga 2:150 (se dnr:0691/16). Svaret från Er var då att ”området är planlagt för 
allmän plats vilket innebär att det inte går att överföra som tomtmark”. Kommunen har upplåtit 
området som gemensamhetsanläggning som i sin tur har rättigheter till området. Vår tolkning av 
ny Ö-plan strider helt mot detta. 
 
Vi hoppas att Stenungsunds Kommun tar till sig våra synpunkter och utifrån detta bevarar 
områdena med befintlig klassning och skyddsvärdhet i kommande Ö-plan. 
 
Kommentarer: 
Föreslaget utbyggnadsområde vid Gläntans väg och Bärby Gård minskas i omfattning så att det 
utpekade naturvårdsområdet i större utsträckning lämnas orört. En förutsättning för utbyggnaden 
är att trafiksituationen går att lösa och att grundläggning av ny bebyggelse kan ske utan påverkan 
på befintliga byggnader. Anpassning ska ske till utpekade naturvärden. 
 
2018-05-02, Höga 2:140 
Vi noterar att, i förslaget till ny översiktsplan för Stenungsunds kommun, samrådshandling 2018-
02-19, utpekas områden i Stora Höga kring Gläntans väg samt Bärby Gård som utredningsområde 
för blandad bebyggelse. Vi anser att detta är olyckligt då området, dels har naturvårdsklass 1 och 
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2 i Stenungsunds kommuns naturvårdsprogram, dels är det klassat som värdefull miljö i 
odlingslandskapet. Vi tycker att det känns ytterst angeläget att spara dessa områden i Stora Höga 
och låta dem förbli som de är, då det inte finns så många öppna ängsmarker kvar. Denna 
kulturmiljö, som angränsar till Natura 2000 området, bör prioriteras framför bostadsbyggande. 
Stenungsunds kommun har själv angett det utpekade området som värdefull miljö att bevara i 
förslaget till ny översiktsplan- del 3, varför vi har svårt att se hur detta skall utredas vidare för 
kommande eventuella förändringar i översiktsplanen. 
 
Kommentarer: 
Föreslaget utbyggnadsområde vid Gläntans väg och Bärby Gård minskas i omfattning så att det 
utpekade naturvårdsområdet i större utsträckning lämnas orört. En förutsättning för utbyggnaden 
är att trafiksituationen går att lösa och att grundläggning av ny bebyggelse kan ske utan påverkan 
på befintliga byggnader. Anpassning ska ske till utpekade naturvärden. 
 
2018-05-14, Höga 2:117 
 

 
 
Kommentarer: 
Föreslaget utbyggnadsområde vid Gläntans väg och Bärby Gård minskas i omfattning så att det 
utpekade naturvårdsområdet i större utsträckning lämnas orört. En förutsättning för utbyggnaden 
är att trafiksituationen går att lösa och att grundläggning av ny bebyggelse kan ske utan påverkan 
på befintliga byggnader. Anpassning ska ske till utpekade naturvärden. 

2018-05-02, ombud för Anrås 1:4 
Beredningen Miljö och Fysisk planering har diskuterat fastigheten N Anrås 1:4 och har haft med 
denna i förslag på utbyggnadsområde för bostäder. Vill beakta att den kommer med i förslag till 
översiktsplan 2019 för Stenungsunds Kommun 
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Kommentarer: 
En expansion av samhället Stora Höga söderut på fastigheten Anrås 1:4 föreslås inte inom 
översiktsplanens planeringshorisont. 
 
2018-05-09 Getskärs Strandbostäder, Getskär 1:1 och Getskär 1:9 
 
Synpunkter på Samrådsförslaget av Stenungsund Kommuns Översiktsplan 
 
I förarbeten till översiktsplanearbetet lyfts de kommungemensamma styrdokumenten GR:s 
strukturbild och K2020 fram som viktiga utgångspunkter. I dessa lyfts vikten av att utveckla orter 
med gedigen infrastruktur och kollektivtrafik fram. I medborgardialogen och politikerworkshopen 
framgår tydligt att kommunen bör/vill satsa på efterfrågade bostäder som bidrar till ett bredare 
bostadsutbud i attraktiva lägen. Följaktligen går beskrivningen av Stora Höga i ÖP-förslaget som 
en het ort för bebyggelseutveckling helt i linje med ovanstående. 
 
Stora Högas förutsättningar att expandera utåt är dock något begränsade p.g.a. diverse 
skyddsvärda naturområden (flera riksintressen), bulleralstrande infrastrukturstråk och inte minst 
jordbruksmark som de senaste åren har blivit allt viktigare att bevara. Inom samhället klassas 
större sammanhängande skogsområden som viktiga att bevara med hänsyn till sociala värden. 
Andra mindre viktiga grönområden ägs för det mesta av ett stort antal grannar ihop genom 
gemensamhetsanläggningar. 
 
I ÖP-förslaget pekas ett stort område, majoriteten av det på jordbruksmark, ut för ny 
bostadsutveckling i Spekeröd öster om E6. Inom västra delarna av samhället beskrivs bl.a. 
campingområdet som ett nytt område för bostäder som dock redan sedan mitten av 1990-talet 
har varit planlagda. Enligt nu liggande förslag återstår inga fler planerade områden annat än 
mindre kompletteringar att bebygga i Stora Höga. 
 
Vi konstaterar att våra fastigheter Getskär 1:1 och 1:9, som utgörs av en av de sista lucktomterna 
med mycket goda förutsättningar att kunna ändra markanvändningen på, har lagts ut som öppen 
mark på markanvändningskartan. I vår planbeskedsansökan, med diarienummer 0078/18, har vi 
tillsammans med våra duktiga planarkitekter beskrivit hur vi kan lyfta en nedgången s.k. ”döyta” 
till en attraktiv allmän målpunkt och mötesplats tack vare nytillkommande bostäder och nya säkra 
gång- och cykelstråk. Kommunens tjänstemän delar vår uppfattning om att projektet bör prövas i 
en detaljplan vilket framgår av tjänsteskrivelsen daterad 2018-04-11. 
 
Vi är beredda att bidra till de utredningar och åtgärder som krävs för att undersöka och skapa 
förutsättningar för vårt förtätningsprojekt som blir ett fint bidrag i linje med ÖPs förarbeten och 
dess syfte i allmänhet och kommunens planer för Stora Höga i synnerhet. Med anledning av 
ovanstående bör våra fastigheter hanteras som framtida utredningsområde i den fortsatta ÖP-
processen. 
 
Kommentarer:  
Fastigheterna Getskär 1:1 och 1:9 ligger delvis på mycket kuperad mark, men utgörs i hörnet av 
Getskärs badväg och Långavägen av en planare yta som kan lämpa sig för förtätning i form av 
bostäder. Området är dock så litet att det understiger detaljeringsgraden för en översiktsplan.  
 

ÖDSMÅL 

2018-04-26, Näs 1:279 
Jag undrar hur ni valt ut områdena för kommande nybyggnation i Ödsmål. 
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Utifrån vad jag kan läsa så tar ni en stor del av den åker och betesmark som finns i Näsområdet. 
Det kommer förändra områdets karaktär väsentligt. Då dess lantliga miljö som blandar djur, 
människa och natur begränsas. Jag tycker att det är till det negativa och undrar om ni sett över 
andra möjligheter i området och anledningarna till valet av mark. Det finns flera mindre och 
spridda områden som inte brukas i dagsläget. Funderar även på om ni sett över fabrikernas 
miljökrav, som med ny teknik borde kunna innebär att man kan minska avgränsningen till 
industrierna och på så sätt få loss mer mark som idag inte brukas.  

Kommentarer: 
Kommunen bedömer att föreslaget utbyggnadsområde väster om Näsgården ska kvarstå. 
Anpassning till platsen i form av till exempel bevarade naturmiljöer eller utformning av 
bebyggelse beskrivs för respektive utbyggnadsområde. 
 
2018-05-02 Näs 1:197 
Jag har en fråga samt synpunkt angående de enligt ÖP föreslagna områdena för expansion för 
bebyggelse i Ödsmål. 
 
Inom området som ligger i början av Näsområdet (runt Näsgården) så är detta område inte inom 
ett område som har kommunala vägar. Området består av enskild väg som via en samhällighet 
sköts om både avseende väg och dagvatten. Föreningen är idag redan en av de större i Sverige 
och det är märkligt att kommunen önskar utöka ett område med bebyggelse där man inte har 
huvudmannaskap för vägar och dagvatten. De problem som uppstår med ytterligare bebyggelse 
och trafik läggs helt enkelt över på en annan part att ta ansvar för. Eller har kommunen för avsikt 
att låta hela det berörda området som ingår i Näs-Galterö vägsamfällighetsförening bli 
kommunala vägar där kommunen har huvudmannaskapet = ansvaret? 
 
Området inom det utpekade området, streckat, består idag av hagar och åkermark sedan lång tid 
tillbaka. Det vore tråkigt att detta område gjordes om till bostadsområde då ängar och hagarna 
har en kulturhistorisk prägel på området. Områdets västra del, röd ring, består av skog som på 
grund av att det är kraftigt kuperat (berg) inte varit rörd under lång tid. Här finns häckande ugglor, 
hackspettar samt flertalet andra arter som söker skydd i skogen. Skogen på berget skapar en grön 
korridor genom landskapet och som både dämpar buller från industrier samt binder marken och 
minskar ytavrinningen av vatten inom området. Området är blött där exempelvis Vättnevägen 
behöver en pumpstation för att hålla vatten borta. Vid ett borttagande av skog och vegetation för 
byggnation av bostäder är det av vikt att säkerställa ytavrinning och vattenföring i området för att 
inte igen skapa ett bostadsområde som kräver pumpstation för att inte bli översvämmat. 
 
Jag önskar/föreslår att området väster om Näsgården, blå ring, exkluderas från ÖP som område 
för bostadsbebyggelse för att behålla området karaktär och gröna stråk i landskapet. 
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Kommentarer: 
Kommunen bedömer att föreslaget utbyggnadsområde väster om Näsgården ska kvarstå. 
Anpassning till platsen i form av till exempel bevarade naturmiljöer eller utformning av 
bebyggelse beskrivs för respektive utbyggnadsområde. 
 
2018-04-23  Ödsmåls Hembygdsförening 
 
Synpunkter på översiktsplan  Ödsmål 
 
I Översiktsplan del l, stycket Bibehållen mark- och vattenanvändning står under rubriken 
Jordbruk att produktiv jordbruksmark ska värnas och i huvudsak förbli oexploaterad. Detta 
noterades med gillande av de närvarande. Ödsmål har en karaktär av jordbruksområde och det 
gör bebyggelse på idag öppna åkerarealer, som t ex Jordhammar, Näs, Berg och Röd extra 
känslig. Bevarandet av åkermark är viktigt! I Ödsmål är det i översiktsplanen markerat för 
byggnation av bostäder och verksamhetsområden företrädesvis på jordbruksmark.  
 
Bygg inte på jordbruksmarken väster om Ekenäs förskola. 
 
Ta bort verksamhetsområdet utefter Bergsgårdarna (som i sig är angivna som en 
bevarandevärd miljö). Satsa istället på området i Stripplekärr. 
 
Tillåt ny bebyggelse på lucktomter där det finns kommunalt vatten och avlopp.  
 
Planera ett område för industri nordväst om Ödsmålsbron/Stångerås utefter 
motorvägen i stället får i Ödsmålsdalgången. 
 
Vi ser gärna att planering för ett motorvägsmot sker i socknens norra del, sannolikt i 
samverkan med Orust kommun får att hantera en kommande broförbindelse. Detta skulle 
avlasta centrala Ödsmål det stora trafikflöde som idag går till färjan. 
 
Kommentar: 
Kommunen bedömer att föreslaget utbyggnadsområde väster om Ekenäs förskola ska kvarstå. 
Anpassning till platsen i form av till exempel bevarade naturmiljöer eller utformning av 
bebyggelse beskrivs för respektive utbyggnadsområde. 
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Verksamhetsområdet vid Bergsgårdarna kvarstår och kompletterar området vid Stripplekärr. 
 
Bebyggelse på lucktomter markeras inte i översiktsplanen. Rekommendationer för bygglov och 
förhandsbesked utanför planlagd mark utvecklas.  
 
Nytt motorvägsmot föreslås i kommunens norra del för anslutning till framtida fast förbindelse till 
Orust. Nytt motorvägsmot föreslås även vid Stripplekärr. 
 

TRAFIK 

2018-05-02 Strandnorum 12:1, Strandnorum 12:3 
Närheten till havet och den vackra kusten är kanske det allra mest attraktiva som Stenungsunds 
kommun har att erbjuda. Därför är det viktigt att värna om och utveckla den fantastiska 
strandlinjen som Stenungsunds tätort har idag. Rensa upp sly och låt den naturliga sandstranden 
sträcka sig från Nösnäsbadet vid centrum i norr och till Norums holme i söder. Det kunde bli en 
flera kilometer lång sandstrand med fokus på bad, vindsurfing och turism. 
 
Mycket positivt att översiktsplanen visar en förbindelse mellan Orust och E6 norr om 
Stenungsund. Det bör avlasta väg 160 som idag är en flaskhals för all trafik. Förstärk detta goda 
initiativ genom att göra ytterligare en avfart för Tjörntrafiken från E6 till 
Ucklumsvägen öster om Norums kyrka. Då kan väg 160 bli en fin kustväg och själva livsnerven i ett 
attraktivt Stenungsund. Och utan trafiken till Tjörn och Orust skulle väg 160 med lätthet kunna 
betjäna de boende i Hallernaområdet. 
 
Anledningen till att folk gärna vill flytta till Stora Höga och Jörlanda är utöver de goda 
pendlingsmöjligheterna, helt enkelt att man där med lätthet kan komma ner till havet eller ge sig 
ut på en joggingrunda i natursköna omgivningar. För hur goda intentionerna än är med friluftsliv i 
Svartedalen, så sätter man sig helt enkelt inte i en bil och åker dit när man ska ta en promenad, 
cykla eller springa. Den typen av rekreation vill man helst ha utanför dörren. 
 
Med mindre trafik på väg 160 skulle bullret minska och alla boende från Hallerna i norr och ända 
ner till Fråntorp i söder bättre kunna utnyttja strandlinjen för rekreation. 
Redan idag används cykel- och gångvägen utefter väg 160 samt grusvägarna öster om väg 160 
väldigt flitigt för rekreation. Ta fasta på det förstör inte den gamla unika miljön kring dessa 
grusvägar. 
 
Det finns flera skäl att inte satsa på järnvägen: 
1) Ett dubbelspår kommer bara att skapa en ännu större barriär mellan majoriteten av bostäderna 
i Stenungsunds tätort som ligger på den östra sidan om spåren och den unika strandlinjen med 
möjlighet till rekreation som ligger på den västra. 
2) Det finns ingen plats för dubbelspår på långa sträckor utefter järnvägen och det blir ännu värre 
om man dessutom ska ha ett säkerhetsavstånd för farligt gods. 
3) De nya eldrivna och självkörande bilarna som redan nu börjar komma ut på marknaden 
kommer att totalt revolutionera kollektivtrafiken så att de gamla järnvägarna snart kommer 
kännas väldigt krångliga och otidsenliga. Framtidens kollektivtrafik kommer och hämtar upp dig 
där du står, istället för att du ska behöver ta dig till en speciell station. Därför bör man inte satsa 
på en 200 år gammal teknik som snart spelat ut sin roll för persontrafik. 
 
Kommentarer: 
Kommunen tackar för förslagen. Satsningar på järnvägen, inte minst för godstrafiken, kommer 
dock vara nödvändiga även i framtiden och förslag till dubbelspår längs Bohusbanan kvarstår. 
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Kommunen kommer inte föreslå fler tillkommande av- och påfarter än dem som redan 
presenteras i översiktsplanen. Det är en avvägning mellan behov och genomförbarhet. Andra 
åtgärder kan behövas för att dämpa buller och barriäreffekter från väg 160 och järnvägen. 

2018-05-03, Strandnorum 12:2 
Genom Stenungsund löper en transportled för farligt gods. Enligt uppgifter från Trafikverket körs 
det årligen ca 10 000 tågvagnar med farligt gods förbi Stenungsund. Hur rimmar det med visionen 
att man transporterar farligt gods genom samhället och i omedelbar närhet till kustlinjen? Hur 
garanterar kommunen att det inte sker en “vanlig” olycka? 
 
Kommentar: 
För ny bebyggelse följer kommunen de riktlinjer för markanvändning intill transportleder för 
farligt gods som länsstyrelsen i Västra Götaland har formulerat (2006). 
 
2018-04-06 , Strandnorum 1:28 
I förslaget för Stenungsund LIV ÖP 2019, SAKNAS ETT RESERVERAT OMRÅDE FÖR EN TRAFIKLED 
MELLAN HALLERNA LEDEN OCH STORA HÖGA MOTET. Denna är med, till en del, på den gällande 
ÖP 2009. En liten del har detaljplanerats i Nösnäs 1:89 m.fl, från Hallerna leden och söderut till 
Halltorpsvägen, men inte blivit gjord. Området i ÖP 2009 sträcker sig fram från och till väg 160 och 
över till området vid Inlag och öster om Kullens Gård. Denna trafikmatning MÅSTE GÖRAS 
SNARAST! Trafiksituationen idag är ohållbar vid in och utfart, järnvägen vid alla vägöverfarter 
mellan Stenungsund Nösnäs och Stora Höga Fråstorp. 
 
Det planeras ju nya bostadsområden öster om järnvägen o väg 160, då blir det mer trafik och 
situationen ÄNNU VÄRRE. 
 
För att nå fram till Stora Höga motet bör man välja en sträckning från Halltorps vägen mot i första 
hand Norumsvägen, sedan via Äggestorp / Inlag mot E:6 an utmed kraftledningsgatan som finns 
där. Detta kan kanske kombineras med att Vattenfall gräver ner sin nuvarande starkströms 
luftledning på denna sträcka också.  Denna lösning är kanske INTE den billigaste men den bästa 
och kanske möjlig att få igenom i alla instanser inom överskådlig tid. 
 
OMRÅDET MÅSTE FINNAS RESERVERAT I ÖVERSIKTSPLANEN 2019. DET ÄR INTE TROLIGT ATT 
LEDEN BLIR PÅBÖRJAD ENLIGT DEN NUVARANDE ÖP 2009 FÖRE 2019, DÅ DEN NYA SKALL TRÄDA I 
KRAFT 
 
Kommentar: 
Tack för synpunkten. Den föreslagna leden är inte aktuell. Istället planeras planskilda övergångar 
och andra åtgärder för att sprida biltrafiken. Det huvudsakliga transportmålet är dock att minska 
biltrafiken och föra över resenärer till tåg och buss. 
 

ÖVRIGT 

2018-05-02, Strandnorum 2:46 (yttrande nr 37) 
Angående översiktsplan Södra Hallerna. Eftersom vi bor i området och kan komma att bli berörda 
av denna översiktsplan, så önskar vi bli uppdaterade om översiktsplanen. 
 
Kommentarer: 
När översiktsplanen ställs ut kommer det att annonseras på samma sätt som inför samrådet. 
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2018-04-27,  Viddesgärde 1:25, (yttrande nr 29) 
Del 1 sidan 32 
Spillvatten 
Att vi skall minska belastningen av övergödande ämne till hav och sjöar är självklart. Från 
kommunens sida borde ni vara positiva till lösningar, där ett antal fastighetsägare går samman 
och bildar en samfällighet, och själva bygger vatten och avlopp, som kopplas till det kommunala 
nätet. Kommunen skall förespråka sådana lösningar och skapa rutiner för att hjälpa 
fastighetsägarna. Det finns många områden i kommunen där sådana lösningar skulle fungera 
utmärkt.   
 
Dagvatten 
Dagvatten utanför planlagt område är ofta inget problem, öppna diken är en utmärkt buffert. 
Konsekvensen av att ta hand om dagvattnet på tomten, kan få förödande problem vid ett skyfall. 
Vattnet rinner in i husen och skapar kostsamma skador. 
   
Del 1 sidan 34 
Allmänna förhållningsregler 
Det är positivt med spridd bebyggelse (10-15%) utanför detaljplan. Lucktomt, eller dela befintliga 
tomter, eller komplettering av en mindre grupp bostäder är utmärkta lösningar. Om vi skall bygga 
170 bostäder per år, blir det 25 bostäder per år utomplans. Det ger ca 60-70 nya invånare per år, 
vilket måste vara positivt. En förutsättning är att avloppsfrågan går att lösa 
Jag förutsätter att alla sökta förhandsbesked avgöres av politikerna i Tekniska 
Myndighetsnämnden och inte av tjänstemännen på bygglovsavdelningen. 
 
Del 1 sidan 40 
Verksamhetsområde 
Det är positivt med ett verksamhetsområde mellan Kärreberg och Järnblästen. Området är 
mycket bättre än utökningen av småindustriområdet i Ödsmålsdalen, som bör vara kvar som 
jordbruksområde. 
 
Del 1 sidan 58 
Ödsmål 
Nya bostadsområden bör inte placeras på bra jordbruksmark, därför skall inte Näsgårdarna 
bebyggas i sin östliga del fram till väg 770. Där i mot går det att förtäta den västra delen av 
Näsgårdarna. Området väster om Kärrstigen fram till Starrkärrsvägen är mycket lämplig att 
detaljplanera, där finns redan kommunalt avlopp VA. 
Västra Berg och Stångerås är mycket lämpliga som bostadsområde. 
Från Apleröd och norrut t.o.m. Rödshöjd-Hällesdalen finns nu kommunalt VA i samfällighetsregi. 
Området är mycket lämpligt att komplettera med nya tomter, som smälter fint in i befintlig 
bebyggelse. Åkrarna från Starrkärr t.o.m. Röd bör sparas för jordbruksändamål. 
En bro till Orust i den nordligaste delen av kommunen, med en anslutning till motorvägen, vore en 
dröm, och vi skulle slippa färg trafiken genom Ödsmål. 
Strandskyddet är ett underligt styrinstrument, där vissa fastigheter är undantagna, men 
merparten av befintliga fastigheter ingår, inom 300 m linjen. Dom befintliga fastigheterna som 
ingår, får då stora kostnader vid ombyggnad eller ändringar i trädgården, får inte ens fälla ett träd 
utan att söka tillstånd.   
 
Del 2 sidan 11 
Utomplansbebyggelse 
Ser med tillfredställelse att ”spridd bebyggelse kan tillkomma såväl väster som öster om E6”. Alla 
människor vill inte bo i ett tätbebyggt planområde utan föredrar att bo nära naturen. 
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Del 2 sidan 22 
Brukningsvärd jordbruksmark 
I Ödsmål bör området av brukningsvärd jordbruksmark utökas med Näs och Prästgården.  
Att det finns människor som driver ett mindre jordbruk, är beundransvärt, med den låga 
avkastningen det ger. Om dom inte skulle bruka marken, skulle den inom en 10-årsperiod bestå av 
7 till 10 m hög lövsly. 
 
Del 3 sidan 14 
Seniorboende 
Som pensionär och aktiv medlem i SPF, vet jag att det är en stor efterfrågan på seniorboende. 
Kommunen skall planera in ett sådant boende, inte bara i tätorten, utan i övriga delar av 
kommunen. Eftersom som det finns en marknad för seniorboende, borde det finnas privata 
aktörer som kan bygga ett sådant boende, mycket billigare än kommunen. Förutsättningen för 
detta är att kommunen inte krånglar till tillståndsgivningen utan hjälper till istället. 
 
Del 3 sidan 22 
Jordbruk 
Jordbruket är viktigt för att bibehålla det öppna kulturlandskapet, men även för en framtida 
livsmedels- försörjning. Skall vi i framtiden äta mer vegetabiliskt, är det viktigt att bevara 
jordbruksmark som lämpar sej för sådan odling. Vissa marker t.ex. beteshagar går bara att 
använda djurproduktion. 
I Ödsmål är Jordhammar, Näs, Prästgården, Starrkärrsdalen, Gamleberg-Röd, Södra Skår och delar 
av Järnblästen-Hälle, värda att bevaras som jordbruksmark. 
 
Del 3 sidan 23  
Skogsbruk 
Biotopskydd är en inskränkning för markägare som kommunen skall vara försiktiga med att införa. 
De nyckelbiotoper som nu finns, är i flesta fall, igenvuxen betesmark, med 50-60 års gamla träd. 
Jag har i över 60 år gått i skogarna och plockat svamp, och vi har aldrig haft så mycket träd som 
det finns nu. Markerna som tidigare har betats och där träden togs till ved, har nu vuxit igen, och 
då blir dom kallade nyckelbiotoper. 
 
Kommentar 
Jag funderar på om, det är vettigt, att lägga ner så mycket tid och skattepengar på en så 
omfattande ÖP, då den inte är juridiskt bindande, det borde gå att göra den enklare. 
 
Kommentar: 
Kommunen tackar för ett ambitiöst yttrande och noterar kommentarerna.  

2018-04-27, Stenung 3:50 
Skickar en artikel om samverkan mellan tjänstemän, politiker och innevånare. l artikel beskrevs 
ett arbetssätt som jag skull önska avspeglade sig i arbetet i stenungssunds kommun när det gäller 
närmiljön för alla oss som bor här. 
Att i dialog kunna samla in synpunkter från kommunens innevånare, många som i dag är i 70. 80 
års ålder har bott här hela sitt liv och sett mycket stora förändringar av närmiljön. Kanske kan de 
bidra med åsikter värdefulla även i dag. Hur får man tex till spontana mötesplatser gärna nära 
vattnet. 
Min tanke är inte att backa tillbaka till en tid som varit, men att lyssna in vad kommunens 
innevånare tycker är viktigt. 
Vårt samhälle ligger fint vid vattnet med i görs inte tillgängligt för oss. Annat än som konsumenter 
av varor och tjänster i övrigt ingen möjlighet att vistas vid vattnet. 
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Glädjande var dock att höra om visionen för ett badhus i Stenungund. Förhoppningsvis blir det en 
realitet. Samhället behöver vackra platser att vistas på utomhus. 
(Göteborg-Posten 2018-04-22). 
 
Kommentarer: 
Kommunen tackar för yttrandet och noterar kommentarerna.  

2018-04-27, Huveröd 1:74 (yttrande nr 24) 
Vi vill gärna vara delaktiga i hur detta med den nya översiktsplanen fortskrider. 
Alltså hållas uppdaterade inför fortsättningen. 
Önskar att detta ses som en synpunkt enligt de r egler för att få fortsatt insyn i planerna. 
Tack på förhand! 
 
Kommentar: 
När översiktsplanen ställs ut kommer det att annonseras på samma sätt som inför samrådet. 

2018-04-26,  Äggestorp 11:7 
Vi äger Äggestorp 11:7. Vi vill att gränsen för strandskyddet skall följa vår tomtgräns. Anledning är 
att det redan finns flera byggnader mellan oss och Norumsån: samfällighetsbyggnad, kvarn samt 
garage. Vår tomt är inhägnad av staket samt en häck utmed hela vägen. Att flytta strandskyddet 
förändrar inte tillgängligheten till ån då det går en väg mellan ån och vår tomt.  
Vårt förslag är att strandskyddet skall följa vår tomtgräns.  

De utritade husen finns på den bifogade kartan. 
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Bild på samfällighetsbyggnaden. Ån går på baksidan av byggnaden. 

 

 

Bild på samfällighetsbyggnaden. Ån går på baksidan av byggnaden. 
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Vita byggnaden till vänster är samfällighetsbyggnaden. Röda byggnaden till höger är kvarnen. 
Bäcken går på baksidan av kvarnen och bakom samfällighetsbyggnaden. 

 

Bild på garaget 

 
Kommentar: 
Strandskyddet är generellt utlagt längs kommunens kust, samt längs sjöar och vattendrag. 
Strandskyddet kan upphävas genom detaljplan. Bygglov kan tillåtas inom strandskydd i det fall det 
finns särskilda skäl. Strandskydd regleras inte i översiktsplanen. 
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STENUNGSUND 
 
2018-04-13,  Strandnorum 32:1, Stora Askerön 3:33 
Förslag om, att i översiktsplanen utöka det i planen streckade området öster om Strandnorum 
32:1 till att även innefatta denna fastighet, samt även innefatta i närområdet omkringliggande 
mark. Att denna mark markeras dels som utbyggnadsområde blandad bebyggelse, samt dels 
markeras som utbyggnadsområde verksamhet. 
 
Detta skulle innebära en möjlighet för att i framtiden, i en kulturhistoriskt intressant omgivning, 
på ett varsamt sätt, skapa förutsättningar för en levande miljö innehållande attraktiva bostäder i 
syd- och västerläge med havsutsikt, mötesplatser och småskalig näringsverksamhet. 
 
Området har goda kommunikationsmöjligheter, länkar till hav och bad, samt ligger i nära 
anslutning till - den lilla del - av den gamla landsvägen till Norge som idag finns bevarad. Vägen 
som går förbi området och genom Strandnorums gamla by används idag flitigt för rekreation och 
friluftsliv.  
 
Kommentar: 
Föreslaget utbyggnadsområde ligger inom befintligt bostadsområde och kan anses utgöra en del 
av befintligt samhälle. Som utbyggnadsområde är det för litet för att pekas ut i översiktsplanen 
som inte har den detaljeringsnivån. För eventuell utbyggnad av fastigheten krävs detaljplan. 
Första steget är att inkomma med ansökan om planbesked där kommunen tar beslut i frågan.  

2018-05-02, Kyrkenorum 4:380 
Till berörda parter,  
vill inkomma med synpunkter gällande den nya översiktsplanen för Stenungsunds kommun. 
Hoppas och uppskattar om ni vill ta er tid att läsa igenom följande reflektioner. 
 
Har läst och begrundat och tycker det finns mycket positivt i det som beskrivs. För att nämna 
några saker: utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår för att förbättra kommunikationer/ 
pendlingsmöjligheter, avlastning av väg 160 på olika sätt t ex genom en fast förbindelse till Orust, 
satsning på att bevara och utveckla Svartedalen som rekreationsområde, verka för attraktivt 
företagsklimat osv.  
 
Men det finns också delar i planen som gör mig besviken och ledsen och som jag tycker pekar åt 
fel riktning när det gäller attraktivt boende. Mina reflektioner rör sig mest till de planer som finns 
för Stenungsund och expansionen av Hallerna (Del 1 Förslag). 
 
Läser att visionen för Stenungssunds kommun mot år 2035 formuleras följande: 
"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människa och naturen i 
centrum".  
 
De inriktningar som redovisas för att verka åt visionen ("Attraktivt och välkomnande" samt 
"Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet") är också viktiga som utgångspunkt och som jag 
förstår är stödjande i de beslut som fattas, Kopplat till detta redovisas också några av de 10 
inriktningsmålen mot år 2035, bland annat: 

• Bostadsbeståndet ska öka med minst 170 bostäder per år över en 5-årsperiod 
• Stenungsunds kommun ska förbättra sitt företagsklimat 

 
Några omvärldstrender redovisas också, bland annat:  
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• Livsmiljöns betydelse ökar, dvs att för många styrs valet av boendeort möjligheten till 
goda livsmiljöer. Goda livsmiljöer har blivit en viktig konkurrensdel för kommunerna, och i 
Stenungsund ses en efterfrågan i de sydvästra delarna där det vackra, kustnära 
omgivningar med rimligt pendlingsavstånd till Gbg. 

 
Gällande bostadsförsörjningsprogrammet så redovisas att detta program grundar sig på en analys 
av nuvarande befolkningssituation, förväntad utveckling, efterfrågan på bostäder osv. Läser att 
målsättningen är att planeringen fortsatt ska möjliggöra en årlig befolkningstillväxt på 1% (140 
personer) men att kommunen eftersträvar en ökning på 1,5% då utvecklingen kräver detta. 
 
Några citat från medborgardialogen som föregått översiktsplanen återges också, där man kan 
utläsa vad medborgarna tycker är viktigt, bland annat:  

• "Vår UNIKA miljö med havet och skogen" 
• Under "Bevarande" kan man läsa saker som: 

o "Ta vara på, 'förädla" och tillgängliggör den vackra och omväxlande naturen" 
o "Värna de öppna landskapen - landsbygden och jordbruksmark" 

• "Utveckling av bostadsområden ska ske med beaktande av bibehållen 
"landsbygdskaraktär" 

 
Kopplat till detta vill jag framföra några funderingar.  
Till en början: varför är tillväxten i sig så viktig? För det är tydligt att detta är styrande för mycket 
av den utveckling som planeras, i form av boende osv. Det självklara svaret är så klart att det krävs 
skatteintäkter för att hålla en kommun med de viktiga samhällsfunktioner som behövs för att göra 
en kommun attraktiv. Och för att kunna göra de investeringar som krävs för en sådan utveckling. 
Men jag ställer mig frågan: var går break-even? Med tillväxt kommer också mer att ta hand om 
och förvalta och göra bra, samt ytterligare krav på utveckling osv. Jag undrar, kanske lite 
provokativt, om tillväxt i sig är ett självändamål? Kanske kan det vara värt att lyfta blicken lite och 
investera i och ta hand om det som redan finns ... ? Och göra det riktigt bra, och på så vis i 
förlängningen bli en attraktiv boendeort som både gör att folk vill bo kvar länge eller återvända i 
senare skeden i livet, och även attraherar nya invånare. Bara en inledande reflektion i vårt 
samhälle präglat av tillväxtyra ... 
 
Men om nu tillväxt trots allt ändå anses viktigt så är ju såklart hållbar tillväxt viktigt. Det finns 
också ett helt kapitel om detta i den nya översiktsplanen (del 2 Hållbarhetsbedömning). Läser här 
många kloka ord om att man har sett över miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och 
ekonomiska konsekvenser. Här vill jag understryka betydelsen av de sociala konsekvenserna av 
den förtätning som planeras. Det finns en sorglig utveckling av ökad psykisk ohälsa i vårt samhälle 
idag, vilken går allt längre ner i åldrarna. Senast i veckan kom en rapport från 
Folkhälsomyndigheten som visar att psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ökar och att orsaken i 
mångt och mycket är den pressade situationen i skolan. Men den här utvecklingen finns i alla 
livsskeden. Vi har en pressad vardag både i förskolor/skolor, på våra arbetsplatser och i 
äldreomsorgen/bland våra äldre. Informationssamhället skapar ett tryck på oss olikt det vi haft 
tidigare och kopplat till den livsstil många av oss har idag med för lite fysisk aktivitet, obalans 
mellan krav och resurser på arbetsplatser/på skolor och ett komplicerat vardagspussel, blir 
konsekvensen till slut att våra hjärnor säger stopp (psykisk ohälsa i form av nedstämdhet, 
depression, utbrändhet= skador på hjärnan). Förra året hade nära hälften av alla sjukskrivningar i 
vårt land någon form av psykisk orsak. Det här är ett känt samhällsproblem för allmänheten i stort 
som nästan dagligen får höra om detta via media eller via sin omgivning. Här har en kommun som 
sitter med utvecklingsplaner ett stort ansvar och också en stor möjlighet att på allvar tänka nytt 
för att motverka den här utvecklingen och på allvar väga alla motverkande faktorer till det här 
samhällsproblemet väldigt tungt i sina beslut. Att på allvar väga mänskliga faktorer tungt relativt 
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de ekonomiska. För det kommer vara en stor faktor i att vara attraktiv som boendeort, vilket i sig 
skapar ekonomi i slutändan. 
 
Stora barngrupper och resursbrist i förskolan är ett nationellt problem som i allra högsta grad 
också finns i Stenungsund. Människan, i alla åldrar, behöver fysisk aktivitet men också 
återhämtning för att ladda batterierna. Här kommer betydelsen av närhet till naturen och tystnad 
in som en väldigt viktig del. Att bevara grönska, natur och tystnad och göra den lättillgänglig för 
boende blir därför väldigt väsentlig. I alla åldrar. Det är därför jag med oro, besvikelse och olust 
ser på de planerna om förtätning och expansion av Hallerna, med så mycket som 1000-1 500 nya 
bostäder! 
 
Det som lockade oss att välja Stenungsund och Hallerna för drygt fyra år sedan, var bland annat: 

• Närheten till hav och skog och en lantlig miljö 
• Bra kommunikationer till Göteborg med både buss och inte minst tåg (pendlar till jobb) 
• Närhet till bra förskola/skola. 

 
Den erfarenhet vi hittills har av Stenungsund är på flera sätt positiv, men den kantas också av ett 
antal saker som vi blivit besvikna över, och innehållet i den nya översiktsplanen pekar tyvärr inte 
åt något annat håll. Under de fyra år vi har bott här så har fyra nya boendeområden uppförts i 
vårt närområde. Detta har skadat den så fina lantliga atmosfären men det har ändå känts ok 
eftersom de större strövområderna i Hallerna och mot Äggestorp har funnits kvar. 
Kommunikationerna till Göteborg är ok, men här finns det också utrymme för 
förbättringspotential för att ytterligare höja attraktiviteten för Stenungsund som boendeort. 
Något som ju också mycket positivt tas upp i den nya översiktsplanen som en viktig faktor.  
 
När det gäller förskola/skola har vi tyvärr fått erfara en bristfällig planering när det gäller Hallerna 
förskola/skola, som inte bara blev kraftigt försenad utan också nu omplaneras till en F-6-skola. 
Bara det att en helt ny förskola/skola efter endast tre år i verksamhet nu ska byggas ut och om, är 
ett kvitto på kommunens misslyckande och som barn och personal får lida för. Inför innevarande 
vårtermin skedde också en förtätning på kommunens alla förskolor, så även på Hallerna förskola, 
vilket innebär än större barngrupper som i sin tur naturligtvis ger försämrade förutsättningar att 
driva en god verksamhet. Just när det gäller Hallerna förskola är det också så att flera av 
avdelningarna överstiger hustalet på 20 barn/avdelning, dvs fastigheten är inte dimensionerad för 
så många barn. Konsekvensen blir att ljudvolym, belastning på toaletter, matsal och andra 
gemsamma utrymmen mm hamnar på en för barnen (och personalen för den delen) orimlig nivå. 
Här vill jag hänvisa till Förskoleupproret (https://forskoleupproret.weebly. com/) och alla de 
otaliga artiklar och berättelser som media speglar av Sveriges förskola och skola idag. Tyvärr en 
mycket bekymmersam utveckling och inget som ligger Stenungsund till gagn eller som skapar 
attraktivitet som boendeort. 
 
I medborgardialogen som föregick framtagningen av den nya översiktsplanen så framkom 
kommentarer som några citeras i översiktsplanen, bl a "Vår UNIKA miljö vid havet och skogen" (sid 
19, del 1). Kan bara hålla med. Att ha en nära tillgång till både hav och skog från sitt boende är 
verkligen värdefullt men med de planer som finns i översiktsplanen med 1 000-1 500 nya bostäder 
i Hallerna så kommer den unikiteten att byggas bort. Skogsområdena i Hallerna är fantastiska och 
erbjuder en jättefin blandskog att ströva i direkt utanför dörren för alla som bor här och 
nästgårds. Att tro att det ska ersättas med ett som man skriver "utvecklat närströvområde" i 
Furufjäll är att missta sig. Det ligger inte bara mycket mer svårtillgängligt på andra sidan 
motorvägen med det buller som kommer med det. Väl på plats så möts man en bit in i skogen av 
en motocrossbana, vilken allt annat än erbjuder den avkoppling, tystnad och rekreation som skog 
och mark så annars erbjuder. Det krävs dessutom bil för att ta sig dit på ett hyfsat enkelt sätt. 
Med utbyggnad av cykel- och gångvägar skulle det gå bra med cykel också, men blir i praktiken ett 
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mycket svårare företag med 1-3 barn. Eller för äldre personer för den delen. Nej, naturen och 
närrekreationsområde måste vara mycket mer lättillgängligt än så! Inte minst mot bakgrund av 
den samhällsutveckling vi har med ökad (psykisk) ohälsa beskrivet tidigare. 
 
Upp till 1 000-1 500 nya bostäder i Hallerna kommer också att skapa en mycket större trafik och 
belastning av vägar. Det kommer också att skapa ett mycket större behov av förskola/skola, något 
som redan idag har stor förbättringspotential. Det planeras för en ny förskola i Norra Hallerna 
med start hösten 2019 för att täcka upp för detta, men med en så kraftig ökning av bostäder 
kommer det med all sannolikhet att behövas mer än så. 
 
Sammanfattningsvis: 
Flera av de utvecklingsplaner som finns för Hallerna går till synes i många delar stick i stäv med 
det man uttrycker i visionen för Stenungsund (" ... med människan och naturen i centrum"), vad 
omvärldstrender visar i form av att livsmiljöns betydelse ökar vid val av boendeort, samt vad som 
framkommit i medborgardialogen som viktiga delar att värdesätta ("vår UNIKA miljö med havet 
och skogen"). Alltså vad kommuninvånarna värdesätter. 
 
Det finns en generell trend i samhället med förtätning, och jag inser att ekonomi styr väldigt 
mycket i det. Men jag vill verkligen vädja om att man tänker till både en och två gånger till innan 
man tar beslut kring de utvecklingsplaner som finns vad gäller bostadsutbyggnaden i kommunen. 
Låt istället de mänskliga värdena kopplat till detta väga tungt i utvecklingen genom att bevara de 
naturliga skogsområden som finns. Som aktiv barnledare i Friluftsfrämjandet är detta något som 
ligger mig varmt om hjärtat och som många med mig uppskattar att ha i sitt närområde. Och som 
bevisligen är en motkraft till den negativa utveckling som finns när det gäller folkhälsan. Just när 
det gäller Hallerna så ligger det inklämt mellan väg 160 och E6:an och bygger man bort den skog 
och mark som finns där så försämrar man avsevärt tillgängligheten till något som är så 
grundläggande viktigt för människan. Att på ett enkelt sätt få vistas i naturen. 
 
För att attrahera människor till Stenungsunds kommun och skapa en attraktiv boendeort, så satsa 
på allvar på att ha "människan och naturen i centrum", så som visionen säger.  

• Minimera därför exploatering och förtätning av Hallerna för att istället bevara grönskan 
och skogsområdena både där och kommunens andra boendeområden. För att göra 
naturen lättillgänglig för boende i alla livsskeden - ett mänskligt behov. 

• Satsa mer resurser på förskola/skola för att skapa de bästa förutsättningarna för en riktigt 
Bra verksamhet. Alltså mindre barngrupper och bättre betalda pedagoger. 

• Satsa på att bygga ut kommunikationer och pendelparkeringar, både till/från 
Stenungsund för att underlätta pendling, men också internt i kommunen (buss, cykel, 
gång, elfordon) för att minimera biltrafik. 

• Satsa på att göra Stenungsund till en intressant etableringsort för företag. 
 
Det kommer att göra Stenungsund attraktivt, inte förtätning! 
 
Kommentarer: 
Kommunen tackar för ett ambitiöst och engagerat yttrande! Stora delar av de planerade 
utbyggnadsområdena för Hallerna är redan långt komna i planeringsprocessen och kvarstår i 
översiktsplanen. Beskrivningen av respektive utbyggnadsområde kompletteras med en 
beskrivning av områdets värden och behovet av möjlighet till närrekreation. 
 
Satsningar på förskolan är viktiga, men ligger utanför översiktsplanens innehåll. 
 



89 

Satsningar på kommunikation och kollektivtrafik görs i samarbete med regionen och med 
Västtrafik. En grundläggande utgångspunkt för översiktsplanen är att minska behovet av bil och 
erbjuda andra alternativ till pendling och vardagsärenden – buss, tåg och cykel. 

2018-04-26, Måröd 1:3 
Då det i översiktsplanerna sägs att Stenungsunds kommun tar sikte på en befolkning på ca 35.000 
invånare några år framåt i tiden så råder det ju ingen tvekan om att det behövs fler bostäder och 
nya bostadsområden i kommunen. Vi som markägare på gården Måröd som ligger öster om 
motorvägen men ändå i direkt närhet till Kyrkenorum, har under många år sökt möjligheten att få 
utveckla de 750.000 kvm mark till fantastiska bostadsområden integrerade i naturnära miljö och 
ändå med närhet till Stenungsunds centrum. Bostadsområden med många typer av boenden. 
Hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Vi är anpassningsbara utefter kommunens önskemål 
om typ av bostäder.  
 
Området lämpar sig mycket väl då större delen av den tänkta byggnationen kan förläggas i 
sluttningarna som ligger 300 meter eller mer från motorvägen och att endast en mindre del av 
marken är åkermark och som ligger närmast motorvägen och som kanske inte bör bebyggas. 
Markområdet är mycket lämpligt då bebyggelsen kan kombineras med friluftsliv och naturstigar, 
och där stora delar kan lämnas som naturmark runt och emellan bebyggelsen.  
 
Då området är så pass stort så finns ju möjlighet till både byggnation av kostnadseffektiva billiga 
bostäder men inte heller att förglömma att det kan finnas behov av villatomter med lite större 
arealer som kan locka skattebetalare till kommunen. Området ligger också bra till för pendlare 
som jobbar norr och söderut längs motorvägen och kan bl.a. attrahera människor som arbetar i 
Göteborg- och Uddevallaområdet att bosätta sig i Stenungssund. Det är väl bara en tidsfråga 
innan området från Måröd och söderut mot Spekeröd kommer att behövas för bostadsbyggande.  
 
Det finns ju några utvecklingsområden inritade på nuvarande utkast till översiktsplan men om vi 
förstod det rätt så är det ju inte ens säkert att de markägarna ens vill att det skall bebyggas. För 
kommunens del måste det ju vara bättre att ha några fler utvecklingsområden inritade då det 
skapar förutsättningar för att inte behöva komma i tidsnöd om det stoppar på andra ställen. 
Därför anser vi att hela Måröd bör ritas in som utvecklingsområde redan i denna översiktsplanen. 
För det är ju först när det blir inritat som utvecklingsområde som det är lönt att tänka nästa steg i 
planerna.  
 
Kommentarer: 
Kommunen tackar för synpunkterna och uppskattar initiativet. Måröd kommer dock inte vara 
aktuellt för bostadsbebyggelse inom översiktsplanens planeringshorisont. Ambitionen är att i 
första hand utveckla kommunens bostadsförsörjning utifrån närhet till service och kollektivtrafik, 
det vill säga i anslutning till befintliga orter. 
 
2018-05-02 AdessoBygg för Måröd 1:3 och Inlag 1:4 
 
Stenungsunds nya bostadsområde? Måröd1:3/Inlag:4 
Inledning 
Att Stenungsunds kommun tagit del av tidigare insänt material, (se text bakgrund etc) ser vi som 
mycket positivt. Dock vidhåller vi bestämt, att volymen markområde måste bli större, för att 
möjliggöra boende till så låg kostnad som möjligt. Grundkostnaderna i infrastruktur (ex. 
bullerutredningar, trafikutredningar, framdragning av kommunalt VA, fjärrvärme, etc), är så höga, 
att om det inte blir volym, faller möjligheterna att bygga billiga Hyresrätter, vilket vårt förslag är 
planerat för. Vi har i närtid sett, att planerade hyresrättsbostäder i centrala Stenungsund inte 
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byggs, för att ekonomin inte går ihop. Att kommunen själv äger mark i anslutning om detta förslag 
(söderut), ser vi som positivt för etablering inom Butik och Industri, etc. 
 
Bakgrund 
Sverige, och även Stenungsund har som bekant brist på central mark för att bygga bostäder på, 
där vi inte inkräktar på redan befintlig byggnation. När man vill utveckla centrala markområden 
brukar det medför en utdragen detaljplansprocess när man får problem med boende som bor i 
anslutning till området som man vill bebygga.  
 
Måröd/Inlag på andra sidan av motorvägen vi Kyrkenorum är ett centralt område med närhet till 
allt men ändå så avskilt inte många grannar ca 10-15 som kommer att störas vilket torde skapa 
möjlighet till en förhoppningsvis enkel planprocess och byggnation.  
 
Kommentarer: 
Kommunen tackar för synpunkterna och uppskattar initiativet. Måröd kommer dock inte vara 
aktuellt för bostadsbebyggelse inom översiktsplanens planeringshorisont. Ambitionen är att i 
första hand utveckla kommunens bostadsförsörjning utifrån närhet till service och kollektivtrafik, 
det vill säga i anslutning till befintliga orter. 
 

STORA ASKERÖN 
 
2018-03-14 , Stora Askerön 1:43 
Vad spännande att kommunen arbetar med en ny översiktsplan. Jag äger en fastighet på Stora 
Askerön och tittade därför på ert förslag över detta ÖP 2019 - fördjupningskarta Stora Askerön 
daterad 2018-02-19. Ser då att ni i förslaget har markerat en badplats där vår fastighet ligger. Se 
bifogad bild. Badplatsmarkeringen ligger i en vik som i ena änden avgränsas av fyra små skär och i 
andra änden avgränsas av en udde. Mellan dessa punkter finns idag fem fastighetsägare som har 
mindre stränder och/eller brygga. Här finns ingen plats där det är möjligt att anlägga en badplats 
och det är därför mycket underligt att kommunen föreslår något sådant. Att vem som helst 
genom allemansrätten har rätt att beträda stränder är en sak men att föreslå en badplats är något 
helt annat. Den badplatsmarkering som finns föreslagen i nuvarande förslag till ÖP är inte 
praktiskt möjlig och ska därför tas bort ur förslaget. Det blir bara förvirrande att markera ut något 
som inte kan komma till stånd. Om ni vill föreslå en ny badplats på Stora Askerön förutsätter jag 
att ni fortsatt gör en seriös genomgång av ön och dess stränder och lägger fram ett förslag som 
skulle kunna vara möjligt. Inte som nu föreslå något som inte är det. 
 
Jag vill alltså att markeringen för badplats norr om Danestaden tas bort ur ÖP. 
 
Kommentarer: 
Förslaget är reviderat så att endast kommunala badplatser markeras. 

2018-04-24, Stora Askerön 1:45 
I planen ska det finnas förslag eller beslut om att alla fastigheter ska ha en sluten tank för avlopp. 
 
Kommentarer: 
Översiktsplanen kan inte reglera vilka avloppslösningar som ska gälla för enskilda fastigheter. 
Däremot har beskrivningen av bebyggelseutvecklingen på Stora Askerö justerats och 
kompletterats med beskrivning av sluten tank som möjlig lösning för många fastigheter. 
  



91 

2018-04-26, Stora Askerön 2:84 (yttrande nr 22) 
Med hänvisning till den skrivelse som Stora Askeröns Öråd insänt till kommunen ställer vi oss 
bakom detta såsom sommarboende på Stora Askerön. Kan inte inkomma personligen utan visar 
min och hustruns ståndpunkt på detta sätt och vill att det införes till handlingarna avseende ny 
Översiktsplan för Stenungsunds Kommun och därmed Stora Askerön. 
 
Kommentar: 
Kommentaren noteras. 
 
2018-04-27, Stora Askerön 1:54 
Vill på detta sätt önska att Stora Askerön blir bevarat precis som det är. 
Exploatera inte den fina miljö som finns här, en rekreationspärla för alla! 
 
Kommentar:  
Kommentaren noteras. 

2018-04-27, Stora Askerön 3:33, Strandnorum 32:1 
Förslag om, att i översiktsplanen revidera den föreslagna visionen för Stora Askerön. Visionen bör 
i högre grad baseras på lokalkännedom, knyta an till Askeröns historia samt skapa förutsättningar 
för en levande bygd. 
 
Till skillnad mot den historia som präglar stora delar av Stenungsund, har Askerön både vad gäller 
permanent boende och sommarboende, starka band bakåt med rötter i platsen. Kulturmiljön - 
såsom den avspeglas i landskapet och bebyggelsen, skiljer sig från det traditionella 
kustsamhällets, och lämpar sig inte i någon större utsträckning för “kustnära gångstråk, 
badplatser och småbåtshamnar”. En sådan förändring skulle dramatiskt förändra öns karaktär och 
innebära en stor belastning för miljön. 
 
Strategin menar vidare att “En förbindelse vattenvägen till Stenungsund bör utredas”. Något syfte 
anges inte. Men, kopplas denna punkt till den föregående, kan den uppfattas som att Askerön 
skulle komma att tjäna som ett lättillgängligt turistmål och rekreationsområde. Då ön saknar både 
näringsliv och faciliteter för att kunna ta emot en större mängd besökare skulle det därför inte 
utgöra en tillgång, utan snarare bli en belastning för öborna. 
 
Strategin förespråkar även “Restriktivitet avseende ny bebyggelse”. Skälen för detta är bland 
andra, att Askerön ligger i ett för påverkan känsligt vattenområde. Istället för att fokusera på 
detta som enbart ett problem, föreslås, att man ser det som en utmaning och arbetar för en 
långsiktigt hållbar lösning vad avser avloppsfrågan. Inte minst, att denna lösning också blir 
ekonomiskt hållbar för de boende på ön. Kommunen menar också att en utbyggnad av enskilda 
fritidsbostäder (inget nämns angående permanenta bostäder) i kustområdet skulle strida mot 
kommunens uttalade mål om en bevarad kust- och strandzon. Menas det därmed, att Askerön ska 
betraktas som ett reservat? 
 
Med hänsyn tagen till strandskyddet, bör istället förutsättningar för en levande landsbygd skapas 
genom att tillåta en varsam och organisk förtätning i anslutning till befintlig bebyggelse. 
 
Kommentar: 
Beskrivningen av möjlig bebyggelseutveckling revideras till motsvarande formulering i gällande 
översiktsplan.  "Enstaka nya helårshus har tillkommit efter förfrågan och bygglovsprövning i lägen 
där vatten- och avloppsfrågorna kunnat lösas utan belastning på kustvattnet". 
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2018-04-17,  Stora Askeröns öbor 
Svar till Kommunens önskan om hjälp att planera framtida stenungsund 
Boende på Stora Askerön vill börja med att tacka för inbjudan till Medborgardialog 2016 samt 
uppföljningsmöte 2018 där utkast till Översiktsplanen 2019 presenterades. 
Vi uppskattar att vi givits tillfälle att komma med synpunkter och förslag med syfte att tillföra 
och påverka Översiktsplanen innan dess fastställande. Enskilda öbors eventuellt individuella 
önskemål kan komma att kommuniceras separat. 
 
Den presenterade planen är välstrukturerad och vi ser att den till stor del för Stora Askerön 
bygger på Översiktsplanen från 2006 men vi vill också uppmärksamma er på att vi saknar 
fördjupningar kring ytterligare frågeställningar rörande Stora Askerön. 
 
Den nya Översiktsplanen innehåller en del missförstånd samt felaktigheter vilka vi ber Kommunen 
rätta till samt punkter enligt nedan vilka vi ber er återkomma med förtydliganden till. 
 
Öborna upplever att Stora Askerön med sin gårdskaraktär bör bevaras utan att det av Kommunen 
skall tolkas som begränsning av en försiktig utveckling. Stora Askerön är en levande landsbygd 
vilken måste få fortleva genom att vårdas och underhållas vilket inkluderar småskalig verksamhet 
såsom bland annat skog-, jordbruk, djurdrift samt småbåtshamnar. 
 
Öns invånare består av flera generationers boende samt även nyinflyttade som alla uppskattar de 
värden ön representerar. Ön är och skall vara tillgängligt för allmänheten. 
 
Den förutsättning till utveckling som önskas för Stenungsund skall också gälla för Stora 
Askerön. 
 
Vi ber också Kommunen att svara på vad Kommunens överklagan av det nya strandskyddet på 300 
meter avser? 
 
1.Angivelsen om ca 300 permanentboende på ön måste vara fel. Öbornas uppfattning är att 
antalet permanentboende är betydligt lägre. 
 
2. Vi ber Kommunen att förtydliga hur utveckling av gångstråk, badplatser och småbåtshamnar på 
en ö där Kommunen inte äger mark är tänkt att utföras.  Avser Kommunen att expropriera mark? 
 
3.Översiktsplanens karta över Stora Askerön och dess symboler är felaktigt placerade och bör 
justeras. (Badplatser, Båthamnar samt Väderkvarn). 
 
4. Kommunen anger att Stora Askerön har ett grunt fjordsystem kring ön vilket stämmer för 
områden kring Norra ön men inte för hela ön såvida inte kustområdet innanför Tjörn/Orust 
avses. Vi uppfattar att de lika havsnära Kommunerna Tjörn/Orust har en annan syn på tillväxten 
på öarna. Vi ber Kommunen förtydliga vad som gör Stora Askerön särskilt känsligt då Industrierna 
som ligger kring samma grunda fjordar medges utveckling men inte enstaka hushåll på Askerön. 
Se även nedanstående punkt 7 avseende avloppshantering. 
 
5. Vi ber Kommunen att förtydliga innebörden av att fler fritidshus skulle bli olämpligt 
lokaliserade. 
 
6. Vi ber Kommunen att behålla formulering från Översiktsplanen 2006 i syfte att säkerställa att 
Kommunen även framledes ser en öppning att tillmötesgå förfrågningar om försiktig utveckling 
på ön: "Enstaka nya helårshus har tillkommit efter förfrågan och bygglovsprövning i lägen där 
vatten- och avloppsfrågorna kunnat lösas utan belastning på kustvattnet". 
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7. Vi ber Kommunen att ha en konsekvent och hållbar avloppshantering enligt gällande 
nationella och internationella regler. 
 
Stora Askeröns boende samlades till möte 2018-04-14 där vi diskuterade den föreslagna 
Översiktsplanen för att etablera samsyn i vad vi öbor vill. 
 
Anteckningarna tagna vid mötet samt underlaget som förevisades bifogas härvid. 
 
Vi välkomnar en dialog med Stenungsunds Kommun, politiker och tjänstemän för att säkerställa 
att ni får tillfälle att uppleva vår ö, ta del av våra synpunkter och slutligen att den nya 
Översiktsplanen 2019 påvisar att Medborgardialogen fungerar. 
 
Välkomna till ett möte i Skolhuset på Stora Askerön någon av följande datum: 
25-29 April kl17.00. 
 
Vi bifogar namninsamling gjord vid ovan möte där 37 deltagare från Stora Askerön står enade 
bakom detta brev och dess innebörd. 
 
 
2018-05-02, Stora Askeröns öbor . Komplettering till tidigare brev 2018-04-17 
Den 17/4 mottog Stenungsunds Kommun en skrivelse från oss boende på Stora Askerön där vi 
tackade för tillfället att inkomma med synpunkter till den föreslagna formuleringen till ny 
Översiktsplan 2019. Vi upplyste kommunen om felaktigheter i underlaget och bad om 
förtydliganden till 7 punkter. 
 
Vi bad om möte med Birgitta Wall som hänvisade till Kent Sylvan. Möte med Kent Sylvan, Thomas 
Danielsson och Johan Jönsson hölls den 26/4 och sammanfattade en rekommendation för öborna 
att: 

• Skicka ett kompletterande och förtydligande brev till kommunen. (Bifogat) 
• Inkomma med förslag på positiv och konstruktiv formulering till Översiktsplanen avseende 

Stora Askerön. (Se Bilaga 1) 
• Göra en namninsamling som intygar engagemanget hos Stora Askeröns öbor och den 

samsyn som råder kring behovet av fortsatt utveckling på ön. Namninsamlingen omfattar 
nära 140 öbor vilka är CC: mottagare av detta mail. Namninsamling från öbornas möten i 
Skolhuset finns bifogad i excelfil till detta mail.  
 

29/4 hölls ett nytt möte i Skolhuset på Stora Askerön där drygt 80 öbor samlades för genomgång 
av och diskussion kring nedan handlingar vilka lämnas i Kommunens reception den 2/5 2018: 

• Kompletterande brev 
• Bilaga 1 
• Presentation från den 29/4 
• Mötesanteckningar från den 29/4 
• Namninsamling  

 
Vi har fortfarande inte erhållit svar från Kommunen till de 7 punkter vi skickade er den 17/4 och 
välkomnar er därför till nytt möte på Stora Askerön någon av föreslagna datum 15-25/5 kl 18.30. 
Vi ser fram emot att ni återkommer med besked vilket datum som passar er bäst. 
Med vänliga hälsningar 
Stora Askeröns öbor 
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Förslaget till ny Översiktsplan – Kompletterande synpunkter från boende på Stora Askerön 2018-
05-02  
Svar till Kommunens önskan om hjälp att planera framtida Stenungsund. Boende på Stora Askerön 
har sedan tidigare brev till kommunen daterat 2018-04-17 vidtagit åtgärder i syfte att säkerställa 
att kommunen uppmärksammas på de värden Stora Askerön representerar.  
Vi har vidare haft dialog med kommunens tjänstemän och politiker.  
 
Samtliga har bekräftat vikten av att Stora Askeröns öbor gör mycket tydligt vad vi vill därav skickar 
vi ånyo ett brev till kommunen och bifogar en namninsamling som påvisar öbornas engagemang 
och ställningstagande. Samtliga tjänstemän och politiker vi kontaktat, anger VA frågan som den 
mest avgörande för översiktsplanen. Vi påpekar att den är underordnad översiktsplanen och ser 
den som en, av många, parametrar att ta hänsyn till. Se vidare punkt 7 nedan.  
 
Enskilda öbors eventuellt individuella önskemål kan komma att kommuniceras separat.  
Öborna upplever att Stora Askerön med sin gårdskaraktär bör bevaras utan att det av kommunen 
skall tolkas som begränsning av en försiktig utveckling. Den gårdskaraktär vi avser bottnar framför 
allt i kulturlandsbygdens historiska tongångar där skog-, jordbruk och djurdrift bedrivs och 
försiktig utveckling av bebyggelse anpassas därtill.  
 
Marken och vägarna på Stora Askerön är privatägda eller ingår i samfälligheter med undantag för 
den av Trafikverket förvaltade vägsträcka som leder från bron upp till klockstapeln. Vägarna har 
mötesplatser för passering och endast vägen från klockstapeln till Fiskevik samt Bottentången är 
asfalterad. Övriga vägar har grusbeläggning och öns vägsystem innebär utmaningar för tunga 
fordon. Stora Askerön är en levande landsbygd vilken måste kunna fortleva genom att vårdas och 
underhållas. Här bedrivs småskalig verksamhet så som bland annat skog-, jordbruk, djurdrift samt 
småbåtsmarina. Dessa verksamheter har behov vilka kan föranleda ny-, om- eller tillbyggnad 
vilket är nödvändigt för dess fortlevnad. Vi betonar vikten av att kommunen fortsatt stödjer vår 
levande landsbygd då ön annars snabbt växer igen vilket försämrar öns attraktion och 
tillgänglighet som rekreationsområde för allmänheten.  
 
Öns invånare består av flera generationers boende samt även nyinflyttade som alla uppskattar de 
värden ön representerar. Ön är och skall vara tillgängligt för allmänheten. Den förutsättning till 
utveckling som önskas för Stenungsund skall också gälla för Stora Askerön då allt annat än 
utveckling i högsta grad medför avveckling. Utveckling för oss öbor innebär uttryck för tillkomst av 
småskalig verksamhet och fortsatt skog-, jordbruk, djurdrift samt marin verksamhet. 
 
1. Angivelsen om ca 300 permanentboende på ön är fel. Vi påpekar att en inventering visar att 
antalet permanentboende är i intervallet 80-85 personer (inklusive sex minderåriga). Registrering 
till folkbokföring pågår därav lämnas ett intervall. Antalet fritidsboende varierar över säsongen 
och är svårare att fastställa dock konstateras 153 fritidsfastigheter. Vi förstår att antalet 
permanentboende på ön är viktigt och utgör kommunens utgångspunkt avseende planering av 
samhällsfunktioner så som nybebyggelse, sophantering, skolskjuts, barn- och äldreomsorg mm 
samt är en viktig utgångspunkt för bedömningen av vattentillgång och avloppshantering.  
 
2. Vi ber kommunen att förtydliga hur utveckling av gångstråk, badplatser och småbåtshamnar på 
en ö där kommunen inte äger någon mark är tänkt att utföras. Avser kommunen att expropriera 
mark?  
 
3. Översiktsplanens karta över Stora Askerön och dess symboler är felaktigt placerade och bör 
justeras. (Badplatser, båthamnar samt väderkvarn). Vi påpekar att dessa symbolangivelser bör tas 
bort då de medför markägaransvar och sätter förväntningar hos besökare vilket Stora Askerön 
inte kan leva upp till eller vill acceptera då det driver krav på funktionsanpassning av platser som 
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inte lämpas därtill och förutsätter parkeringsplatser vilka saknas. Att parkera på, eller vid sidan av 
vägarna är svårt med tanke på vägsystemets smala bredd. Tillkomst av småbåtshamnar på Stora 
Askerön är begränsad på grund av vattendjup och/eller väganslutning. Det finns en småbåtshamn 
i Fiskevik samt en i Danestaden vilka sköts samfälligt eller i privat regi och viss utveckling av dessa 
är möjlig. Innan bron mellan Lilla och Stora Askerön togs i trafik 1969, förekom båtförbindelse 
mellan Stenungsund och Stora Askeröns bryggor i Fiskevik, Danestan, Bottentången samt 
Sävelycke. Bryggorna sköts idag samfälligt eller i privat regi. Öborna har framfört önskemål till 
kommunen att säkerställa redundans utifall krissituation skulle uppstå och broförbindelse 
upphöra. Vi påpekar att utan redundans isoleras öborna och kommunen förhindras att 
upprätthålla samhällsfunktioner så som äldreomsorg, sophämtning osv. Vi ber kommunen om 
ekonomiskt stöd att fortsatt underhålla stora bryggan i Fiskevik som är den största på ön.  
 
4. Kommunen anger att Stora Askerön har ett grunt fjordsystem kring ön vilket stämmer för 
områden kring norra ön men inte för hela ön såvida inte kustområdet innanför Tjörn/Orust avses. 
Vi uppfattar att de lika havsnära kommunerna Tjörn/Orust har en annan syn på tillväxten på 
öarna. Vi ber kommunen förtydliga vad som gör Stora Askerön särskilt känsligt då. Industrierna 
som ligger kring samma grunda fjordar medges utveckling men inte enstaka hushåll på Askerön.  
 
Vi har informerats att Stora Askerön av kommunen uppfattas ha problem med sin 
vattenförsörjning. Vi har förtydligat att dåtidens grävda brunnar under sommartid kunde 
kortvarigt påverkas av värmeböljor då bevattning av gräsmattor ökade. Sedan 1963 har borrade 
brunnar tillkommit. Det förekom saltinträngning i borrade brunnar som tillämpats gammaldags 
borrteknik och gick alltför djupt men nutida borrningsteknik har medfört att problemet upphört. 
Stora Askeröns öbor har framfört synpunkt om risker för vattenförsörjningen på ön i sammanhang 
då omfattande exploatering utvärderats av kommunen. Vattenförsörjningen fungerar idag 
tillfredsställande på Stora Askerön. Se även nedanstående punkt 7 avseende avloppshantering.  
 
5. Vi ber Kommunen att förtydliga innebörden av att fler fritidshus skulle bli olämpligt 
lokaliserade. Stora Askerön har sedan 1950-1970-talet tre planområden vilka utgörs av fritids- och 
permanentfastigheter. Askerön-Säckebäck fiberförening driver etableringsprojekt vilket beräknas 
klart i december 2018. Fiberkapaciteten förbättrar för distansarbetande och ger kommunen 
förutsättning för Vård i Hemmet. Fiber bidrar till samhällets utveckling och livet på ön och på sikt 
kan kommunen förvänta en ökande inflyttning på Stora Askerön varvid fritidsfastigheter 
omvandlas till permanent-fastigheter.  
Klimatförändringar i kombination med nya kostnadseffektiva energilösningar kan motivera allt fler 
öbor till klimatsmarta investeringar vilket föranleder behov av om-, ny eller tillbyggnad. Stora 
Askerön vill se en fortsatt utveckling av boendet på ön.  
 
6. Vi ber Kommunen att anta en anda i översiktsplanens formulering som säkerställer att 
kommunen även framledes ser en öppning att tillmötesgå förfrågningar om försiktig utveckling på 
ön. Se bifogat förslag (Bilaga 1) på formulering till ny inlaga för Stora Askerön i den nya 
översiktsplanen.  
 
7. Vi ber Kommunen att ha en konsekvent och hållbar avloppshantering enligt gällande nationella 
och internationella regler. Stora Askeröns öbor påpekar nödvändigheten i att undvika att den nya 
översiktsplanen fastslår enskilda tekniska avloppslösningar. Vi vill att miljöekonomiskt hållbara 
lösningar som tittar på funktionsgrad och uppfyller krav på avloppsrening behålls i fokus.  
 
Markförhållanden får avgöra den tekniska avloppslösningen. Se punkt 3 avseende öns vägsystem 
där vi öbor påpekar brister i hållbarhet och de miljöekonomiska effekterna av att slamsuga sluten 
tank, färdas i stort antal tunga transporter över BK2-väg till Stenungsunds reningsverk för att 
tömmas och vid situationer med kraftig nederbörd, översvämmas, breddas vilket innebär att 
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avloppet endast grovgallrats. Breddning innebär att i stort sett orenat avlopp släpps ut i 
fjordsystemet vilket leder till problem inte bara för oss öbor utan även för övriga 
kommuninvånare och Länsstyrelsen.  
 
Vi påpekar att då Länsstyrelsen ansvarar för kontroll av reningsanläggningen i Strävliden bör även 
de uppmärksamma sitt ansvar i denna fråga.  
 
Bilaga 1. Förslag till ny formulering till Översiktsplan och Stora Askerön  
 
STORA ASKERÖN  
Strategi  

• Fortsatt småskalig verksamhet som skogsbruk, jordbruk, djurdrift och marin verksamhet 
är viktigt för öns fortlevnad.  

• Ny bebyggelse av enstaka fritids- och permanenthus anpassad till det kulturhistoriska 
området bör tillåtas för att säkerställa öns framtida utveckling.  

• En båtförbindelse vattenvägen till Stenungsund samt underhåll av stora bryggan i Fiskevik 
som anläggningsplats för förbindelsen bör utredas.  

• Miljöekonomiskt hållbara lösningar för avloppshantering bör utredas.  
 
Beskrivning  
Stora Askerön ligger västerut i Kommunen, mellan Halse- och Askeröfjorden, och är den näst 
största (efter Mjörn) av öarna mellan Orust och Tjörn. Broförbindelse till Stora Askerön stod klar 
1970 och ersatte båtförbindelse. Till Stenungsund är det drygt 3 km sjövägen och knappt 20 
kilometer via landsväg 160 över Tjörn och Orust.  
 
Ön ligger i mellersta Bohusläns inre skärgård och omfattar ca 6 km². Öns norra del täcks av ett 
sammanhängande barrskogsområde, medan den södra halvan till större delen är uppodlad. 
Bergen är företrädesvis samlad längs öns stränder och kantas, särskilt södra delen, av hagmarker  
 
och lövskog.  
 
Bebyggelseutveckling  
Utvecklingen på Stora Askerön har sedan 1960-talet främst utgjorts av tre planlagda områden och 
övrig mark utgörs i huvudsak av gårdsbebyggelse. Antalet fastigheter är ca 200 stycken där drygt 
80 personer är permanentboende på ön.  
 
Barnen på Stora Askerön går i grundskola på Tjörn. Gymnasieutbildning erbjuds i Stenungsund. 
Kollektivtrafikförbindelse upprätthålls genom linjetrafik inklusive skolskjuts samt beställningstrafik 
med taxi under vardagar.  
 
Fiskevik ligger på öns södra sida och är en delvis samfällt ägd havsvik med båtplatser. Viss 
utökning av Fiskeviks båtplatser är möjlig. I Fiskevik finns den stora bryggan vilken fram till 1969 
fungerade som öns huvudförbindelse till Stenungsund. Bryggan fortsatte att, fram till 1980-talet, 
fungera som anläggningsplats för båtförbindelse och skolskjuts till Stenungsund. Utveckling av 
den stora bryggan samt passagerarbåtsförbindelse vattenvägen mellan Fiskevik och centrala 
Stenungsund kan med fördel utredas. Bottentången/Buvik på öns norra del är bergsrik och delvis 
skogbevuxen. Här finns ett område av fritids- och permanenthus.  
 
Danestaden på öns östra sida består i huvudsak av skog-, äng- och åkermark. Här finns en 
småbåtshamn, marina och varvsområde vid Askeröfjorden. Dessa sköts samfälligt eller i privat regi 
och viss utveckling härav är möjlig.  
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Öns västra del är i huvudsak skogbevuxen och bergig och vetter mot Lilla Askerön.  
Stora Askerön fortlever och utvecklas genom att vårdas och underhållas. Här bedrivs småskalig 
verksamhet som skogsbruk, jordbruk, djurdrift och småbåts marina, vilka kan ha behov av ny-, 
om- eller tillbyggnad. Byggnation av enstaka permanent- och fritidsbostäder på Stora Askerön är 
av vikt för öns fortsatta utveckling. Parkeringsmöjligheterna på ön är begränsade och kommunal 
vatten- och avloppsförsörjning saknas. Någon utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät 
planeras inte och miljöekonomiskt hållbara lösningar för avloppshantering bör utredas. 
 
Kommentarer: 
Nedan kommenteras de frågor som formuleras som yttrande över översiktsplanen. Kommunen 
tackar för förslag till nya formuleringar av strategier, beskrivning och bebyggelseutveckling och 
utgår från föreslagna formuleringar i revideringen av översiktsplanen. 
 
Uppgift om antal permanentboende på ön kontrolleras och korrigeras. 
 
En översyn av hela översiktsplanen görs för att säkerställa att utpekade objekt och platser är 
korrekta (småbåtshamnar, väderkvarnar mm) samt så att endast kommunala badplatser markeras 
ut.  
 
Beskrivningen av Stora Askerön korrigeras så att det blir tydligt att det grunda fjordsystem kring 
ön endast gäller för områden kring Norra ön. 
 
Beskrivningen av möjlig bebyggelseutveckling revideras till motsvarande formulering i gällande 
översiktsplan. "Enstaka nya helårshus har tillkommit efter förfrågan och bygglovsprövning i lägen 
där vatten- och avloppsfrågorna kunnat lösas utan belastning på kustvattnet". 
 
Beskrivningen av möjliga lösningar för avloppshantering på ön utvecklas. 
 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 
Plan 
 
 
Birgitta Wall   Anders Hulterström 
Översiktsplanerare  Tf planchef 
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