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FÖRORD
Denna fördjupning av översiktsplanen, FÖP Södra kustområdet, har 
tagits fram av Strömstads kommun med ett aktivt deltagande från 
både hel- och delårsboende på Tjärnö, Öddö, Daftö, Saltö, Rossö 
och i Överby. Särskilt betydelsefullt för planens innehåll har engage-
manget från Rossö Samhällsförening, Tjärnö Samhällsförening och 
Vik-Överby Samhällsförening varit.

Föreningarna har med stor egen arbetsinsats varit engagerade sam-
talsparter till kommunen och till de boende i området. Under arbetets 
gång har samhällsföreningarna hållit offentliga möten med deltagande 
från kommunen.

Den södra kommundelen är på många sätt unik: en storslagen 
skärgård, ett förhållandevis rent hav, höga kulturvärden, orörda natur-
områden och levande kustsamhällen. Utgångspunkten för arbetet med 
FÖP Södra kustområdet har varit att hitta former för fortsatt utveck-
ling utan att äventyra dessa unika värden.

En stor utmaning för kommunen är att bidra till att antalet hel-
årsboende ökar. Detta är en grund för fortsatt levande samhällen med 
rimlig servicenivå. Nya bostäder behöver tillkomma. Inom vissa områ-
den kan det också vara lämpligt att tillskapa tomter där boende och 
småskalig verksamhet kan kombineras. Genom att utnyttja vårt markä-
gande i områden för utbyggnad och använda det kommunala bostads-
bolaget för bostadsbyggande har vi möjlighet att påverka utvecklingen 
i önskvärd riktning.

Stora naturområden är skyddade genom Kosterhavets national-
park, naturreservat, Natura 2000 och strandskydd. Därutöver finns 
stora naturområden utan formellt skydd. Det kan vara områden med 
höga naturvärden och/eller sådana som är viktiga för friluftslivet. I 
FÖP Södra kustområdet redovisas var natur- kultur- och friluftsvär-
dena är särskilt stora. De utbyggnadsområden som föreslås i fördjup-
ningen är avgränsade för att inte stå i konflikt med de höga värdena.

Planens tidshorisont är ca 25 år. En översyn av planens ställnings-
taganden kommer att göras varje mandatperiod. Min förhoppning är 
att FÖP Södra kustområdet blir ett levande dokument som leder till 
levande samhällen året om.

Strömstad 2013-10-24

Ronnie Brorsson
Kommunstyrelsens ordförande



LÄSANVISNING

Inledning / Mål och strategier

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

Intressen och anspråk

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

Användning av mark- och vattenområden 

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

Konsekvenser

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

Fortsatt arbete

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

Huvuddragen i planen, 
se karta på sidan 45
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Inledning

INLEDNING

Planområdet
Detta är en fördjupning av översiktsplanen för Strömstads kommun och 
omfattar det södra kustområdet i Strömstads kommun. Planområdet 
omfattar öarna Öddö, Daftö, Lindholmen, Tjärnö med Saltö, Rossö 
och övrig skärgård väster om dessa samt ett fastlandsområde i öster 
innefattande områdena Vik och Överby. Planområdet gränsar i söder 
till Tanums kommun. Planen benämns FÖP Södra kustområdet.

Fördjupningar av översiktplanen
Översiktsplanen för Strömstads kommun omfattar hela kommunen 
och visar huvuddragen i mark- och vattenanvändningen. För de de-
lar av kommunen där mer detaljerade ställningstaganden behövs, tas 
fördjupningar av översiktsplanen fram. Fördjupningen, som är en del  
av kommunens översiktsplan ska processas som en översiktsplan och 
ha ett innehåll enligt regler i plan- och bygglagen. Planen ska efter att 
samråd och utställning genomförts antas av Kommunfullmäktige. 

Översiktsplanen och fördjupningar av denna ska enligt plan - och 
bygglagen PBL redovisa:

Grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark- 
och vattenområden
Kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras
Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintres-
sena och följa gällande miljökvalitetsnormer
Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen

För en fördjupning av översiktsplanen gäller också att sambanden med 
översiktsplanen som helhet ska redovisas i planen.

Den antagna planen ska ligga till grund för kommunala beslut om 
detaljplaner och bygglov och den ska också ligga till grund för andra 
myndigheters beslut om åtgärder i den fysiska miljön.

Avgränsning av FÖP Södra Kustområdet
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Inledning

Kommunala måldokument
Kommunala måldokument som har betydelse för fördjupningen över-
siktsplanen:

Strategisk plan, antagen 2009 
Den övergripande visionen för kommunen är att Strömstads kommun 
har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling där livskvalité, 
miljö- och kulturvärden stärks. 

Fyra övergripande mål ska leda till att kommunen har 13 000 invå-
nare år 2015. Målen är:

Ökat medborgarengagemang
Förbättrad folkhälsa
Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning
Offensivt samhällsbyggande

Naturvårdsplan, antagen 2009 
Planen redovisar skyddsvärda naturmiljöer i kommunen och anger re-
kommendationer för hur dessa områden ska skyddas. 

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

Översiktsplan för Strömstads kommun, ÖP Strömstad
För Strömstads kommun finns en kommuntäckande översiktsplan, 
”ÖP Strömstad”. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
2013-10-24. 

Sambandet med ÖP Strömstad
I den kommuntäckande översiktsplanen ”ÖP Strömstad” från 2013, 
redovisas FÖP Södra Kustområdet som ”Område med aktuell fördjup-
ning”. Sambanden mellan översiktsplanen och fördjupningarna redo-
visas översiktligt och den föreslagna mark- och vattenanvändningen i 
FÖP- områdena redovisas i huvuddrag i ÖP Strömstad. 

Planeringens syfte
Ett av de främsta syftena med planeringen är att ge möjlighet till ökat 
åretruntboende i södra kustområdet. Ökad åretruntbosättning ger un-
derlag till den nödvändiga service som behövs för att målet om levande 
samhällen ska uppnås. Levande åretruntsamhällen kräver förutom fler 
helårsbostäder också goda kommunikationer för pendling och fler 
möjligheter till utkomst genom att lokala arbetstillfällen erbjuds. 

1

NATURVÅRDSPLAN FÖR

STRÖMSTADS KOMMUN

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

strategisk
PLAN
för Strömstads kommun
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-29 § 82

DEL 1
OCH VATTENOMRÅDEN 

ÖP STRÖMSTAD
ÖVERSIKTSPLAN FÖR 
STRÖMSTADS       KOMMUN 

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

ÖP Strömstad 
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Inledning

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

Viktiga frågor för fördjupningen
Planeringens huvudfrågor enligt ovan är: 

Var och hur ska nya bostäder för åretruntboende lokaliseras så 
att en bra bebyggelsestruktur med goda boendekvaliteter upp-
nås samtidigt som en lämplig utbyggnad av kommunalt vatten- 
och avlopp kan genomföras? 
Var ska områden för verksamheter lokaliseras? I vilka områden 
kan verksamheter och bostäder samlokaliseras?
Var kan småskaliga anläggningar för turism och besöksnäring 
lokaliseras?
Vilka krav ska ställas på avlopp så att antalet enskilda avlopp 
som har innerskärgårdens kustvatten som recipient minskar?
Vilka särskilda natur- kultur- och landskapsvärden finns i 
området och hur ska dessa tillvaratas?
Hur ska det öppna kulturlandskapet bevaras, återställas och 
skötas så att natur- och kulturmiljövärdena samt de sociala vär-
dena i landskapet bibehålls?
Hur ska intentionerna i kommunens naturvårdsplan från 2009 
följas upp i planen?
Hur ska möjligheten att idka friluftsliv i de sammanhängande 
och oexploaterade naturområdena säkerställas också utanför 
reservaten? 
Hur ska önskemålen om fler båtplatser och fler sjösättnings-
ramper för boende och gästande i området tillgodoses utan att 
naturvärdena skadas?  

Syftet med FÖP Södra Kustområdet
Stärka lokalsamhället genom ökat året-
runtboende
Bevara och natur-kultur- och frilufts-
värden
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Mål och strategier

MÅL OCH STRATEGIER

Hållbar utveckling 
Södra kustområdet är unikt. Här erbjuds en storslagen skärgård, för-
hållandevis rent hav, orörda naturområden och levande kustsamhällen. 
Utgångspunkten för arbetet med fördjupningen av översiktplanen är 
att bebyggelseutvecklingen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt så att 
de unika värdena inte äventyras. 

Med hållbar utveckling menas att såväl ekologisk som social och 
ekonomisk hållbarhet kan uppnås för området. I planeringen ska  göras 
avvägningar av var bostäder, verksamheter och andra anläggningar kan 
lokaliseras på ett sätt som stödjer utvecklingen av lokalsamhället och 
inte skadar natur- och kulturvärdena. 

Levande samhällen året om
De största öarna inom FÖP- Södra kustområdet har förbindelse 
med fastlandet via broar. Detta gäller öarna Daftö, Öddö, Tjärnö, 
Lindholmen, Saltö och Rossö. Trots att det finns många fritidsbo-
ende i området och att antalet ökar, har kommunal och kommersiell 
service på helårsbasis hittills fungerat och samhällena är levande året 
om. Både på Tjärnö och på Rossö finns förskola och låg- och mellan-
stadieskola. Helårsöppen livsmedelsaffär finns vid Rossöhamn. Den 
största arbetsplatsen är Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 
på Tjärnö. Utöver denna finns endast mindre arbetsplatser. Det är  
vanligt med lokalt företagande i eller i anslutning till bostaden.

Övervägande delen bostäder i området är enbostadshus. Allt fler 
bostäder omvandlas från åretrunt till fritidsanvändning. På Rossö 
har skett en inflyttning av åretruntboende barnfamiljer som förvär-
vat befintliga äldre bostadshus. För att motverka omvandlingen från 
helårs- till fritidsboende, måste nya bostäder för helårsändamål till-
komma i området. För att de nya bostäderna ska förbli helårshus krävs 
insatser och styrning från kommunen. Genom att bygga på kommu-
nalt ägd mark kan kommunen ställa villkor på utformning och upp-
låtelseformer i bebyggelsen. Att ge fysiska möjligheter för småskaligt 
småföretagande i anslutning till bostaden eller på annan plats inom 
området är ett annat sätt att uppmuntra åretruntboende.  

Strategier för levande samhällen
Ny bebyggelse ska i första hand placeras intill befintlig helårs-
bebyggelse i eller i anslutning till samhällena och i närheten av 
skola och annan samhällsservice.
All ny sammanhållen bebyggelse (kräver detaljplan) ska anslu-
tas till kommunalt vatten och avlopp.
Befintlig bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och 
avlopp i så hög utsträckning som möjligt.
Kommunen behöver bedriva en aktiv mark- och bostads-
politik.

Skolan på Tjärnö

Butiken på Rossö
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Mål och strategier

Småskaliga verksamheter som kan bedrivas i direkt anslutning 
till bostaden ska stödjas. Lämpliga områden för att etablera nya 
verksamheter ska finnas.

Strändernas tillgänglighet
Det är särskilt viktigt att allmänhetens tillgänglighet till strandområ-
dena värnas för att Södra kustområdet även fortsättningsvis ska vara 
attraktivt för boende och besökare. 

Tillgängligheten till stränderna är förhållandevis god inom planom-
rådet, eftersom det finns långa sammanhängande kuststräckor som är 
obebyggda.   

Länsstyrelsen ska senast år 2014 ha gjort en översyn av det gräns-
bestämda och utökade strandskyddet. I samband med översynen vill 
kommunen diskutera avgränsningen av strandskyddet mot ett par i 
planen föreslagna utbyggnadsområden.  

Strategier
Kommunen respekterar strandskyddsreglerna och stödjer att 
det utökade strandskyddet 300 meter med ett par undantag 
bibehålls i nuvarande omfattning.  
Kommunen vill ha möjlighet att pröva utbyggnad av småbåts-
hamnar inom strandskyddade vatten- och landområden.

Höga naturvärden
I området finns stora arealer värdefulla naturområden. De mest vär-
defulla är formellt skyddade genom nationalpark och naturreservat. I 
områdena närmast vattnet är naturvärdena ofta knutna till våtmarker, 
saltängar och grunda havsbottnar, och i många fall omfattas dessa om-
råden också av strandskydd. Därutöver finns bl a värdefulla lövskogs-
partier, kusttallskog och naturbetesmarker med stor mångfald i flora 
och fauna.

Strategier
Ny bebyggelse ska placeras så att värdefulla naturområden inte 
skadas eller så att odling och betesdrift förhindras. 
Naturområden med särskilt höga naturvärden och som inte har 
ett formellt skydd, bör bevaras och skyddas genom reservats-
bildning, naturvårdsavtal eller på annat sätt. Kommunen ska 
i fortsatt arbete rådgöra med länsstyrelsen om vilka områden 
som bör bevaras och på vilket sätt som ett bevarande kan ske. 
Slutsatserna i kommunens naturvårdsplan liksom också aktu-
ella naturvärdesinventeringar ska användas som underlag.

Gångväg längs vattnet på Öddö

Badstrand vid Garviken på Rossö

Del av Älgöleran, naturreservat med grunda 
bottnar mellan Älgö och Långö
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Mål och strategier

Ett aktivt friluftsliv
Det södra kustområdet är lättillgängligt för dem som vill idka friluftsliv 
på land eller på havet. Det finns goda möjligheter till långa vandringar 
utefter vattnet. Bebyggelsen ligger mestadels i grupper med stora obe-
byggda naturområden emellan. De flesta boende har god tillgång till 
sammanhängande naturområden i närheten av bostaden. Naturmiljön 
är varierad och det finns både barr- och lövskogspartier och klipp-
områden. Ett finmaskigt nät av stigar underlättar framkomligheten. 
Det finns många badplatser, både anlagda och naturliga. Strändernas 
tillgänglighet är i allt väsentligt garanterad genom strandskyddet. För 
båtlivet finns fina naturhamnar och anlagda småbåtshamnar och bryg-
ganläggningar.

Strategier
Värdena för friluftslivet ska särskilt beaktas inom områdets 
stora sammanhängande natur- och friluftsområden.  
Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske genom att nya hus 
tillkommer i anslutning till befintliga grupper, för att undvika 
splittring av naturområden värdefulla för friluftslivet. 
Etablerade gångstråk ska värnas vid detaljplaneläggning och 
när bygglov prövas utanför detaljplan.
Det havsanknutna friluftslivet (bad- och båtliv m m) ska få 
möjlighet att utvecklas. Behov av nya båtplatser ska beaktas 
utan att andra värden för friluftliv och natur påverkas negativt.
Möjligheterna till bilparkering i anslutning till naturområden 
och friluftsstråk ska beaktas. 

Landskapet och kulturmiljön
Typiskt för Norra Bohusläns kustområde är den lummiga innerskärgår-
den som successivt övergår i den betydligt kargare ytterskärgården med 
kala bergknallar och klippiga stränder. Bohuskusten är i sin helhet av 
riksintresse enligt miljöbalkens 4:e kapitel på grund av de höga natur- 
och kulturvärdena. 

De samlade värdena i kustlandskapet har beskrivits i länsstyrelsens 
skrift, ”Kustområdet och skärgården i Bohuslän - en värdebeskriv-
ning av ett nationallandskap enligt 4 kap miljöbalken” från år 2000. 
Beteckningen nationallandskap används i rapporten för att beskriva de 
områden som är utpekade riksintressen enligt 4:e kapitlet. Begreppet 
kan användas som beskrivning av riksintresset men har i övrigt ingen 
koppling till lagstiftningen.

Öarna i Södra kustområdet karaktäriseras av ett småskaligt och 
uppbrutet odlingslandskap med små åker- och ängsmarker belägna 
mellan bergknallarna. Att landskapet också fortsättningsvis kan hållas 
öppet är viktigt för landskapsbilden och för upplevelsen av området. 
Kulturmiljövärdena hos de äldre gårdsmiljöer med traditionellt place-

Del av riksintresseområdet för kulturmiljövård 
på Rossö

Odlingslandskap vid Orrevikskilen
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Mål och strategier

rade byggnader i kanten av odlingsmarken behöver värnas. Området 
runt sundet vid Rossö-Rundö är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset får inte genomföras. 
Värdena i bebyggelsemiljön identifieras så att den karaktäristiska och 
kulturhistoriskt värdefulla miljön vid sundet kan säkerställas. 

Strategier
De öppna odlings- och betesmarkerna i området utgör viktiga 
och betydelsefulla delar av kulturlandskapet. Igenväxning och 
annan förändring får stora konsekvenser för upplevelsen och 
förståelsen av hur landskapet utvecklats. Fortsatt hävd genom 
odling eller bete ska därför stödjas. 
Ny bebyggelse på eller i anslutning till odlings- och betesmar-
kerna och som kan försvåra möjligheterna till fortsatt brukande 
ska undvikas. 
Bebyggelsens värden i den kulturhistoriska miljön vid sundet i 
Rossö - Rundö bör säkerställas.  
I odlingslandskapet och i anslutning till detta bör ny bebyg-
gelse och ändringar av befintlig anpassas till det traditionella 
bebyggelsemönstret. 

Utbyggnadstakt och markstrategier 
God planering ska vara framåtsyftande. Den fördjupade översiktspla-
nen ska visa hur kommunen avser att använda mark- och vattenom-
råden idag och för en lång tid framöver, cirka 25 år. Markresurserna 
i området är begränsade och det krävs därför att man hushåller med 
dessa. Kommunens målsättning är att nya bostäder som tillkommer 
säkerställs för året runtboende i så stor utsträckning som möjligt.

För att uppnå god hushållning med markresurserna krävs också en 
hushållning över tid med de tillgängliga markområdena för utbyggnad, 
dvs att dessa inte byggs ut i så snabb takt att ytterligare nya markområ-
den måste tas i anspråk under planeringsperioden. 

Det säkraste styrmedlet för att uppnå målet om helårsboende är 
att kommunen äger och planerar marken för utbyggnad. Som markä-
gare kan kommunen påverka typ av bebyggelse, upplåtelseformer och 
utbyggnadstakt efter vilket behov som finns av nya bostäder i området.

Strategier
Kommunen bör öka sitt markägande i området genom inköp 
av för bostadsbyggande strategiskt belägen mark, eller på annat 
sätt styra upp sitt inflytande.
Genomförandet kan överlåtas till ett kommunalt bolag eller en 
lokal bostadsstiftelse som har helårsboende som syfte.
Då privata markägare ska exploatera mark för bostäder kan 
kommunen förhandla om upplåtelse av delar av området eller 
förhandla om en gemensam exploatering.  

Bebyggelse vid Rossöhamn
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INTRESSEN OCH ANSPRÅK

Befolkning och bostäder

Befolkning
Befolkningen inom planområdets skärgårdsdel uppgår till ca 550 
invånare. Av dessa bor 242 personer på Tjärnö och 209 på Rossö. 
Fördelning inom respektive delområde framgår av tabellen här intill, 
med siffror hämtade från Statistiska centralbyrån. Antalet boende i 
den del av statistikområdet Överby som ingår i planområdet redovisas 
inte. 

Åldersfördelningen bland helårsboende är ungefär att 6 % är barn 
mellan 0-6 år, 13,5 % är ungdomar mellan 7-19 år, 54 % är vuxna 
mellan 20-65 år, och 26,5 % är äldre mellan 65-100 år.

För skärgårdsområdet som helhet är befolkningsutvecklingen 
vikande, från 2006 till 2012 har befolkningen minskat med ca 85 per-
soner.  

Helårsboende och delårsboende
Inom skärgårdsområdet finns ca 230 helårshushåll. Antalet helårs-
hushåll minskar med i genomsnitt ca ett par per år, dvs ett par hus 
övergår från helårsanvändning till delårsanvändning årligen. Antalet 
delårsbostäder kan uppskattas vara ca 1200 d v s fem gånger fler än 
helårsbostäderna. Efterfrågan är stor på fritidsbostäder i området, och 
en fortsatt omvandling är därför att vänta. 

Övervägande antalet bostäder är enbostadshus. Hyreslägenheter 
finns på Rossö, 7+12 lägenheter fördelade på två områden och på 
Tjärnö 14 lägenheter i ett område. 

Efterfrågan på nya bostäder gäller främst friliggande enbostadshus, 
men det finns även ett visst behov av ytterligare lägenheter i flerbo-
stadshus.

För att inte den helårsboende befolkningen ska minska, krävs ett 
tillskott av lägenheter som är större än avgången, d v s cirka 5-8 nya 
helårsbostäder per år. Plats för nya bostäder som motsvarar behovet 
under planperioden 25 år behöver visas i planen.

Näringsliv och sysselsättning

Förvärvsarbetande och pendling 
Av antalet förvärvsarbetande (nattbefolkning) bor ca en tredjedel på 
Tjärnö och en tredjedel på Rossö. Cirka 160 personer har sin dagliga 
sysselsättning i området (dagbefolkning) varav en majoritet, knappt 
100 personer, arbetar på Tjärnö.

Utpendlingen är stor, de flesta boende har sin arbetsplats utanför 
planområdet. Främst går pendlingen till Strömstads tätort. Av dem 
som pendlar in till området pendlar huvuddelen till Tjärnö.

Område            Folkbokförda (enl SCB)
 Män Kvinnor Totalt
Rossö 101 108 209
Tjärnö 127 115 242
Saltö 8 10 18
Öddö 54 41 95
Totalt 290 274 564

Uppgifterna är från 2012

Hyresbostäder på Tjärnö
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Verksamheter och arbetsplatser
Nuläge
Den största arbetsplatsen är Sven Lovén centrum för marina veten-
skaper- Tjärnö med ca 70 anställda. En del arbetstillfällen finns också 
inom skolorna på Tjärnö och Rossö. 

Det finns flera en- och fåmansföretag i området, framför allt inom 
jordbruks- och byggnadsverksamhet. Även så kallade personliga och 
kulturella tjänsteföretag är representerade i området. Verksamheten i 
fåmansföretagen bedrivs ofta i anslutning till verksamhetsutövarens 
bostad. 

Inom planområdet finns inga besöksanläggningar som drivs på års-
basis. Sommartid finns några arbetstillfällen på Bofors camping.  

Lovéncentrets fortsatta utveckling bedöms bli säkerställd dels  
genom expansionsmöjligheter inom detaljplan på den egna fastighe-
ten, dels genom förslag i planen att stationen kan expandera åt nordöst.  

Framtiden
Det är inte fastlagt hur stort markbehovet är för småskaliga verksamhe-
ter av lokal karaktär. Områden bör avsättas för småskaliga verksamhe-
ter som inte är störande för omgivningen, och där dessa kan bedrivas i 
anslutning till bostaden.

Under högsäsong är efterfrågan på boendemöjligheter för besökare 
större än vad som finns tillgängligt på campingplatser och i uthyr-
ningsstugor. Stora turistanläggningar skulle till karaktären avvika allt-
för mycket i bebyggelsemönstret och kunna bli dominerande i det 
småskaliga landskapet, och är därför inte lämpliga. Stora boende- och 
besöksanläggningar finns också i närområdet och i Strömstad. Mindre 
anläggningar som vandrarhem och pensionat skulle däremot kunna bli 
värdefulla tillskott för att höja tillgängligheten för besökare i områ-
det. Det är därför angeläget med en redovisning av var sådana kan till-
komma, eller att kriterier för tillkomst anges i planen.

Jord- och skogsbruk
Jordbruksmarken är uppdelad i betesmark och åkermark och re-
dovisas på karta ”Areella näringar” med uppgifter i huvudsak från 
Jordbruksverkets databas. Databasen används som underlag för olika 
stödformer inom jordbruket. De största sammanhängande åkermar-
kerna inom planområdet finns på fastlandssidan utmed väg 176 
(Skärslätten) och norr om Vik på ömse sidor om vägen. Det är främst 
i dessa områden som ett aktivt jordbruk bedrivs. I skärgården och på 
fastlandets låglänta strandområden utgörs jordbruksmarken i huvudsak 
av beten. Betesmarkerna sammanfaller ofta med områden som enligt 
länsstyrelsens äldre inventeringar utgör värdefulla odlingslandskap och 
som har stora naturvärden enligt kommunens naturvårdsplan. Små 
åkerområden som brukas finns på norra och södra Tjärnö, på Södra 
Öddö, på Lindholmen samt på norra Rossö och på Valö. Stora delar av 
den öppna marken i skärgården används inte längre för jordbruk.

Det finns inga heltidsjordbrukare inom planområdets skärgårdsdel.  
Här bedrivs jordbruk mycket småskaligt med hästar, får och viss odling. 

Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 
på Tjärnö, den största arbetsplatsen inom 
planområdet.  
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Jordbruksmark på Skärslätten

Fiske och vattenbruk

Riksintresse för yrkesfisket
Hela Kosterfjorden från Styrsö i norr till Rossö i söder är av riksintresse 
för yrkesfisket. Värdet som riksintresse består främst i fisket efter räka.

Fiske 
På öarna inom planområdet har 7 fiskare med yrkesfiskelicens sin hem-
mahamn. Inom havsområdet i planområdets västra delar, se illustra-
tion, bedrivs räkfiske samt burfiske av kräfta, hummer och krabba. 
Hit kommer även fiskare från andra delar av kommunen. Totalt fiskar 
drygt tjugo båtar inom området, varav ett tjugotal är heltidsfiskare. 

Vattenbruk
Vattenbruk är en gemensam benämning på odling av fisk, skaldjur, 
blötdjur och alger under kontrollerade former i vattenmiljö. Utveckling 
av vattenbruk kan vara ett sätt att komplettera den lokala näringsverk-
samheten i ett område, där de traditionella näringarna viker. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram två vattenbrukspla-
ner, en för Västra Götaland och en för Kosterhavets nationalpark. I 
båda planerna konstateras att det finns ett antal krav som ska vara upp-
fyllda för att ett vattenområde ska vara lämpligt för vattenbruk och 
att det finns en mängd intressen i vattenområdena som konkurrerar 
med vattenbruket. Det är därför komplicerat att på en översiktlig nivå 
bedöma var det är lämpligt med vattenbruk utan risk för konflikt mel-
lan motstående intressen. 

Det finns ett antal musselodlingar med tillstånd inom området. 
Dessa är belägna mellan Tjärnö och Öddö. Tillståndet gäller under 5 år 
och kan förlängas med tio år i taget. 
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Utöver den musselodling som redan bedrivs kan det i framtiden bli 
aktuellt att ta ställning till ytterligare områden för vattenbruk. I dags-
läget finns dock inte tillräckligt kunskapsunderlag för bedömning av 
var det är lämpligt att bedriva vattenbruk inom vattenområdena i södra 
kustområdet. Några nya områden för vattenbruk föreslås därför inte i 
planen.

Vid lokalisering av ett vattenbruk är det viktigt att ta hänsyn till 
de lokala förutsättningarna, såväl fysiska, kemiska som biologiska. Det 
är också lämpligt att lokalisera odlingar till bottentyper som är van-
liga inom området och att undvika speciellt skyddsvärda områden helt. 
Mjukbottnar grundare än 30 meter lämpar sig bäst för vattenbruk. 
Dessa områden är också rent allmänt mycket värdefulla biotoper, då de 
bland annat har stor betydelse för den biologiska mångfalden. I sådana  
områden förekommer mussel- och ostronbankar, ålgräsängar och  
maerlbottnar, vilka är skyddsvärda och inte bör utsättas för risken för 
en eventuell påverkan från vattenbruksverksamhet. 

Intressen som är viktiga att ta 
hänsyn till vid lokalisering av 
vattenbruksverksamhet inom södra 
kustområdet:

Logistik (farleder, säkra sjövägar,  
hamnområden)
Rekreation och friluftsliv (natur- 
hamnar, hummerfiske, dykning,  
badplatser, landskapsbild)
Fiskenäringsintressen (musselodlings-
tillstånd)
Biologiska faktorer (Natura 2000, 
ålgräsängar, musselbankar, säl- och 
fågelskyddsområden, miljökvalitets- 
normer för musselvatten, rödlistade 
arter, totalt antal arter)
Fysiska faktorer (djup, exponerings-
grad)
Förhållandena på land med möjliga 
tillfartsvägar, hamnplats, förvaring, 
hantering etc

Musselodling norr om Tjärnö (båda bilderna)
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Vatten och avlopp

Allmänt
Vattenförekomsterna i kustområdet har idag måttlig ekologisk status. 
Utifrån vattendirektivet har kommunen en tidsfrist till 2021 att uppnå 
god ekologisk status. Se vidare under avsnittet miljökonsekvensbeskriv-
ning. Den måttliga statusen beror delvis på övergödning, där dåliga 
enskilda avlopp är en källa av flera. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
har under 2007-2009 genomfört en inventering av de flesta enskilda 
avlopp i området. Resultatet från inventeringen visade att ca 40 % av 
alla enskilda små avloppsanläggningar i området var i så dåligt skick att 
någon form av åtgärd är nödvändig. 

Kommunen har skyldighet att ordna vattentjänster om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ord-
nas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. En del av de äldre fritidshusområ-
dena har enskilda gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. 
Anläggningarna är av skiftande kvalitet och ålder. Många av områdena 
ligger långt från den allmänna VA-anläggningen. Utbyggnad av allmän 
VA-anläggning till dessa blir ofta betydligt dyrare än vad den normala 
VA-taxan medger, vilket skulle betyda att kommunen får upprätta 
verksamhetsområden med särtaxa. 

Inom Tekniska förvaltningen pågår kontinuerligt VA-planering för 
att så många som möjligt av de befintliga områdena ska kunna anslu-
tas till de allmänna VA-anläggningarna. VA-avdelningen arbetar också 
med att se över kommunens verksamhetsområden för VA. Inom Södra 
kustområdet finns två verksamhetsområden, ett på Tjärnö och ett på 
Rossö. Nya verksamhetsområden fastställs och revideringar av gamla 
verksamhetsområden pågår.

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

VA- situationen beskriven områdesvis
Rossö
En stor del av den sammanhållna bebyggelsen på Rossö har eller har 
möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och spillvatten antingen 
genom direkt anslutning till den allmänna VA-anläggningen eller via 
gemensamhetsanläggningar. Planer finns på att se över möjligheten att 
kunna ansluta området Saltpannan med omgivning till den allmänna 
VA-anläggningen. I övrigt finns enskilda små anläggningar samt några 
mindre gemensamhetsanläggningar.

Begreppsförklaring

Allmän VA-anläggning  
Kommunalt ägd anläggning för vatten och 
avlopp

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

Gemensamhetsanläggning 
Anläggning som är ansluten till den all-
männa VA-anläggningen men förvaltas av 
en förening eller genom delägarskap 

Enskild gemensamhetsanläggning
Gemensam enskild anläggning för vatten 
och/eller avlopp där avloppslösningarna 
kan bestå av infiltration, markbädd, min-
dre reningsverk etc.

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

BDT-avlopp  
Enskilda avloppsanläggningar för Bad - 
Disk - och Tvätt

VA-lagen  
Lag om allmänna vattentjänster  
SFS 2006:412
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Rävö
Idag har området mest slutna tankar för WC och gemensamma BDT-
avlopp. Kommunen har inga planer på att ansluta området till allmän 
VA-anläggning. 

Överby/Renshogen
Ett tiotal fastigheter har en mindre BDT-anläggning gemensamt samt 
slutna enskilda tankar för WC- avlopp, övriga anläggningar i området 
är enskilda. Området är inte inventerat vad beträffar enskilda avlopp, 
men detta ska genomföras. Det finns inga planer på att ansluta området 
till allmän VA-anläggning från Strömstad. Det kan finnas möjligheter 
till en samordnad utbyggnad för Tanums och Strömstads kommuner 
av VA- ledningar till området. 

Daftö
Inom området för sammanhållen bebyggelse finns möjlighet att ansluta 
till kommunalt vatten och avlopp antingen genom direkt koppling till 
allmän VA-anläggning eller via gemensamhetsanläggning. Den spridda 
bebyggelsen har enskilda avloppsanläggningar. 

Öddö
Området Tofterna på Öddö har enskild gemensamhetsanläggning för 
BDT-vatten. För toalettavfallet tillämpas till övervägande del torra lös-
ningar.

Långestrand, Öddö
Inom området förekommer mest slutna tankar för WC och gemensam-
ma BDT-lösningar men också enskilda WC- och BDT- anläggningar. 
Området ligger i närheten av allmän VA-anläggning så möjlighet finns 
till kommunal anslutning i framtiden.

Öddö brygga
Området är anslutet till allmän VA-anläggning.

Södra Öddö
På södra Öddö finns en gemensamhetsanläggning som är ansluten till 
den allmänna VA-anläggningen. Kommunen ser över möjligheten att 
i framtiden bygga ut VA till övriga planområden i området. Den glest 
liggande bebyggelsen har enskilda avloppsanläggningar.

Södra Daftö-Valö och Vitbank
I området finns gemensamhetsanläggning som är ansluten till den all-
männa VA-anläggningen. I övriga området har bebyggelsen enskilda 
avloppsanläggningar.

Tjärnö
En stor del av den sammanhållna bebyggelsen är ansluten direkt till 
allmän VA-anläggning eller via en gemensamhetsanläggning. Den glest 
liggande bebyggelsen har enskilda avloppsanläggningar. 
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Saltö
10 fastigheter på Saltös östsida i anslutning till Tjärnö (till parkerings-
platsen) har anslutning till allmän VA-anläggning. I övrigt finns endast 
enskilda avloppsanläggningar. Möjlighet finns att i framtiden ansluta 
denna bebyggelse på Saltö till den allmänna VA-anläggningen.

Lindholmen
Cirka 80% av fastigheterna har gemensamhetsanläggningar anslutna 
till enbart kommunalt vatten. Cirka 10 fastigheter har även anslutits till 
kommunalt avlopp. I övrigt finns endast enskilda avloppsanläggningar.

Dagvatten
Dagvatten definieras enligt miljöbalken som avloppsvatten. En nyan-
läggning av dagvatten inom detaljplanelagt område är anmälningsplik-
tig. Vid detaljplaneläggning eftersträvas ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten, LOD. Miljö- och byggförvaltningen tar tillsammans med 
tekniska förvaltningen fram en policy som innehåller följande mål för 
dagvattenhanteringen vid planering:

undvika att dagvatten uppkommer
förhindra att dagvatten förorenas
dagvatten ska tas om hand så nära källan som möjligt
flödet ska utjämnas och fördröjas
dagvattnet ska renas

Kommunikationer

Allmänna vägar
De delar av det allmänna vägnätet som omfattas av planen utgörs i 
öster av väg 990 (tidigare väg E6 förbi Överby), väg 176 som går från 
Vik och norrut mot Strömstad, väg 1025 från Vik till Rossöhamn samt 
väg 1029 över Daftö, Södra Öddo och vidare till Tjärnö. 

Trafiken är betydligt intensivare sommartid än under övriga delar 
av året. På öarna har det allmänna vägnätet relativt låg standard, med 
smala vägbanor, avsaknad av vägrenar och bitvis är de mycket krokiga 
vilket ger dåliga siktförhållanden. Både framkomlighet och trafiksäker-
het är därför låg.

Gång- och cykelvägar
Det finns inget gång- och cykelvägnät inom planområdet. På lång 
sikt bör separata gång- och cykelvägar anläggas utmed väg 176 mellan 
Strömstad och Vik, utmed väg 1029 mellan Daftö och Saltö, utmed 
väg 1025 mellan Vik och Rossöhamn och utmed väg 990 mellan Vik 
och Överby. I samband med utbyggnad av bostäder och verksamheter 
kan delar av gc-vägnätet behöva byggas ut. Med tanke på olycksrisker 
för oskyddade trafikanter och trafikflödet på väg 1029 bör en ny gc-väg 
mellan Daftö Feriecenter och parkeringen på Saltö prioriteras. Om be-
fintliga parallellvägar utnyttjas i så hög utsträckning som möjligt skulle 
det krävas en helt ny gc- väg på en sträcka av ca 6,8 km. 

Korsningen vid väg 176 med allmän väg 
1029 mot Saltö, Tjärnö, Öddö och Daftö
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Kollektivtrafik
En busslinje från Strömstad trafikerar vardagar Daftö – Öddö - Tjärnö 
- Saltö, och en annan Rossö. Bohusbanan passerar planområdets östra 
delar med hållplats/station i Överby. Dagligen passerar ca 15 turer med 
buss eller tåg Vik och Överby. 

IT
Strömstadsnet planerar för utbyggnad av bredband med fibernätverk 
till området. I första hand planeras utbyggnad till Tjärnö och Rossö 
skolor. Utbyggnaden ska vara genomförd under år 2013. 

Sjöfart
En farled in till Strömstads hamn är av riksintresse för sjöfart. Farleden 
berör området i den väster och norr. Också Strömstads hamn är av 
riksintresse. Området berör planområdet i norr.

Energi
Vindkraft
I Strömstad kommuns antagna vindkraftsplan finns inga utpekade ut-
vecklingsområden för vindkraft inom södra kustområdet. 

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

ÅDT (årsmedeldygntrafik) 2010, källa: 
Trafikverket
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Särskilda hushållningsbestämmelser 4 kap MB

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

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

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

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

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

på allemansrättslig grund samt sammanhängande vackra och 
ursprungliga landskapspartier, utsiktspunkter

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

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

Landskapsavsnitt från Lindholmen
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Natur och naturvård 

Landskapet
Landskapet i Södra kustområdet är i flera avseenden speciellt. Barrträd, 
främst tall, bildar resliga bestånd i innerskärgården. I exponerade lä-
gen mot väster är den lågvuxna hällmarkstallskogen vindpinad och 
nerpressad i klippskrevor där dessa inte är kalspolade. De större öarna 
skiljs från fastlandet och från varandra av smala sund och breda men 
grunda leror. Variationer i vattenstånd och de näringsrika bottnarna 
ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. Landskapstypen präglas av 
skogklädd skärgård, slutna vatten, trånga sund och branta klippsträn-
der omväxlande med låga saltängar i dalgångar som mynnar i havet. 
Det finns ingen motsvarighet i övrigt i Bohuslän. Innanför liggande 
fastlandspartier utgör morfologiskt en fortsättning av samma brutna 
landskap, där dalgångar och mindre slättområden ersätter sund och 
leror.

I väster gränsar planområdet till Kosterfjorden som är en del av det 
artrikaste och mest mångformiga marina området i Sverige. I området 
finns ca 200 djurarter unika för detta område, samt många växtarter 
och flera olika naturtyper som t ex korallrev, djupa hårdbottnar och 
grunda exponerade skalsandbottnar.

Kustlandskap vid Garviken, Rossö

Odlingslandskap vid Överby
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Riksintresse för naturvård 3 kap 6 § miljöbalken
Hela planområdet utom ett område vid Skärslätten är av riksintresse för 
naturvård (NRO 14011). Riksintresseområdet utgörs enligt värdebe-
skrivningen av ett havs- och skärgårdslandskap med marina våtmarks-
komplex, tallskog, strand, kusthav, öar/skär/holmar med värdefull flora 
och fauna samt ett odlingslandskap med naturbeten. 

På Lindholmen finns representativ naturbetesmark i kustbygd med 
öppen utmark. Florans mångfald och förekomst av rariteter gör områ-
det växtgeografiskt intressant.

På Rossö, vid Orrevikskilen och vid Galtöleran finns marina våt-
markskomplex med intressant flora och fauna, som är viktiga som 
häcknings-, rast-, och övervintringslokaler för vadare och sjöfågel.

Värdefulla lövskogspartier finns på Norra Öddö. Två av nordeuro-
pas tre lokaler för bohuslind finns på Norra Öddö, som också hyser ett 
stort idegransbestånd. Förekomsten av en spontan produktiv kusttall-
skog är av stort genetiskt värde. 

Kust och inneskärgården består av en mängd öar med mellanlig-
gande grunda vattenområden. Området innehåller rika uppväxtplatser 
för fisk och skaldjur, med grunda lerslätter som t ex Älgöleran. Många 
smala sund begränsar vattenomsättningen, vilket gör området känsligt 
för övergödning och ingrepp. Sunden är också biologiskt intressanta. 
Ett exempel är Klinken, sundet mellan Rundö och Styrsholmen, som 
har en mycket rik hårdbottensfauna med bl a många arter av svamp-
djur.

Förutsättningar för bevarande enligt värdebeskrivningen är att en 
god vattenkvalitet upprätthålls med avseende på eutrofierande ämnen 
i de trånga sunden i innerskärgården. Vidare är det viktigt att stränder-
nas opåverkade karaktär bibehålls, att den unika kusttallskogen bevaras 
genom skydd och genom hänsyn i brukandet, samt att värdefulla kul-
turmarker hålls i hävd. Reproduktionsområden för fisk samt områden 
av betydelse för häckande och flyttande sjöfåglar och vadare ska skyd-
das mot fysiska ingrepp och störningar
Områdets värden kan bl a  påverkas negativt av:
− exploatering av stränder för bebyggelse m.m.
− närsaltsbelastning från omgivande jordbruk och vattendrag
− anläggning av hamnar, bryggor eller pirar; bojförtöjning
− muddring, sprängning
− utfyllnad, dumpning, avfallsdeponering
− fiskodling
− nedlagd jordbruksdrift
− friluftsliv/turism
− orenade avloppsutsläpp
− bebyggelseexploatering
− väganläggningar, broar, hamnanläggningar
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Skyddade områden
Nationalpark, 7 kap 2 § miljöbalken
Delar av Södra kustområdet ingår i Kosterhavets nationalpark enligt 
ett regeringsbeslut. Nationalparken invigdes i september 2009. Det är 
främst havsområdet i väster som ingår, men också mindre landområden 
på nordvästra Rossö samt hela Kockholmen. Mark- och vattenområden 
ägs av staten. För nationalparken gäller särskilda föreskrifter som bl a 
reglerar förtöjning och ankring, landstigning, hastighet för fritidsbåtar, 
fiskemetoder etc. 

Entréer till nationalparken finns på Saltö och på Rossö. Entrén på 
Rossö är inhyst i ett nyuppfört hamnmagasin i Rossöhamn. Ny kiosk 
och utställningsytor samt toalettbyggnad och soprum har byggts på 
Saltöparkeringen. Ett naturum är invigt vid Ekenäs på Sydkoster.

Naturreservat, 7 kap 4 § miljöbalken
Området inrymmer flera större naturreservat: Saltö, Rossö-
Kockholmen, Nöddökilen och Älgöleran. På Norra Öddö finns 
några mindre reservat: Blötebogen, som hyser bestånd av bohuslind, 
Drängsviken och Öddö. 

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

Natura 2000- område, 7 kap 27 § miljöbalken
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i Europa. Skyddet 
bygger på två EU-direktiv, fågeldirektivet som syftar till att skydda alla 
naturligt förekommande fågelarter i EU:s medlemsländer och art- och 
habitatdirektivet, som syftar till att säkra den biologiska mångfalden.  
Södra kustområdet berörs av två Natura 2000- områden: Galtölera– 
Älgölera, bevarandeplan SE0520144 och Tanumskusten, bevarande-
plan SE0520150. 

Natura 2000- området Galtölera– Älgölera (SPA - fågeldirektivet) 
utgörs av ett naturskyddat område som sträcker sig från Nöddökilen 
i norr ner mot Kragenäs i söder. Naturreservaten Nöddökilen, 
Orrevikskilen samt Kragenäs ingår i området. Karaktäristiskt för områ-
det är relativt låglänta men småkuperade öar och ett system av mycket 
grunda vattenområden som genom smala sund står i förbindelse med 
varandra. 

Natura 2000- området Tanumskusten (SCI-habitatdirektivet) omfattar 
Öddö-öarna och Daftö i norr till Tanumskilens och Sannäs-fjordens 
mynningar i söder. Skärgårdsavsnittet karaktäriseras av relativt låglänta 
men småkuperade öar och ett system av mycket grunda vattenområden 
som genom smala sund står i förbindelse med varandra och som skiljer 
öarna från fastlandet.

Natura 2000- områdenas värden får inte skadas. Det krävs tillstånd 
för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000- område. Detta gäller även för åtgärder utan-
för Natura 2000- området (regleras av miljöbalken). Om det är svårt 
att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i ett område 
bör man samråda med länsstyrelsen innan man påbörjar en åtgärd. Om 

Entré till Kosterhavets nationalpark på Rossö

Entré till Kosterhavets nationalpark på Saltö
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det rör sig om en skogsbruksåtgärd ska istället samråd hållas med skogs-
vårdsstyrelsen innan en åtgärd påbörjas.

Biotopskydd 7 kap 11 § miljöbalken
På Norra Öddö finns ett biotopskyddsområde med blandskog på  
kalkmark. 

Djur- och växtskyddsområde 7 kap 12 § miljöbalken
Följande områden är fredningsområden för fisk

Bålerödsbäcken och dess mynningsområde i Tångebukten
Nöddöbäcken och dess mynningsområde i Nöddökilen
Överby och Risängsälven och dess mynningsområde i 
Orrevikskilen
Hogarälven och dess mynningsområde i Galtöleran

I havsområdet finns obebyggda holmar och skär som är sälskydds- och 
fågelskyddsområden. I sådana områden råder landstigningsförbud un-
der de tider som föreskrivs av länsstyrelsen.

Strandskyddsområde 7 kap 13 § miljöbalken
Större delen av stränderna och vattenområdet omfattas av utökat 
strandskydd 300 meter på land och 300 meter i vattnet. 

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

Inom ett strandskyddsområde får bland annat inte 
nya byggnader uppföras
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt 
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i strand-
skyddslagen, om det finns särskilda skäl för detta. Som särskilda skäl 
vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strand-
skyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften,
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidg-
ningen inte kan genomföras utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket ange-
läget intresse.

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

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

Naturvårdsplan
Kommunfullmäktige antog en naturvårdsplan för Strömstads kom-
mun i mars 2009. Denna bygger, utöver egna inventeringar, på un-
derlag från bland andra länsstyrelsen, jordbruksverket och skogsstyrel-
sen. I naturvårdsplanen anges vilka områden som är skyddsvärda på 
land och i vatten och förslag ges till hur dessa ska skyddas och skötas. 
Naturvårdsplanen har följts upp med nya inventeringar av skyddsvärda 
naturområden på land, (Naturcentrum 2012 se nedan).  

Kompletterande naturvärdesbedömning
Under 2011 och 2012 har kommunen genomfört nya kompletterande 
naturvårdsinventeringar i södra kustområdet. Noggrannare naturvär-
desbedömningar har gjorts, dels av områden som sedan tidigare pekats 
ut i naturvårdsplanen, dels av andra områden med höga naturvärden. 
Inventeringen ligger till grund för de områden med höga naturvärden 
som redovisas i denna plan. Arbetet med inventeringarna och bedöm-
ningarna har genomförs av Naturcentrum i Stenungsund. 

Arbetet visar:
noggrannare avgränsning av områden som utpekats i kommu-
nens naturvårdsplan
bedömning av vilka områden som bör hållas öppna genom bete 
och småskalig odling
var kärnvärdena finns i de områden som är av riksintresse för 
naturvården enligt miljöbalken 3 kap. Fokus har lagts på inven-
tering av de områden som saknar skydd enligt MB 7 kap.
övriga naturvärden som behöver skyddas, samt behov av buf-
fertzoner för att upprätthålla biologiska funktioner och und-
vika konflikter mellan skötselåtgärder och boende. 

Den nya bedömningen av naturvärden med tillhörande förslag till 
klassningar redovisas på vidstående karta. (Klassningen är närmare 
förklarad i naturinventeringen som är en bilaga till planen). På kartan 
redovisas också utpekade värdefulla marina ytor i naturvårdsplanen och 
andra värdefulla marina områden. I de sistnämnda ingår bland annat 
grunda havsområden med ålgräsängar inventerade av länsstyrelsen på 
1980- talet.
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Friluftsliv
Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § miljöbalken

Område 01, Norra Bohusläns kust i Strömstads Tanums, Sotenäs och 
Lysekils kommuner 
Så gott som hela planområdet utom centrala Tjärnö, delar av bebyggda 
områden på Rossö och ett område vid Skärslätten ingår som en mindre 
del i det till ytan omfattande riksintresset för friluftsliv Norra Bohusläns 
kust. Enligt värdebeskrivningen för riksintresseområdet i sin helhet 
finns särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser i området 
vad gäller botaniska, geologiska och ornitologiska naturstudier, för 
kulturhistoriska studier och för båtsport, bad, fritidsfiske och kanoting. 

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

Av stor betydelse för friluftslivet är ett antal basorter längs kusten 
med service för turism och friluftsliv, övernattningsmöjligheter av olika 
slag, välutrustade gästhamnar, marinor med båtservice, provianterings-
möjligheter m m. Ett stort antal campingplatser finns längs kusten, de 
flesta med tillgång till badmöjligheter på nära håll. Ett betydande antal 
naturreservat med inriktning bl.a. på friluftsliv finns inom området.

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

Södra kustområdets värden 
Allmänt om värdena
Hela Södra kustområdet av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
Sommartid är nyttjandet störst. Bad, båtliv och vandringar är aktivite-
ter som dominerar. Skogsområdena utnyttjas för bär- och svampplock-
ning. Vintertid kan frusna våtmarksområden och havsvikar användas  
för skid- eller skridskoåkning.

Tillgängligheten för friluftslivet är relativt stor eftersom bebyggel-
sen i området ofta ligger samlad, med stora sammanhängande och glest 
bebyggda områden emellan. 

Skärgården innanför Kosterfjorden utnyttjas av båtlivet. Från 
innomskärslederna kan man enkelt nå större delen av Södra skärgården 
med fritidsbåt. De grunda passagerna ger möjlighet till ostörd padd-
ling. Det finns många naturhamnar, där trycket är stort under högsä-
song. 
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Badplatser
Större badplatser i området är: Saltö, Styrsö havsbad, Bofors camping 
på Tjärnö, Svallhagen på Tjärnö, Garvikens camping på Rossö, och 
Saltpannan på Rossö. På en del av dessa finns anordningarar som toa-
letter, hopptorn, trappor o dyl. 

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

Hur stort behovet är finns inte registrerat i båtplatsköer eller på 
annat sätt. Det sannolika är att även om nya båtplatser tillskapas kom-
mer efterfrågan alltid att vara större än utbudet. 

Genom att föreskrifterna för nationalparken innebär restriktioner 
för vistelsen i naturhamnar, blir behovet av kompensation i anlagda 
gästhamnar stort.  

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

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

Eftersom efterfrågan på båtplatser inte kommer att kunna tillgodoses 
till fullo, bör också andra lösningar prövas. Om det finns för bil lättill-
gängliga ramper för sjösättning kan boende och besökare i området sjö-
sätta mindre båtar som förvaras på land under den tid de inte används.

Badplats på Styrsö Skräppebryggan på Rossö
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Campingförbud enligt lokala
hälsoskyddsföreskrifter

CAMPINGFÖRBUD

Campingförbud enligt stadgar naturreservat

Kosterhavets nationalpark, camping får 
ske högst två dagar i följd på samma plats

Camping och besöksboende
Besöksanläggningar är: 

entré till nationalparken på Saltö med utställning och parkering
port till nationalparken på Rossö i hamnmagasinet, med café 
och utställning 
Bofors camping, campingplatser
Garvikens camping, fasta campingplatser 
vandrarhem på Styrsö 

Daftö feriecenter är en stor besöks- och boendeanläggning i direkt an-
slutning till planområdet. 

Campingförbud enligt kommunal föreskrift samt regler för natio-
nalpark och för naturreservat gäller för området enligt kartbild till 
höger.

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

Närrekreation - vandring
I Södra kustområdet finns stora sammanhängande relativt obebyggda 
områden i anslutning till bebyggelseområdena som lämpar sig för när-
rekreation för boende i området och som också nyttjas av annat rörligt 
friluftsliv. 

På Norra Öddö  finns ett nät av lättframkomliga stigar som gör 
området lämpat för vandring. På södra Öddö liksom på Daftö är ter-
rängen mer otillgänglig utanför etablerade vägar och stigar. 

På Styrsö finns bra gångstigar som möjliggör promenad längs stigar 
runt större delen av ön. Lindholmen är välbesökt sommartid och har 
god tillgänglighet både från land och från havet. 

På södra och sydöstra delen av Tjärnö finns ett förgrenat nät av sti-
gar och vägar som ger möjlighet till omväxlande vandringar i kultur-
landskap och längs orörda stränder.

På Rossö finns de bästa förutsättningarna för vandringar i obebyggd 
eller nästan obebyggd natur. Eftersom ön är flackare än övriga öar är 
nätet av stigar och vägar mer finmaskigt än på dessa. Särskilt värde-
fulla sammanhängande områden är från Långesand i norr, via Garvik, 
Kockholmen, Blåsopp, Båsen, Karholmen, Långholmen där det går att 
vandra utan att passera större vägar. 

Boende i Vik-Överby har närhet till strandområden med god fram-
komlighet i delar av området. I området från Båleröd i norr till Nöddö-
Torgonö i söder är områdena  närmast kusten särskilt värdefulla för 
friluftslivet. De skogbevuxna delarna inåt landet är svårframkomliga 
för vandring men delar kan nyttjas för svamp och bärplockning. 
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Kulturmiljö

Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 §  
miljöbalken, Rossö - Rundö 
Bebyggelsen i det agrara landskapet söder om Rossöhamn känneteck-
nas av tydligt avgränsade husklungor, belägna på mindre eller i kanten 
av större höjdpartier. Rossöhamn speglar en bebyggelseförtätning med 
anknytning till fisket, som i slutet av 1800-talet och början av 1900-ta-
let var betydande som centrum för hummerfisket i de norra delarna av 
Bohuslän. 

Området runt Rossö - Rundö är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Uttryck för riksintresset, som det uttrycks av Riksantikvarieämbetet, 
är: Skärgårdslandskap med mindre öppna odlade partier. Spridd jord-
bruksbebyggelse på det inre av öarna samt bebyggelsekoncentration utmed 
gatan på Rossö. Utmed sundet friliggande magasin, bodar för hummer- och 
makrillfiske, bryggor och träbåtsvarv.

Motivet är: Skärgårdsmiljö präglad av jordbruk kombinerat med fiske. 
Bebyggelsemiljön har, trots bysplittring, en tät karaktär till följd av ett stort 
antal hemmansklyvningar och en ökad satsning på fisket under 1800-talets 
senare hälft.

På uppdrag av länsstyrelsen genomförde Ann-Marie och Gunnar 
Westerlind år 1982 en inventering och beskrivning av kustorter i 
Bohuslän. Projektet följdes upp i ett nytt projekt 2011, Kustbebyggelse-
projektet, som är presenterat i ett antal rapporter. Ett av samhällena 
som var föremål för studier var Rossö. 

I rapporten analyseras bebyggelsen och landskapet utifrån vilka 
spår som finns kvar av olika tidsepoker och hur avläsbara de är. Fysiska 
spår från tiden före 1860 är t ex bebyggelselägen, odlingsmarker och 
vägsträckningar från tiden vid skiftet 1827, och exempel är sjöbod-
längan vid Långöbryggan och enstaka bostadshus. Spår från tiden 
mellan 1860-1950 är de stora köpmanshusen med trädgårdar vid 
Långesand, Karnäs och Killingholmen, magasin och sjöbodar i sundet, 

Vykort från Rossöhamn från 1950-talet

Del av område av riksintresse för kulturmiljön 
på Rossö och Rundö 
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särskilt vid Långesand och på Killingholmen, pensionatsbyggnaderna 
vid Karnäs och Höjden, tidstypiska bostadshus och ekonomibyggnader 
vid lantgårdarna samt landsvägen från bron till Älgö mot bryggan vid 
Långesand.

Om Rossö ska behålla de kulturhistoriska värdena är det viktigt att 
kunskaps-, upplevelse- och bruksvärden samt karaktärsdrag från olika 
tidsperioder tas tillvara. De betydelsebärande byggnaderna, såväl bostä-
der som ekonomibyggnader och sjöbodar, bör tas om hand så att deras 
karaktär bevaras.

De gamla vägarna bör hållas öppna och användas. Igenväxning 
och bebyggelse på tidigare odlings- och betesmarker bör förhindras. 
Med hänsyn till landskapsbilden och kulturhistoriska samband vid 
Rossösundet bör nyexploatering på tidigare odlingsmarker undvikas.

Kärnvärdena i riksintresset ligger vid sundet mellan Rossö och 
Rundö samt i närliggande dalgångar vid Gatan, Långö och Backeleran. 
Inga åtgärder som medför påtaglig skada på kulturmiljövärdena får 
utföras.  

Övriga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer
Det finns ingen aktuell heltäckande kulturmiljöinventering över pla-
neringsområdet. I kommunens kulturmiljöinventering från år 2003 är 
riksintresseområdet Rundö- Rossö utökat med Valö och utpekat som 
kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Övriga byggnader och bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde i 
Södra kustområdet är framför allt glest placerade äldre byggnader och 
gårdsmiljöer knutna till fisket eller jordbruket och med traditionell pla-
cering i kulturlandskapet. Ett bevarande av dessa byggnader förutsät-
ter att de finns kvar i sitt historiska sammanhang och att kopplingen 
till det omgivande landskapet blir läsbar. Värdefulla bebyggelsemiljöer  
finns till exempel på Lindholmen och vid Stubbarna på Rossö, där äldre 
i huvudsak välbevarad jordbruksbebyggelse ligger traditionellt placerad 
i anslutning till odlingsmarken.

Fornlämningar
Norra Bohuslän hör till ett av Sveriges mest fornlämningstäta områ-
den och definieras som det fornlämningstätaste i Västra Götalands län. 
Tätheten av fasta fornlämningar är lika stor inom kust- och skärgårds-
zonen som i inlandet som helhet. 

Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns lämningar 
som härrör från både bronsålder och järnålder, men också betydligt 
yngre lämningar som by- och gårdstomter och s k tomtningar. Vanliga 
typer av fornlämningar är bronsåldersrösen och stensättningar. Det 
som idag syns av en tomtning är lämningar i form av rektanglar eller 
cirklar av sten efter enkla kojor som använts som skydd- eller övernatt-
ningsställen i samband med fiske eller jakt utefter stränderna.

Lindholmen, bebyggelsens koppling till det 
agrara landskapet



39Antagen 2013-10-24

Intressen och anspråk

Marina lämningar
Äldre fyrar och fasta sjömärken, de flest uppförda under 1800-talet 
och början av 1900 talet, kommer på sikt inte att behövas som naviga-
tion och sjösäkerhetsanordningar. Arbetet med att finna mer långsik-
tiga lösningar för bevarande av dessa objekt pågår under ledning av 
Sjöfartsverket.

En annan kategori marina kulturlämningar är vrak och båtläm-
ningar. Någon fornlämningsinventering, liknande den som utförts på 
land finns inte. Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns 
dock flera vrak och båtlämningar registrerade.

Hälsa och säkerhet

Trafikbuller
Trafiken på de allmänna vägarna i området är tidvis intensiv, särskilt 
under sommarsäsongen. Kommunen tillämpar Naturvårdsverkets rikt-
linjer för trafikbuller vid planering och prövning av förhandsbesked och 
bygglov. Avsteg från riktlinjerna medges inte i Södra skärgårdsområdet.

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

Hastigheten på vägsträckan förbi Tjärnö skola är nedsatt till 30 km/ 
tim, liksom också på vägsträckan förbi Rossö skola. I samband med att 
mer bebyggelse tillkommer i området kan behovet uppkomma av ytter-
ligare trafikreglerande åtgärder, kombinerat med att gång- och cykel-
vägnätet byggs ut.

Gång- och cykelvägnätet är dåligt utbyggt inom planområdet. 
Behovet av utbyggnad och prioriterade sträckor redovisas under avsnit-
tet Kommunikationer. 

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

I rapporten presenteras en modell där översvämningsriskerna kart-
läggs i översvämningszoner. För kusten är zonerna indelade i fyra, där 
det i zon 4 är mest risk för att en översvämning inträffar och i zon 1 
minst sannolikhet för översvämning. För att beräkna översvämnings-
zonerna utgår man från ett framtida medelvattenstånd. För Strömstads 
del har säkerhetsnivå 2, dvs i området högre än zon 1 satts till +3,3, och 
zon 2, dvs intervallet mellan säkerhetsnivåerna 1 och 2 satts till +2,8.

Smal väg vid skolan på Tjärnö
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Slutsatserna i ”Stigande vatten” ska tillämpas i kommunen, vilket inne-
bär att översvämningszonerna 1-4 ska identifieras i översvämningskar-
teringar. De tidigare rekommendationerna om en lägsta golvnivå för ny 
bebyggelse i kustnära lägen ändras från +2,5 till + 3,3 i lägen där inga 
åtgärder kan vidtas för att skydda bebyggelsen från översvämningar.

För planområdet har en översiktlig kartering gjorts av hela strand-
området genom att nivåerna +2,0 och +3,0 redovisas på karta. Den 
översiktliga kartan har förstorats i delområden som redovisas i kapitlet 
”Konsekvenser”. 

Det framgår av karteringen att de lägst liggande delarna av plan-
området och där det är störst risk för översvämning är hamnområdena 
på Tjärnö och Rossö samt ett stort lågt liggande område runt Vik. 
Vägarna 1029 utefter vattnet på Tjärnö och väg 1025 till Rossö vid Vik 
ligger på nivåerna mellan +2,0 och +3,0 vilket på sikt kan medföra risk 
för översvämning av vägen med begränsad framkomlighet som följd. 

Geoteknik
Skredrisk
På uppdrag av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har Statens 
Geotekniska Institut, SGI, utfört en förstudie för översiktlig skredrisk-
hantering. Inom Södra Skärgården har inga områden utpekats som 
skredriskområden. I samband med att detaljplaner upprättas ska de 
geotekniska förhållandena redovisas i geotekniska utredningar. 

Bergras
Det finns ingen kartering av i vilka områden det finns risk för bergras. 
I samband med att detaljplan upprättas i de olika föreslagna områdena 
kommer risken för bergras att utredas.

Förorenad mark
Markföroreningar är konstaterade inom bensinstationsområdet i Vik. 
Vid avslutning av verksamheten, ändrad markanvändning eller vid nå-
gon form av markarbeten som grävning, schaktning, provtagning eller 
liknande, ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden.

Andra områden där det kan finnas risk för att marken är förorenad 
är varvsområden som t ex Killingholmen på Rossö samt områden där 
det har bedrivits miljöstörande verksamheter, som exempelvis verkstä-
der, jordbruk, entreprenadfirmor och skjutbanor.

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

Skjutbana
Väster om Vik finns en pistolskyttebana. Överby Pistolklubb har varit 
verksam på platsen sedan slutet av 50-talet. Verksamheten är klassad 
som en C-verksamhet, för vilken gäller Naturvårdsverkets allmänna råd 
om buller från skjutbanor (NFS 2005:15).

Den dominerande bergarten i planområdet  
är granit. 
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Räddningstjänst
Räddningstjänsten i Strömstad har stationer i Strömstad och Skee.  
Rossö tillhör insatsområdet för Skee station medan Daftö/Tjärnö/
Saltö ingår i insatsområdet för räddningstjänststationen i Strömstad. 
Vid större larm, som t ex brand i byggnad, larmas båda stationerna. 
Insatstiden till de yttre delarna av planområdet, Tjärnö/Saltö och 
Rossö, är från respektive station ca 20-30 minuter. Till Daftö och Södra 
Öddo är insatstiden från Strömstad ca 10-20 minuter. 

Vid olyckor inom de delar av skärgården som inte kan nås 
med räddningsbil eller ambulans larmas Sjöräddningen och/eller 
Kustbevakningen i Strömstad. 

Risken för brand och andra olyckor är större sommartid då fler 
människor vistas i området.

Framkomligheten för räddningsfordon och ambulans är mycket 
begränsad inom stora delar av planområdet. Framförallt till ytterom-
rådena kan varken räddningstjänsten eller ambulansen ta sig fram. För 
sjöräddningen och kustbevakningen finns begränsat med tilläggsplat-
ser. Åkrar, vägavsnitt och en del klippområden kan utnyttjas för land-
ning med räddningshelikopter.
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Kartorna Användning av mark- och vatten-
områden (ovan) och Regler och rekommenda-
tioner (under) ska läsas parallellt med texten. 
Kartorna finns i A3- format längst bak i 
handlingen. 

ANVÄNDNING AV MARK- 
OCH VATTENOMRÅDEN

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

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

Till planen hör en illustration och sju kartor, varav tre täcker hela 
planområdet och de övriga redovisar fem delområden:

Illustration  - Planens huvuddrag
Karta  - Användning av mark- och vattenområden 
Kartor - Användning av mark- och vattenområden för fem 
delområden. 
Karta - Regler och rekommendationer

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

Markanvändning Rekommendationer
Områden för bostäder R 1
Områden för bostäder och verksamheter R 2
Områden för verksamheter R 3
Område för småbåtshamn R 10
Jordbruksmark och annan öppen mark R 9 , R 4, delar av R 5
Områden för skydd av värdefull natur R5, R11
Områden av betydelse för friluftslivet R6
Områdesskydd enligt MB N (Regler)

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

Allmänt
Utgångspunkten i planen är att en god hushållning med naturresurser 
ska iakttas och att utbyggnad av bostäder, verksamheter och service 
därför ska ske samlat i anslutning till eller inom befintliga samhälls-
bildningar och orter, i första hand inom de i planen utpekade utveck-
lingsområdena. Ansökningar om nya hus i lägen utan anknytning till 
befintliga ska prövas restriktivt, och inom områden av betydelse för 
naturvård och friluftsliv ska ny spridd bebyggelse undvikas helt.  

Nya bebyggelseområden
Bebyggelsen koncentreras till de befintliga samhällsbildningarna på 
Tjärnö, Rossö och Överby. Också på Daftö föreslås en mindre komplet-
tering. Genom föreslagen förtätning och komplettering ges förutsätt-
ningar för att området ska få ett förbättrat underlag för kollektivtrafik 
och för annan offentlig och enskild service. Genom att den nya be-
byggelsen också ska placeras så att kommunalt vatten- och avlopp kan 
anslutas, förstärks underlaget för den kommunala VA-anläggningen 
och det blir möjligt att minska antalet enskilda avlopp som idag har 
innerskärgården som recipient.

Mindre områden för verksamheter föreslås få tillkomma på Tjärnö, 
Rossö och i Överby. På Tjärnö och i Överby föreslås även områden där 
det ska vara möjligt att kombinera verksamhet med boende.

Utbyggnad i områdena R1-R3 ska föregås av detaljplan. Detta ger 
kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakt och etappindelning av 
områdena, samt också avgöra omfattningen av de enskilda detaljpla-
nerna inom de utpekade utbyggnadsområdena.

Skydd av områden med höga naturvärden
Områdesskydd enligt 7 § miljöbalken gäller för vatten- och landområ-
den i den västra delen av planområdet (nationalpark och naturreservat) 
samt inom innerskärgården öster om Rossö. 

Planen inriktas på att större arealer värdefulla naturområden än de 
som är skyddade idag ska få utökat skydd genom naturreservatsbild-
ning eller genom andra skyddsformer. Fler naturområden på land utö-
ver de som är redovisade i naturvårdsplanen, har efter kompletterande 
inventering bedömts ha stora naturvärden, och de har därför lagts till 
i planen. Inventerade områden med höga värden binds samman till 
större områden med ett högt sammantaget naturvärde. De värdefulla 
marina områden som pekats ut i naturvårdsplanen har också  komplet-
terats med ytterligare områden. Dessa utgörs dels av grunda vikar och 
sund som är särskilt känsliga för påverkan, dels av viktiga hård- och 
mjukbottnar i det yttre skärgårdsområdet. 

Övriga områden - av betydelse för 
landskapsbild och friluftsliv
Övriga områden utanför befintliga och föreslagna bebyggelseområden  
och utanför områden med höga naturvärden utgörs av öppna åker- och 
betesmarker samt skogs- och bergspartier. 

De öppna åker- och betesmarkerna ligger inom ett småskaligt och 
mosaikartat landskap där det är viktigt för landskapsbilden att mar-
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Ungefärlig uppskattning i hektar av obebyggd 
mark inom planens utbyggnadssområden

R1 - bostäder
R2 - bostäder och verksamheter
R3 - verksamheter

Område R1 R2 R3 Summa

Daftö 2 2

Tjärnö 5 9 2 16

Rossö 45 1 46

Överby 8 7 15

Summa 52 17 10 79

Utredningsområde för bostäder på Rossö, område 3 på kartan delområde Rossö

kerna hävdas och hålls öppna. Betena används främst för får, nötkrea-
tur och hästar. Delar av åker- och betesmarken är klassade som jord-
bruksmark av Jordbruksverket.
Det finns stora sammanhängande skogs- och bergspartier som är re-
lativt glest bebyggda, och där det går att ta sig fram till fots utan att 
hindras av bebyggelse. Områdena har oftast strandkontakt och är av 
betydelse för friluftslivet. Inom områden av betydelse för landskaps-
bilden, för odling och beten samt för friluftslivet ska stor restriktivitet 
iakttas mot ny bebyggelse. 

Användning av mark- och vattenområden

Nya bostäder
Uppskattad markåtgång
Planen visar markområden för en utbyggnad av 190 - 300 nya bostä-
der i de redovisade utbyggnadsområdena på öarna. I Överby redovi-
sas markområden för bostäder som kan rymma ca 30 nya bostäder. 
Förutsättningen för en utbyggnad i Överby är dock att området för-
sörjs med kommunalt VA. 

Om kommunen prioriterar utbyggnad för helårsändamål, och de 
tillkommande nya bostäderna huvudsakligen kommer att användas 
för åretruntboende, bedöms de i planen föreslagna markområdena 
kunna täcka behovet av bostäder i området under en tid som sträcker 
sig bortom planperioden. Om en god servicenivå ska bibehållas bör 
det årliga tillskottet av nya helårsbostäder vara 5-8 per år, beroende på 
avgången av helårs- till fritidsbostäder.

Områden för helårsbostäder
Nya områden föreslås som komplettering av samhällsbildningarna på 
Rossö och Tjärnö. Bostadstyp och upplåtelseformer avgörs inte i pla-
nen. Se vidare under text och kartor för respektive delområde. 

Områden för bostäder och verksamheter
Som komplettering för dem som inte vill bo inom samhällenas täta be-
byggelseområden finns i planen förslag till utbyggnadsområden där en 
glesare bebyggelse ska kunna medges och kombineras med verksamhet 
på tomten. Sådana områden föreslås på Tjärnö och i Överby.

Ett område öster om Lovéncentret är avsatt dels för verksamhetens 
långsiktiga behov, dels för bostäder. Gränsen mellan verksamheter och 
bostäder eller hur verksamheter och bostäder kan blandas, bestäms 
först i samband med att området planläggs. Behovet av att reservera 
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mark för utveckling av Lovéncentret ska prioriteras. Området ligger till 
övervägande del inom strandskydd. Det avskiljs från stranden med en 
väg och befintlig bebyggelse som ligger inom detaljplan. Motivet till 
att ta området i anspråk är att det är mycket välbeläget i förhållande 
till service, till befintlig bebyggelse och till Lovéncentret. Det är i kom-
munens ägo, vilket ger möjlighet att styra bebyggelsens utformning 
och upplåtelesformer. Det är det enda större sammanhängande område 
för samhällsutveckling i anslutning till service och VA som finns att 
tillgå på Tjärnö. Kompletterande naturvärdesinventering har visat att 
det går att avgränsa ett lämpligt bebyggelseområde utan att de höga 
naturvärdena i ett skogs- och bergsparti öster om området påverkas vid 
utbyggnad. 

Nya bostäder utanför föreslagna utbyggnadsområden
Grundläggande utgångspunkt vid planeringen av södra kustområdet är 
att en god hushållning med markresurserna ska iakttas, och att pröv-
ningar av nya bostadshus utanför detaljplan därför ska ske mycket res-
triktivt. I de fall enstaka nya bostadshus för helårsändamål ska prövas 
utanför de utpekade utbyggnadsområdena gäller vid lämplighetspröv-
ningen att vissa kriterier om placering och utformning ska uppfyllas. Se 
vidare under avsnittet ”Rekommendationer”.

Verksamheter

Områden för verksamheter
Ett mindre verksamhetsområde i direkt anslutning till väg 1029 före-
slås på Tjärnö (område 6, delområde Tjärnö). Området ligger i en dal-
gång delvis inom strandskydd. Området är skilt från stranden genom 
en allmän väg och allmänhetens tillträde till strandområdet förhindras 
därför inte av området. 

Ett verksamhetsområde föreslås i Överby intill Bohusbanan på jord-
bruksmark. Förutsättningen för en utbyggnad är att kommunalt VA 
kan byggas ut.

Anläggningar för besökare
Ett område på norra Rossö i anslutning till Garviks camping har avsatts 
som lämpligt för en mindre besöksanläggning.

I övrigt är inga specifika markområden för nya mindre besöksan-
läggningar, som vandrarhem, pensionat eller matställen, avsatta i pla-
nen. Om det blir aktuellt med sådana etableringar ska de placeras i 
anslutning till väg och där vatten- och avloppsförsörjningen kan lösas 
på tillfredsställande sätt. 

Småbåtshamnar
Tre lägen för utbyggnad av småbåtshamnar föreslås på Tjärnö och 
Rossö. Övrig utbyggnad av småbåtshamnar kan genomföras genom 
utökning av befintliga brygg- och hamnanläggningar. 

Service
Den kommunala basservicen tillgodoses i befintliga anläggningar (sko-
lor och förskolor). Ytterligare nya anläggningar för kommunal eller 
annan allmän service är inte planerade.
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Vägnät
Det finns inga planer på att utföra kapacitetshöjande åtgärder på det 
allmänna vägnätet, eller bygga ut gång- och cykelvägnätet till öarna. 
Om bebyggelse tillkommer i samtliga föreslagna områden kommer 
trafiksäkerheten att behöva höjas genom gång- och cykelvägar utefter 
huvudvägarna. Prioriterad vägsträcka är Daftö feriecenter - Saltö där 
sträckan mellan skolan och nordöstra Tjärnö utefter väg 1029 är sär-
skilt angelägen. På Rossö bör väg 1025 mellan Rossöhamn och natio-
nalparkens parkering göras om till gångfartsgata.  

Områden för jordbruk och bete
Områdena utgörs dels av åker- och betesmark som enligt Jordbruksverket 
är klassad som jordbruksmark, dels av andra öppna gräsmarker. Att 
områdena kan hållas hävdade och öppna har stor betydelse för land-
skapsbilden och för den biologiska mångfalden i kustområdet.

Delområden
Detaljerade markanvändningsstudier har genomförts för delområdena 
Daftö med Norra och Södra Öddö, Tjärnö, Saltö och Lindholmen, 
Älgö, Rundö och Rossö, fastlandet norr om Vik samt Vik och Överby. 
Områden presenteras på kartor med tillhörande text. Siffrorna i texten 
hänvisar till markeringar av områdena på kartorna.

Rossö, Rundö och Älgö
Förslag
På centrala Rossö finns ett större markområde lämpligt beläget för 
helårsbebyggelse. Föreslagna områden för utbyggnad bedöms totalt 
kunna inrymma 100-170 bostäder, beroende på val av hustyp, täthet, 
och utformning av bebyggelsen. På Rossö och Rävö finns fem områ-
den med detaljplaner, inom vilka en viss förtätning bedöms kunna ske. 
Något uttalat behov av områden för verksamheter finns inte. I Överby 
och Vik, som ligger relativt nära, kan mer ytkrävande verksamheter 
förläggas.  

Tillängligheten för friluftslivet är god och Rossö har ett finmaskigt 
nät av promenadvägar. Kommunen utreder möjligheten att anlägga en 
vandringsled med god tillgänglighet för rörelsehindrade från Långesand 
och västerut inom ramen för ett projekt kallat ”Tillgängligt friluftsliv”. 

Arbetet ska fortsätta med att följa upp naturvårdsplanens intentio-
ner för skydd av områden som bedömts ha särskilt höga naturvärden.

Områden på karta 

1. Utredningsområde för bostäder, drygt 1 ha. 
2. Utredningsområde för bostäder, drygt 26 ha. Av denna yta 

upptas ungefär hälften av marken av befintliga bebyggda 
bostadstomter. Detaljplan saknas. Förtätning av området ska 
prövas i detaljplan.
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3. Utredningsområde för bostäder, drygt 27 ha. Området är obe-
byggt till stora delar. Det ligger i direkt anslutning till bostads-
området Myren, där andelen helårsboende är hög. Avståndet 
till Rossö skola är som längst ca 1 km. 

4. Utredningsområde för bostäder, knappt 8 ha. Förtätnings-
område, där ungefär halva är bebyggt idag. Detaljplan saknas. 
Förtätning av området ska prövas i detaljplan. 

5. Utredningsområde för bostäder, knappt 2 ha. Förtätnings-
område, där huvuddelen av området är bebyggt. Förtätning 
av området ska prövas i detaljplan. Eventuellt kan en ändring 
av detaljplanen för det närliggande Båsenområdet ingå när ny 
detaljplan upprättas.

6. Utredningsområde för småskalig boendeanläggning för besöks-
näringen. Läget är lämpligt i närheten av Garviks Camping och 
goda möjligheter till bad.

7. Utredningsområde för småbåtshamn. Området avgränsas i 
norr av farleden och i söder av grundområden vid Karnäsleran. 
Området är delvis utnyttjat som småbåtshamn idag. Kommu-
nen är ägare till delar av området. Nya båtplatser bör i första 
hand avsättas för lokalt behov samt för gäster. En gästhamn med 
ca 30-40 platser kan inrymmas i området. En hårdgjord sjösät-
tingsramp vid Långesand kan komplettera anläggningen. Hela 
vattenområdet kan inte utnyttjas i den östra delen. Fortsatta 
utredningar får visa om en utvidgning av befintlig brygganlägg-
ning ska ske från väster vid Skräppebryggan eller från öster vid 
Killlingholmen.

8. Befintlig sjösättingsramp med hårdgjord yta vid Valöbron. 
Detta är den mest närbelägna sjösättingsrampen för boende i 
kommunens södra delar. Placeringen innebär en avlastning av 
biltrafik som annars skulle gå till Långesand eller Garvik, där 
sjösättning sker direkt från stränderna.

Delområde Rossö, Rundö och Älgö

Rossö, utredningsområde för bostäder (område 2 på karta) 
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Spåren av skärgårdsjordbruket och 
hummerhandeln är betydelsefulla för 
upplevelsen av kulturmiljön på Rossö. 
De är:

Sambanden mellan jordbruks- och 
strandbebyggelse, odlingsmarker och 
vägar i det stora landskapsrummet 
söder om Rossösundet.
Bebyggelselägen, odlingsmarker och 
vägsträckningar samt äldre bostads-
hus, uthus och sjöbodslängan vid 
Långöbryggan från tiden före hum-
merhandeln.
Magasin och sjöbodar utmed sundet 
och de stora köpmanshusen med 
omgivande trädgårdar vid Långesand 
och Killingholmen från hummerhan-
delns storhetstid.
Pensionatsbyggnaden vid Höjden och 
butiksbyggnaden vid Rossöhamn från 
sommargästepoken på 1930-talet.

(Källa: Kustbebyggelseprojektet, 2011)

Kulturmiljö Rossö-Rundö
I anslutning till de föreslagna bebyggelseområdena och norr om väg 
1025 mot Rossö hamn ligger kärnområdet i riksintresset för kulturmil-
jövård Rossö - Rundö. Bebyggelsen som utgörs av magasin och sjöbodar, 
bostadsbyggnader och pensionatsbyggnader ligger samlad i grupper på 
klipporna med låglänt öppen f d jordbruksmark emellan. Planen är in-
riktat mot att de betydelsebärande spåren av jordbruk, fiske och handel 
som är viktiga för upplevelsen och förståelsen av kulturmiljön bevaras. 
I planen föreslås att det för delar av området upprättas områdesbestäm-
melser för skydd mot kulturmiljön, att ny bebyggelse ska prövas restrik-
tivt, och att särskild hänsyn ska tas till kulturmiljön vid förändringar och  
kompletteringar i bebyggelsen. Se vidare under Rekommendation R 7.

Områden för jordbruk och bete
Det öppna odlade och betade kulturlandskapet har stor betydelse för 
landskapsbilden och för den biologiska mångfalden i det ekologiskt 
känsliga skärgårdslandskapet. Öppna åker- och betesmarker utgörs 
till vissa delar av jordbruksmark där ett aktivt jordbruk bedrivs enligt 
Jordbruksverkets klassning. Av de övriga öppna gräsmarkerna har sär-
skilt de strandnära också stora naturvärden enligt inventering. Planen 
är inriktat mot fortsatt hävd och ett bevarande av kulturlandskapet. För 
områden med särskilt stora naturvärden föreslås skyddsåtgärder. 

Ingen ny bebyggelse föreslås i de sammanhängande åker- och betes- 
markerna.

Sjösättningsramp vid bron till Rossö

Killingholmen på Rossö med höga kulturmiljövärden. 
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Befintliga bryggor vid Bofors camping på 
Tjärnö. Utredningsområde för småbåtshamn 
(område 7 på karta) ligger bortom befintliga  
bryggor.

Utredningsområde för bostäder på Tjärnö 
(område 1 på karta)

Utredningsområde för bostäder och  
verksamheter på Tjärnö (område 4 på karta)

Delområde Tjärnö, Saltö och Lindholmen

Tjärnö, Saltö och Lindholmen
Höga naturvärden och brant terräng på Tjärnö, Saltö och Lindholmen 
gör att tillgången på mark för bebyggelseutveckling är begränsad. Saltö 
omfattas i sin helhet av naturreservat. Hela Lindholmen omfattas av 
strandskydd, liksom också strandområdena på Tjärnö. På bergspar-
tierna och på de öppna gräsmarkerna på de inre delarna av Tjärnö och 
på de östra och sydöstra delarna av ön ska bebyggelse undvikas. Detta 
bland annat på grund av höga natur- och kulturvärden och att land-
skapsbilden påverkas negativt av bebyggelse placerad i otraditionella 
lägen. På de östra och sydöstra delarna av Tjärnö är förutom de höga 
naturvärdena också avståndet till allmänna VA- ledningar skäl till att ny 
sammanhållen bebyggelse är olämplig.

Förslag
Fem områden för ny bostadsbebyggelse föreslås, varav tre för enbart 
bostäder och två där verksamheter och bostäder ska kunna blandas. 

Det finns ett behov av att ha en markreserv för framtida utök-
ning av Lovéncentret eller att kunna etablera nya företag med marin 
anknytning. Ett område i anslutning till centret föreslås därför kunna 
inrymma såväl bostäder som nya verksamheter. Behovet av att reser-
vera mark för Lovéncentrets utveckling ska prioriteras. Norr om det 
föreslagna bostads- och verksamhetsområdet utefter väg 1029 föreslås 
också ett område för enbart verksamheter. Detta ska underlätta för nya 
företagsetableringar att komma till. 

Sammanlagt bedöms de föreslagna områdena kunna rymma 60-80 
bostäder, beroende på val av hustyp och hur stora markområden som  
blir verksamheter. Möjligheten att förtäta med fler bostäder inom 
utbyggda områden med detaljplan bedöms som små, och dessa områ-
den kan därför inte inräknas som utbyggnadsresurser av betydelse.

Arbetet ska fortsätta med att följa upp naturvårdsplanens intentio-
ner för skydd av områden som bedömts ha särskilt höga naturvärden.

Områden på karta

1. Utredningsområde för bostäder, knappt 2 ha.
2. Utredningsområde för bostäder, ca 0,6 ha.
3. Utredningsområde för bostäder, drygt 2 ha.
4. Utredningsområde där möjlighet ska finnas att etablera verk-

samhet inom bostadstomten, knappt 5 ha. Befintlig mobilmast 
måste flyttas om hela området ska kunna utnyttjas.

5. Utredningsområde för verksamheter och bostäder i anslutning 
till Lovéncentret, knappt 5 ha.

6. Utredningsområde för mindre verksamheter knappt 2 ha. 
7. Utredningsområde för småbåtshamn. Hamnen är i första hand 

avsedd för lokalt behov. 
8. Utredningsområde för småbåtshamn. Kommunen är ägare 

till stranden med sjöbodar samt till vattenområdet. Ett antal 
båtplatser på små bryggor finns sedan tidigare. Möjligheten att 
nyttja vattenområdet för fler båtplatser bör studeras. 

9. Plats för ny sjösättningsramp i anslutning till väg och parkering. 
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Utredningsområde för bostäder på Daftö (område 1 på karta)

Delområde Daftö, Norra och Södra Öddö

Daftö, Norra och Södra Öddö
Daftö och Öddö har natur-, kultur- och landskapsvärden som också 
är av betydelse för friluftslivet. Inom stora delar av området gäller 
strandskydd. På Norra Öddö saknas förbindelse till området från det 
allmänna vägnätet liksom möjlighet till kommunal VA-anslutning. 

Bebyggelsen utgörs till största delen av fritidshus som ligger sam-
lade i detaljplaneområden eller i grupper utanför detaljplan. 

Förslag
I ett fortsatt arbete ska studeras om de höga naturvärdena bör ges skydd 
genom naturreservat på Norra Öddö, Styrsö, Lindholmen och skär-
gårdsområdet däremellan. Ett sammanhängande reservat är motiverat 
inte bara utifrån naturvärdena utan också på grund av höga värden för 
friluftslivet. 

Stora delar av bebyggelsen på Daftö och Södra Öddö ligger i anslut-
ning till huvudvägnätet och till det kommunala vatten- och avlopps-
nätet. Det är i anslutning till vägnät och kommunalt VA som en viss 
bebyggelseutveckling föreslås kunna ske i området. Ett mindre område 
centralt beläget på Daftö föreslås för nya bostäder. Eventuellt kan för-
tätning ske inom befintliga detaljplaneområden. Detta får dock prövas 
för varje detaljplan.

Områden på karta 

1. Utredningsområde för bostäder, drygt 2 ha, ca 5-10 bostäder.  
2. Plats för ny sjösättningsramp. Platsen är lämplig för det lokala 

behovet på Öddö och Daftö. Det krävs dock ytterligare studier 
som underlag för slutligt val av plats.
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Fastlandet norr om Vik 
Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp finns för närvarande 
inte med i kommunens va-planering och därför föreslås inga utbygg-
nadsområden i detta område. Enstaka ny bebyggelse kan prövas med 
allmänna lämplighetskriterier som grund och under förutsättning att 
enskilt VA kan byggas ut på tillfredsställande sätt.

Norr om Vik är området närmast kusten glest bebyggt och är i söder 
skyddat genom Nöddökilens naturreservat. Strandskydd gäller utefter 
hela kuststräckan. I området ingår delar av ett storskaligt odlingsland-
skap vid Skärslätten och vid Nöddö och Torgonö, där jordbruk bedrivs. 
I reservatet vid Nöddökilen betas strandängarna av nötdjur. Den öppna 
jordbruksmarken ska inte bebyggas. Enstaka nya hus i randzonerna mot 
de öppna markerna ska i första hand placeras i anslutning till befintlig 
bebyggelse på ett sätt som inte inverkar på möjligheterna att idka jord-
bruk och så att landskapsbilden inte påverkas negativt. 

De öppna betesmarkerna i anslutning till Nöddökilen har stora 
naturvärden. I ett fortsatt arbete ska undersökas möjligheterna till 
utökning av Nöddökilens och Orrevikens naturreservat till ett större 
sammanhängande område. 

Det finns goda möjligheter att vandra i vacker naturmark i områ-
det, även om det inte går att ta sig till fots på en sammanhängande 
sträcka från norr till söder. En vandringsled från Båleröd i norr till 
Risängsbäcken i söder är därför önskvärd. 

Vy mot Orrevikskilen, väg och odlingslandskap vid Rävö med i huvudsak oförändrad markanvändning 

Delområde Fastlandet norr om Vik
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Vik och Överby
Överby samhälle ligger delvis i Strömstads kommun och delvis i Tanums 
kommun. Järnvägstation och busshållplats finns. Kring Överby Station 
har skett en viss inflyttning av helårsboende. Bostadshus som tidigare 
legat i bullerutsatta lägen har givits bättre förhållanden efter att väg 
E6 byggts ut till motorväg i ny sträckning. Även i området öster om 
Överby, utanför planområdet, har en positiv befolkningsutveckling 
skett. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder i området har 
de båda kommunerna diskuterat en gemensam satsning på utbyggnad, 
vilket kräver att kommunalt vatten- och avlopp dras fram till området. 

Av de utbyggnadsområden för bostäder som föreslås ligger ca 7 ha i 
Strömstads kommun. Därutöver tillkommer ca 5 ha för verksamheter 
i ett område öster om järnvägen. Ytterligare 3-4 ha för bostadsändamål 
bedöms kunna tillkomma i Tanums kommun. För att behålla samhäl-
lets karaktär bör bebyggelsen ligga glesare än i ett vanligt villaområde. 
Tillskottet beräknas sammantaget kunna bli ca 25-40 nya bostäder i 
Strömstad och Tanum beroende på val av hustyp och tomtstorlek. 

Ett hinder för utvecklingen är de stora kostnaderna för att dra fram 
kommunalt avlopp kopplat till kommunens reningsverk vid Österöd. 

Enligt den kommunomfattande översiktsplanen för Strömstads 
kommun ska prövas lägen för verksamheter med behov av väg och 
järnväg i anslutning till Bohusbanan och väg E6. Ett sådant läge är i 
Överby.

I Vik finns en byggnad för bensinstation och restaurang som efter 
flyttningen av väg E6 endast delvis är utnyttjad. För lokalsamhället Vik/
Överby är det värdefullt om byggnaden kan användas för någon typ av 
service eller som samlingslokal. Vid ombyggnader måste konsekvenser 
av höga vattenstånd beaktas, se avsnittet Miljökonsekvensbeskrivning 
i kap 4.

Det finns möjlighet att anordna en sammanhängande vandringsled  
från Risängsbäcken i norr till Tanumsgränsen i söder. Stigar saknas på 
vissa sträckor.

Områden på karta    

1. Utredningsområde för bostäder, knappt 1 ha. 
2. Utredningsområde för bostäder, knappt 17 ha. Av ytan är ca 

hälften bebyggd med bostadshus. Detaljplan saknas. Förtätning 
av området ska prövas i detaljplan. Det kan också prövas om 
det i delar av området ska vara möjligt att blanda bostäder med 
småskaliga verksamheter som inte är störande för omgivningen.

3. Utredningsområde för verksamheter, drygt 7 ha. Här kan verk-
samheter av den typ som inte kan blandas med bostäder till-
komma. Läge för transportberoende verksamheter ska utredas 
vidare.

Utredningsområde för verksamheter (område 3 
på karta)

Utredningsområde för bostäder och  
verksamheter (område 2 på karta)

Delområde Vik och Överby
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Regler och rekommendationer

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

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

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

Förhållningssätt vid prövning av detaljplaner, 
förhandsbesked och bygglov
Inom området är mark- och vattenresurserna begränsade för utbyggnad 
av nya bostäder och verksamheter, och det råder stor efterfrågan på 
mark särskilt på öarna. Generellt gäller därför att hushålla med mark-
resurserna och att iaktta stor återhållsamhet mot ny bebyggelse utanför 
de angivna utbyggnadsområdena. Eftersom högt bebyggelsetryck råder 
inom hela FÖP-området kan krav på detaljplan komma att ställas även 
då det inte handlar om ny sammanhållen bebyggelse. 

I de områden som på rekommendationskartan benämns R6 Område 
med höga friluftsvärden och R8 Övriga områden/ Område med i huvudsak 
oförändrad markanvändning, kan ny bebyggelse få tillkomma i anslut-
ning till befintlig bebyggelse efter en allmän lämplighetsprövning, om 
vatten- och avlopp kan lösas efter kommunens riktlinjer för enskilda 
avloppsanläggningar och om vissa villkor för placering och utformning 
uppfylls. (Se vidare under Generella rekommendationer).

Regler
DP Detaljplan
Reglering av markens användning och bebyggelsens omfattning och 
utformning kan ske genom detaljplan och områdesbestämmelser. Äldre 
planer som byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detalj-
planer. Utbyggnad och förändringar får ske efter respektive detaljplans 
bestämmelser. 

Huvuddelen av den befintliga sammanhållna bebyggelsen i det 
område som planen omfattar ligger inom byggnadsplaner och avstyck-
ningsplaner. De gamla byggnadsplanerna kan behöva ändras eller för-
nyas för att underlätta för helårsboende. Det kan ske genom förtätning 
i befintlig bebyggelse och mer anpassade bestämmelser för t ex bygg-
nadsyta, byggnadshöjd eller anpassning till kulturmiljön.

Var rädd om markresurserna! 
Hela planområdet omfattas av de sär-
skilda hushållningsbestämmelserna enligt 
4 kap miljöbalken. 

Stor efterfrågan på mark 
Bebyggelsetrycket är stort i hela planom-
rådet. I kommunen råder generellt stor 
efterfrågan på mark väster om väg E6. 
Under åren 2007-2011 inkom totalt 277 
ansökningar om förhandsbesked om nya 
bostadshus till kommunen. Av dessa låg 
73% eller drygt 200 väster om väg E6.

Texten anknyter till kartan ”Regler och 
rekommendationer”, se A3-karta längst bak 
i dokumentet.
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Det är markägare och boende i planområdena som tar initiativ till så-
dan planändring. Kommunen beslutar i planbesked om ändringarna 
får prövas i ny detaljplan. En förutsättning för större byggrätter är att 
områdena blir eller redan är anslutna till kommunalt vatten- och av-
lopp.

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

Två Natura 2000- områden, Galtölera– Älgölera, och Tanumskusten, 
finns i området. Båda områdena är skyddade genom naturreservat. Det 
krävs Länsstyrelsens tillstånd för att på ett betydande sätt påverka för-
hållandena i eller intill ett Natura- 2000- område. 

Biotopskydd finns i ett område på Norrra Öddö. Fågelskydd finns 
på flera öar i planområdets norra del. 

Samhällsutveckling inom strandskyddsområde 
Strandskydd råder i vatten och på land som mest 300 meter åt vardera 
håll från strandlinjen. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna eller upphäva strandskyddet genom 
bestämmelse i detaljplan. För att upphäva strandskyddet eller ge dis-
pens krävs att särskilda skäl kan anges. De särskilda skälen redovisas 
under kapitlet Allmänna intressen, avsnittet strandskyddsområde 7 kap 
miljöbalken.

I avsnitten Användning av mark- och vattenområden, Nya bostäder 
och Verksamheter beskrivs motiven till varför delar av strandskyddade 
områden behöver tas i anspråk för bebyggelse som i planen bedömts 
som viktig för samhällsutvecklingen. Markanvändningen i de före-
slagna områdena kommer att prövas i detaljplan när det blir aktuellt 
med utbyggnad. I samband med planläggning av områdena kommer 
en avgränsning att göras mellan de områden där strandskyddet ska upp-
hävas och de områden inom planområdet där strandskyddet ska ligga 
kvar. Noggrannare naturvärdesinventeringar, kartläggning av eventu-
ella stråk för friluftslivet etc ska ligga till grund för avgränsningen.

Kommunen kommer också i samband med att länsstyrelsen ska se 
över gränserna för det utökade strandskyddet att ta upp en diskussion 
om avgränsningen i de aktuella föreslagna utbyggnadsområdena.

Skyltning vid naturreservatet Saltö
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Generella rekommendationer
Placering och utformning 
Nya enstaka och grupper av byggnader ska placeras och utformas med 
stor hänsyn till landskapet, terrängen och till kulturvärdena på platsen 
och ges särskild anpassning till omkringliggande bebyggelse. 
Huvudprinciperna är:

Ny bebyggelse ska i första hand placeras i anslutning till  
befintlig.
Ny bebyggelse ska inte placeras i exponerade och vindutsatta 
lägen.
Ny bebyggelse ska placeras och utformas så att karaktärsdragen 
i det aktuella landskapsavsnittet bibehålls.
Nya byggnader ska lokaliseras så att djurhållning inte försvåras.

Anpassning till landskapet och bebyggelsen i området innebär att:
Byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. 
Byggnader ska anpassas till den terräng de placeras i. Schakter 
och utfyllnader ska minimeras och orörd naturmark i möjli-
gaste mån sparas kring byggnaderna. Stora ingrepp i terrängen 
ska helt undvikas.
Byggnader ska anpassas till befintlig omgivande bebyggelse. Är 
denna äldre och utgörs av traditionellt utformade enkel- eller 
dubbelhus eller andra tidstypiska byggnader, ska hänsyn tas till 
den befintliga bebyggelsens karaktär och särdrag. Anpassning 
kan gälla form, skala, färgsättning och material.
I anslutning till äldre traditionellt utformad bebyggelse bör 
huvudbyggnader färgsättas med ljusa kulörer medan det för 
uthus och andra komplementbyggnader ofta är lämpligare med 
faluröd färg.
För nya och befintliga byggnader i riksintresseområdet för kul-
turmiljövård Rossö-Rundö ställs särskilda krav på anpassning 
vid prövning av bygglov och förhandsbesked. 
I vissa fall kan det vara möjligt med en modern utformning 
av en byggnad även då omgivande bebyggelse är traditionellt 
utformad. En förutsättning är att utformning och placering 
av nya byggnader sker på ett sådant sätt att helhetsintrycket i 
berört landskapsrum bibehålls.

Vatten och avlopp
Generellt gäller att all ny sammanhållen bebyggelse ska vara ansluten 
till kommunal VA- anläggning.

För enskild avloppsanläggning gäller att den ska vara utförd med 
hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 
och kommunens policy om små avloppsanläggningar i Strömstads 
kommun (MBN 2008-10-16).
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Buller
Ny bostadsbebyggelse som kan kräva avsteg från Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller ska inte medges. 

Vid framtagande av detaljplaner utmed de allmänna vägarna 176,  
1025 och 1029 ska en trafikutredning, med 10 års framräkning av trafik-
flöden, ligga som underlag för bullerberäkning. Sommardygnstrafiken 
ska särskilt beaktas.

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

Vindkraft
I kust-/skärgårdlandskapen som berörs av 4 kap MB, den obrutna 
kusten, samt riksintresse för kulturmiljövården ska gårdsverk prövas 
restriktivt och tillåtas endast då konflikt med landskapets natur- och 
kulturvärden inte föreligger. 

Områdesbundna rekommendationer

R1 Utredningsområde för bostäder
Område där utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas. 
Prövningen ska ske i detaljplan. För mer detaljerad illustration och be-
skrivning, se avsnittet ”Användning av mark och vattenområden” och 
”Delområden” med texter och kartor.   

R2 Utredningsområde för bostäder och verksamheter
Område där utbyggnad av bostäder och verksamheter i anslutning till 
bostäder får prövas. Prövningen ska ske i detaljplan. För mer detaljerad 
illustration och beskrivning, se avsnittet ”Användning av mark och vat-
tenområden” och ”Delområden” med texter och kartor. 

R3 Utredningsområde för verksamheter 
Område där utbyggnad av nya verksamheter får prövas. Prövning ska 
ske i detaljplan. Verksamheterna får inte vara störande för omgivning-
en, och inte kräva så stora tomtplatser att de dominerar omgivningen. 
En riktlinje kan vara att tomter på högst 3000 m2 kan vara lämplig 
storlek.  För området öster om Överby station kan större tomter medges 
för verksamhet med behov av närhet till järnvägen.

R4 Odlings- och betesmark
Områden med öppen odlings- och betesmark, som är värdefulla för 
landskapsbilden och som är betydelsefulla att bevara för småskaligt 
jordbruk och som betesmarker. Ingen ny bebyggelse ska tillkomma an-
nat än för jordbrukets behov. Särskilda hänsyn ska tas till möjligheten 
att utöka betesmarkerna i randområdena mellan öppen mark och skog 
i områden med höga naturvärden. 

R5 Område med höga naturvärden
Områden som i naturvårdsplanen och i kompletterande natur-
inventering bedömts ha höga naturvärden. För delar av områdena 

Jordbrukslandskap vid Nöddö
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kan det bli aktuellt att inrätta naturreservat. Ingen ny bebyggelse bör 
medges annat än som komplettering inom befintliga bostadstomter. 
Markanvändningen ska i övrigt vara oförändrad. 

R6 Område av betydelse för friluftsliv och närrekreation
Delar av området ingår i riksintresse för friluftsliv. Ny bebyggelse ska 
prövas restriktivt. Ingen ny bebyggelse bör medges i sammanhängande 
obebyggda områden av värde för friluftslivet. 

R7 Område med höga kulturvärden
Delar av området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
och stora delar av området har dessutom höga naturvärden. Ny 
bebyggelse ska prövas restriktivt. Särskild hänsyn ska tas till kul-
turmiljön och landskapselement med naturvärden. Noggrann 
anpassning till omgivningen ska göras vid förändringar och  
kompletteringar i bebyggelsen. Vid väsentlig förändring av karaktärs-
byggnad eller placering av ny byggnad i läge med stor omgivnings-
påverkan krävs detaljplan. Områdesbestämmelser eller andra riktlinjer 
bör upprättas för bebyggelsen vid sundet för att säkerställa värdena i 
riksintresseområdet. 

R8 Övriga områden
Områden med i huvudsak oförändrad markanvändning. I områdena 
ingår skogs- och bergspartier och lågt liggande områden som på grund 
av terräng- och markförhållanden är olämpliga att bebygga. Tidigare 
bebyggda områden utan detaljplan ingår. 

Enstaka eller mindre grupper om två till tre bostadshus för helårsän-
damål kan tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse och där det 
bedöms vara lämpligt med hänsyn till natur- och kulturmiljön, kom-
munikationer och möjlighet att lösa vatten- och avlopp enligt kom-
munens anvisningar. Bebyggelsen ska placeras och utformas i enlighet 
med de utformningsprinciper som anges i planens generella rekom-
mendationer.  

R9 Jordbruk
Ingen ny bebyggelse som kan förhindra områdets funktion som jord-
bruksområde ska tillåtas.

R10 Utredningsområde för småbåtshamn
Område där utbyggnad av småbåtshamnar får prövas. Prövning ska ske 
i detaljplan. Åtgärder i vatten prövas också enligt miljöbalken. 

R11 Område med höga marina värden 
Marina områden som i naturvårdsplanen plus kompletterande natur-
värdesbedömning bedömts ha höga naturvärden. För delar av områdena 
kan det bli aktuellt att bilda naturreservat. Inga åtgärder som förändrar 
vattentillförsel, strömförhållanden, bidrar till ökad näringstillförsel 
och/eller att områdena fragmenteras bör medges. 

R W  Havs- och kustvattenområde
Öppet havs- och kustvattenområde. Anläggningar för t ex vattenbruk 
kan prövas efter att marinbiologiska och andra erforderliga undersök-
ningar genomförts. Prövning ska ske mot andra allmänna intressen.

Långöbryggan på Rossö, utformningen har 
anpassats till kulturmiljön. 
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöbedömning
Enligt bestämmelser i plan- och bygglagen ska en översiktsplan i all-
mänhet genomgå en så kallad miljöbedömning, eftersom alla planer 
och program som kan leda till betydande miljöpåverkan ska miljö-
bedömas. Den fördjupade översiktsplanen för Södra kustområdet 
berör starka naturmiljöintressen, bland annat  Kosterhavets national-
park och Natura 2000- områden. Hela området omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser i miljöbalken. Det har därför inte kunnat 
uteslutas att ett genomförande av åtgärder inom planområdet, som 
denna planering kan leda till, kommer att innebära betydande miljö-
påverkan. 

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

Samråd om avgränsning
Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen är gjord i samråd 
med länsstyrelsen. Kommunen redovisade sin bedömning, som stöd 
för samrådet, i en skrivelse till länsstyrelsen daterad 2009-04-30 med 
två bilagor, daterade 2009-04-03: Miljöbedömningskarta, förslag ut-
redningsområden samt Miljöbedömningskarta, naturvård och strand-
skydd. Handlingen visade den huvudsakliga inriktningen i planarbetet 
och de miljöaspekter som behöver beaktas. Kommunen fick svaret att 
länsstyrelsen stödjer kommunens uppfattning. Länsstyrelsen poängte-
rade att det är särskilt viktigt att redovisa, analysera och i planeringen 
undvika situationer där påtaglig skada på riksintressen kan tänkas 
uppstå. Bullerfrågor avseende naturmiljö och friluftsliv samt aspekter 
kring opåverkade områden bör studeras, enligt länsstyrelsen, liksom 
fragmentering av landskapets värden. Länsstyrelsen konstaterar också 
att den översiktliga planeringen behöver fördjupas när det gäller vat-
tenfrågor och att kommunen har goda förutsättningar att kunna göra 
detta. 

Kommunen genomförde ett förnyat samråd med länsstyrelsen 
i september 2011 för att stämma av de viktigaste frågorna i miljö-
konsekvensbeskrivningen. I ett skriftligt yttrande till kommunen,  
2011-10-12, konstaterar länsstyrelsen att de aspekter kommunen före-
slagit att MKB:n ska redovisa väl täcker in de frågeställningar som kan 
bli aktuella inom planområdet. Länsstyrelsen anser att kommunen bör 
fokusera på inom vilka geografiska områden en betydande miljöpåver-
kan kan förväntas samt belysa vilken betydande miljöpåverkan som 
sker genom pågående markanvändning. 
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Saltö ingår i ett Natura 2000- område och  
omfattas av naturreservat.

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

Nivå
Konsekvenserna av planförslaget beskrivs på en översiktlig, struktu-
rell nivå eftersom det handlar om översiktlig planering. 

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

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

Naturmiljö - påverkan på naturmiljön i kustområdet som hel-
het inklusive marina värden, eventuell risk för påtaglig skada 
på riksintresse för naturvård (MB 3 kap)
Friluftsliv - påverkan på strandskyddsområde med avseende 
på tillgänglighet, eventuell risk för påtaglig skada på riksin-
tresse för friluftsliv (MB 3 kap)
Kulturmiljö - påverkan på kulturlandskapet som helhet, even-
tuell risk för påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövård, 
Rossö-Rundö, (MB 3 kap)
Landskapsbild - opåverkade områden, risk för fragmentering 
av landskapet, påverkan på landskapsbilden inom ”national-
landskapet”, eventuell risk för påtaglig skada på riksintresset 
(MB 4 kap)
Vattenfrågor - påverkan på vattenkvalité och vattenförekom-
ster i enlighet med vattendirektivet
Hälsa och säkerhet - påverkan till följd av ökad trafik inom 
planområdet, bullerpåverkan på bostäder och i natur- och 
friluftsområden
Miljökvalitetsnormer - planeringens eventuella påverkan på 
om gällande miljökvalitetsnormer kan uppfyllas
Lokala miljömål - avstämning mot relevanta mål

Planområdet, markerat med streckprickad 
linje, omfattar hela det södra kustområdet i 
Strömstads kommun.
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Beskrivning av alternativ

Nollalternativ
I samrådsskedet redovisades ett så kallat nollalternativ, det vill säga en 
förmodad utveckling om planförslaget inte skulle antas och genom-
föras. Nollalternativet beskrevs som ett fall då ”den kommuntäckande 
översiktsplanen, ÖP 2002, fortsätter att gälla som översiktsplan för det 
södra kustområdet till dess att ny ÖP är antagen”. I korthet innebar det 
beskrivna nollalternativet att utbyggnad inom området skulle komma 
att ske med stöd av i flera fall inaktuella eller otydliga riktlinjer och 
rekommendationer i ÖP 2002. Vid en jämförelse mellan planförslaget 
och nollalternativet konstaterades att med den fördjupade översiktspla-
nen som stöd skulle det bli betydligt mindre risk för negativ påverkan 
på landskapsbild, natur- och kulturmiljö och friluftsliv. Därmed var 
det mindre risk för betydande miljöpåverkan med planförslaget än med 
nollalternativet.

Inför utställningen av planförslaget bedömdes att nollalternativet 
inte längre var ett relevant alternativ, eftersom arbetet med ny kom-
muntäckande översiktsplan hade gått vidare och den planprocessen 
fortskridit till utställning. Ett teoretiskt nollalternativ kunde ha varit 
att ny översiktsplan antas medan fördjupningen inte blir antagen. Det 
skulle innebära otydligare rekommendationer för bebyggelseutveck-
lingen i det södra kustområdet. Inte heller ett sådant alternativ bedöm-
des vara ett rimligt jämförelsealternativ, eftersom kommunens ambi-
tion var att planprocesserna för de två planerna i huvudsak skulle löpa 
parallellt.

Studerade alternativ
Diskussioner har under planarbetet förts kring olika strategier för 
utbyggnad. Ingen alternativ utbyggnadsstruktur studerades närmare. 
Under planprocessen har däremot diskussioner förts med samhällsför-
eningarna om möjliga och alternativa utbyggnadsområden på de olika 
öarna. 

Ett relativt stort område på Tjärnö, på kommunal mark norr om 
Lovéncentret, fanns tidigt med i resonemangen som möjligt för bostä-
der och verksamheter. Det valdes inför samrådet bort från förslaget. 
Anledningen till detta var framförallt att strandskyddsområde berör-
des och att en översiktlig bedömning av naturvärdena indikerade en 
risk för att dessa skulle påverkas negativt av en utbyggnad. Området är 
dock välbeläget med närhet till Lovéncentret, befintlig bostadsbebyg-
gelse, allmänt vägnät och kollektivtrafik. Inför utställningen studerades 
därför naturvärden och strandskyddsgränser noggrannare. Med stöd av 
inventering av naturvärden på plats har ett lämpligt framtida bebyggel-
seområde avgränsats för att möjliggöra utveckling av Lovéncentret och 
en förtätning med bostäder utmed Hättebäcksvägen. Särskilda skäl för 
att ta i anspråk mark inom strandskyddsområde är att Hättebäcksvägen 
och befintlig bebyggelse avskiljer området från vattnet samt att det 
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finns ett allmänt intresse både av att möjliggöra ytterligare bostäder på 
Tjärnö och av att forskningsstationen får möjlighet att utvecklas. 

Ett område för bostäder på sydvästra delen av Älgö valdes bort 
tidigt i planarbetet. Det bedömdes framförallt som olämpligt på grund 
av svårigheten att kunna lösa vatten och avlopp på ett tillfredsställande 
sätt samt att en exploatering där hade inneburit intrång i strandskydds-
område. Det ocentrala läget skulle även bidragit till att förstärka en mer 
utspridd bebyggelsestruktur i denna del av kustområdet. 

Planförslaget i korthet
Den strategi som kommunen arbetat vidare med och redovisar i planen 
är att samla utbyggnad av nya bostäder och verksamheter till ett fåtal 
områden och i anslutning till befintlig samhällsbebyggelse och infra-
struktur. Planen redovisar förslag till var ny bostadsbebyggelse ska kun-
na tillkomma och var verksamheter ska kunna utvecklas. Grovt räknat 
ger planen sammanlagt, på öarna och på fastlandssidan, utrymme för 
190 - 300 nya bostäder (i utpekade R1 och R2-områden). Beräknad 
utbyggnadstakt är i genomsnitt 5-8 bostadshus/år, vilket kommunen 
räknat med bör tillkomma för att kunna behålla nuvarande servicenivå 
i området.

Föreslagna utredningsområden för bostäder, R1-områden, är i 
huvudsak lokaliserade inom eller i nära anslutning till befintlig bebyg-
gelse på Tjärnö och Rossö. I förslaget ingår också utredningsområden 
för en kombination av boende och verksamheter, R2-områden, två 
på Tjärnö och ett på fastlandssidan vid Vik/Överby. Det finns inga 
utvecklade planer på att anlägga kommunalt va-nät till det sistnämnda 
området. Dessutom är befintlig bebyggelse där i större omfattning 
belägen på tanumssidan. I Vik/Överby kan därför ny bebyggelse i prak-
tiken komma ifråga först när Strömstads kommun och Tanums kom-
mun hittar en gemensam lösning på va-frågan. Utredningsområden för 
endast verksamheter, R3-områden, är föreslagna på Tjärnö, Rossö och 
i Överby. Gemensamt för R1, R2 och R3 är i övrigt att områdena är 
lokaliserade så att anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät 
ska kunna ske. 

Enstaka bostadshus ska enligt förslaget även kunna lokaliseras som 
komplement till befintlig bebyggelse inom R8-områden och även min-
dre grupper om 2-3 bostadshus ska kunna prövas. Kan inte ny bebyg-
gelse i dessa områden anslutas till va-nätet, ställer kommunen krav på 
hög skyddsnivå för enskild va-anläggning. 

Generella rekommendationer om hur ny bebyggelse ska placeras 
och utformas på ett lämpligt sätt, framförallt med anpassning till land-
skapsbild och byggnadstradition, är redovisade i planen. Generella 
rekommendationer lämnas även för vatten- och avloppslösningar och 
när det gäller trafikbuller och vindkraft.

I planen ingår några lägen för utbyggnad av småbåtshamnar genom 
utbyggnad av befintliga hamnanläggningar på Rossö och Tjärnö.

Nyckleby, traditionell placering av bebyggelse i 
kanten av en uppodlad dalgång

Utredningsområde för framtida bostäder och 
utveckling av Sven Lovén centrum för marina 
vetenskaper på Tjärnö (strandskyddsgräns 
markerad med taggad blå linje)
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Påverkan och konsekvenser av planförslaget
Övergripande struktur, hushållningsaspekter
Planen bygger på en struktur där ny bebyggelse främst ska tillkomma i 
anslutning till befintlig, men också till viss del mer spritt i traditionella 
lägen. Befintlig infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, vatten- och 
avloppsnät utnyttjas. Samtidigt är föreslaget att andelen skyddade om-
råden ska utökas och stora sammanhängande friluftsområden undan-
tas från bebyggelse. Den föreslagna strukturen stödjer så långt möjligt 
en hållbar utveckling där också lokalsamhället kan hållas levande. 
Detaljplanekravet inom föreslagna utredningsområden (R1-R3) kan å 
andra sidan få motsatt effekt, om markägare inte verkar för exploate-
ring av sammanhållen bebyggelse. Det skulle innebära att enbart spridd 
bebyggelse tillkommer.

Vattenmiljö
Eftersom en bärande tanke är att både befintlig och ny bebyggelse i 
huvudsak ska vara ansluten till kommunalt va eller i annat fall ha va-
lösningar med hög skyddsnivå, kommer påverkan från utsläpp i käns-
liga vattenmiljöer att minska. Det kan medföra förbättrade livsmiljöer 
för växter och djur, särskilt i de inom området vanligt förekommande 
grundområdena. Grunda vattenområden består ofta av mjukbottnar 
och kan rymma marinbiologiskt värdefulla naturtyper som ålgräsängar. 
Genom minskad övergödning kan bland annat de grunda havsområ-
dena komma att fungera bättre som reproduktionsområden för fisk.

I förslaget ingår utbyggnad av småbåtshamnar, för vilka utredning 
av den marina miljön behövs vid fortsatt planering.

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster och musselvatten 
kommenteras särskilt under avsnittet Miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö 
Kunskapsunderlaget om naturvårdens intressen inom hela planområ-
det är förhållandevis mycket stort. I planen är därför redan på denna 
översiktliga nivå i stor utsträckning hänsyn tagen till naturvärden, när 
det gäller var ny bostadsbebyggelse och nya verksamhetsområden ska 
kunna tillkomma. Sammahängande områden med höga naturvärden 
(R5) har lagts in i planen. Påverkan på värdefull natur, till följd av ex-
ploatering, bedöms därför som helhet bli liten. Den typ av naturvärden 
som skulle kunna påverkas negativt är främst mindre naturvårdsobjekt, 
t ex solitärer, som bör uppmärksammas vid fortsatt planläggning eller 
bygglovprövning. Närmare studier, till exempel förekomst av rödlistade 
arter, kan komma att behövas när det blir aktuellt att upprätta detalj-
plan.

För att undvika skador där många människor rör sig i de käns-
liga naturområdena är det viktigt att underhålla befintliga stigar eller 
anordna nya stigsystem.

Garviken vid Rossö

Strandremsa i norra delen av Rossöhamn som 
kommer att tas i anspråk om ny småbåtshamn 
anläggs här. 
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Friluftsliv
Det rörliga friluftslivet påverkas alltid mer eller mindre när oexploate-
rade områden tas i anspråk. I planförslaget har hänsyn tagits till större 
sammanhängande, obebyggda eller glest bebyggda områden och till 
hur människor rör sig längs olika typer av stråk. Planen bedöms inte 
medföra negativa konsekvenser för det rörliga friluftslivet. Vid detalj-
planeläggning av föreslagna utredningsområden och vid bygglovpröv-
ning utanför detaljplanelagt område är det viktigt att ta hänsyn till och 
eventuellt tillskapa lokala stråk, så att de boende lätt kan nå skogs- och 
strandområden.

Kulturmiljö
Påverkan på och konsekvenser för kulturlandskapet blir som helhet 
liten, eftersom planen visar att ny sammanhållen bebyggelse ska till-
komma i anslutning till redan exploaterade områden. Spridd bebyg-
gelse kan med okänslig placering komma att påverka upplevelsen av 
kulturlandskapet och negativt påverka befintliga bystrukturer och 
karaktäristiska gårdslägen. Generella rekommendationer om hur bygg-
nader bör placeras och utformas är därför föreslagna. De är tänkta som 
vägledning vid hantering av förhandsbesked och bygglov samt vid 
planläggning. Vid detaljplaneläggning är det viktigt att rekommen-
dationerna följs upp med planbestämmelser för att få önskad effekt. 
Öppna odlings- och betesmarker, som är av värde för jordbruket och 
för upplevelsen av kulturlandskapet, tas i mycket liten utsträckning i 
anspråk för bebyggelse.

I en översiktlig plan kan i allmänhet inte hänsyn tas till enstaka 
kulturlämningar. Vid fortsatt planering kan därför arkeologisk utred-
ning komma att krävas, liksom inventering och bedömning av värdet 
av andra kulturlämningar som hägnader och liknande objekt.

Planens förenlighet med riksintresset för kulturmiljövård, Rossö - 
Rundö, beskrivs närmare under avsnittet Sammanfattande bedömning 
av planförslaget.

Landskapsbild
En fråga i planarbetet har varit vilka och hur stora förändringar som 
kan göras utan att det karaktäristiska landskapet på öarna försvinner. 
Utöver föreslagna utredningsområden för ny sammanhållen bebyggelse 
kan enstaka hus och mindre områden med bostadshus tillkomma spritt 
i områden betecknade med R8. I dessa områden finns troligen en gräns 
för när landskapet blir så starkt påverkat att de karaktäristiska dragen 
blir svåra att uppleva. För att dessa inte ska gå förlorade är det viktigt 
att rekommendationerna i planen följs.

Kartbilden på nästa sida visar hur hänsyn har tagits till områden med höga 
naturvärden. Föreslagna områden för ny, tätare bostadsbebyggelse och för    
verksamheter är markerade med röd linje. Bilden visar också att boende i de 
nya områdena kommer att ha tillgång till naturområden för närrekreation.

Småbåtsplatser i Rossöhamn
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Väg 1029 mot Saltö går nära skolområdet på 
Tjärnö.

Hälsa och säkerhet - trafikbuller och trafiksäkerhet
I planen har införts en generell rekommendation som innebär att avsteg 
från Boverkets allmänna råd 2008:1, Bulller i planeringen, inte ska ac-
cepteras. Vid de mest trafikerade vägarna - väg 176 (Strömstad - Vik), 
väg 1029 (Daftö - Saltö) och väg 1025 (Vik -Rossö) kräver kommunen 
en trafikutredning vid detaljplanering. Trafikutredningen ska visa en 
10 års-prognos av framtida trafikflöden som underlag för en bullerbe-
räkning. Inom området är det framförallt sommardygnstrafiken som 
är intressant.

Eftersom flest bostäder är föreslagna på Rossö kommer den största 
trafikökningen till följd av bostadsbyggande att ske på väg 1025 till 
Rossöhamn, om planen genomförs. På både väg 1025 och väg 1029 till 
Saltö kan trafiken förväntas öka under större delar av året om national-
parken i framtiden görs mer tillgänglig och attraktiv som besöksmål. 
Förutom personbilstrafik kan det bli ökad busstrafik till nationalparks-
entréerna. I Överby och på Tjärnö har R2-områden (bostäder i kom-
bination med verksamheter) lokaliserats intill allmän väg där bostäder 
kan komma att bli bullerutsatta. Ett ökat trafikflöde, som blir fallet när 
antalet boende och besökare ökar, ger även ökade bullerstörningar i 
naturmiljöer och områden för friluftsliv och ökad risk för trafikolyckor, 
inte minst för oskyddade trafikanter.

Effekten av ökad trafik blir att fler människor, och då i huvudsak 
boende utmed de allmänna vägarna, kommer att bli störda av buller 
samt att risken för att människor skadas i trafiken ökar. 

Hälsa och säkerhet - störningar från verksamheter
Tanken i planen är att de områden som är föreslagna för både bostäder 
och verksamheter ska inrymma den typ av verksamhet, t ex kontor, 
som inte medför störningar för kringboende. Det är däremot svårt att 
förutse vilken typ av verksamheter som kan bli aktuella inom föreslag-
na områden för enbart verksamheter. Området på Tjärnö är på grund 
av närhet till planerade bostäder inte lämpat för verksamheter med 
stor omgivningspåverkan. Det kan inte uteslutas att verksamheter blir 
störande för både närboende och för upplevelsen av landskapet i om-
rådet vid infarten till samhällsområdet. Innehåll och utformning måste 
studeras vidare vid fortsatt planering. I Vik är ett verksamhetsområde 
föreslaget för att möjliggöra anläggande av en kombiterminal eller an-
nan verksamhet med behov av närhet till väg och järnväg. Här finns 
en uppenbar risk för att sådana verksamheter kommer att bli störande 
för boende i närliggande befintlig och planerad bostadsbebyggelse. Vid 
fortsatt planering krävs därför ingående studier av området och den 
påverkan på omgivningen från buller och andra störningar som denna 
typ av verksamheter kan ge upphov till.

Hälsa och säkerhet - risk för översvämning och erosion
En översiktlig kartering av strandområden som kan översvämmas vid 
höga vattenstånd är redovisad på en karta över hela planområdet i 
kapitel 3 under avsnittet Hälsa och säkerhet. Utsnitt från denna karta 
redovisas på nästa sida. 
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Bilderna ovan redovisar utsnitt över delområden från karta Översvämningsrisker (kap 3 Intressen och anspråk, 
under rubriken Hälsa och säkerhet).
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I det låglänta området kring vägskälet vid Vik finns risk för översväm-
ning om vattennivån stiger i det intilliggande vattendraget. Inget utred-
ningsområde är föreslaget här, men översvämningsrisken kan påverka 
befintlig verksamhet och möjligheten att utveckla den.

Översvämningsrisk finns inom de lägst belägna områdena vid havet. 
Hamnlägena på Rossö och Tjärnö är sådana punkter, liksom de delar 
av det allmänna vägnätet som löper i lågpunkter nära vattnet, t ex väg 
1029 på sydöstra Tjärnö. Inga av de föreslagna utvecklingsområdena 
på Rossö och Tjärnö bedöms vara olämpliga för bebyggelse på grund 
av risk för höga vattennivåer i havet. Föreslaget område för framtida 
bostäder på Daftö kan däremot delvis komma att bli påverkat av över-
svämning vid högt vattenstånd i havet.

Översvämning kan få negativa konsekvenser genom skador på 
bebyggelse och anläggningar och kan också få märkbara konsekven-
ser om framkomligheten och därmed tillgängligheten till bostäder eller 
andra viktiga funktioner försämras. Karteringen visar att risk för sådana 
konsekvenser finns kring väg 1025 vid Vik samt utmed en sträcka av 
väg 1029. En översvämningssituation som drabbar dessa delar av väg-
nätet inom området kan leda till att boende på bland annat Rossö och 
Tjärnö blir avskurna från fastlandet.

När havsstränderna bearbetas av vågor försvinner material från 
strandområdena. Mer omfattande erosion sker särskilt vid kraftiga 
vindstyrkor. Vid högt vattenstånd i kombination med kraftiga vin-
dar kan vågorna slå in på ett under normala förhållanden opåverkat 
strandområde. Även mänskliga aktiviteter i kustzonen kan påverka 
stränderna, genom till synes små ingrepp. Utläggning av strandsko-
ning som erosionsskydd eller omläggning av utlopp för vattendrag kan 
till exempel orsaka en rubbad sedimentbalans med erosion som följd. 
Klimatförändringar kommer att leda till högre vattennivåer i havet, vil-
ket kan leda till påverkan av stränder som inte tidigare varit utsatta för 
erosion. 

Förenlighet med riksintressen
MB 3 kap
Planområdet ligger så gott som i sin helhet inom riksintresse för na-
turvård respektive friluftsliv, enligt bestämmelser i miljöbalkens 3:e 
kapitel. Ett område av riksintresse för kulturmiljövård, Rundö - Rossö, 
är beläget inom planområdet och delar av Kosterfjorden väster om 
Lindholmen och Saltö är av riksintresse för yrkesfisket. Under nedan-
stående rubriker redovisas hur kommunen ser på planförslagets fören-
lighet med de riksintressen som berörs och hur förslaget är utformat 
och kan användas för att inte påtaglig skada på riksintressen ska uppstå.

Riksintresse för naturvård
Åtgärder som skulle kunna skada värdena i riksintresseområdet 
”Strömstads kust och innerskärgård” är listade i tillhörande värdebe-
skrivning, se kapitlet Intressen och anspråk. 
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Avgränsningen av riksintresseområdet för kulturmiljövård, Rossö - Rundö

Anläggning av småbåtshamnar och tillhörande anläggningar för båt-
liv är föreslagna i lägen inom riksintresseområdet där det redan finns 
anläggningar som bryggor, sjösättningsramp etc. Det innebär mindre 
risk för påtaglig skada än om helt orörda områden skulle tas i anspråk. 
Planen bedöms i dessa delar vara förenlig med riksintresset om marin-
biologisk utredning utförs och beaktas vid fortsatt planering och det 
då kan konstateras att åtgärderna kan utföras utan att skada marina 
värden. 

Särskilt värdefulla naturområden inom riksintresseområdet, som 
inte redan omfattas av nationalpark eller naturreservat, undantas från 
exploatering och föreslås dessutom ges utökat skydd.

Riksintresse för kulturmiljövård
Inom planområdet finns en miljö av riksintresse för kulturmiljövård,  
Rossö - Rundö. Det är svårt att förutse vilka åtgärder i eller i anslutning 
till denna miljö som skulle kunna orsaka påtaglig skada, utifrån den 
motivering av riksintresset som finns. De kulturhistoriska värdena är 
inte tillräckligt utredda. Exempel på en åtgärd skulle kunna vara att 
föreslagen utbyggnad av småbåtshamnen i sundet utförs på ett sätt så 
att den blir mycket dominant. 

Rekommendationen R7, för de bebyggda områden inom riksintres-
seområdet vilka inte omfattas av detaljplan, uttrycker en restriktivitet 
mot ny bebyggelse. Ett förfinat underlagsmaterial behövs för bedöm-
ning av hur tillbyggnader och andra förändringar ska utföras. Generella 
rekommendationer om placering och utformning av bebyggelse finns i 
planen och gäller även inom riksintresseområdet.

Del av område av riksintresse för kulturmiljö-
vård på Rossö, med Långöbryggan i bakgrunden
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Riksintresse för friluftsliv
Friluftslivets intressen har i hög grad varit vägledande och beaktats i 
planförslaget, se även under rubriken Särskilda hushållningsbestämmel-
ser, MB 4 kap. Riksintresseområdet för friluftsliv är ytmässigt mycket 
stort och sammanfaller till stora delar med område av riksintresse för 
naturvård. 

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

Särskilda hushållningsbestämmelser, MB 4 kap
Planområdet i sin helhet är del av ett större kustområde som omfattas 
av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4:e kapitlet i miljöbalken 
och är av riksintresse. Enligt bestämmelserna får inte ”exploateringsfö-
retag och andra ingrepp i miljön” genomföras om de innebär påtaglig 
skada på de värden riksintresset har, se avsnittet Intressen och anspråk.

Stora delar av planområdet omfattas av nationalpark eller natur-
reservat och de avvägningar som i planen gjorts mellan olika allmänna 
intressen och utveckling i området syftar till att värna de allmänna 
intressena. Planen bedöms därför vara förenlig med bestämmelserna. 

Strategier för området är en försiktig bebyggelseutveckling och 
att stärka skyddet för högklassiga natur- och kulturmiljöer, däribland 
sjöfågelliv, unika växtlokaler, marinbiologiska värden, liksom lättill-
gängliga och synliga geologiska värden. Indirekt stärker detta förut-
sättningar för besöksnäringen, eftersom just möjligheten att få uppleva 
ursprungligheten och skönheten i landskapet är central. Det förutsät-
ter i sin tur bevarande av karaktäristiska natur- och kulturmiljövärden. 
Rekommendationer om utformning och placering av ny bebyggelse 
lämnas i planen i syfte att behålla karaktären i kulturlandskapet, fram-
förallt på öarna.

Stor vikt är lagd vid att säkerställa värden för det rörliga friluftslivet. 
I planen är obebyggda eller glest bebyggda områden, vilka bedömts 
vara av betydelse för friluftsliv och närrekreation men inte omfat-
tas av nationalpark eller naturreservat, redovisade som R6-områden. 
Rekommendationen är att prövning av ny bebyggelse här ska var rest-
riktiv. I de fall prövning sker ska bland annat behovet av sammanhäng-
ande friluftsområden och stråk beaktas. Till stöd för fortsatt bedöm-
ning kan den redovisning av friluftslivets intressen som är gjord på 
intressekartan ”Friluftsliv” användas, liksom redovisningen av etable-
rade stråk, badplatser etc som är redovisade på delområdeskartorna.

Område 3 på Rossö är såpass stort att med beräknad utbyggnads-
takt, som gör att föreslagna utredningsområden räcker långt bortom 
planperioden, finns risk att området bebyggs i en ordning som motver-
kar syftet med planen. Risken ligger i att bebyggelse inte tillkommer 
här på ett sammanhållet sätt och där bäst förutsättningar finns för året-
runtboende och i fas med planerad va-utbyggnad.
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Behandling av strandskyddsområden
De två föreslagna områdena för verksamheter på Tjärnö, varav det ena 
i kombination med bostäder, berör strandskyddat område. I planen 
motiveras detta av att områdena behövs för framtida samhällsutveck-
ling. På den översiktliga nivån bedöms inte utbyggnad inom dessa 
områden innebära några negativa konsekvenser avseende syftet med 
strandskyddet. Tillgängligheten till och kontakten med närliggande 
strandområden påverkas inte. Intrången bedöms inte heller långsiktigt 
påverka livsvillkoren för djur och växter. Prövning av om och i så fall 
var strandskyddet ska upphävas ska ske i samband med upprättande av 
detaljplan. För att närmare kunna bedöma konsekvenserna kan då t ex 
kompletterande naturvärdesbedömning och kartläggning av eventuella 
stråk för friluftslivet behöva utföras.

Förutom i delar av Rossöhamn, ligger föreslagna utredningsområ-
den för småbåtshamnar i sin helhet inom strandskyddat vattenområde. 
Fortsatt prövning ska enligt förslaget ske i detaljplan. Åtgärder i vatten-
området, som till exempel muddring, ska prövas enligt bestämmelser 
i miljöbalken. Vid utbyggnad av småbåtshamnarna kan även delar av 
det närliggande landområdet komma att beröras, för att möjliggöra till-
gänglighet till bryggor, uppförande av redskapsförråd etc. Även här gäl-
ler strandskydd (förutom i Rossöhamn). Påverkan på och konsekvenser 
för naturvärden, både på land och i vatten, behöver med stöd av inven-
teringar på plats belysas närmare vid prövning av småbåtshamnarna.

Strandskyddsområde föreslås i övrigt inte bli ianspråktaget för ny 
bebyggelse eller anläggningar.

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

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

Prövning av tillstånd för vattenverksamhet kan innebära krav på 
miljökonsekvensbeskrivning.

Va-situationen
Kommunen har genomfört en grundlig genomgång av enskilda av-
loppsanläggningar. Den rådande va-situationen, med undermålig 
rening av många enskilda avlopp och där känsliga havsområden är re-
cipient, innebär risk för betydande miljöpåverkan. Den va-utbyggnad 
som genomförs på kommunens initiativ minskar denna risk avsevärt. 

Utredningsområdenas lägen i förhållande 
till utbyggt och planerat kommunalt va-
nät är redovisade på kartan på nästa sida.
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Planen, med de angivna strategierna och föreslagna rekommendatio-
nerna, kommer att medverka till att belastningen på havsområdena 
successivt blir mindre och att vattenkvalitén förbättras.

Utbyggnad av småbåtshamnar
Generellt innebär förslag att bygga ut småbåtshamnar att det kan fin-
nas risk för betydande miljöpåverkan. Komplettering av befintliga små-
båtshamnar, så som planen visar, är sannolikt bättre från miljösynpunkt 
än om helt nya områden skulle tas i anspråk. Ofta berörs både känsliga 
vatten- och strandområden. Av de tre områden som är föreslagna för 
hamnutbyggnad (betecknade R10 på rekommendationskartan) be-
döms risken för betydande miljöpåverkan vara störst vid utbyggnad av 
hamnområdet i Långesand vid Rossöhamn. 

För att avgöra hur utbyggnad kan ske utan betydande miljöpåver-
kan i anslutning till befintliga hamnlägen, behöver de marinbiologiska 
värdena utredas närmare när ett sådant projekt blir aktuellt.

Område för verksamheter i Överby
Planen redovisar ett område för verksamheter i Överby. Området 
är beläget i anslutning till Bohusbanan och tidigare väg E6. Det har 
bedömts vara ett lämpligt för verksamheter som är beroende av läget 
nära infrastrukturstråken. En etablering här kan medföra störningar 
och risker från trafik för boende i närheten. Eftersom ianspråktagande 
av detta område för verksamheter även kan få stor påverkan på land-
skapsbilden, en stor areal jordbruksmark tas i anspråk och det finns 
risk för påverkan på den närliggande Överbyån innebär förslaget risk 
för betydande miljöpåverkan. Dessutom är va-situationen oklar efter-
som en utbyggnad av kommunalt va-nät till området inte är planerad. 
En preliminär bedömning av såväl Strömstads kommun som Tanums 
kommun är att kommunalt vatten- och avlopp för Överby måste lösas 
genom inkoppling till Strömstads va-nät.

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

Utredning av möjligheterna att i enlighet med planen utöka befint-
liga eller inrätta nya naturreservat bör påbörjas.

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

inventering och analys av natur- och kulturmiljövärden
marinbiologiska utredningar av de områden där nya småbåts-
hamnar är föreslagna
trafikanalys, med avseende på vägnätets standard m m
riskanalys

Utbyggnadsordning eller etappvis utbyggnad bör diskuteras vidare. När 
det blir aktuellt att exploatera området norr om Lovéncentret är det vik-
tigt att överväga innehållet, så att en framtida utveckling av verksamhe-
ten inte förhindras genom att området tas i anspråk för enbart bostäder.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande bestämmelser i miljöbalken 
vilka ska tillämpas vid prövning av tillåtlighet, tillstånd osv.

De förslag som redovisas i planen bedöms, med nuvarande kunskap 
och på denna översiktliga nivå, inte medföra att gällande miljökvali-
tetsnormer överskrids. Normerna som gäller föroreningar i utomhus-
luft kommer inte att överskridas, eftersom trafikflödet inom området 
är relativt sett litet och fördelat på många mindre vägar. Utmed de mest 
trafikerade vägarna finns eller tillskapas inga trånga passager i bebyg-
gelsen där luftomsättningen är låg. Miljökvalitetsnormerna för omgiv-
ningsbuller har ingen relevans i denna översiktsplan.

Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheten 
har tagit beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i distrik-
tet. Statusen i en vattenförekomst får inte försämras, men myndigheten 
kan även besluta att statusen ska förbättras. I de västliga delarna av pla-
nens vattenområden (Kosterfjorden) är den ekologiska statusen god. 
Innerskärgården har däremot måttlig ekologisk status. Utifrån vatten-
direktivet har kommunen en tidsfrist till 2021 att se till att god ekolo-
gisk status uppnås här.

Miljökvalitetsnormer för musselvatten gäller inom i stort sett hela 
skärgården inom planområdet, se illustration på nästa sida. Musselvatten 

Ovan: karta från VISS över hela kommunen
Nedan: Inzoomning av kartan som visar 
Södra kustområdet. Ljusgrön färg visar havs-
område där MKN för vatten är fastlagt och 
god ekologisk status ska vara uppnådd 2021. 
Inom det mörkgröna, yttre havsområdet gäller 
2015 och där är god ekologisk status upp-
nådd.

Rossö

Tjärnö

Daftö

Kartan till vänster visar namnen och ungefär-
liga gränser på de vattenförekomster som ingår 
i planområdet (källa VISS).
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betyder i detta sammanhang kustvatten eller bräckt vatten som behöver 
skyddas eller förbättras, för att göra det möjligt för musslor att leva och 
växa till i dessa vatten. 

Rekommendationerna i planen syftar till att ny sammanhållen 
bebyggelse ska anslutas till kommunalt va-nät. Många befintliga fastig-
heter kan komma att erbjudas anslutning. Enskilda avlopp ska i övrigt 
uppfylla kraven i kommunens va-policy vilket motsvarar en hög skydds-
nivå. Planen bidrar till att vattenstatusen successivt förbättras och med-
verkar därmed till att god vattenstatus inom hela det södra kustområdet 
och att miljökvalitetsnormerna för musselvatten kan uppnås.

Avstämning mot miljömål

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

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

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

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

Planen syftar till att stärka möjligheterna för åretruntboende och 
öka antalet helårsboende. Genom att inte endast föreslå områden för 
nya bostäder utan även möjliggöra för etablering av verksamheter inom 
området, kan planförslaget bidra till att behovet av pendling begrän-
sas. En ökning av antalet helårsboende bidrar också till att service i 
lokalsamhället kan behållas och förstärkas. Att stärka möjligheterna för 
boende på landsbygden får å andra sidan ofta effekten att hushåll får 
större behov av biltransporter än vid boende närmare allmän och kom-
mersiell service och där resor kan göras med cykel eller buss. I nuläget 
är inte kollektivtrafiken till öarna tillräcklig för att boende ska kunna 
förlita sig enbart på den. 

Miljökvalitetsnormer för musselvatten är fast-
lagda inom områden markerade med mörkt 
blå färg
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Hav i balans och en levande kust och skärgård
Ett långsiktigt mål är att alla kust,-yt- och grundvatten i kommunen 
ska uppnå god vattenstatus. Kommunen vill säkerställa skyddsvärda 
marina miljöer för att garantera den biologiska mångfalden i havet och 
minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar i hav och vattendrag. 

Målet om ett hav i balans och en levande kust och skärgård har 
varit vägledande i arbetet med översiktsplanen och en målsättning i 
planeringen är att uppnå en hållbar utveckling i kustlandskapet. Planen 
bidrar till att värna biologisk mångfald och upplevelser av natur- och 
kulturmiljövärden i denna del av kommunens kustområde. För att i 
liten utsträckning påverka marina värden negativt har småbåtshamnar 
i huvudsak föreslagits i form av utvidgning i befintliga lägen.

Inte minst medverkar kommunen till att uppfylla målet genom fort-
satt utbyggnad av va-nät inom området. Befintlig bebyggelse ska suc-
cessivt anslutas. I planens rekommendationer ställs krav på anslutning 
av all ny sammanhållen bebyggelse och i övrigt krävs va-anslutning där 
det är möjligt alternativt hög skyddsnivå på enskild anläggning.

God bebyggd miljö
Målet är att samhällsplaneringen i Strömstad ska präglas av långsiktig-
het och hållbarhet. Den fördjupade översiktsplanen är ett av de strate-
giska dokumenten för en långsiktig fysisk planering som ska fungera 
som stöd för att styra utvecklingen inom området. Avvägningar mellan 
utvecklings- och bevarandeintressen är gjorda i planen.

Både helårs- och delårsboende i området erbjuds en boendemiljö 
med frisk luft och nära och god tillgång till friluftsområden, som kan 
ge rika upplevelser, både på land och på havet. Genom att stimulera till 
ökat helårsboende kan underlaget för butik, skolor och kollektivtrafik 
bibehållas eller stärkas. Kulturhistoriska värden värnas genom rekom-
mendationer i planen.

Giftfri miljö
Strömstad har som långsiktigt mål att bli en giftfri kommun, med 
minimal kemikalieanvändning och Sveriges bästa insamling av farligt 
avfall. Användningen av båtbottenfärger kan leda till negativ påverkan 
på den marina miljön i småbåthamnar. I planen föreslås en viss utök-
ning av antalet platser för småbåtar, vilket kan få negativa konsekven-
ser för de berörda vattenmiljöerna. Å andra sidan pågår forskning och 
utveckling av giftfria bottenfärger, vilket på sikt leder till en giftfriare 
miljö. Hantering av avfall och minskad användning av kemikalier styrs 
på annat sätt än genom denna planering.

En kortfattad avstämning mot samtliga nationella miljökvalitetsmål 
redovisas i tabellform på nästkommande sida.

Vid Lovéncentret på Tjärnö 
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Begränsad klimatpåverkan Bilberoende för att nå arbetsplatser och service kan motverka 
målet.

Frisk luft Energi - och transportsektorn berörs inte.

Bara naturlig försurning Skogsbruk berörs inte i nämnvärd utsträckning.

Giftfri miljö Ökning av antalet småbåtsplatser kan motverka målet.

Skyddande ozonskikt Ingen påverkan på ozonskiktet sker genom aktuell planering.

Säker strålmiljö Inga större kraftledningar finns eller är planerade inom planom-
rådet.

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

Levande sjöar och vattendrag Tre större vattendrag på fastlandssidan rinner ut i havet. Inga 
åtgärder föreslås som berör dessa.

Grundvatten av god kvalitet Många befintliga och nya hushåll får möjlighet att ansluta till 
kommunens vatten- och avloppsnät.

Hav i balans och en  
levande kust och skärgård + En målsättning med planeringen är att Södra kustområdet ska 

utvecklas på ett hållbart sätt.

Myllrande våtmarker
Våtmarker ingår i områden som har eller föreslås få områdesskydd 
enligt miljöbalken. Inga våtmarker med naturvärden berörs av 
föreslagna utredningsområden. 

Levande skogar +
Stora delar av den för Södra kustområdet karaktäristiska kust-
tallskogen, med höga naturvärden, omfattas av eller föreslås få 
områdesskydd.

Ett rikt odlingslandskap + Inriktningen i planen är att den öppna odlingsmarken ska sparas 
och även fortsättningsvis utnyttjas för odling och/eller bete.

Storslagen fjällmiljö inte relevant

God bebyggd miljö +
Människor i området får goda möjligheter till rörligt friluftliv, 
natur- och kulturupplevelser i sin boendemiljö. Planen stärker 
möjligheten att behålla eller utöka service inom området.

Ett rikt växt- och djurliv +
Stor vikt har lagts vid att inventera naturvärden inom kustområ-
det och i planen lämnas förslag om att utöka skyddade områden 
för att säkerställa särskilt värdefulla naturområden.
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Sociala och ekonomiska konsekvenser 
Ett bibehållet och på sikt ökat antal helårsboende, vilket är kommu-
nens ambition att planen ska leda till, stärker lokalsamhällena inom 
planområdet genom fortsatt underlag för skolorna, skolskjuts- och 
kollektivtrafik och annan service. Kan planen bidra till att stärka lokal-
samhällena på öarna och bibehålla levande samhällsområden året runt, 
bidrar det till livskvalité och trygghet för de boende, både barn och 
äldre. Det sociala livet är inte bara knutet till lokalsamhället. Boende 
inom området har långa avstånd till mycket av allmän och kommersiell 
service. Många bofasta kommer sannolikt fortsatt att vara beroende av 
arbete på annat håll. Bilberoende för att nå arbete och service kom-
mer att kvarstå. Om helårsboendet ökar kan efterfrågan på kollektiva 
transporter leda till förbättringar som ger möjlighet att välja färdsätt. 

Inom de olika, tydligt avgränsade områdena/öarna kan förtätning 
och komplettering av den sammanhållna bebyggelsen bidra till stärkt 
social gemenskap och till delaktighet i lokalsamhällenas angelägenhe-
ter. Redan planeringen i sig har bidragit till detta, eftersom människor 
engagerat sig lokalt, inte minst genom samhällsföreningarna.

Det stärker också lokalsamhället att planen är utformad med hän-
syn till natur- och kulturmiljövärden och att sammanhängande frilufts-
områden bibehålls, eftersom det är betydelsefullt för områdets attrak-
tivitet som boendemiljö. En rik livsmiljö med möjlighet till rekreation 
på och vid havet är en särskilt stor tillgång för både helårsboende och 
delårsboende och en av anledningarna till att människor bor kvar eller 
väljer att bosätta sig i området.

Kommunen behöver fortsatt investera i va-utbyggnaden. Eventuella 
markinköp, fortsatt planläggning, föreslagen utbyggnad av gång- och 
cykelvägar etc kommer att innebära kostnader för kommunen inför 
utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden. För finanseringen 
behöver kostnadsfördelning lösas mellan kommunen och enskilda 
exploatörer i samband med framtida exploatering. Ett ökat helårsbo-
ende kan göra att det ställs högre krav på t ex vägstandard och kom-
munal service.

För att förverkliga den del av planförslaget som handlar om ökat 
skydd för värdefulla naturområden kan det krävas ekonomiska åtagan-
den från både kommunen och staten.

Bebyggelse vid hamnen på Rossö, i bakgrunden
syns magasin med café och utställning om 
Kosterhavet.
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Aktiviteter
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att, på ett mer detal-
jerat sätt än vad den kommunomfattande översiktsplanen gör, avväga 
olika allmänna intressen och ange mark- och vattenanvändningen i en 
avgränsad geografisk del av kommunen.

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

Aktivitet Ansvar När

VA-plan för kommunens nät TN uppdateras löpande

Dagvattenpolicy TN, MBN
2014-2015, därefter 
uppdatering vid behov

Statistik för helårsboende per delområde KS uppdateras årligen

Planbesked baserat på behovsanalys MBN löpande

Detaljplaner MBN löpande

Områdesbestämmelser för kulturmiljön  
Rossö – Rundö

KS 2015

Kulturmiljöprogram KS 2015

Påbörja arbete med bildande av naturreservat MBN 2014

Trafikanalys, konsekvenser av ökad 
trafik, risker trafiksäkerhet

MBN inför ny större detaljplan

Etappindelning av utbyggnad enligt FÖP MBN
inför beslut om 
planbesked

Lokalisering av nya områden för vattenbruk
MBN, 
Länsstyrelsen 

i samband med  
ansökan

Prioriterade GC-vägar längs allmän väg
Kommunen 
Trafikverket

delsträckor i samband 
med detaljplan

Bedriva en aktiv markpolitik KS, TN löpande
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PROTOKOLL Sida  19 (51) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2013-10-24 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 

      KS/2007‐0038 
Au §145 
KS §109 
KF §91 

Antagande av fördjupad översiktsplan för södra kustområdet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
Enligt kommunstyrelsens förslag 

 
Att anta fördjupad översiktsplan för Södra Kustområdet                                                                                        

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
det bifallet  
                                                                   
Ärendet 
Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsen 2013‐10‐09 
Översiktplanerare Björn Richardsson föredrar ärendet  
Anna Wallblom meddelar att den särskilda sammanställningen av 
miljöbedömningen är klar.  
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det 
bifallet  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013‐09‐25 
Protokollsanteckningar  
Förslag under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att tjänstemannaförslag 2, att godkänna särskild 
sammanställning av miljöbedömningen lyfts ut, då den inte är klar  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslag att anta fördjupad 
översiktplan för södra kustområdet och finner det bifallet 
Ordföranden ställer proposition på om tjänstemannaförslag att godkänna 
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särskild sammanställning av miljöbedömningen lyfts ut, eftersom den inte 
är klar och finner det bifallet 
 
Vi har nu ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP), för Södra 
Kustområdet daterad 2013‐09‐19. Området har tidigare inte haft någon 
FÖP. 
Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige tidigare har antagit den 
kommuntäckande översiktsplanen (ÖP). Beslut om ÖP och denna FÖP kan 
fattas vid samma fullmäktigemöte. 
ÖP daterad 2013‐09‐19 förutsätter att det finns en gällande FÖP inom 
Södra Kustområdet. Alla kommunala ställningstaganden som rör 
markanvändning inom FÖP‐området finns enbart i detta förslag till FÖP. 
Följande handlingar tillhör FÖP Södra Kustområdet, beslutsunderlag: 
Fördjupad översiktsplan för Södra Kustområdet, 2003‐09‐19, Bilaga till FÖP: 
Naturinventering, slutrapport. Naturcentrum 121205, Länsstyrelsens 
granskningsyttrande 2013‐04‐19  
 
Under 2007‐ 2012 har FÖP‐arbetet bedrivits i nära samarbete med de 
berörda samhällsföreningarna och övriga intresserade inom FÖP‐området. 
Kommunen har medverkat på ett sort antal möten, såsom årsmöten, 
allmänna informationsmöten och arbetsgrupper. Planens 
rekommendationer har tagits fram i nära samarbete med kommunens 
plan‐ och byggavdelningar. Naturinventering har genomförts.   Arbetet 
med ny FÖP påbörjades 2006. Några milstolpar: 

Mars 2006. FÖP godkänns av miljö‐ och byggnämnden för programsamråd 
Maj‐juli 2006. Programsamråd genomförs 
September 2006. Programsamrådsredogörelse godkänns av miljö‐ och 
byggnämnden 2008‐2011. Arbete med planförslaget 
November 2011. FÖP godkänns av kommunstyrelsen för samråd 
December 2011 ‐ februari 2012. Samråd genomförs 
Januari 2013. FÖP godkänns av kommunstyrelsen för utställning 
December 2012 ‐ februari 2013. Utställning genomförs 
September 2013. Kommunstyrelsen godkänner utlåtande efter utställning, 
samt ger uppdrag att ta fram antagandehandlingar enligt vad som anges i 
utlåtandet.  
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Expedieras till: diariet, miljö‐ och byggavdelning, översiktplanerare, barn‐ 
och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, Länsstyrelsen, diariet 
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