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Andra Styrande dokument

Utöver arbetet med miljökvalitetsmålen � nns det ett antal planer, riktlinjer 
och policys som styr arbetet i Strömstads kommun. Vid framtagande och 
revidering av riktlinjer eller andra styrdokument ska dessa tas fram i anda 
med kommunens miljökvalitetsmål och kunna användas i arbetet för att 
dessa mål skall kunna uppnås.   

   

Fördjupade översiktsplaner
Översiktsplanen (ÖP) ska utformas så att den ger tydlig vägledning och 
information till kommuninvånare, myndigheter och enskilda. Om det 
krävs en ökad detaljeringsgrad kan fördjupningar av översiktsplanen 
göras antingen för en del av kommunen eller för ett tema. Fördjupade 
översiktsplaner (FÖP), � nns i dag för Kosteröarna, Hogdalsnäset, 
Krokstrand och Infartsvägarna. Arbete pågår med FÖP Strömstad tätort 
med Skee och Södra kustområdet. 

   

Strategisk plan
Antogs av kommunfullmäktige 2009-10-29. Kommunens Strategiska plan har 
utgått från visionen för Strömstad som är antagen av kommunfullmäktige och 
de övergripande mål som är kopplade till denna.
�Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling där livskvalitet, 
miljö- och kulturvärden stärks�, vision ur Strategisk plan för Strömstads 
kommun.
Fyra övergripande mål som leder till att vi 2015 är 13 000 invånare
� Ökar medborgarengagemang
� Förbättrad folkhälsa
� Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning
� Offensivt samhällsbyggande

Översiktsplan - ÖP 2010 
Arbetet med en ny översiktsplan ÖP 2010 är i full gång och 
väntas var klart våren 2011. Enligt lag skall varje kommun 
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Syftet med översiktsplanen är att ge vägledning och 
stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden 
samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är ett samlat vägledande beslutsunderlag, 
som belyser allmänna intressen. Den är också ett 
handlingsprogram, som visar hur kommunen ser på mark- 
och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i 
kommunens olika delar. Översiktplanen är en viktig del i 
kommunens strategiska arbetet.

Strategisk boende plan
Antogs av kommunfullmäktige 2007-12-14. Strömstads kommuns strategiska 
boendeplanering är framtagen för att tillgodose de krav som lagen ställer på 
kommunen när det gäller bostadsförsörjning. Därutöver är det tänkt att den 
strategiska boendeplaneringen ska ge en tydlig, samlad bild av kommunens 
ambitioner och strategier när det gäller bostadsbyggandet. Den ska därmed 
kunna utgöra planeringsunderlag för kommunens olika verksamheter och 
bolag.
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Naturvårdsplan
Antogs av kommunfullmäktige 2009-03-26. 
Naturvårdsplanen ger en översikt  över olika 
naturtyper inom kommunens gränser. Särskilt skyddsvärda 
områden anges utifrån olika bevarandevärden. 
Kartläggningen av värdefull natur ska göra det möjligt 
att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen ta hänsyn till 
naturens bevarandevärden. 

Kretsloppsplan
Antogs av kommunfullmäktige 2009-10-29. 
Kretsloppsplanen anger hur vi skall hantera de resurser 
som vi gör oss av med i form av avfall. 
Genom att sortera väl, behandla och tillvarata avfallet på ett 
brasätt kan nästan allt avfall utnyttjas som en resurs i annan 
form, dvs. ingå i ett kretslopp. Detta gäller bland annat 
återvinning av papper, glas och metall energiutvinning 
från t ex träavfall samt tillverkning av kompostjord från 
avloppsslam, matavfall och trädgårdsavfall. En annan 
viktig del i kretsloppsarbetet är att sortera ut farliga ämnen 
så att dessa inte fortsätter att förorena och förgifta vår miljö 
eller utgöra en hälsorisk.

Policy om små avlopp i strömstads kommun
Antogs kommunfullmäktige av Policy om små avlopp 
2008-10-16. I denna policy för små avlopp anges rutiner, 
principer och riktlinjer som skall tillämpas vid tillstånds-, 
anmälnings- och tillsynsärenden gällande dessa. 
Syftet är dels att tillse att enskilda avlopp, både be! ntliga 
och planerade, uppfyller höga men
rimliga krav på
� miljöskydd,
� hälsoskydd,
� resurshushållning
� säker funktion
dels att främja enhetlighet i bedömning och handläggning, 
till gagn för fastighetsägare,
entreprenörer och handläggande tjänstemän.

Sjöbodspolicy
Antogs av kommunfullmäktige 2006-06-19 och reviderades 
av Kommunfullmäktige 2008-11-20. Sjöbodspolicyn 
syftar till att utgöra riktlinjer för handläggning av plan, 
fastighetsbildnings-, bygglovs- och tillsynsärenden 
rörande sjöbodar samt för upplåtelse av kommunal 
mark och byggnader för sjöbods- och förrådsändamål. 
Byggnader för havsanknuten yrkesverksamhet omfattas 
inte av sjöbodspolicyn.

Vindkraftsplan
Är under antagande av kommunfullmäktige. 
Vindkraftsplanen är en del i det miljöstrategiska arbetet 
i Strömstads kommun. Planen ligger som ett tematiskt 
tillägg till Strömstads översiktsplan (2002)och ersätter 
denna i de frågor som rör vindbruk. Vindkraftsplanen 
förväntas antas under våren 2010 och är därefter 
vägledande för bygglovsprövning, miljöanmälan samt 
miljötillståndsprövning hos såväl kommunen som 
länsstyrelsen.

Policy för småskalig eldning med fasta biobränslen 
Denna policy har som utgångspunkt att fastbränsle eldning kan medföra risk 
för negativ påverkan på miljö och hälsa om eldning sker under ogynnsamma 
förhållanden.
Policyn är en del i arbetet med att uppnå de lokala miljömålen för Strömstads 
kommun vilka bygger på bland annat de nationella miljömålen godbebyggd 
miljö, frisk luft, begränsad klimatpåverkan och bara naturlig försurning.
Policyn gäller eldning där anläggningen är avsedd för primär eller sekundär 
uppvärmning.
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Inköps- och upphandlingspolicy
Antogs av Kommunfullmäktige 2008-10-30. Syftet med 
policyn  är att upphandlingsverksamhet ska präglas 
av effektivitet, kompetens och ske i samverkan. Att 
upphandling ska ge en god totalekonomi med beaktande 
av hälso- och miljöhänsyn samt att
upphandlingsverksamheten ska präglas av affärsmässighet, 
konkurrens och
objektivitet. Kommunen ska även verka för att 
upphandlingarna blir hälso- och miljöanpassade. Miljökrav 
ska, där så är möjligt, ställas i samtliga upphandlingar.

Reglemente för användandet av tjänstefordon
Antogs av Kommunfullmäktige 2004-05-13. Reglementet 
skall säkerställa att alla medarbetare i Strömstads kommun 
känner till dels hur resor i tjänsten skall ske och dels vilka 
regler som gäller för dessa. Syftet är också att vi skall 
minimera våra resors miljöpåverkan.

Samverkansprojekt
Integrerad kustzonsplanering och landskapsbygdsutveckling ICZM
Målet med projektet var att:
-Skapa gemensamma planer och strategier för att styra utvecklingen/
användningen av mark och vatten i kustzonen på ett hållbart sätt med 
kommunerna i Norra Bohuslän som bas med fokus på kustzonen. 
� Utveckla metodiken för hur ett kommunöverskridande planarbete kan gå 
till.

Ekoparken
EkoPark Strömstad är ett kommunalt miljöcentrum som ligger vid Hålkedalskilen 
i anslutning till återvinningscentralen och kommunens avloppsreningsverk. 
EkoPark utgår från grunderna för livet på jorden och arbetar för att öka 
förståelsen för vad vi kan göra åt de miljöproblem vi orsakat genom vår livsstil., 
vad gäller energi i hus och transporter, vatten och avlopp, avfall och återvinning. 
Målgrupper är skolor, allmänheten, företag, förvaltningar men även besökande 
utifrån. EkoParken erbjuder också föreläsningar för allmänheten under höst, 
vinter och vår. Under sommaren är det särskilda evenemang som växlar från 
år till år.
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Minskat uttag av naturgrus

Syftet med målet är att bevara tillgångarna av naturgrus, som är en ändlig resurs. 
Åsar och andra geologiska formationer har stor betydelse som dricksvattentäkter 
och för behandling av råvatten. Ofta har naturgrusformationer stora natur- och 
kulturvärden. Dessa berikar också landskapet och är värdefulla för friluftslivet. 
Uttaget av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med återanvänt material, 
krossberg och morän. 

Strategier och åtgärder Ansvar Tidsplan Mätbarhet

Använd bästa tillgängliga 
upphandlingskriterier avse-
ende miljö- och resurshushåll-
ning

Anlägg massåtervinningssta-
tioner



Nu fortsätter arbetet


