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LÄSANVISNING

Inledning / Utgångspunkter

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

Planförslag

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

Intressen och anspråk

I denna del beskrivs de allmänna intressen som kommunen har tagit 
hänsyn till i arbetet. Här beskrivs även utbyggnadsbehov av bostäder 
och verksamheter. De allmänna intressena och de anspråk på mark- 
och vattenanvändningen de föranleder är beskrivna sektorsvis i text 
och på kartor. Beskrivna intressen är främst areella näringar, kom-
munikationer, naturvård och naturvärden, friluftsliv och kulturmiljö. 
I kapitlet redovisas också frågor om hälsa och säkerhet, bland annat 
översvämningsrisker. De allmänna intressen som är av riksintresse är 
särskilt redovisade.

Konsekvenser

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

Fortsatt arbete

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



De olika delarna i denna fördjupade översiktsplanen har olika status. De 
kan delas upp i huvudgrupperna PLANEN och dess UNDERLAG. Där de 
delar som ingår i planen är politiskt beslutade och hanteras som översiktlig 
plan i enlighet med Plan- och bygglagen. Underlag utgör stöd till planen. 
De antas inte politiskt och kan därmed uppdateras kontinuerligt. En ver-
sion av underlaget med samma datum som antagandehandlingen följer med 
planen.

Politiskt antagna delar av planen

 Inledning/Utgångspunkter

 Planförslag

 Digital, förenklad version 

 av planförslaget 

 Konsekvenser

 Fortsatt arbete

Underlag till planen

 Intressen och anspråk
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hamnen vid Kebal, bebyggelse på Torskholmen och bostadsbebyggelse vid Kebal. 
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Inledning

INLEDNING

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

Detta är ett förslag till en fördjupning av översiktsplanen för Strömstads 
kommun för Strömstad tätort med omgivning och Skee. Planområdet 
sträcker sig från plangränsen för fördjupad översiktsplan Södra kust-
området i söder och upp till gränsen för fördjupad översiktsplan Norra 
kustområdet i norr. I öst-västlig riktning sträcker sig planområdet i 
norra delen från väg E6 och i södra delen från Skee, samt omfattar 
ett skärgårdsområde med bland annat Karholmen, Stora Trollholmen, 
Killingholmen, Furholmen och Starholmen.

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

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

Denna fördjupade översiktsplan syftar till att beskriva mark- och 
vattenanvändningen i FÖP-området fram till år 2050.

Planavgränsning FÖP Strömstad-Skee

Strömsån

Strömsvattnet

Strömsvattnet
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Inledning

Översiktsplanen och dess fördjupningar
Översiktsplanen för Strömstads kommun omfattar hela kommunen 
och visar huvuddragen i mark- och vattenanvändningen. För de delar av 
kommunen där mer detaljerade ställningstaganden behövs, tas fördjup-
ningar av översiktsplanen fram. De är en del av kommunens översikts-
plan och ska följa processen som för en översiktsplan. Planen ska efter 
att samråd och utställning genomförts antas av Kommunfullmäktige. 
Översiktsplanen och fördjupningar av denna ska enligt plan- och bygg-
lagen (PBL) redovisa: 

• Grunddragen ifråga om den avsedda användningen av mark 
och vattenområden

• Kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras

• Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintres-
sena och följa gällande miljökvalitetsnormer

• Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen

För en fördjupning av översiktsplanen gäller också att sambanden med 
översiktsplanen som helhet redovisas i planen. Den antagna planen ska 
ligga till grund för kommunala beslut om detaljplaner, förhandsbesked 
och bygglov och den ska också ligga till grund för andra myndigheters 
beslut om åtgärder i den fysiska miljön.

I Strömstads kommun finns fördjupade översiktsplaner för hela 
kustområdet. Antagna FÖP:ar finns för Nordby-Svinesund, Norra 
kustområdet och Södra kustområdet. Denna FÖP är därmed den sista 
fördjupning som arbetas fram. En fördjupad översiktsplan för havet 
har dessuto tagits fram i samverkan mellan kustkommunerna i Norra 
Bohuslän.

Förhållningssätt till översiktliga planer

ÖP Strömstad, antagen 2013
Planen redovisar övergripande ställningstaganden för kommunens 
mark- och vattenanvändning och bygger på kommunens strategiska 
plan. I ÖP Strömstad finns redovisade rekommendationer som gäller 
till dess att FÖP Strömstad – Skee är antagen. Kommunfullmäktige 
har beslutat om aktualitetsförklaring av ÖP Strömstad 19 juni 2018. 
Denna fördjupade översiktsplan för Strömstad-Skee har beaktat rekom-
mendationerna i ÖP. När FÖP Strömstad-Skee antas ersätter den där-
med de rekommendationer som ÖP Strömstad ger inom planområdet.

Blå ÖP, antagen 2018-09-20
En fördjupad översiktsplan för havet (från kusten fram till territorial-
gränsen i väster) har tagits fram gemensamt av Lysekil, Sotenäs, Tanum 
och Strömstads kommuner. Översiktsplanen syftar till att skapa ett 
gemensamt förhållningssätt för en hållbar utveckling av havet och 
havsmiljön. Blå ÖP ger rekommendationer för vattenområdet. Den 
ger också så kallade strategiska Blå inspel, som syftar till att ge ett ma-
rint perspektiv på frågor som rör landområden och därmed hanteras i ÖP Strömstad

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

respektive kommuns översiktliga planering. Denna fördjupade över-
siktsplan för Strömstad-Skee har beaktat såväl rekommendationerna 
som de strategiska Blå inspelen och inarbetat dessa i handlingen. När 
denna FÖP antas ersätter den därmed de rekommendationer som Blå 
ÖP ger inom planområdet.

Kommunala måldokument
Följande kommunala måldokument har betydelse för fördjupningen 
av översiktsplanen:

Vision 2030, antagen 2016-04-05
En vision och långsiktiga mål för utvecklingen i Strömstads kommun. 
Ett övergripande mål är att Strömstad år 2030 har 15 000 invånare. 
Möjligheter till ett rikt friluftsliv i vardagen, ett spännande kulturliv 
och bra service ska vara starka motiv för att flytta till Strömstad. Vägen 
dit ska präglas av ett ökat invånarengagemang, effektiv ekonomisk och 
ekologisk hushållning, god social hållbarhet samt ett offensivt sam-
hällsbyggande.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030, antagna 2019
Styrdokument som utgör underlag för prioritering av detaljplaner för 
att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbestånd 
enligt kommunens målsättningar och intentioner.

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

Miljömål, antagna 2010
Flera av kommunens miljömål har relevans i arbetet med FÖP 
Strömstad – Skee. Vilka mål det handlar om redovisas närmare i miljö-
konsekvensbeskrivningen.

Strukturplan avseende kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra 
Bohuslän, godkänd av kommunfullmäktige 2009-10-29
Strukturbilden är en gemensam vägledande överenskommelse mellan 
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum för 
användning av mark och vatten i ett långsiktigt hållbart tillväxtper-
spektiv för norra Bohuslän. Strukturbilden består av följande delstruk-
turer: Öppet hav, Skärgården, Kustnära områden, Inland, Infrastruktur 
och Regionala centra.

Bostadsförsörjningsplan 2016-2030, antagen 2016-08-15
Ett styrdokument som utgör underlag för prioritering av detaljplaner 
för att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbe-
stånd enligt kommunens målsättningar och intentioner. 

Strategi för stadens miljö, antagen 2013-05-30
Innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön kan utvecklas. 
Omfattar den direkta stadskärnan samt rekreationsområden runt den 
västra delen av Strömsvattnet, som ansluter till centrum. Syftet är att 
skapa en bättre stadsmiljö för alla; boende, verksamma eller besökare i 
Strömstad.

Blå ÖP.

Vision 2030.
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Inledning

Bild över småbåtshamnen i centrala Strömstad

Denna bild ligger nu som startbild för del-
område centrala Strömstad. På en av plat-
serna får en annan bild användas.
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Utgångspunkter

UTGÅNGSPUNKTER
för utveckling av Strömstad och Skee

Utgångspunkterna för FÖP Strömstad-Skee bygger på kommunens vision, 
vision 2030  och beskriver inriktningen för planen som helhet. 

Livet i fokus
Strömstad och Skee ska växa och ge plats för fler. Livskvalitet ska 
vara ledordet i utvecklingen.

Strömstad kommun ska ge plats för 15.000 invånare till år 2030. 
Det är inom Strömstad och Skee som huvuddelen av kommunens till-
växt ska ske. Av de bostäder som behöver tillkomma ska 75% byggas 
inom detta område. När Strömstad och Skee växer ska det ske genom 
en hög ambition kring kvalitet på bebyggelsemiljöer och mötesplatser 
för såväl befintliga som nya invånare och besökare. Det ska ske med 
god tillgänglighet till kommunal och offentlig service och ge förut-
sättningar för en stark lokal arbetsmarknad. Kontrasterna mellan sta-
den och det mindre samhället ska nyttjas för att tillgodose en bredd av 
behov och önskemål hos boende och besökare. 

Strömstads och Skees goda förutsättningar till livskvalitet ska tas 
tillvara. Tillgång till havet och naturen, närheten (till skola, kommuni-
kationer, arbete och service), trygghet, småskalighet och lugn kan sam-
manfatta dessa kvaliteter för det goda livet. 

Natur och friluftsliv i världsklass
Den gröna strukturen ska styra bebyggelseutveklingen när Strömstad 
och Skee växer.

Utgångspunkten för en natur och ett friluftsliv i världsklass är en 
sammanhängande struktur av grönområden som utgör goda livsmil-
jöer för ett stort antal djur och växter och som dessutom är attraktiva 
för boende och besökare i Strömstad och Skee. De storskaliga natur-
områdena som omger staden och samhället; havet, skogarna, bergen 
och jordbruksmarken ska länkas samman med de bebyggda miljöernas 
småskaliga grönområden som parker, torg och närrekreationsområden.  
Denna sammanhängande struktur behöver innehålla välmående eko-
system som kan förse oss med ekosystemtjänster - både livsnödvändiga 
funktioner och livskvalitet i vår vardag. 

Vandringsleder, cykelvägar och farleder ska göra den gröna struktu-
ren tillgänglig för friluftsliv, rekreation och fritidsaktiviteter. 

Från vision 2030
Kommunen ska utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt som en attraktiv gränsregion 
och mötesplats vid havet. Strömstad ska 
vara en internationell småstad med livs-
kvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. 
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Utgångspunkter

Havet i centrum
Strömstads identitet som kuststad  ska nyttjas och utvecklas. Vattnet 
ska vara närvarande och tillgängligt.

Tillgången till vattnet för stadens invånare och besökare ska tas till-
vara när staden utvecklas. Stråken längs kusten och Strömsvattnet ska 
stärkas som en del av stadens offentliga rum för rörelse, upplevelser och 
möten.

I mötet mellan hav och land koncentreras en rad önskemål och 
behov. För en kuststad är det av stort värde att kunna tillfredsställa 
dessa. Platserna längs kusten ska därför utvecklas och utformas på ett 
sätt som tillgodoser många funktioner. Platserna ska i så stor utsträck-
ning som möjligt kunna nyttjas under olika tider på året och dygnet, 
till nytta för så många människor, aktiviteter och verksamheter som 
möjligt. Hamnar, bad, kommunikationer, evenemang, båtliv, fiske, 
vattenbruk och utblickar är exempel på viktiga funktioner som ska 
kunna samexistera längs kustlinjen.

Plats för förändring med avstamp i historien
Strömstad och Skee ska kunna förändras och förtätas utan att den 
historiska identiteten går förlorad.

De centrala delarna av Strömstad har stora värden i sin karaktä-
ristiska småskalighet och sina kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
Landmärken som stadshuset, kyrkan, Korpeberget och Röseberget har 
en framträdande roll och utgör en viktig del av stadens silhuett. Dessa 
värden ska värnas vid förändringar och förtätningar i stadskärnan. 
Ny eller förändrad bebyggelse ska inte konkurrera med de värdefulla 
landmärkena. Höga krav ska ställas på kvalitet vid utformning av såväl 
bebyggelse som offentliga platser. När staden utvecklas ska nya kva-
litativa landmärken kunna komplettera stadssilhuetten, men utan att 
småskaligheten går förlorad.  

Strömstad centrum ska ges möjlighet att utvecklas som besöksmål 
och handelsplats. Ett brett utbud av verksamheter, under hela året, är 
en förutsättning för en levande stadskärna. 

Sammanhängande områden med ekskogar, jordbruksmark, forn-
lämnings- och äldre bebyggelsemiljöer ska i Skee värnas som en kvali-
tativ stomme vid förtätning och utbyggnad av samhället. 
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Planförslag

PLANFÖRSLAG
Sammanfattning
• Strömstad och Skee ges utrymme att växa. Planens utbyggnads-

områden ger förutsättningar att nå målet för kommunen att kunna 
växa till 15.000 invånare (en ökning med drygt 2000 invånare från 
planens antagande fram till år 2030) och att 75% av denna tillväxt 
ska ske i Strömstad och Skee. Planen har en tidshorisont till år 
2050 och redovisar därmed förutsättningar att tillgodose ytterli-
gare befolkningstillväxt efter 2030.

• En sammanhängande grönstruktur styr långsiktigt bebyggelsens 
lokalisering. Planen redovisar en sammanhängande struktur av 
havs-, kust- och storskaliga naturområden som länkas samman 
med de småskaliga utemiljöerna i den bebyggda miljön. Höga na-
turvärden och värden för närrekreation styr utbredningen av den 
gröna strukturen. Den sammanhängande strukturen ska långsiktigt 
säkerställas som obebyggd. Dess platser och stråk kan utvecklas för 
att stärka värden och främja aktivitet, rekreation och anslutande 
boendemiljöers kvalitet.

• Planen visar var grönområden ska bevaras inom befintliga de-
taljplaner. Större delen av Strömstad tätort omfattas av gällande 
detaljplaner. Som riktlinjer när gällande detaljplaner ska ersättas 
med nya redovisar planen de delar som långsiktigt ska utgöra obe-
byggda utemiljöer (som en del i den finmaskiga grönstrukturen) 
och vilka delar som kan nyttjas för förtätning av den byggda mil-
jön. 

• Planen föreslår inga nya storskaliga förtätningar i centrala 
Strömstad. Genom de pågående, större projekten med stads-
omvandling inom Myren och Canning samt förtätning på 
Rådhusberget tillgodoses behovet av nya och större, centralt be-
lägna bostadsområden under FÖP:ens tidshorisont (år 2050).

• Strömstad och Skee ska inte växa ihop. Landskapets förutsätt-
ningar och naturvärden hindrar detta. Strömstad och Skee utveck-
las istället långsiktigt som två separata tätorter. Orternas skillnader 
i förutsättningar och kvaliteter nyttjas för att bredda variationen av 
bostäder, verksamhetsområden och servicefunktioner. 

• Nya utbyggnadsområden ska stärka den befintliga trafikstruk-
turen. Alla utbyggnadsområden är lokaliserade i anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur så att underlaget för befintlig 
service och kollektivtrafik stärks. Planen föranleder därmed inga 
förändringar i den övergripande trafikstrukturen.

+1500
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Kartan illustrerar övergripande och generaliserad mark- och vattenanvändning - 
Områden som på lång sikt kan bebyggas (röda) och vattenområden som kan utvecklas 
som hamnområden (blå).  Områden och stråk som fyller en särskilt viktig funktion i en 
obebyggd grönstruktur (klargrön), övriga sammanhängande områden som långsiktigt 
bör bevaras obebyggda (ljusgröna) samt vattenområden som långsiktigt ska bibehållas 
som öppet vatten (ljusblå).
Befintlig trafikstruktur nyttjas när Strömstad och Skee växer (grå linjer) och viktiga 
knutpunkter för kommunikationer ska ges utrymme att utvecklas (grå punkter).
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Grönstruktur
Betydelsefulla samband i landskapet pekas ut i en struktur som innefat-

tar höga naturvärden, höga värden för närrekreation, områden av värde 
för dagvattenhantering samt område för skyddsåtgärder med koppling till 
de skyddade arterna sandödla och hasselsnok. Denna struktur ger förutsätt-
ningar för en sammanhängande grön infrastruktur som kan nyttjas för att 
aktivt säkerställa, stärka och utveckla såväl ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald som livskvalitet i form av närrekreation, friluftsliv och en god 
boendemiljö när staden och samhället växer. 

Större naturområden i Strömstads och Skees omland övergår inom de 
bebyggda områdena i ett mer finmaskigt nät av småskaliga, värdefulla 
grönområden. En tätare stad kräver större omsorg om de grönytor som finns 
inom den bebyggda miljön. Den gröna strukturen innefattar sammantaget 
områden som inte ska bebyggas och som aktivt ska skötas och utvecklas. 
Utöver den ”aktiva” grönstrukturen redovisas sammanhängande områden 
med jordbruksmark som är av värde för produktion samt större obebyggda 
markområden som i sin helhet har ett värde för landskapsbild och frilufts-
liv. Vattenområden med höga naturvärden ingår som en del i grönstruk-
turen.

Områden med höga naturvärden
Dessa områden utgår från följande:

• Formellt skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken (naturreser  
vat och strandskydd)

• Områden i naturvårdsplanen med värdeklassning 1 och 2
• Områden i naturvärdesinventeringar med värdeklassning 1 och 

2
• Värdefulla habitat och värdenätverk för sandödla och hassel-  

snok (se även avsnitt Samlade skyddsåtgärder för hasselsnok och 
sandödla)

• Vattenområden med höga naturvärden (se även avsnitt 
Vattenområden)

• Områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kultur-
miljövård enligt Miljöbalken 3 kapitel

• Regional värdetrakt för ekar

Närrekreation
Planen redovisar områden för närrekreation som innefattar följande 
delar:

• Kustområdet (platser med tillgång till havet)
• Strandområdena längs Strömsvattnet 
• Bohusleden samt övriga stigar och leder
• Värdefulla utemiljöer inom tätorterna
• Värdefulla målpunkter för friluftsliv och närrekreation, t ex 

utsiktsplatser
• Områden och stråk i anslutning till befintliga och föreslagna 

bostadsområden
• Friluftsområden med motionsspår och liknande
• Områden för dagvattenhantering (se även avsnitt Områden av 

värde för dagvattenhantering)
• Områden med potential att nyttjas för stadsnära odling (se 

även avsnitt Jordbruksmark

Grön infrastruktur
Grön infrastruktur är ett nätverk av natur 
som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter och djur och till människans välbe-
finnande. Genom att säkerställa element/
objekt och områden med höga naturvär-
den i landskapet tillsammans med zoner 
kring dem och länkar mellan dem stärks 
förutsättningarna för att djur- och växtar-
ter ska ha fungerande livsmiljöer och möj-
lighet till spridning mellan livsmiljöerna. 
Därigenom stärks förutsättningarna för 
att långsiktigt säkra arternas fortlevnad 
och utveckling. 
I FÖP Strömstad-Skee tillämpas tanke-
sättet kring grön infrastruktur på planens 
nivå och kommer att hanteras mer ingå-
ende i pågående arbete med revidering av 
kommunens naturvårdsplan.
För grön infrastruktur används sex grund-
läggande begrepp:
• Värdeelement – Element med positiv 

betydelse för biologisk mångfald, t ex 
en art eller en livsmiljö.

• Värdekärna – Sammanhängande 
område med höga naturvärden.

• Värdetrakt – Landskapsavsnitt med 
särskilt höga ekologiska bevarande-
värden.

• Spridningszon – Område kring vär-
dekärna med goda förutsättningar 
för arter att kunna sprida sig.

• Spridningslänk – Område som fung-
erar som länk mellan värdekärnor.

• Värdenätverk – Nätverk av värde-
kärnor för en viss art.

Ekosystemtjänster - EST
Ekosystemtjänster är de tjänster som natu-
ren med dess ekosystem förser oss med som 
är både livsnödvändiga för vår existens, 
samhällsekonomiskt nyttiga och skänker 
oss välbefinnande. Tjänster och funktio-
ner som är mycket värdefulla, men som 
ekosystemen förser samhället med gratis.
Ekosystemtjänster delas upp i fyra katego-
rier:
Stödjande - så som fotosyntesen och vatt-
nets livscykel
Försörjande - så som mat som odlas, till-
gång till rent dricksvatten och fisk i havet
Reglerande - så som träd som renar luf-
ten i stadsmiljö och gräsytor som infiltrerar 
dagvatten och förhindrar översvämningar
Kulturella - så som tillgången till skog 
och kust för hälsa, rekreation och kon-
templation. 
Läs mer om hur ekosystemtjänster hante-
ras i planprocessen i miljökonsekvensbe-
skrivningen. 
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Samlade skyddsåtgärder för hasselsnok och sandödla
Planen redovisar ett sammanhängande område för samlade skyddsåt-
gärder för de i artskyddsförordningen skyddade arterna sandödla och 
hasselsnok. Syftet med åtgärderna är att långsiktigt säkerställa att ar-
ternas bevarandestatus inte försämras och för hasselsnoken även skapa 
förutsättningar för en lokalt gynnsam bevarandestatus. Inom det utpe-
kade området bedöms samlade skyddsåtgärder ha stor effekt; dels för 
att det innehåller värdefulla habitatnätverk och dels för att kommunen 
inom detta område till stora delar har rådighet över marken. Ett säker-
ställande av samlade skyddsåtgärder ger förutsättningar att genomföra 
en bebyggelseutveckling i enlighet med FÖP utan att bevarandestatus 
för arterna som helhet påverkas negativt. Vilka åtgärder som är lämp-
liga och hur genomförandet tillsammans med förvaltning av områdena 
långsiktigt kan säkerställas ska redovisas i Naturvårdsplanen. 

Inom Kebalområdet ligger fokus på skyddsåtgärder för hasselsnok 
på ett säkerställande av såväl planlagd som icke planlagd naturmark 
med bevarande av befintliga hällmarksmiljöer inom det huvudnätverk 
där förekomst av arten är känd. Kring Bohusleden finns flera potentiella 
livsmiljöer där förekomst av hasselsnok dock inte är känd. Inom detta 
område ska förekomst av arten undersökas och vid fynd ska livsmiljöer 
för hasselsnok förbättras. Den långsiktiga ambitionen är att området 
ska utgöra ett livskraftigt habitatnätverk som kan kopplas samman med 
nätverket inom Kebal. Området kring Bohusleden har även potentiella 
livsmiljöer för sandödla.

Erlandseröd utgör tillsammans med området mellan södra infarten 
och Tjärndalen en del av skyddsområdet där åtgärder kan ge positiva 
effekter för både sandödla och hasselsnok. Den nordvästra delen av 
området (nordvästra Seläter) har förutsättningar för skyddsåtgärder för 
sandödla.

Området utgör en delstruktur inom rekommendationen R5. FÖP 
ger stöd för att genomföra småskaliga skyddsåtgärder även inom övriga 
områden med rekommendation R5. 

Områden av värde för dagvattenhantering
Fördröjning och rening av dagvatten är en strukturellt viktig fråga i 
samhällsutvecklingen. Planen redovisar därför låglänta markområ-
den i anslutning till vattendrag som ur ett helhetsperspektiv fyller en 
viktig funktion för dagvattenhantering i utbyggnaden av Skee och av 
Strömstad norrut. Frågan om dagvatten hanteras separat i detaljpla-
neprocesser men bör utredas i ett helhetsperspektiv för att ge största 
möjliga nytta och effekt.   

I det större sammanhanget kan eventuell negativ påverkan på reci-
pienter studeras för att säkerställa att vattendragens höga naturvärden, 
bl a som lekområden för fisk inte går förlorade. Det större samman-
hanget kan förbättra effektiviteten i rening och fördröjning av dag-
vatten från bebyggelseområden samt skapa bättre förutsättningar för 
utformning av dagvattenhanteringen på ett sätt som även ger värden 
för närrekreation. Lämpliga åtgärder för en effektiv dagvattenhante-
ring, utöver platsernas naturliga förutsättningar för infiltration, ska 
hanteras i Naturvårdsplanen alternativt i en separat dagvattenplan. 

Områden av värde för dagvattenhantering för 
planområdet som helhet.

Område för samlade skyddsåtgärder för sand-
ödla och hasselsnok.
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I ett stråk mellan den innersta delen av Strömsvattnet och havet 
(vid Hålkedalskilen) redovisas ett område för dagvattenhantering. 
Området utgör ett markreservat som långsiktigt behöver säkerställas 
för ett eventuellt behov av att genomföra en bypass. En sådan bypass 
innebär en förbindelse med öppet vatten som bidrar till att utjämna 
höga vattenflöden i Strömsvattnet och Strömsån och därmed hindra 
översvämningar. Det är inte troligt att en sådan åtgärd behöver genom-
föras under denna FÖP:s levnadstid (fram till 2050).

Vattenområde
Havet och Strömsvattnet är värdefulla för Strömstad ur många aspekter. 
Vattnet fyller funktioner för såväl kommunikationer och sjöfart som 
livsmedelsproduktion, rekreation och som en del i den gröna infra-
strukturen. Inte minst är vattnet en viktig del av Strömstads identitet. 
Planen redovisar vattenområden inom följande tre kategorier:

• Hamnområden; Strömstads hamn och Starekilen (se även av-
snitt Näringsliv/Hamn).

• Vattenområden med höga naturvärden, vilka innefattar grunda 
områden, 0-6 m och områden med kända naturvärden. Ströms-
vattnet ingår i sin helhet i denna kategori (se även avsnitt Om-
råden med höga naturvärden).

• Öppet havs- och kustvattenområde.
Inom hamnområdet finns utrymme för anläggningar som bryggor, 
kajer mm. För det öppna havs- och kustvattenområdet liksom vatten-
områden med höga naturvärden råder en restriktivitet mot nya anlägg-
ningar med hänsyn till områdenas höga natur- och rekreationsvärden 
liksom värde för landskapsbilden.

Jordbruksmark
Planen redovisar större områden av sammanhängande jordbuksmark. 
I anslutning till centrala Strömstad och Skee redovisas även områden 
som har förutsättningar att nyttjas för stadsnära odling och därmed kan 
tillgodose ett flertal värdefulla ekosytemtjänster i stadsmiljön så som 
livsmedelsproduktion, vattenrening, pollinering och värden för rekrea-
tion. Utöver dessa områden finns brukningsvärd jordbruksmark i min-
dre skala spridd inom planområdet. Även dessa områden  omfattas av 
gällande lagstiftning för jordbuksmark och redovisas i planen antingen 
som en del av grönstrukturen eller inom områden av värde för land-
skapsbild och friluftsliv. I Skee påverkar föreslagna utvecklingsområden 
för tätortsutveckling och verksamheter delar av jordbruksmarken.

Landskapsbild och friluftsliv
Utöver den redovisade grönstrukturen som har en aktiv roll i den lång-
siktiga utvecklingen av Strömstad och Skee finns inom planområdet 
större landskapsområden med sammanhängande skogs- och bergspar-
tier som är glest bebyggda. Dessa områden har ett värde för landskaps-
bilden och för friluftsliv. De möjliggör bland annat upplevelser av, och 
fritt strövande i, storskaliga obebyggda områden. Att bibehålla obe-
byggda områden är ett sätt att värna planområdets natur- och kultur-
värden som i sin helhet är av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kapitel. 

Större sammanhängande områden med jord-
bruksmark (gröna) samt områden med goda 
förtsättningar för utveckling av stadsnära 
odling (ljusgrön).

Öppet havs- och kustvattenområde (ljusblå), 
vattenområde med höga naturvärden (mörk-
blå) och hamnområden (blå kontur).
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Inom dessa områden kan enstaka ny bebyggelse tillkomma i direkt an-
slutning till befintlig bebyggelse. Fragmentering av sammanhängande 
naturområden ska undvikas.

Principer för komplettering med enstaka bostadshus på landsbygd.

Kulturmiljö - landskap
Planen redovisar ett område med särskilt höga natur- och kulturvärden 
kring Skee kyrka med skydd genom rekommendationen R7a. Detta 
område ingår i riksintresseområdet Skee-Folkestad och innefattar även 
ett värde av den byggda miljön. I planområdet ingår en mindre del av 
riksintresseområdet Blomsholm. Planområdet är rikt på fornlämningar 
och övriga kulturlämningar. Dessa värnas i planen huvudsakligen som 
områden vilka långsiktigt skyddas som obebyggda inom reommenda-
tionerna R5 och R6. Galärvägen, som utgör en komunalt utpekad kul-
turmiljö är ett sådant exempel. I viss mån kan utpekade utvecklingsom-
råden beröra kända fornlämningar. Behov av hänsyn till dessa i fortsatt 
planläggning lyfts fram i riktlinjerna för respektive utvecklingsområde. 
Läs mer i avsnittet Intressen och anspråk samt i planförslaget under varje 
delområde.

Utöver formella skydd och områden utpekade i genomförda 
inventeringar och GIS-analys har en naturtypkartläggning och analys av 
ekosystemtjänster genomförts som nyttjas som underlag för grönstrukturens 
utbredning.
Följande ekosystemtjänster ska generellt prioriteras vid planering och 
utveckling inom planområdet:
• Ekosystemtjänster kopplade till vatten (rekreation, friluftsliv, kom-

munikation, livsmedelsförsörjning, dagvatten mm)
• Ekosystemtjänster kopplade till friluftsliv och närrekreation
• Ekosystemtjänster kopplade till stora träd
• Pollinering
Utveckling utifrån dessa ekosystemtjänster beskrivs i riktlinjer för pla-
nens respektive delområden och hanteras vidare i den kommunövergri-
pande naturvårdsplanen. En kartläggning av befintliga och potentiella 
ekosystemtjänster i en mer detaljerad skala bör genomföras i detaljpla-
neprocesser för att ekologiska, sociala och samhällsekonomiska nyttor 
ska tillvaratas på bästa sätt.
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Bebyggelse
Strömstad och Skee ska växa. Det är inom och i anslutning till Strömstad 

och Skee som ca tre fjärdedelar av kommunens bostadsutbyggnad ska ske. 
Det finns i planen goda möjligheter till det både genom förtätning av den 
befintliga bebyggelsens struktur och genom att staden och samhället utvid-
gas. Planen ger förutsättningar för byggnation av såväl bostäder av olika 
slag som verksamheter och servicefunktioner. 

Förtätning
Inom befintliga bebyggelsekvarter och -områden finns tillgänglig servi-
ce och infrastruktur som generellt gör det lämpligt att komplettera den 
bebyggda miljön med fler bostäder, verksamhetslokaler och liknande. 
Nya bostäder inom befintliga bebyggelsemiljöer kan till exempel nyttja 
service, kollektivtrafik och övrigt utbud i staden och samhället som 
redan finns tillgängligt.

Denna fördjupade översiktsplan tar ställning till vilka områden 
inom Strömstads och Skees nuvarande utbredning där förtätning gene-
rellt är lämpligt att pröva och vilka områden som ska utvecklas som 
utemiljöer, även inom områden med redan gällande detaljplaner. Det 
finns områden som är planlagda men där byggrätter för bostäder inte är 
utnyttjade. En utbyggnad av dessa områden är önskvärd. 

Inom de områden som är utpekade som utredningsområden för 
förtätning är förtätning i en mindre skala generellt lämpligt att pröva 
genom exempelvis tillbyggnader eller påbyggnad med en våning. 
Förtätning ska anpassas till befintliga bebyggelsestrukturer och ta hän-
syn till stadens och samhällets identitet och kvaliteter. Det innebär att 
lämpligheten för en förtätning ska prövas utifrån möjligheterna att till-
godose följande kriterier: 

• Skala - Nya/förändrade byggnader ska förhålla sig till skalan 
inom kvarteret. Det gäller skalan på såväl byggnader som tom-
ter.

• Höjd - Nya/förändrade byggnader ska anpassas i höjd till stads-
bilden och till stadens silhuett. Det typiska för Strömstads 
stadsbild är att bebyggelsen trappas upp en våning i taget i 
förhållande till intilliggande byggnader. Där topografin varie-
rar ”klättrar” bebyggelsen med stöd i bakomliggande berg. 
Undantaget är karaktärsbyggnader med speciellt innehåll såsom 
kyrkan och stadshuset.

• Karaktär - I områden som har höga kvaliteter på grund av en 
enhetlig karaktär, tidstypiska drag eller en specifik struktur ska 
tillkommande bebyggelse utformas så att kvaliteterna för områ-
det som helhet bibehålls. 

• Utemiljöer - Tillgången till kvalitativa utemiljöer inom kvarteret 
eller i dess omedelbara närhet ska säkerställas för såväl befintliga 
som tillkommande bostäder

Kulturmiljö - bebyggelse
Inom planområdet finns två områden där särskilda hänsyn behöver tas 
till de kulturhistoriska värdena i den byggda miljön; centrala Strömstad 
och området kring Skee kyrka (där även landskapet med fornlämnings-
miljöer utgör en del av det kulturhistoriska värdet). För dessa områden 
finns särskilda rekommendationer; R7b respektive R7a samt riktlinjer  
vilka beskrivs i delområde centrala Strömstad och delområde Skee. 

Karaktär - Områdets karaktär som helhet ska 
inte förvanskas vid förtätning.

Utemiljöer - Förtätning ska inte begränsa till-
gången till kvalitativa utemiljöer.

Skala - Vid förtätning ska skalan på omgi-
vande bebyggelse och tomter respekteras.

Höjd - Vid förtätning ska byggnader klättra en 
våning i taget i förhållande till intilliggande 
byggnader...

... eller ta stöd i bakomliggande berg.

Bostadsförsörjning
Enligt kommunens bostadsförsörjnings-
program behövs ca 1500 nya 
bostäder fram till år 2030. 
Bostadsförsörjningsprogrammet aktualise-
ras varje år.
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Staden växer norrut
Staden ges förutsättningar att växa genom ett flertal nya utveck-

lingsområden för bostäder, verksamheter och service. Den prioriterade 
riktningen för stadens tillväxt är mot norr med följande motiv:

• Viljan att bygga samman Strömstads centrala delar med Kebal.
• Goda förutsättningar att växa längs befintlig infrastruktur och i 

anslutning till befintlig bebyggelse.
• Goda förutsättningar för skola och förskola.
• Stort kommunalt markinnehav med möjlighet att styra variatio-

nen av bostadsbebyggelse och service inom Mällbyhöjdområdet.
• Stora värden för grön infrastruktur begränsar möjligheterna till 

nya bebyggelseområden söder om staden.

Skee växer ihop
Skee ges förutsättningar att växa som en fristående bostadsort med när-
het till staden och till naturen. Lokaliseringen av utpekade utvecklings-
områden för ny bebyggelse innebär att Skee växer ihop. I norr utgör 
utvecklingsområdena kompletteringar i anslutning till befintliga bo-
stadsområden. Österut knyts bebyggelsestrukturen samman i ett stråk 
längs Grålösvägen. Mot söder redovisas nya utvecklingsområden som 
knyter samman de centrala delarna av samhället med Skee förskola och 
den befintliga, spridda bostadsbebyggelsen. Samhällets möjlighet till 
utvidgning begränsas i övrigt av kulturhistoriska värden och jordbruks-
mark (öster), E6:an och järnvägen (väster), topografin och områden för 
närrekreation (norr).

Bostäder
Den stora volymen av bostäder planeras inom och i direkt anslutning 
till centrala Strömstad. En blandning av olika typer av bostäder och 
upplåtelseformer ska eftersträvas. Flertalet utvecklingsområden kan in-
rymma en variation av enbostadshus, rad-/parhus och flerbostadshus. 
En sådan variation är önskvärd för att öka bredden av boendemöjlig-
heter inom olika delar av staden och samhället. Lämpliga bostadstyper 
för respektive utvecklingsområde redovisas i avsnittet Delområden. 
Kommunens markinnehav inom flera av utvecklingsområdena ger 
goda förutsättningar att styra en variation även i upplåtelseform. Det 
aktuella behovet av bostäder och riktlinjer i kommunens bostadsför-
sörjningsplan styr vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. Olika 
typer av bostäder tar olika mycket mark i anspråk, vilket i sin tur påver-
kar antalet bostäder. I detaljplaneprocessen för området bestäms vilken 
typ av bostäder som ska kunna byggas. 

Näringsliv

Handel
Strömstad har en lång tradition som handelsstad. I centrala staden finns 
tre områden där handel och annan centrumanknuten verksamhet är 
etablerad och har goda förutsättningar för utveckling. Läs vidare i av-
snittet Delområden/Centrala Strömstad med Strömsvattnet. Utöver dessa 
centrumområden finns handelsverksamhet och förutsättningar för 
fortsatt etablering inom Prästängen och delar av Bastekärr. Läs vidare 
under rubriken Verksamhetsområden nedan samt i riktlinjer för respek-
tive utvecklingsområde för verksamheter i avsnittet Delområden. Det är 

Centrum- och handelsområden.

Planerade bostäder Antal bostäder
Förslag enligt FÖP 1400-2300 st.
Pågående DP 800-1300 st.
Gällande DP 
(Outnyttjade byggrätter)

250-300 st.
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önskvärt med etablering av livsmedelsbutik centralt i Skee. Triangeln är 
ett av de områden där en sådan etablering är möjlig.

Turismverksamhet
Inom Strömstads kommun finns ett flertal anläggningar för besö-

kare. Flera av dessa ligger inom områden med värdefull naturmiljö och 
värden för friluftslivet. Delar av områden för turismverksamhet ligger 
till exempel inom strandskyddade områden.

Enligt kommunens campingpolicy bör alla campingplatser inom 
kommunen planläggas. Vid prövning av en verksamhets utbyggnad ska 
allmänhetens tillgänglighet till området prioriteras. Omvandling från 
besöksboende till bostadsrätter är, från kommunens sida, inte en önsk-
värd utveckling, om detta innebär att områdets rum och stugor inte är 
tillgängliga för bokning under turistsäsong. 

Denna fördjupade översiktsplan redovisar 9 områden med före-
slagen markanvändning för turismverksamhet. Alla utpekade områden 
omfattar befintliga anläggningar. Stöd finns för en utveckling av dessa 
anläggningar med en fortsatt inriktning mot turismverksamhet och 
med ett nyttjande under hela året. Av de 9 anläggningarna omfattas 8 
av dem helt eller delvis av gällande detaljplaner och för 3 av dem pågår 
detaljplanearbeten. Bjälveröds camping saknar detaljplan. 

Hamn
Hamnarna är viktiga och värdefulla för en kuststad som Strömstad. 

De fyller många funktioner kopplade till såväl näringsliv som kommu-
nikation och närrekreation. 

Planförslaget redovisar två områden för hamnverksamhet. Det ena 
området utgör en avgränsning för Strömstads hamn och det andra utgör 
utvecklingsområde för småbåtshamn i Starekilen, mellan Hällekind 
och Lagunens camping. 

Verksamhetsområden
Planförslaget redovisar 4 nya områden med föreslagen markanvänd-
ning verksamheter. 8 områden med befintliga verksamhetsområden 
(inklusive områden för handel, se även avsnitt Handel). Inom dessa 
områden redovisas ett fortsatt nyttjande för verksamheter. Totalt finns 
inom planområdet 12 verksamhetsområden som sammanlagt omfattar 
ca 94 hektar. Ett av de befintliga verksamhetsområdena, Prästängen 
omfattas av pågående detaljplanearbete. Inom utpekade områden kan 
verksamheter prövas i detaljplan genom förtätning/förändring av be-
fintliga verksamhetsområden eller genom etablering av nya verksam-
hetsområden. 

Den enda större markresursen för utveckling av industriverksamhet 
i kommunen som helhet finns inom FÖP-området, i Bastekärr längs 
västra sidan av E6:an i Skee. Delar av detta område är planlagt, men 
inte utbyggt.

Verksamhetsområden Antal Yta
Befintliga 8 96 Ha
Nya 5 29 Ha

Verksamhetsområden. Befintliga områden
med utvecklingspotential samt nya utveck-
lingsområden för verksamheter.

FÖP stödjer utveckling av befintliga 
turistanläggningar.

Hamnområden
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Service
Vid planläggning för förskola, skola och särskilda boenden bör möjlig-
heten till samutnyttjande av områden för närrekreation så som parker, 
promenadstråk och stadsnära odlingsmark studeras.

Skola och barnomsorg
En utbyggnad av bostäder enligt planen innebär att flera nya förskolor 
behöver byggas. Inom fyra av de utpekade områdena för bostadsut-
veckling bedöms det finnas goda förutsättningar för nyetablering av 
förskola. Dessutom redovisas Tjärndalen (område för närrekreation) 
som ett område med förutsättningar för nyetablering av förskola.
Förskolor ska lokaliseras i nära anslutning till kvalitativa naturmiljöer. I 
Skee finns en förskola med kapacitet för fler barn. Flera av de utpekade 
utvecklingsområdena i Skee är lokaliserade i anslutning till förskolan. 
Det innebär dels att den befintliga förskolan ger en god tillgång till 
barnomsorg för framtida bostadsområden och dels förutsättningar för 
förskolan att bli en integrerad del av samhället när nya bostadsområden 
etableras i södra Skee.

Inom planområdet finns idag fyra skolor med förskoleklass - årskurs 
6 (FK-6) samt Strömstiernaskolan (årskurs 7-9) och Strömstads gym-
nasium.  För Bojarskolan pågår detaljplaneprocess med syfte att möj-
liggöra en utbyggnad. Inom Mällbyhöjd redovisar planen möjlighet till 
etablering av en helt ny skola FK-6. Läge och storlek för en sådan skola 
får utredas i samband med kommande planläggning av området. 

Särskilda boenden
Ett särskilt boende är en bostad i form av en mindre lägenhet med 

möjlighet att tillkalla hjälp närhelst man behöver. Inom varje utpekat 
utvecklingsområde för bostäder finns förutsättningar att etablera sär-
skilda boenden. Utredning kring behovet sker i kommande planlägg-
ning samt i riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Förutsättningarna för särskilt boende utreds inom Mällbygård (pågå-
ende detaljplan), Mällbydalen (del av berget inom planlagt område för 
bostäder), Myren (inom område planlagt för bostäder) och Mariedal 
(planlagt som park), se kartillustration intill. Vid Mariedal, som är det 
mest centrala av lägena, redovisas två alternativa lokaliseringar specifikt 
för utveckling av särskilt boende. Dessa områden påverkas av strand-
skydd, se även Konsekvenser/Behandling av strandskyddsområden. 

Befintliga förskolor/skolor (blå prick) och 
föreslagna områden för ny förskola (blå 
ring).

Alternativa områden för utredning kring 
nytt särskilt boende.
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Trafik
Planens förslag till utveckling av Strömstad och Skee utgår från befint-

lig trafikstruktur och att denna ska stärkas och kompletteras. Med utveck-
lingsmöjligheter för bostäder, verksamheter och service inom eller i direkt 
anslutning till befintlig struktur stärks underlaget och därmed förutsätt-
ningarna för en stadsbuss som under hela året gör det enkelt att nå mål-
punkter i staden. Planen föranleder därmed inga omfattande förändringar 
i trafikstrukturen. 

Enkelhet och effektivitet 
Planens förslag till utvecklingsområden bygger på ett nyttjande av be-
fintliga strukturer vid utbyggnad av nya bebyggelseområden. Denna 
fördjupade översiktsplan innehåller därmed inga omfattande förslag 
till förändringar i den befintliga trafikstrukturen. En utbyggnad av 
bostäder och verksamheter i enlighet med planen innebär däremot en 
ökad trafikalstring inom planområdet och därmed en ökad påfrest-
ning på befintlig trafikstruktur där infartsvägarna, Ringvägen och 
Skärbygdsvägen (1030) är de vägar som påverkas mest av utveckling 
enligt planen. Längs dessa vägar finns kapacitet för trafikökning. En 
trafikanalys är genomförd som visar på ett antal åtgärder som behö-
ver genomföras för att fortsatt säkra framkomligheten till Strömstad 
centrum. (Läs mer under kapitel för Intressen och anspråk och Fortsatt 
arbete.). 

Främja den nära och tillgängliga staden
Hållplatser för båt, tåg och buss samt stadens entréplatser utgör 

knutpunkter i utvecklingen av trafikstruktur. Möjligheten att på 
ett enkelt sätt ta sig till och mellan dessa målpunkter ska underlät-
tas. Infartsparkeringarna i Strömstad samt området kring Skee station 
utgör entréplatser och noder för kommunikation. Funktionen som 
parkering ska därmed vidgas för en bredare användning med fokus 
på kommunikationer som exempelvis huvudhållplatser för stadsbus-
sar samt anläggningar för cykeluthyrning och cykelparkering. Platserna 
kan även utgöra utgångspunkt för angränsande vandringsleder och 
rekreationsstråk. 

Utbyggnader av gång- och cykelvägnätet bör ske genom komplette-
ringar som stärker befintliga sträckningar. Tekniska förvaltningen arbe-
tar med en cykelplan för hela kommunen där förslag och prioriteringar 
redovisas. Vid utbyggnad av större områden, såsom Mällbyhöjd och 
södra delen av Skee, ska cykelväg byggas ut med förbindelse till det 
övriga cykelvägnätet.  

Utveckling och underhåll av utpekade utemiljöer och grönstråk ska 
ske på ett sätt som generellt uppmuntrar till gång- och cykeltrafik. 

Stadsbuss hela året
En av planens utgångspunkter är att stärka förutsättningarna för en 

stadsbuss året runt. Servicefunktioner som är spridda över stora delar av 
staden ställer krav på möjligheten att effektivt kunna ta sig fram mellan 
de olika målpunkterna. Nya utbyggnadsområden i direkt anslutning 
till befintliga bebyggelseområden och trafikstråk innebär att underlaget 
för en sådan stadsbuss stärks. 

Befintlig trafikstruktur nyttjas när 
Strömstad och Skee växer.

Knutpunkterna för kommunikationer ska 
utvceklas.

Stadsbuss hela året ska eftersträvas.
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Regler och rekommendationer

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

Regler är bestämmelser som finns i de lagar som reglerar plan- och 
byggväsendet (plan- och bygglagen, miljöbalken, kulturmiljölagen etc). 
Planen behöver förhållas sig till dessa regler (som inte är kommunala 
ställningstaganden).

Rekommendationer redovisar kommunens långsiktiga ställningsta-
ganden kring hur mark och vatten inom planområdet ska användas. 

Regler

DP Detaljplan
Markens användning och bebyggelsens omfattning och utformning 
kan regleras i detaljplan. Äldre planer som byggnadsplaner och avstyck-
ningsplaner gäller som detaljplaner. Utbyggnad och förändringar får 
ske efter respektive detaljplans bestämmelser.

Huvuddelen av den sammanhållna bebyggelsen i det område som 
planen omfattar ligger inom detaljplanerat område. De områden som 
omfattas av gamla byggnadsplaner kan behöva ändras eller förnyas för 
att underlätta för helårsboende. Det kan ske genom förtätning i befint-
lig bebyggelse och mer anpassade bestämmelser för exempelvis bygg-
nadsyta och byggnadshöjd.

Det är markägare och boende i planområdena som tar initiativ till 
sådan planändring. Kommunen beslutar i planbesked om ändringarna 
får prövas i ny detaljplan. En förutsättning för positivt planbesked är 
att områdena blir eller redan är anslutna till kommunalt vatten- och 
avlopp.

Denna fördjupade översiktsplan ger riktlinjer kring användning av 
mark och vatten även inom områden som redan omfattas av gällande 
detaljplan. Det handlar dels om att FÖP:en ger stöd för en förtätning/
förändrad inriktning (vid upprättande av ny detaljplan) och dels om att 
FÖP:en långsiktigt bekräftar natur- eller parkmark så att dessa områ-
den inte bebyggs vid förändringar av gällande detaljplan.

N Naturreservat, Natura 2000, biotopskydd och djurskydds-
område
Särskilda föreskrifter gäller för naturreservat. Skötselplaner finns upp-
rättade. Delar av Natura 2000-området, Kosteröfjorden-Väderöfjorden, 
ingår i planområdet. Det krävs Länsstyrelsens tillstånd för att på ett 
betydande sätt påverka förhållandena i eller intill ett Natura 2000-om-
råde. Planen stödjer gällande föreskrifter och bekräftar dessa områden 
genom redovisaning av dem som en del av den gröna infrastrukturen. 
Läs vidare i avsnitt Intressen och Anspråk/Natur och naturvård/Skyddade 
områden.
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Strandskyddsområden
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 
Strandskyddet regleras i Miljöbalken och där det råder är det till ex-
empel inte tillåtet att uppföra nya byggnader. Dispens kan ges från 
bestämmelserna om strandskydd, om det finns särskilda skäl för detta. 
Inom Strömstads hamn och inom vissa detaljplanelagda områden 
längs kusten är strandskyddet upphävt. Läs mer i avsnitt Intressen och 
Anspråk/Natur och naturvård/Skyddade områden.

I planen omfattas utvecklingsområdet för hamn i Starekilen av 
strandskydd. Utvecklingsområdet vid Mariedal påverkas vid upprät-
tande av en ny detaljplan genom att generellt strandskydd på 100m 
kommer att återinträda. 

Generella rekommendationer
Eftersom högt bebyggelsetryck råder inom FÖP-området kan krav på 
detaljplan komma att ställas även då det inte handlar om ny samman-
hållen bebyggelse inom utpekade utredningsområden.

Förutom de områdesspecifika rekommendationerna ska de gene-
rella rekommendationerna formulerade i planen följas och fungera som 
riktlinjer vid fortsatta ställningstaganden vid prövning av detaljplaner 
och förhandsbesked. De generella rekommendationerna gäller inom 
hela planområdet.

Enstaka byggnader utanför detaljplanelagda områden
Nya enstaka byggnader som prövas utan detaljplan ska placeras och 
utformas med stor hänsyn till landskapet, terrängen, kulturvärdena på 
platsen och omkringliggande bebyggelse. 

Riktlinjer vid prövning:
• Ny bebyggelse ska inte placeras i exponerade och vindutsatta 

lägen.
• Ny bebyggelse ska placeras och utformas så att karaktärsdragen 

i det aktuella landskapsavsnittet bibehålls.
• Ny bebyggelse ska inte tillkomma på brukningsvärd jordbruks-

mark utanför utpekade utvecklingsområden.
• Ny bebyggelse ska lokaliseras så att jordbruk och djurhållning 

inte försvåras. 
• Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till natur- och kultur-

miljövärden. 

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. 

• Landskapsavsnitt som är särskilt värdefullt från kulturhistorisk 
eller miljömässig synpunkt får inte förvanskas. 
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• 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.

• Landskapselement såsom bl a stenmurar, åkerholmar, fägator 
och äldre vägstrukturer bör bibehållas och inplaneras i nya be-
byggelsemiljöer. 

• Byggnader ska anpassas till omgivande bebyggelse. Är denna 
äldre och utgörs av traditionellt utformade enkel- eller dub-
belhus 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.

• 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 be-
rört landskapsrum bibehålls.

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ska placeras så att vatten- och avlopp kan lösas enligt 
kommunens anvisningar. 

All ny bebyggelse inom utvecklingsområden ska vara ansluten till 
kommunal VA-anläggning. För enskild avloppsanläggning gäller att 
den ska vara utförd med hög skyddsnivå. Läs mer under Vatten och 
avlopp sid. 80.”

Buller
Kommunen följer de riktlinjer för vägtrafikbuller och buller från spår-
bunden trafik vid bostadsbebyggelse som anges i ÖP Strömstad från 
2013. Det innebär striktare riktlinjer än de som anges i ”Förordning 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader” (2015:216). De värden för väg-
trafikbuller och buller från spårbunden trafik som tillämpas i Strömstad 
vid nybyggnad av bostäder är därmed följande:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Artskydd
Samråd ska hållas med Länsstyrelsen i ett tidigt skede vid all prövning 
i detaljplaner, förhandsbesked och bygglov där habitat och habitatnät-
verk för sandödla och hasselsnok kan påverkas. Bedömning av påver-
kan och eventuellt fördjupade inventeringar ska göras av sakkunnig 
inom artskydd. I varje detaljplaneprocess där planområdet påverkar 
habitat eller habitatnätverk ska följande efetrsträvas i syfte att minimera 
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påverkan, undvika förbud och minska belastning på hasselsnok och 
sandödla:
• Planområdet avgränsas för att undvika ianspråkstagande av habi-

tat och -nätverk.
• Planen utformas så att habitat och -nätverk inom planområdet i så 

stor utsträckning som möjligt säkerställs som allmän plats-natur/
park. Inom dessa områden kan skötsel föreslås och knytas till ex-
ploateringsavtal.

• Spridning mellan livsmiljöer som behöver ingå i habitatnätverken 
ska säkerställas. När vägar och infrastruktur byggs bör de inte skära 
av spridningssamband. För mindre vägar kan passager planeras 
och genomföras i samband med vägbyggnation.

• I områden som ligger inom habitatnätverk utan fynd bör ett plats-
besök av sakkunig inom artskydd föregå detaljplaneläggning för 
att bedöma de naturliga förutsättningarna på platsen. 

• Prioritera åtgärder i områden där åtgärderna gynnar både sand-
ödla och hasselsnok.

Utgångspunkten är att de aktuella arterna ska ha en neutral eller 
förbättrad bevarandestatus i området. Samlade skyddsåtgärder ska 
säkerställas i Naturvådsplanen. Se avsnitt Samlade skyddsåtgärder för 
hasselsnok och sandödla, s. 17. 

Fastighetsbildning
Ansökningar om fastighetsbildning i områden utan detaljplan prövas 
självständigt av Lantmäteriet. I vissa ärenden samråder Lantmäteriet 
med kommunen innan beslut fattas. Kommunen har enligt fastighets-
bildningslagen möjlighet att överklaga besluten i lantmäteriförrätt-
ningar. 

Översvämning och höga vattenstånd
Kommunen följer Länsstyrelsens rekommendationer för säkerhetsni-
våer avseende stigande havsnivåer, se avsnitt Intressen och Anspråk/Hälsa 
och säkerhet/Översvämning och höga vattenstånd.
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Områdesbundna rekommendationer
De områdesbundna rekommendationerna fungerar som riktlinjer vid 
prövning av ny bebyggelse inom planområdet. 

R1 Bostäder
Område där utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas. Prövning 
ska ske i detaljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med 
delområdesbeskrivningarna i planförslaget. 

R2 Bostäder och verksamheter
Bostäder och/eller verksamheter kan prövas inom området. Prövning 
ska ske i detaljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med 
delområdesbeskrivningarna i planförslaget. 

R3 Verksamheter
Område där utbyggnad av verksamheter får prövas. Prövning ska ske 
i detaljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområ-
desbeskrivningarna i planförslaget. 

R4 Jordbruk
Marken ska nyttjas för jordbruk. Ingen bebyggelse ska tillkomma. 
Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområdesbeskriv-
ningarna i planförslaget. 

R5 Område med höga natur- och/eller närrekreationsvärden
Område med höga naturvärden, områden som har höga värden för 
närrekreation, områden som är av värde för dagvattenhantering samt 
område för skyddsåtgärder för sandödla och hasselsnok. Som helhet 
har områdena ett värde för grön infrastruktur och för utveckling av 
ekosystemtjänster. Ingen ny bebyggelse ska medges annat än som kom-
plettering inom ianspråktagen tomtmark. Rekommendationen ska 
läsas tillsammans med delområdesbeskrivningarna i planförslaget. 

R6 Område av betydelse för landskapsbild och friluftsliv 
Hela området är av betydelse för landskapsbild och friluftsliv och stora 
delar är glest bebyggda. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt, och endast 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse får inte begränsa 
framkomligheten eller tillgängligheten för friluftsliv genom att t ex 
bryta sträckningen av stigar och leder. 

R7a Område med kultur- och naturvärden - Skee
Område med värdefullt natur- och kulturlandskap. Ingen ny bebyg-
gelse ska medges annat än som komplettering inom ianspråktagen 
tomtmark. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområ-
desbeskrivningen i planförslaget. 

R7b Område med kulturvärden - centrala Strömstad
Bebyggelsemiljö med höga kulturvärden. Hela miljön är av värde, så 
som byggnader, plank, markbeläggning och vegetation liksom utblick-
ar och stråk. Förändringar inom området ska utformas med särskild 
hänsyn till kulturvärdena med stöd i Byggnadsinventering i centrala 
Stömstad (2014) samt Strategi för stadens miljö (2013). Detaljplan krävs 
inom hela R7-området. För kvarter med äldre bebyggelse ska detalj-
plan upprättas som säkerställer bevarande av de befintliga miljöerna. 
Rekommendationen ska läsas tillsammans med delområdesbeskriv-
ningen i planförslaget. 
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 R9 Hamnområde
Område där utbyggnad av hamnverksamhet får prövas. Prövning ska 
ske i detaljplan. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delom-
rådesbeskrivningarna i planförslaget. 

R10 Vattenområde med höga naturvärden
Vattenområden med höga naturvärden. Etablering av nya bryggor ska 
undvikas. Kompletteringar, förtätningar och begränsade utvidgningar 
kan ske inom redan ianspråkstagna områden där de inte påtagligt ska-
dar marina värden. Inga andra anläggningar ska tillkomma.

R11 Havs- och kustvattenområde
Öppet havs- och kustvattenområde. Inga anläggningar ska tillkomma.

R12 Utredningsområde för förtätning
Område där småskalig förtätning genom t ex tillbyggnad, påbyggnad 
med en våning eller komplettering med fler byggnader generellt är 
lämpligt att pröva. Prövning av lämpligheten till förtätning ska göras 
utifrån bedömning av den tillkommande bebyggelsens påverkan på 
den befintliga miljön i fråga om skala, höjd, karaktär och tillgång till 
kvalitativa utemiljöer. Rekommendationen ska läsas tillsammans med 
beskrivningen i planförslaget under rubriken Bebyggelse/Förtätning, s. 7.

R13 Turismverksamhet
Område där utveckling av turismverksamhet och det rörliga frilufts-
livet får prövas. Prövning ska ske i detaljplan. Utveckling gäller såväl 
bebyggelse som friytor. Inventering ska göras i ett tidigt skede av detalj-
planearbetet för att ge stöd för avgränsning mellan kvartersmark och 
naturmark samt avgränsningen för planområdet med utgångspunkt i 
natur- och friluftsvärden. Rekommendationen ska läsas tillsammans 
med delområdesbeskrivningarna i planförslaget. 

R15 Entréplats - Infartsparkering
Område som ska utvecklas till entréplats och nod för kommunikation 
och mobilitet. Rekommendationen ska läsas tillsammans med delom-
rådesbeskrivningarna i planförslaget. 

RV Vindkraftsområde 
Område som är reserverat för utbyggnad av vindkraftsanläggningar 
enligt antagen vindkraftsplan. Ingen ny bebyggelse eller andra anlägg-
ningar som inte utgörs av vindkraftverk med tillhörande anläggningar 
och infrastruktur får komma till stånd. Rekommendationerna i vind-
kraftsplanen ska följas vid prövning av vindkraftsanläggningar.

Observationsområde kring område för vindkraft (enligt antagen 
vindkraftsplan)
 I en zon om minst 600 m får enligt kommunens vindkraftsplan ingen 
ny bebyggelse tillkomma som kan hindra en ändamålsenlig utbyggnad 
av vindkraftsanläggningar. Området är generellt utlagt och avser att 
skydda bebyggelse från buller från vindkraftverk. Efter närmare studier 
i en utbyggnadssituation kan rekommenderat avstånd mellan en vind-
kraftsanläggning och bostadsbebyggelse komma att omprövas och då 
gäller underliggande rekommendationer.
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Delområden
Planområdet för FÖP Strömstad – Skee har delats in i 5 delområden. 
De presenteras i text med tillhörande kartor som redovisar förslag till 
förändrad mark- och vattenanvändning. Siffrorna i texten hänvisar till 
område markerat på respektive delområdeskarta. 
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Centrala Strömstad med Strömsvattnet

För centrala Strömstad med havet och Strömsån mitt i centrum är vatt-
net en värdefull och självklar tillgång i utvecklingen av staden. Planförslaget 
innebär att åtkomsten och upplevelsen av vattnet tas tillvara främst genom 
att säkerställa de allmänt tillgängliga utemiljöerna längs stränderna och 
ge dem förutsättningar för utveckling som grönområden och mötesplatser. 

I centrala Strömstad har bebyggelsen tillåtits växa upp på bergen, vilket 
ger staden dess karaktäristiska silhuett. Topografin medverkar till att dela 
in staden i tydliga områden med bergen som lättorienterade landmärken. I 
planförslaget tillåts ny bostadsbebyggelse ta plats på några av stadens berg, 
medan flera berg säkerställs som tillgängliga utsiktspunkter. 

 
Nötholmen, Hällekind, Bohusleden och Erlandseröd är värdekärnor i 
den gröna strukturen kring centrala Strömstad. Genom sammanhäng-
ande stråk av obebyggda områden längs kusten och Strömsvattnet län-
kas dessa värdekärnor samman och görs tillgängliga. Utöver dessa stråk 
finns ett flertal platser som är betydelsefulla som obebyggda, allmänt 
tillgängliga miljöer för möten, kontemplation, lek mm. Planen redovi-
sar dessa miljöer som en sammanhängande grön struktur som långsik-
tigt ska säkerställas som obebyggd. Eftersom centrala staden till stora 
delar är bebyggd och genom denna plan ges möjligheter att ytterligare 
förtätas och utvidgas utgörs den gröna strukturen till stor del av områ-
den med värde för staden som god livsmiljö för människor, men här 
finns också områden och samband som behöver värnas som livsmiljöer 
för djur och växter, inte minst Sandödla och Hasselsnok. 

Se områdesbeskrivning:
• Grönstrukturen i centrala staden

 
De centrala delarna av Strömstad har höga kulturhistoriska värden 
och de täta, låga trähuskvarteren är en viktig del av stadens identitet. 
Strukturen och karaktären av hus, gator och gårdar tillsammans med 
stadens karaktäristiska landmärken har ett stort värde för såväl stadsbil-
den och stadens attraktionskraft som för stadens förankring i historien. 
Dessa värden är därmed väsentliga att bibehålla när staden förändras 
och förtätas. Utöver den byggda miljön är Galärvägen en av kommu-
nens kulturmiljöer. Den utgör ett mer ”osynligt” spår i landskapet, 
men värnas i planen som en del av grönsstrukturen och stråket kring 
Strömsvattnet.

Se områdesbeskrivning:
• Område med kulturvärde- centrala Strömstad

I staden pågår tre större stadsomvandlings- och förtätningsprojekt; 
Myren, Canning och Rådhusberget. Med dessa tillgodoses behovet av 
bostäder och verksamheter centralt i Strömstad under lång tid framö-
ver. Torskholmen med platserna kring järnvägsstationen lyfts i planen 
fram som ett område som med sitt strategiska läge bör nyttjas för för-

Nötholmen, Hällekind, Erlandseröd och 
Bohusleden är värdekärnor i den gröna struk-
turen.

Strömstads karaktäristiska silhuett.
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tätning av verksamheter och kommunikationer med fokus på ett mul-
tifunktionellt nyttjande. Utöver dessa projekt bedöms inga storskaliga 
områden vara aktuella för förtätning i Strömstad under denna plans 
livstid (fram till år 2050). Genom pågående stadsomvandlings- och 
förtätningsprojekt får staden nya kvarter med delvis en annan skala än 
traditionellt i Strömstad. Dessutom får staden en ny front mot havet. 

Se områdesbeskrivningar:
• Myren
• Canning
• Rådhusberget
• Torskholmen och området kring järnvägsstationen

 
I princip hela stadskärnan omfattas av gällande  detaljplaner med samman-
hängande bebyggelse. Kommunen är generellt positiv till att småskalig 
förtätning prövas inom befintliga bebyggelseområden. Läs mer om för-
tätning på s. 6 under rubriken Bebyggelse/förtätning och under rubriken 
Områdesbundna rekommendationer/R12 Utredningsområde förtätning. 

I centrala staden redovisar planen tre obebyggda markområden som 
utvecklingsområden för bostäder. Alla tre ligger högt i landskapet, men 
med stöd i kringliggande berg och befintlig bebyggelse. Planen redovi-
sar också två alternativa lägen för särskilt boende på Mariedal. Endast 
särskilt boende är aktuellt och endast ett av områdena kan nyttjas.

Se områdesbeskrivningar:
• Rödshöjden
• Vattentornsberget
• Mariedal

 
Det finns ett flertal områden som nyttjas för verksamheter och som 
därmed utgör förutsättningarna för stadens näringsliv. Staden har 
tre områden där centrumanknuten verksamhet är etablerad och/eller 
har goda förutsättningar för utveckling. Områden med olika storlek, 
inriktning och funktion. Stadskärnan utgör just kärnan av de tre och 
kompletteras av Oslovägens handelsområde i norr och Myren i söder. 

I stadskärnan kombineras lokaler och områden för verksamheter 
med bostäder, servicefunktioner, mötesplatser och aktiviteter, vilket är 
önskvärt. Strömstads stadskärna innefattar en mångfald av funktioner 
som tillsammans bidrar till liv och rörelse. Den direkta kopplingen till 
havet och Strömsån ger tillsammans med den äldre, täta trähusbebyg-
gelsen centrumområdet en signifikant karaktär. Funktioner som främ-
jar liv och rörelse under hela året och stora delar av dygnet ska eftersträ-
vas i gatuplanet på fastigheterna och ska säkerställas i detaljplaner för 
området. Bostäder bör därför undvikas i gatuplanet. 

I övriga delar av staden finns mer renodlade områden kopplade till 
näringsliv med inrikning på turistverksamhet, hamn och rena verksam-
hetsområden. Planen innehåller i centrala Strömstad inga nya områden 
för näringslivsutveckling, men beskriver önskad inriktning för befint-
liga områden och anläggningar. 

Fastigheter i stadskärnan med verksamheter 
i bottenplan

Flera större omvandlings- och förtätningspro-
jekt pågår i centrala staden.

Utvecklingsområden för bostäder.

Centrum- och handelsområden.
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Se områdesbeskrivningar:
• Strömstads camping
• Myren
• Laholmen
• Oslovägens handelsområde
• Prästängen
• Återvinningscentral och reningsverk
• Hålkedalens verksamhetsområde
• Torskholmen och området kring järnvägsstationen
• Strömstads hamn
 

Denna plan innehåller inga förslag till omfattande förändringar i tra-
fikstrukturen. Se beskrivning under rubriken Trafik på s.9. Det är 
önskvärt med en stadsbuss som under hela året gör det enkelt att nå 
målpunkter i staden. Centrala Strömstad har idag ett flertal viktiga ser-
vicefunktioner som vårdcentraler, kommunala förvaltningar, handels-
områden med mera utspridda, vilket begränsar tillgängligheten för den 
som inte kör bil (se karta i Intressen och anspråk/Service samt Intressen 
och anspråk/Kommunikationer). Befintliga knutpunkter så som hamnen 
med dess färjetrafik, tåg- och busstationen och infartsparkeringarna 
utgör platser med utvecklingspotential. En utveckling av Torskholmen 
och stationsområdet kan bidra till förbätttringar i kopplingarna mellan 
dessa knutpunkter.

Gång- och cykelvägnätet är utbyggt inom de centrala delarna av 
staden, men kan kompletteras för att tillgängligheten och effektiviteten 
ska stärkas. Detta studeras i en cykelplan. Vid en utveckling av grönst-
råken längs kusten och Strömsvattnet är enkelheten och atraktiviteten 
att röra sig till fots en viktig aspekt.

Se områdesbeskrivning:
• Entréplats/infartsparkering
• Strömstads hamn
• Torskholmen med området kring järnvägsstationen

Verksamhetsområden och hamnen (blå).

Målpunkter för stadsbuss.

Gång- och cykelvägnät med förslag till kom-
pletteringar (prickade linjer).
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Användning av mark och vatten i centrala 
Strömstad med Strömsvattnet

Grönstrukturen
Kring centrala Strömstad finns fyra områden som utgör värdekär-

nor i stadens gröna struktur. Områden som genom sina höga natur- 
och rekreationsvärden fyller en viktig funktion i staden.

• Nötholmen, som skyddas som Naturreservat med bestämmel-
ser som säkerställer skötsel.

• Hällekind, som skyddas genom skötselavtal och skötselplan (se 
områdesbeskrivning i delområde Söder om centrum)

• Erlandseröd,  som inramas av Strömsvattnet. Dess inre delar 
skyddas som naturreservat. Området bedöms ha goda förut-
sättningar att utvecklas som rekreationsområde.

• Bohusleden, som främst är betydelsefull för stadens och kom-
munens friluftsliv men även omges av områden med höga 
naturvärden.

Höga naturvärden finns i övrigt längs strandområdena som omfat-
tas av strandskydd. I södra delen av centrala Strömstad, bland annat 
längs södra infarten finns dokumenterat goda livsmiljöer för sand-
ödla som är en skyddad art enligt artskyddsförordningen. Sambanden 
mellan livsmiljöerna gör området som helhet till ett värdenätverk för 
sandödlan, vilket behöver skyddas och stärkas genom skyddsåtgärder. 
Arten har observerats på flera platser inom området. Längs Bohusleden 
och inom Erlandseröd finns livsmiljöer för hasselsnok och sandödla 
där skyddsåtgärder kan öka miljöernas kvalitet och stärka spridnings-
sambanden mellan dem. 

Längs vägen ut till Kebal finns artrika vägkanter som ska värnas. 
Åtgärder och skötsel som främjar och säkerställer länkarna mellan 
områden med höga naturvärden ska eftersträvas som en del i att stärka 
den gröna infrastrukturen. 

Strandområdena utgör viktiga stråk som har förutsättningar att 
länka samman ”värdekärnorna” Nötholmen, Hällekind, Erlandseröd 
och till viss del även bohusleden med varandra och göra dem tillgäng-
liga från centrala staden. Strandområdena och tillgången till vattnet 
fyller dessutom generellt en mycket viktig funktion i en kuststad som 
Strömstad. För utveckling av närrekreation i centrala Strömstad lägger 
planen därmed fokus på tre stråk och områden:

• Kuststråket, mellan Nötholmen och Hällekind
• Stråket längs Strömsvattnet, med fokus på den centrala delen 

men med koppling till och utvecklingsmöjligheter för:
• Erlandseröd som rekreationsområde
De låglänta markområdena längs Strömsvattnets stränder samt 

området mellan Strömsvattnets innersta del och Hålkedalskilen fyller 
långsiktigt en viktig funktion för hanteringen av dagvatten och begräns-
ning av konsekvenserna vid höga vattenstånd.  I centrala Strömstad 
finns dessutom ett antal övriga, småskaliga utemiljöer som var för sig 
och som sammanhängande struktur har ett stort värde för närrekrea-
tion. Inom dessa platser ska åtgärder och skötsel eftersträvas som nytt-
jar varje områdes potential och utvecklar dem utifrån behov som finns 
just här. Det innebär att ekosystemtjänster ska tas tillvara och utveck-

Förslag till grönstruktur i centrala 
Strömstad med Strömsvattnet.

Nötholmen

Hällekind

Bohusleden
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las. I de centrala delarna av staden har de offentliga utemiljöerna en 
funktion där de kulturella ekosystemtjänsterna prioriteras högt. 

De platser som redovisas inom grönstrukturen ska utvecklas som 
utemiljöer och ska inte nyttjas för förtätning av stadens bebyggelse.

Riktlinjer för kuststråket
• Kontakten och åtkomsten till havet ska säkerställas och förbättras 

genom möjligheter till bad, båtliv och utblickar.
• Förutsättningarna att röra sig längs stråket till fots och med cy-

kel ska stärkas avseende trygghet, attraktivitet och tillgänglighet. 
Utveckling av småskaliga ”rastplatser” med sittplatser och utblickar 
över havet bör studeras längs stråket. 

• De befintliga och allmänt tillgängliga platserna längs stråket ska 
utvecklas för möten, aktivitet, rekreation, kontemplation och upp-
levelser. Multifunktionalitet är önskvärd där platserna kan nyttjas 
av många, med flera funktioner och med varierande funktion över 
året och dygnet.

• Stråkets funktion som en del av den gröna infrastrukturen ska 
stärkas.

Riktlinjer för stråket längs Strömsvattnet
• Området kring Strömstvattnet ska utvecklas för aktivitet med 

hälsa, motion och fritid som tema. 
• Kontakten och åtkomsten till vattnet ska säkerställas och förbättras 

i gång- och cykelstråk, möjlighet att vistas invid vattnet, möjlighe-
ten till utblickar över vattnet samt ”angöringsplatser” som under-
lättar aktivitet i vattnet som skridskoåkning, bad, fiske mm. 

• Förutsättningarna för fördröjning av dagvatten och skydd vid 
översvämningar ska tillvaratas och utvecklas i kombination med 
rekreativa värden längs den norra stranden. 

• Stråkets förlängning till omgivande naturområden i den inre delen 
av Strömsvattnet (Erlandseröd) ska göras tydligt och tillgängligt. 

• Passagen över Ringvägen samt Karlsgatan österut till Röd behöver 
göras säkrare för oskyddade trafikanter. 

• Stråkets funktion som en del av den gröna infrastrukturen ska 
stärkas. 

Riktlinjer för Erlandseröd
• Löparspåret ska bevaras i nuvarande läge. En förlängning av spå-

ren i form av stigar in i naturområdet är önskvärt att utveckla och 
tydliggöra.

• Möjligheten att utveckla ridstigar i anslutning till ridklubben bör 
studeras. 

Skurveskär är en del av kustståket. Strömstad ridklubb ligger i Erlandseröd.Kärleksudden vid Strömsvattnet.

Kuststråket

Stråket längs Strömsvattnet.

Erlandseröd
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Kallbadhuset

Kanalen

Löparspåren
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Bukten i Strömstad är en del av stadens äldsta bebyggelsekvarter. 
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• Tillgången till vattnet bör stärkas i form av stigar ner till vattnet 
och utsiktspunkter med utsikt över vattnet tillsammans med plat-
ser för aktiviteter och kontemplation.

• Passagen över södra infartsvägen ska stärkas för ökad tydlighet och 
säkerhet och knyta an till Ekoparkens stigar vidare mot entréplat-
sen vid södra infarten samt mot Tjärndalen. 

• Samlade skyddsåtgärder för sandödla och/eller hasselsnok ska ge-
nomföras. 

Område med kulturvärde- centrala Strömstad

Avgränsningen för värdefull kulturmiljö redovisar utbredningen av 
stadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsekvarter. Området ligger 
inom utpekad kommunal värdefull miljö för Strömstad stad. Inom 
detta område ska bevarande av befintliga miljöer prioriteras och för-
slag till förändringar ska ta stor hänsyn i anpassning till miljöerna som 
helhet. Med en omfattande bebyggelseutveckling kommer en successiv 
omvandling av staden. De kulturhistoriskt värdefulla låga, täta trähus-
kvarteren ska fungera tillsammans med nya strukturer såväl inom som 
utanför området med kulturvärden. 

Riktlinjer för detaljplan, åtgärder och skötsel
• Riktlinjer kring förtätning gäller även inom området med kultur-

värden, se avsnitt Bebyggelse/förtätning s. 6.

• Vid förändringar i miljön ska stöd tas i Byggnadsinventering i cen-
trala Stömstad (2014) och Strategi för stadens miljö (2013). 

Strategi för stadens miljö
Kommunfullmäktige i Strömstad antog 
2013-05-30 § 53 en ”Strategi för stadens 
miljö” med syftet att stärka stadens iden-
titet och attraktivitet. Strategi för stadens 
miljö berör stadsmiljöfrågor och bör ses 
som ett komplement till den fördjupade 
översiktsplanen för Strömstad. 

Historisk bild från Strömstad. Till vänster skymtas Skagerack längs kajpromenaden. 

Strömstad centrum sett från havet. 

Område med kulturvärde.
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Myren (52, 48 mm)
Myrens är ett av Strömstads omvandlingsområden där ett tidigare 
industriområde kan omvandlas till en ny stadsdel med handel, upple-
velser, restauranger, hotell och konferens, kontor, bostäder (även möj-
ligheten till särskilt boende kan vara aktuellt att utreda inom området)
samt ett mindre verksamhetsområde. Myren kan därmed utvecklas till 
ett av Strömstads centrum-/handelsområden och är ett område som 
tillåts förändra stadens silhuett från havet genom byggnation av en hö-
gre hotellbyggnad. Totalt möjliggör den antagna detaljplanen (2019) 
byggrätter ovan mark på cirka 90 000 m² bruttoarea.  
Det är inte sannolikt att stadskärnan skulle kunna utvecklas till ett sam-
manhängande centrumstråk ner till Myren. Kvaliteten på kuststråket 
och utemiljöerna mellan stadskärnan och Myren ska istället utvecklas 
som attraktiva utemiljöer för att underlätta och inbjuda till rörelse och 
aktivitet mellan dem. Komplettering med busshållplats är en viktig del 
i att göra Myren till ett tillgängligt centrumområde. Möjlighet finns 
att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Uddevallavägen och 
Trädgårdsgatan med hänsyn till det äkade trafikflödet.

Canning (50)
Canning är ett av Strömstads omvandlingsområden. Arbete med de-
taljplan pågår. Planområdet innefattar det tidigare industriområdet 
Canning, som idag huvudsakligen utgör parkering, och delar av berget 
Röudden. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en 
utveckling av Canningområdet till en ny stadsdel som ska utgöra en na-
turlig förlängning av stadens centrala delar. Strandskydd inträder inom 
området vid upprättande av ny detaljplan. Huvuddelen av området, är 
dock i anspråkstaget sedan tidigare. Det bedöms ur flera aspekter vara 
ett angeläget allmänt intresse att kunna utvidga Canning och Röudden 
till en stadsdel med direkt samband med såväl stadskärnan som med 
havet. Grundläggande viljeinriktning för stadens utveckling är dels att 
koppla samman staden med Kebal och dels att stärka stadens koppling 
till havet. En utbyggnad av Canningområdet tillgodoser på ett väsent-
ligt sätt båda dessa aspekter. 
Området ska kunna bebyggas med bostäder, torg, gator, lekplats, kajer 
och broar. Bostäderna föreslås huvudsakligen utgöras av flerbostadshus 
i två till fem våningar. Ett högre punkthus planeras i områdets centrala 

2

Canningområdet från Gåseraven med bro över Bojarkilen

Vy från väster över planområdet med Röudden i fotots mii

Norra Hamngatan med bro över Strömsåns mynningIllustraaonskarta över hela området

Canningområdet från Rådhusberget med pågående byggnaaon 
utmed Surbrunnsgatan i förgrunden

Vy från Bojarkilen med öppningsbar gång- och cykelbro

Det har sedan många år allbaka funnits tankar och idéer kring hur Canningområdet norr om Strömstads 
stadskärna kan utvecklas. Canning har en historia som verksamhetsområde som sträcker sig allbaks all 
1700-talet, all en början som varvsområde och däreeer, från 1900-talets början, som industriområde. 
Området består idag huvudsakligen av grus- och asfaltsparkering och berg.

Planförslaget gör det möjligt ai bebygga området med bostäder, torg, gator och broar. Bostäderna 
kommer huvudsakligen ai vara flerbostadshus i två all fem våningar och kommer ai bestå av både 
hhyres- och bostadsräier. Broarna över Strömsåns mynning och Bojarkilen länkar samman området med 
stadskärnan och Kebal, och bron över Bojarkilen kan öppnas så ai segelbåtar kan passera.

Avsikten är ai området ska byggas ut etappvis eeer ai detaljplanen blir färdig. Planförslaget är utsänt 
för samråd under februari 2018 för ai förankras med allmänheten, närboende och myndigheter. 
Detaljplanen kan bli aktuell för antagande kring årsskieet 2018/19.

Om detaljplanen för Canningområdet

Sekaon genom den norra delen av planområdet med typexempel på bebyggelse
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Om detaljplanen för Canningområdet

Sekaon genom den norra delen av planområdet med typexempel på bebyggelse

Illustration av planerad bebyggelse på Myren  
sett från havet.

Sektion med typexemåpel på planerad bebyggelse

Modellfoto över förslag till bebyggelse av 
Canningområdet

Myren

Canning
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delar. Canning är, liksom Myren, därmed ett område som tillåts för-
ändra stadens silhuett från havet. Lämpligt antal nya bostäder studeras 
i planprocessen. 

Röudden utgör en tidigare oexploaterad del inom Canningområdet. 
Berget fyller en viktig funktion som utsiktsplats och badplats. Det 
utgör dock en kraftig barriär som begränsar kopplingen mellan centrala 
staden och Canning. De västra delarna av Röudden med betydande 
närrekreationsvärden och värde för stadsbilden ska bevaras.

Rådhusberget (51)
Den södra sluttningen av Rådhusberget i centrala Strömstad, alldeles 
ovanför Stadshuset, är sedan 1974 bebyggt med 37 flerbostadshus i två 
våningar med 320 hyreslägenheter. Bebyggelsen följer med långsidorna 
bergets form i terrasser upp mot toppen. Rådhusbergets hjässa utgör 
idag ett område för närrekreation med storslagen utsikt över staden och 
havet. I detta område finns också höga naturvärden i form av en damm 
med ansutande skogsdunge.

Arbete med detaljplan pågår för en del av Rådhusberget och syftar 
till förtätning med bostäder i området. Ett planprogram har tagits fram 
som redovisar två alternativ för byggnation - alternativ ”Kanten” med 
förslag till bostadshus i en krans kring berget och alternativ ”Toppen”. 
med bostäder på Rådhusbergets topp. En förtätning av Rådhusberget 
kan innebära en påverkan av områdets nuvarande karaktär samt en för-
ändring av Strömstads silhuett mot havet. Hur denna silhuett ska fram-
träda och vilken karaktär den ska ha som en del av Strömstad behöver 
definieras. 

Området omfattar ca 2 hektar. Lämpligt antal nya bostäder studeras 
i planprocessen. 

Riktlinjer för fortsatt planarbete
• Förtätningens påverkan på områdets karaktär och på stadens silhu-

ett mot havet ska studeras i detaljplaneprocessen.
• Groddammen med anslutande skogsdunge ska bevaras obebyggd. 

Dess naturvärden ska säkerställas och dess möjligheter att nyttjas 
som rekreationsområde ska utvecklas med stöd i naturvärdena.

• Spridningslänkar till närliggande naturområden ska säkerställas.
• Områdets högsta punkt ska bibehållas som allmänt tillgänglig och 

utvecklas som utsiktspunkt.
• Möjlighet till byggnation av förskola inom området ska ges
• Möjlig tillbyggnad av Valemyrsskolan bör studeras
• Skötsel av naturmarken inom området behöver säkerställas lång-

siktigt.

Vy över bebyggelse på Rådhusberget mot 
Strömsvattnet. 

Planområdet för Canning utgörs idag 
av stora områden med parkering

Rådhusberget från havet.

Rådhusberget
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Rödshöjden (9)
Området är centralt beläget och ansluter till befintligt bostadsområde. 
Det ligger högt i landskapet med möjlighet till vackra utblickar över 
Strömsvattnet och staden. Det är relativt flackt och har stöd i omgi-
vande högre berg, vilket gör att området klarar högre byggnader utan 
att de får en silhuettverkan mot omgivningen. 

Området består av plana berghällar med gles tallskog och omfattar 
ca 1,5 hektar. Med mindre vägombyggnader kan området nås genom 
en förlängning av Karlsgatan. Östra delen gränsar till ”Mulleplatsen”, 
som används för friluftsliv. Området på insidan av Strömsvattnet är i 
sin helhet av stort värde för närrekreation.

Området bedöms vara lämpligt för tätare former av bebyggelse 
och bedöms kunna rymma ca 25-40 bostäder. Närmast Mulleplatsen 
bedöms området utöver bostadsbebyggelse vara lämplig för en ny för-
skola med möjlighet att anordna goda utemiljöer. 

Riktlinjer för detaljplan
• Området bör nyttjas för tätare bebyggelsestruktur med 2-vånings 

radhus alternativt 3-4-vånings flerbostadshus i en glesare struktur.
• Kvalitativa passager genom området till anslutande naturområden 

ska tillgodoses.
• Inom området ska landskapets kvaliteter nyttjas som en del av när-

miljön. Hällmarkskaraktären med tallskog ska tas tillvara som en 
del av bostadsområdets karaktär.

• Grova träd inom området ska sparas.
• ”Mulleplatsen” ska tillvaratas och utvecklas som närrekreationsom-

råde.
• Möjlighet att bygga förskola ska ges i den östra delen (mot natur-

mark).
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas 

(30), se generella rekommendationer/artskydd.
• Skötsel av naturmarken inom området behöver säkerställas lång-

siktigt.

Vattentornsberget (10)
Vattentornsberget är ett av de berg i staden som är bebyggt med bostä-
der. Det är också ett av de berg som gör stadsbilden karaktäristisk och 
erbjuder utblickar västerut ända ut mot Koster. Stora delar av berget är 
obebyggt och delar av det nyttjas flitigt av boende i närområdet som 
grönområde för promenader, utblickar och lek. Det nyttjas även i un-
dervisningen av de närliggande skolorna Strömstierna och Odelsberg.

Delar av Vattentornsberget bedöms kunna tas i anspråk för ny 
bostadsbebyggelse. Området omfattar ca 1 hektar och bedöms kunna 
rymma ca 10-20 bostäder. Från väster leder idag en gata upp på berget 
fram till vattentornet. Längs den norra sidan ligger villatomter. Utpekat 
område innebär en komplettering av bebyggelse längs den befintliga 
gatans södra sida. 

Rödshöjden

Vattentornsberget
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Riktlinjer för detaljplan: 
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok  

ska beaktas. Artskyddsfrågan ska utredas i ett inledande skede av 
detaljplaneprocessen. Området bör nyttjas för villor, parhus eller 
radhus.

• Tillkommande bebyggelse ska i höjd ansluta till befintlig bebyg-
gelse, 1-2 våningar.

• Nya bostadshus ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse och till var-
andra avseende utblickar mot havet och skärgården i väster. 

• Bergets form ska bibehållas intakt i så stor utsträckning som möj-
ligt. Ny bebyggelse kan därför nyttja terrängen med souterräng-
plan. Uppfyllnader med höga slänter ska undvikas.

• Områdets högsta punkt ska göras allmänt tillgänglig och utvecklas 
som utsiktspunkt.

• Skötsel av naturmarken inom området behöver säkerställas lång-
siktigt.

Mariedal (26 alternativt 27)
I anslutning till friluftsmusset längs Karlsgatan redovisas två alter-

nativa utredningsområden för särskilt boende (säbo). Området är cen-
tralt och relativt högt beläget i anslutning till närrekreationsområden 
invid Strömsvattnets södra strand. Nytt säbo ska kunna inrymma 
drygt 50 lägenheter. Ytan som krävs för detta är minst 6000 m2 (0,6 
hektar). Det västra alternativet är 0,8 hektar och det östra är 0,7 hek-
tar. Endast ett av dessa ska väljas efter ytterligare utredning. Marken 
inom det område som väljs bort ska nyttjas som närrekreationsområde. 
Natur- och närrekreationsvärdena är högre i det västra området, vilket 
innebär att det östra området ur denna aspekt bör prioriteras i den fort-
sätta utredningen. Alternativa lokaliseringar för säbo har utretts sedan 
2015. Utöver Mariedal är områden inom Mällbygård, Mällbydalen och 
Myren fortfarande aktuella i utredningen. Centralt läge är en stor fördel 
för verksamheten, men inget av tidigare utredda alternativ i centrum 
kan få plats med den verksamhet som planeras.

Båda områdena på Mariedal regleras som parkmark i gällande 
detaljplan. Vid upprättande av ny detaljplan återinträder strandskydd, 
vilket innebär en ny prövning krävs för undantag från strandskyddet. 
Denna prövning måste göras i inledningen av eventuellt planarbete. 
Byggnation av säbo centralt bedöms vara ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses på annan plats inom staden, vilket bör kunna 
utgöra ett särskilt skäl för undantag från strandskyddet. 

Riktlinjer för detaljplan: 
• Planarbete bör inledas med att utreda om bebyggelse är möjligt i 

förhållande till strandskyddet. Ett av de alternativa områdena bör 
väljas före detta skede. Preliminär placering av byggnader och par-
kering ska redovisas tillsammans med beskrivning av natur- och 
närrekreationsvärden. När underlag finns ska planeringsbesked 
sökas hos länsstyrelsen.

Utsikt från Vattentornsberget. 

Mariedal
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• Det östra området förespråkas för byggnation utifrån natur- och 
närrekreationsvärden i det fall förutsättningarna för de båda alter-
nativa lägena är likvärdiga i övrigt. 

• För det västra området: Särskild hänsyn ska tas till de naturvärden 
som finns i form av bäck och relativt orört skogsområde. Placering 
av byggnad och parkering ska anpassas så att det blir en samman-
hållen utemiljö fram till fiskartorpet. 

• För det östra området: Ny byggnad ska placeras så att utblickar 
mot Strömsvattnet bibehålls så långt möjligt, sett från GC-vägen 
ner mot Strömsvattnet. Ny byggnad ska hålla rimligt avstånd från 
bostadsfastigheten Kristorp 1. Möjlighet att samnyttja befintlig 
och utökad parkering med Fiskartorpet och med Strömsvallen ska 
prövas. Hänsyn ska tas till enar och större tallar vid placering och 
utformning av bebyggelse.

Strömstads camping (43)
Arbete med ny detaljplan pågår. Planförslaget innebär en utökning av 
campingområdet. 

Riktlinjer för detaljplan
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas.

Laholmen (42)
Befintlig hotellanläggning regleras gällande detaljplan. Kommunen 
stödjer fortsatt inriktning mot turistisk verksamhet.

Oslovägens handelsområde (84)
Handelsområdet längs Oslovägen utgör en annan typ av centrumom-
råde. Även detta område innehåller butiker, verksamheter och akti-
viteter men med karaktär av köpcentra och med en utgångspunkt i 
åtkomsten med bil. 

Med utbyggnadsriktning för staden norrut får Oslovägens handels-
område ett strategiskt läge som närcentrum för dessa delar av staden. 
Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar i takt med att staden växer ska 
hänsyn tas till denna koppling. Området är en viktig målpunkt för en 
framtida stadsbuss året runt. 

Att Strömstad skulle kunna utveckla ett levande centrumstråk som bin-
der samman stadskärnan med Gallerian är inte sannolikt. Planförslaget 
förespråkar därför att de två centrumområdena hålls separata och att 
kvaliteten på stråket och utemiljöerna längs norra Hamngatan och 
Strömsvattnets norra strand utvecklas för att underlätta och inbjuda 
till rörelse och aktivitet mellan dem. 

Strömstads camping ligger i anslutning 
till verksamhetsområdet Myren vilket 
skymtas i bakgrunden.  

Strömstads camping.

Laholmen

Oslovägens handelsområde.



47Utställningshandling 

Planförslag

Vy över Strömstad. På bilden syns Strömstad kyrka, Stadshuset och bebyggelsen som ”klättrar” upp på Rådhusberget. 

Torskholmen och området kring järnvägsstationen (83) 
Torskholmen har ett strategiskt värdefullt läge i vid den södra porten 
till stadskärnan och i direkt anslutning till färjan, järnvägsstationen och 
strandpromenaden med en stor potential för utveckling av såväl kom-
munikation och verksamheter som aktivitet och rekreation.
Det strategiska läget och de många anspråken inom området motiverar 
en eftertanke och dialog kring innehåll och utformning.  

Huvuddelen av området utgör hamn med bl. a färjetrafik mellan 
Strömstad och Sandefjord. Inom detta område ger planen möjlighet 
för utveckling med inriktning på just hamnverksamhet. Övriga delar 
av Torskholmen rymmer bl. a restauranger, kiosk, nattklubb och par-
keringsytor. Området är en viktig del i det kuststråk som ger staden 
och dess invånare tillgång till havet inte minst genom åtkomsten till 
Skurveskär.

Torskholmens centrala läge och dess koppling till stadens kuststråk 
kan uppfattas från havet men är otydlig från land där Uddevallavägen 
bryter kopplingen mellan stadskärnan och Torskholmen. 

Riktlinjer för detaljplan
• Förändringar av Torskholmen ska ses i ett sammanhang med järn-

vägsstationen, bussterminalen och delar av södra hamnen.
• Kopplingen mellan järnvägsstation, busshållplatser, färjeterminal 

och hållplatserna i Norra hamnen bör stärkas och tydliggöras.
• Komplettering av bebyggelse ska inte innehålla bostäder.
• Åtgärder som stärker Torskholmens koppling till stadskärnan och 

till Myren som en del i ett attraktivt och tillgängligt kuststråk ska 
prioriteras.

• Framkomligheten längs Uddevallavägen ska förbättras för gående 
och cyklister genom området. Delar av Uddevallavägens bredd i 
sträckningen längs Torskholmen kan nyttjas som en del av kust-
stråket.

• En öppen och tillgänglig mötesplats bör utvecklas tillsammans 
med en tydlig passage till Skurveskär.

Färjeterminalen i Strömstads hamn. 

På Torskholmen finns idag flera olika verk-
samheter och är ett välbesökt område under 
sommartid. 

Torskholmen och området kring stationen.
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Prästängen (37)
Prästängen är ett befintligt verksamhetsområde. För del av befintligt 
verksamhetsområde vid Prästängen pågår planarbete för att möjlig-
göra för handel, dock ej handel med livsmedel. Området kan således 
omvandlas från ett industriområde till ett handelsområde. Gällande 
detaljplan för Prästängen tillåter i de sydöstra delarna en utvidgning av 
verksamhetsområdet inom det område som idag nyttjas för motions-
spår och som fyller en viktig funktion i stadens grönstruktur. 

Riktlinjer för detaljplan
• Område med motionsspår ska inte tas i anspråk för utbyggnad av 

verksamhetsområdet. 

Återvinningscentral och reningsverk (35) 
Vid södra infarten till centrum ligger kommunens återvinningscentral 
och reningsverk.

Hålkedalens verksamhetsområde (36)
Längs väg 1030 finns två mindre områden med befintliga verksamheter 
och ytor för båtuppställning.

Strömstads station

Prästängen

Återvinningscentral och reningsverk.

Hålkedalens verksamhetsområde.
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Strömstads hamn (75)
För Strömstads hamn redovisar planförslaget de ytor på land och i 
vatten som ska prioriteras för hamnens nuvarande funktion och en 
möjlig utbyggnad. Kommunen bör tillsammans med övriga kommu-
ner i norra Bohuslän vara föregångare för utvecklingen av miljövänliga 
hamnar. Det kan t ex innebära anläggning av båtbottentvättar för fri-
tidsbåtar samt utbyggnad av elförsörjning för fartyg som ligger vid kaj. 
Ett nyttjande av hamnarna som attraktiva, allmänt tillgängliga platser 
bör eftersträvas. Åtgärder som minskar behovet av biltrafik till och från 
hamnarna är önskvärda och kan t ex innebära byggnation av sjöbods-
förråd, förråd och ramper för kajaker, förråd för seglarklubb eller andra 
föreningar samt cykelparkering i hamnarna. 

Djuphamnsläget söder om Myren ska särskilt värnas som resurs. 
Åtkomst till området finns endast via tunnel i berget.

Riktlinjer
• Etablering av fler småbåtsplatser bör inom detta hamnområde ske 

genom förtätning inom befintliga småbåtshamnar.

Entréplats/Infartsparkering, Södra infarten (80) och Oslovägen 
(81)
Vid södra infarten till Strömstad centrum (80) och intill parkeringen till 
Eurocash vid Oslovägen (81), i anslutning till norra infarten finns in-
fartsparkeringar som avlastar stadskärnan från trafik främst under som-
marmånaderna. Dessa platser kan utvecklas till entréplatser för staden 
med information om staden och dess omgivning. Infartsparkeringarnas 
funktion kan därmed breddas och utvecklas till knutpunkter med hu-
vudhållplatser för stadsbussar samt anläggningar för cykeluthyrning 
och cykelparkering. Platserna kan även utgöra utgångspunkt för an-
gränsande vandringsleder och rekreationsstråk. Det är viktigt att dessa 
utformas som attraktiva och trygga platser att vistas på och att platserna 
utformas med kvaliteter utöver parkeringsfunktionen.

Riktlinjer 
Områdets funktion som parkering ska nyttjas effektivt. 
• Parkeringsytan ska så långt det är möjligt kompletteras med grön-

ska i syfte att rena dagvatten från parkeringsytorna, ge skugga, 
förbättra luftkvaliteten samt öka förutsättningarna för pollinering.

• Platserna ska utformas för att fungera som attraktiva och trygga 
entréer till staden.

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla ska beaktas.

Fiskehamnen

Strömstads hamn.

Entréplatser vid Oslovägen och södra infarten.

Södra hamnen.
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Mällby och Bojardalen

Mällby är ett stort område nordost om Strömstads centrum. Det är inom 
detta område, på Mällbyhöjden, som de största långsiktiga utvecklingsmöjlig-
heterna för Strömstad finns. Mällbyhöjdsområdet utgör en strategisk resurs för 
Strömstad att växa norrut. Med Mällbyhöjden får Strömstad en ny stadsdel där 
bostäder kan kompletteras med service i form av förskola och skola. 

Idag utgörs Mällbyhöjden av stora sammanhängande och obebyggda 
naturområden. Skalan på området motiverar att området byggs ut i etap-
per med början närmast centrala Strömstad. En uppdelning i flera delom-
råden ger möjlighet till utveckling av bostadsområden med olika karaktär 
där läget och platsens specifika förutsättningar kan medverka till en bredd 
av boendemiljöer. Naturmarken nyttjas som stomme för stadsdelens del-
områden. Planen redovisar en grönstruktur där dalgångarna huvudsakligen 
lämnas fria från bebyggelse medan de mer höglänta bergspartierna föreslås 
för ny bebyggelse. Det innebär att de obebyggda delarna ger tillgång till 
grönska i direkt anslutning till bebyggelsemiljöerna och kan nyttjas för ett 
flertal funktioner. Riksintresset för kulturmiljö Blomsholm sträcker sig in i 
områdets nordöstra del.

Mällbyområdet innefattar även befintliga bebyggelseområden där större 
delen omfattas av detaljplan. Ånneröd i norr är ett bostadsområde med 
sammanhängande bebyggelse som byggdes ut under 2000-talet. I områ-
det bor idag främst helårsboende. Längs Ringvägen finns mindre grupper 
av bostadshus. Väster om Ringvägen pågår bebyggelseutveckling. Här har 
bostäder byggts under 2000-talet tillsammans med en förskola. Planläggning 
av ett nytt bostadsområde pågår för Mällbygård, där bland annat förut-
sättningarna för särskilt boende ska utredas. Grandalen, som bland annat 
innefattar en tidigare deponi, har potential att utvecklas med såväl bostäder 
som verksamheter och för närrekreation. Inom gällande detaljplan för del 
av Mällbydalen kvarstår dessutom möjligheter till byggnation av bostäder 
på berget. Även detta område är ett alternativ att utreda för byggnation av 
särskilt boende. 

Bojardalen är ett utbyggt område och utgör en del av Strömstad som 
sedan 1970- och 1980-talen inrymmer huvudsakligen bostäder i villor, par-
hus och radhus. Bebyggelsen är lokaliserad inom kvarter som avgränsas av 
bergspartier, vilka utgör värdefulla naturområden i direkt anslutning till 
bostäderna. Bojarskolan med förskoleklas (fk)- årskurs 6 finns idag inom 
området liksom Mällby förskola. Pågående och planerad utbyggnad av 
betydligt fler bostäder inom området innebär också behov av en utökad 
service . En utbyggnad av Bojarskolan planeras och FÖP ger förutsättningar 
för såväl särskilt boende som ny förskola och fk-6-skola.

Den stadsbuss som är önskvärd att etablera i Strömstad under hela året 
bör trafikera Bojardalen och Mällby. Mällbyhöjden ger med sin omfattning 
av bostäder ett stort befolkningsunderlag till stöd för utbyggnad av kol-
lektivtrafik med ökad tillgänglighet till stadens målpunkter som följd. För 
Mällbyhöjden, som på sikt kommer att utgöra en ny stadsdel i Strömstad 
behöver befintlig trafikstruktur förlängas i takt med att området byggs ut 
såväl vad gäller bilvägar som gång- och cykelvägar. Utvecklingen av leder, 
stigar och promenadvägar inom närrekreationsområden ökar ytterligare 
framkomligheten till fots och med cykel inom området. Entréplatsen invid 
Bojarkilen ska stärkas som en nod för mobilitet.

Bostadsområden vid Ånneröd med 
bebyggelse som klättrar upp på höjdom-
råden i landskapet. Planförslaget inne-
bär en fortsatt utbyggnad av bostäder 
nordost om centrum  

Obebyggda hällmarksområden på 
Mällbyhöjd.

Bohusleden.
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Användning av mark och vatten 
inom Mällby och Bojardalen

Grönstruktur
Höga naturvärden och värden för närrekreation inom området 

innefattar främst:
• Livsmiljöer för Hasselsnok (med skydd enligt artskyddsförord-

ningen)Ett område för samlade skyddsåtgärder säkerställs i den 
gröna strukturen inom området längs Bohusleden i syfte att 
stärka livsmiljöernas kvalitet och spridningsmöjligheterna för 
hasselsnok mellan dem med koppling till artens kända livsmil-
jöer inom Kebalområdet. Åtgärderna kan även gynna sandödla.

• Bohusleden och anslutande stigar. Bohusleden är en tillgång 
för friluftslivet i och kring Strömstad Bohusleden med omgi-
vande mark säkerställs och underhålls som en värdefull del 
av Strömstads kommuns friluftsliv med stort värde för hälsa, 
rekreation, upplevelser. och naturpedagogik, med god till-
gänglighet för bl a skolor att nyttja i sin undervisning. Det gör 
också den anslutande större stigen norrut med anslutning till 
Kuststigen. Denna stig ges dock eventuellt en ny sträckning. 
Området kring Bohusleden har delvis höga naturvärden i form 
av våtmarker, strandskyddade vattendrag och skogsområden 
med lövskog. 

• De småskaliga och obebyggda höjd- och skogspartierna inom 
Bojardalen har höga värden för bostadsnärarekreation och säk-
ras som en del av områdets grönstruktur.

• Områden för dagvattenhantering. De låglänta grönområdena 
kring vattendragen som mynnar i Bojarkilen har ett stort värde 
i funktionen som recipienter för dagvattenflöden med den pla-
nerade bebyggelseutvecklingen som FÖP föreslår norr om sta-
den. Vid utveckling av dessa funktioner ska dagvattenhante-
ringen utformas på ett sätt som ger värden för närrekreation. 
Utveckling av stadsnära odling kan t ex vara möjligt att kombi-
nera med dagvattenhantering..

• Stadsnära odling. Koloniområdet med omgivande mark i 
Ånneröd samt område i anslutning till Mällby förskola har 
förutsättningar att nyttjas för olika typer av stadsnära odling. 
Centralt i Mällbyhöjden finns ett område med jordbruksmark 
som värnas för detta ändamål, men som alternativt kan nyttjas 
för stadsnära odling. 

Inom områden med höga natur- och närrekreationsvärden ska 
ingen ny bebyggelse medges annat än som komplettering inom ian-
språktagen tomtmark. Åtgärder och skötsel som främjar värdena och 
säkerställer länkarna mellan dem ska eftersträvas som en del i att stärka 
den gröna infrastrukturen. 

Ringvägen (väg 1035) bryter den gröna strukturens samband. 
Möjligheten till passager över vägen bör tillgodoses för anslutning till 
Bohusleden in mot Bojardalen, som entré till Mällbyhöjdsområdet 
och som en länk   mellan Mällbyhöjden och koloniområdet vars 
omgivnningar idag bl a nyttjas för ridning. 

Områdets sammanhängande grönstruktur.

Bohusleden med anslutande stig och förslag till 
komplettering (prickad linje) samt behov av för-
bättrade passager över Ringvägen (väg 1035).

Platser för stadsnära odling.

Områden av värde för dagvattenhantering.

Område för skyddsåtgärder 
för sandödla och hasselsnok
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Mällbyhöjden (13-18) 
Mällbyhöjden utgörs huvudsakligen av kommunal mark som idag är obe-
byggd. Hela området är så stort att större grönområden ska fungera som en 
stomme för bebyggelsen och fördela den i flera delområden. Grönområdena 
ska fungera som tillgängliga och attraktiva närrekreationsområden som 
länkar bostadsområdena till omgivande naturmark. Storleken på området 
motiverar även att mark för förskolor och en låg- och mellanstadieskola 
reserveras centralt inom Mällbyhöjden. Detaljplan för respektive utbygg-
nadsområde ska föregås av ett planprogram för Mällbyhöjdsområdet som 
helhet. Programmet ska redovisa struktur för vägar (bil samt gång- och 
cykelvägar), bebyggelsestruktur (inklusive lokalisering av av förskola och 
LM-skola), och grönstruktur (med stigar och leder) på en mer detaljerad 
nivå än denna fördjupade översiktsplan. En huvudindelning av områ-
det sker kring Annedalsvägen och dess omgivande öppna jordbruksmark. 
Denna uppdelning ger tre huvudområden Centrala Mällbyhöjden, 
Södra Mällbyhöjden och Norra Mällbyhöjden.  

 Södra Mällbyhöjden 1 (13) 
Detta område är det största av delområdena för Mällbyhöjden och är 
också det område som ligger närmast centrala Strömstad. Avstånden till 
fots och med cykel blir från sydligaste delen ca 700 m till Bojarskolan 
och ca 1 km till Oslovägens handelsområde. Närheten till centrum 
motiverar att delar av bebyggelsen utförs i flera våningar. Områdets 
storlek motiverar samtidigt bebyggelse i flera olika typer av bostäder 
och i olika upplåtelseformer. Det är i detta område som en byggnation 
av Mällbyhöjden bör starta. 

Området består av ett höglänt bergsområde med hällmark i den 
södra delen som sluttar mot norr och väster ner mot Annedalsvägen. 
I den norra delen av området finns idag en befintlig bostadsfastighet.

Området omfattar ca 27 hektar och bedöms kunna rymma ca 400-
800 bostäder. I utkanten av området finns livsmiljöer för sandödla och 
hasselsnok.

Riktlinjer för detaljplan
• Området bör med sitt centrala läge nyttjas för tätare former av 

bebyggelse – flerbostadshus eller rad-/parhus.
• Byggnader i upp till 4 våningar bedöms som lämpligt i området.
• Bostäder av flera typer och upplåtelseformer ska eftersträvas.
• Området i sig bör nyttja landskapets kvaliteter som en del av när-

miljön. Hällmarkskaraktären med tallskog ska tas tillvara som en 
del av bostadsområdets karaktär.

• En tillgänglig passage till Bohusleden ska säkerställas från området.
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok ska beaktas vid exploate-

ring, se generella rekommendationer/artskydd.

Översikt Mällbyhöjd. Föreslagna utveck-
lingsområden, grönstruktur och vägstruk-
tur.

Södra 
Mällbyhöjden

Norra 
Mällbyhöjden

Centrala 
Mällbyhöjden

Södra Mällbyhöjden 1.
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 Södra Mällbyhöjden 2 (14) 
Området är obebyggt och utgörs huvudsakligen av hällmarkstallskog 
som sluttar relativt brant åt väster. Den kuperade terrängen gör områ-
det mindre lämpligt för villatomter. Hällmarken innehåller tre tydliga 
avsatser, vilket ger en naturlig uppdelning av området. Området om-
fattar 10 hektar och skulle med enbart radhus kunna rymma 80-150 
bostäder.

Riktlinjer för detaljplan
• Området bör nyttjas för par-/radhus.
• Bebyggelsens struktur ska nyttja de tre terrasser som finns naturligt 

i området. 
• Naturområden, t ex i form av mindre bergspartier ska sparas som 

insprängda, småskaliga grönområden för att ge karaktär åt områ-
det.

• En tillgänglig passage till Bohusleden ska säkerställas från området.
• Området ska byggas som en fortsättning på område 13 och nyttja 

samma tillfartsväg.
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok ska beaktas vid exploate-

ring, se generella rekommendationer/artskydd.

 Södra Mällbyhöjden 3 (15) 
Området längst i öster ligger längre från stadskärnan och utgör 
Mällbyhöjdens gräns mot omgivande naturmark. Dessa förutsättning-
ar gör att det bedöms lämpligt att nyttja för villabebyggelse. Området 
är idag obebyggt och utgörs av en skogsbeklädd bergssluttning mot 
sydväst. Den norra delen utgör hällmark och gränsar till en fornläm-
ning i form av en boplats. En stig som från Bohusleden leder norrut 
med möjlig anslutning till Kuststigen leder idag genom området. Det 
är angeläget att denna framkomlighet säkras som ett attraktivt stråk 
för friluftsliv. Stråket är även viktigt som spridningslänk i den gröna 
infrastrukturen. Området omfattar ca 18 hektar och bedöms kunna 
rymma ca 150 bostäder.

Riktlinjer för detaljplan
• Området bör nyttjas för villatomter.
• Topografin i området ska nyttjas för uppdelning av kvartersstruk-

turen.
• Vid avgränsning och utformning av området ska hänsyn tas till 

fornlämningen vid områdets norra gräns.
• Anslutande stig från Bohusleden och norrut ska säkras - genom en 

passage genom området med nuvarande sträckning eller med ny 
sträckning öster om området.

• Tillfart till området ska ske norrifrån alternativt via förlängning 
från område Södra Mällbyhöjden 2 (14).

• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok ska beaktas vid exploate-
ring, se generella rekommendationer/artskydd.

• Naturområden, t ex i form av mindre bergspartier ska sparas som 
insprängda, småskaliga grönområden för att ge karaktär åt områ-
det.

Södra Mällbyhöjden 2.

Södra Mällbyhöjden 3.
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 Centrala Mällbyhöjden (8)
Området ligger centralt i det nya området Mällbyhöjden. Med rätt 
användning och utformning kan detta område bidra till att länka sam-
man södra och norra Mällbyhöjden. Det har därmed en viktig strate-
gisk funktion, vilket innebär att utformningen av området behöver ta 
stor hänsyn till strukturer och funktioner i Mällbyhöjdsområdet som 
helhet. Samtidigt har området höga natur- och friluftsvärden med livs-
miljöer för sandödla och hasselsnok. En detaljerad naturinventering 
krävs för att avgöra vilka delar som ska bebyggas och vilka delar som 
bör utgöra obebyggda naturområden. Området är ca 10 hektar, och 
kan inrymma både bostäder och ytor för allmänna ändamål. 

Riktlinjer för detaljplan
• Utformning av området ska ta hänsyn till strukturer i 

Mällbyhöjdsområdet som helhet.
• Inventering av natur- och friluftvärden ska göras i programskedet 

för Mällbyhöjdsområdet som helhet.
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok ska beaktas vid exploate-

ring. En passage som säkerställer kopplingen i habitatnätverket för 
livsmiljöer väster och öster om omådet ska finnas genom området. 
Se även generella rekommendationer/artskydd. Denna fråga ska 
samrådas med Länsstyrelsen i programskedet.

 Norra Mällbyhöjden 1 (16)
Norra Mällbyhöjden ligger 2-3 km från centrala Strömstad i direkt 
anslutning till befintligt bostadsområde Ånneröd. Området bör bebyg-
gas först när Södra Mällbyhöjdens område 13 och 14 samt centrala 
Mällbyhöjden är utbyggda. Liksom södra Mällbyhöjden är området 
så stort att det förutsätter en uppdelning i delområden med mellanlig-
gande grönområden. Dessa grönområden ska fungera som stomme för 
bebyggelsen och som länkar ut till omgivande naturmark. Området är 
i sin helhet 33 ha stort och är idag obebyggt så när som på ett bostads-
hus. Området bedöms kunna rymma 300-400 bostäder. 

Det sydligaste området av Norra Mällbyhöjden ligger i en svag 
skogsbeklädd sydsluttning med möjlighet till bra lokalklimat och grän-
sar i sydost till öppen jordbruksmark. Området kan vara lämpligt för 
villabebyggelse alternativt radhus. Området omfattar ca 4 hektar och 
bedöms kunna rymma ca 35-100 bostäder. Området ansluter i väster 
till Rönningebacken i den södra delen av Ånneröd och kan utgöra en 
naturlig förlängning av detta område. 

Riktlinjer för detaljplan
• Området bör nyttjas för villatomter, eventuellt i kombination med 

par-/radhus.
• Jordbruksmarken i sydost ska inte påverkas negativt eller begränsas 

av byggnationen.
• Tillfart till området ska ske via ny väg direkt från Hällestrandvägen 

och vara gemensam för område 16 och 17.
• Stigen i nordväst ska bibehållas och nyttjas för närrekreation och 

som spridningslänk i den gröna infrastrukturen. Den ska med 
rimligt skyddsavstånd därmed utgöra en gräns för tillkommande 
bebyggelse.

Centrala Mällbyhöjden.

Norra Mällbyhöjden 1.
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 Norra Mällbyhöjden 2 (17)
Området, som i söder ansluter till det befintliga bostadsområdet i 
Ånneröd, omfattar 12,4 hektar och kan rymma 90-110 nya bostäder. 
Det består mestadels av högvuxen granskog, med mindre, våta om-
råden som är instängda mellan berg. Stora delar är flack mark. Hela 
området kan bebyggas med villatomter, men radhus kan prövas i delar 
av området. 

Riktlinjer för detaljplan
• Området bör nyttjas för villatomter, eventuellt i kombination med 

par-/radhus.
• Vid byggnation ska ett grönstråk lämnas mot befintlig bostads-

bebyggelse för att visuellt dela upp områdena och för att skapa 
rekreationsmöjligheter.

• Tillfart till området ska ske via ny väg direkt från Hällestrandvägen 
och vara gemensam för område 16 och 17.

• Stigen i öster ska bibehållas och nyttjas för närrekreation. Den ska 
med rimligt skyddsavstånd därmed utgöra en gräns för tillkom-
mande bebyggelse.

• Höjdpartiet i den norra delen av området ska nyttjas som småska-
ligt närrekreationsområde inom området.

 Norra Mällbyhöjden 3 (18)
Området som ligger längre från centrum är 16,4 ha stort och bedöms 
kunna rymma 120-140 bostäder. Det större avståndet från centrum 
motiverar byggnation av villatomter. Kringliggande bebyggelse är av 
landsbygdskaraktär, vilket bör påverka strukturen för tillkommande 
bebyggelse. Området har varierande topografi med hällmarksområden 
och en mellanliggande skogsbeklädd dalgång. Idag finns ett bostadshus 
inom området.

Riktlinjer för detaljplan
• Området bör bebyggas först efter att område 16 och 17 har byggts 

ut.
• Området bör bebyggas med villatomter.
• Läget i utkanten av staden motiverar att ny bebyggelse utformas 

med stora tomter och med mindre grupper av hus och snarare än 
villagator.

• Områden med naturmark bör avgränsa bebyggelsegrupperna från 
varandra.

• Livsmiljöer för hasselsnok ska beaktas vid exploatering, se generella 
rekommendationer/artskydd.

Norra Mällbyhöjden 2.

Norra Mällbyhöjden 3.
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Mällbygård (54)
Vid Mällbygård redovisar planen ett utbyggnadsområde för bostäder 
där detaljplanearbete pågår. Inom området kan ca 40-90 bostäder rym-
mas. Av dessa ska planen ge förutsättningar för 50-60 bostäder i särskilt 
boende. Området omfattar ca 4 hektar. 

Riktlinjer

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 
ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

• Fornlämning i form av bytomt/gårdstomt inom befintlig bebyg-
gelse ska beaktas.

Grandalen - bostäder (24)
Området är beläget söder om den tidigare deponin på Grandalen. Det 
ligger relativt lågt i terrängen och utgörs idag av delvis igenväxt ängs-
mark. En markundersökning (2017) visade att även detta område ti-
digare har använts som deponi. Att sanera marken för att kunna nyttja 
det som bostadsområde bedöms vara en väg att gå för att både förbättra 
stadens miljö och tillskapa nya bostäder i ett centralt läge.

Området omfattar 1,5 hektar och bedöms kunna rymma 50-90 
bostäder.

Det centrala läget med god tillgång till kommunikationer, skola 
och annan service gör området lämpligt för bebyggelse med högre 
exploateringsgrad. Dess placering i landskapet med den tidigare depo-
nin som stöd mot väster gör att högre byggnader kan uppföras inom 
området utan att detta får negativa konsekvenser för landskaps-/stads-
bild eller närliggande bebyggelse. Området ligger i anslutning till det 
stråk av låglänt mark norr om staden som utgör värdefulla områden 
för dagvattenhantering. Stråket är viktigt för det övergripande system 
av magasinering och fördröjning av dagvatten, som behöver säkras och 
utvecklas för att ge möjlighet till utbyggnad av staden norrut.

Riktlinjer för detaljplan
• Området bedöms lämpligt för tätare former av bostadsbebyggelse 

med 2-4 våningar. 
• Marken behöver undersökas med avseende på eventuella förore-

ningar och stabilitet. Överskottsmassor från andra byggprojekt kan 
med fördel nyttjas för att stabilisera och eventuellt höja marknivån 
inom delar av området.

• För detta område utgör det gamla deponiområdet Grandalen en 
stor potential för närrekreation.  Utifrån de ramar som skötselpla-
nen ger bör deponiområdet utvecklas och göras tillgängligt från 
framtida bostäder. Deponiområdets förutsättningar för pollinering 
bör stärkas genom insådd av inhemsk ängsflora, vilket även stärker 
områdets värde för närrekreation och upplevelser. 

• Spridningslänkar till omgivande naturområden ska säkerställas.
• Skötsel av naturmarken inom området behöver säkerställas lång-

siktigt.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Mällbygård

Grandalen - bostäder.
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Grandalen - verksamheter(6)
Ett utredningsområde för verksamheter är utpekat intill den återställda 
avfallsdeponin Grandalen. Området har på senare tid använts som 
brandövningsplats. 

Riktlinjer för detaljplan
• Behov av marksanering av ytlagret vid brandövningsplatsen ska 

utredas i detaljplaneprocessen.
• Byggnation inom området ska inte begränsa upplevelsen eller nytt-

jandet av det gamla deponiområdet som område för närrekreation.
• Negativ påverkan på de livsmiljöer och spridningssamband för 

sandödla och hasselsnok som finns i områdets utkanter ska undvi-
kas vid exploatering, se generella rekommendationer/artskydd.

Entréplats/Infartsparkering, Bojarkilen (82)
Norr om Bojarkilen finns en infartsparkering som avlastar stadskärnan 
från trafik främst under sommarmånaderna. Denna plats kan utvecklas 
till entréplats med informationsskyltar för staden och dess omgivning. 
Platsen kan även utgöra utgångspunkt för angränsande vandringsleder 
och rekreationsstråk. Infartsparkeringen kan utvecklas till nod för kom-
munikationer i staden med hållplats för stadsbussar samt anläggning 
för cykeluthyrning och cykelparkering. Området har en större utbred-
ning än vad som krävs för funktionen som entréplats/infartsparkering.  
Idag nyttjas området delvis som ställplats för husbilar.

Riktlinjer 
• Områdets funktion som parkering ska prioriteras och nyttjas ef-

fektivt. 
• Platsen ska nyttjas och utvecklas som en utgångspunkt för frilufts-

liv och närrekreation längs kusten norr om centrum. 
• Parkeringsytan ska så långt som det är möjligt kompletteras med 

grönska i syfte att rena dagvatten från parkeringsytorna, ge skugga, 
förbättra luftkvaliteten samt öka förutsättningarna för pollinering.

• Platsen ska utformas för att vara en attraktiv och trygg nod för 
kommunikationer i staden.

• Möjligheten att nyttja området för fler funktioner bör studeras. Ett 
fortsatt nyttjande som ställplats för husbilar kan vara ett lämpligt 
komplement.

• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas.

Grandalen - verksamheter.

Infartsparkeringen vid Bojarkilen.  

Entréplats Bojarkilen.
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Söder om centrum

Kustområdet söder om stadskärnan har ett högt värde för rekreation och 
friluftsliv. Längs kusten ligger flera befintliga anläggningar med inriktning 
på turism och friluftsliv. Hällekind och Tjärndalen är ”värdekärnor” för 
rekreation och friluftsliv och söderut finns tre av kommunens camping-
anläggningar. Starekilen pekas dessutom ut som kommunens långsiktiga 
resurs för utbyggnad av småbåtshamn, vilket gör hela kustområdet till ett 
värdefullt stråk med potential att stärkas och utveklas som en del i ett sam-
manhängande kuststråk med anknytning till såväl centrala staden som det 
norra kustområdet. Utveckling av anläggningarna ska ske med fokus på 
allmänhetens tillgänglighet och ett helårsnyttjande där närheten och till-
gången till havet är en väsentlig del av värdet. 

Stora delar av kuststräckan hyser även höga naturvärden och omfat-
tas av såväl strandskydd (MB 7 kap.) som riksintresse för naturvård 
och friluftsliv (MB 3 kap.) De två utbyggnadsområdena för bostäder 
är lokaliserade i förlängningen österut av befintliga bostadsområden i 
Stare, ca 3 km från centrum. Områdena omfattar totalt ca 21 hektar. 

Den befintliga bostadsbebyggelsen söder om centrala staden är 
huvudsakligen koncentrerad kring Stare och vägen in mot Tjärndalen 
med villatomter i kuperad terräng. De flesta områdena är planlagda 
under 2000-talet och utbyggda för både hel- och delårsboende. I den 
norra delen av Stare finns ett område planlagt för bostäder som ännu 
inte är utbyggt. En utbyggnad enligt gällande detaljplan förespråkas. 
Befinliga bebyggelseområden bedöms huvudsakligen som utbyggda. 
Viss komplettering inom befintlig tomtmark kan dock prövas. 

Framtida behov av en förskola inom Stareområdet ska beaktas vid 
utveckling inom området. Tjärndalen, med direkt närhet till stora 
naturområden, bör studeras som en möjlig lokalisering av förskola. 
Förutsättningar finns även inom de utbyggnadsområden för bostäder 
som redovisas i planen. I nuläget finns ingen förskola eller skola i områ-
det söder om centrum.

Väg 1030, Skärbygdsvägen sträcker sig  som en huvudväg genom 
området och utgör den gamla infartsvägen till Strömstad söderifrån. 
Kollektivtrafik trafikerar idag väg 1030 för trafik till och från centrala 
Strömstad med flera hållplatser inom området. Gång- och cykelväg föl-
jer längs vägen från centrala Strömstad fram till Daftö camping. 

Vid detaljplanering av småbåtshamn i Starekilen kommer trafikfrå-
gor att studeras såväl för land som för vatten. Framkomligheten, säker-
heten och attraktiviteten för fotgängare och cyklister ska särskilt beak-
tas. Pågående arbete med cykelplan hanterar frågan om en eventuell 
förlängning av gång- och cykelvägen söderut mot Båleröd.

Bålerödsvägen, som sträcker sig österut mot Skee från väg 1030, 
leder genom en dalgång med jordbruksmark och kantas delvis av lands-
bygdsbebyggelse med gårdar och friliggande bostadshus. På grund av 
skydd för sandödla och hasselsnok är möjligheterna att komplettera 
bebyggelsen längs Bålerödsvägen mycket begränsade. I de östra delarna, 
och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse kan komplettering med 
enstaka nya bostadshus vara möjlig att pröva.  

De östra delarna av området utgörs av huvudsakligen obebyggda 
naturområden med höga berg och sammanhängande skogsområden. 

Äldre träd som har höga naturvärden på 
Hällekind. 

Längs kusten söder om Strömstad är flera av 
kommunens turisanläggningar lokaliserade. 
Här finns också kommunens enda utvecklings-
område för för ny småbåtshamn.
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Användning av mark och vatten söder om centrum

Grönstruktur
Höga naturvärden och värden för närrekreation inom området 

innefattar främst: 
• Strandskydd och riksintresse för naturvård. Kuststräckan omfat-

tas av strandskydd. Stora delar av kustområdet omfattas även av 
riksintresse för naturvård enligt Miljöbalken 3 kap.

• Ädellövskog. Ekskogarna på Hällekind har höga naturvärden. 
• Sandödla och hasselsnok. Inom hela området söder om staden 

finns sammanhängande nätverk av livsmiljöer för sandödla 
och hasselsnok. Utbredningen av områden med höga natur-
värden utgår till stora delar från detta nätverk. Stora obebyggda 
områden i kombination med sandiga miljöer gör att samlade 
skyddsåtgärder som stärker och skyddar såväl sandödlan som 
hasselsnoken och deras livsmiljöer söder om centrum och öster 
om väg 1030 är lämpliga att genomföra. Sådana åtgärder kan få 
stor naturvårdsnytta och lyfta fram arten som en värdefull del 
av stadens och kommunens vision om en naturmiljö i världs-
klass. 

• Tjärndalens friluftsområde. Området har potential att utvecklas 
med en starkare koppling såväl ut mot kusten som norrut till 
Strömsvattnet, ridskolan och löparspåren via ekoparken. Med 
bl a motionsspår, cykelbanor och promenadstigar utgör områ-
det en viktig kärna för fritidsaktiviteter och friluftsliv. 

• Odlingslandskap. Det flikiga odlingslandskapet med kring-
liggande randskogar i området kring Båleröd, Luveröd, Lilla 
Åseröd och Engalseröd innefattar såväl höga naturvärden som 
brukningsvärd jordbruksmark.

Grönstrukturen (grönt) i förhållande till 
livsmiljöer för sandödla (rött) och dess nätverk 
(röd skraffering).

Grönstrukturen (grönt) i förhållande till livs-
miljöer för hasselsnok (rött) och dess nätverk 
(röd skraffering).

Den övergripande grönstrukturen (grönt) 0ch 
strandskydd (blå skraffering)

Cykling är en värdefull del av friluftslivet kring Strömstad. Vid Tjärndalen finns 
bland annat banor för mountainbike.
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Stare västra (11)
Området ansluter mot söder till befintligt bostadsområde i Stare. Det 
ansluter dessutom till det planlagda, men inte utbyggda bostadsom-
rådet (Hålkedalen 1:7) mot väster. För utbyggnad av Hålkedalen 1:7 
krävs en ny tillfartsväg, vilken också är en förutsättning för utbyggnad 
av Stare västra. Det innebär att ingen utbyggnad av detta område är 
aktuell innan redan planlagt område har byggts ut. Området omfat-
tar 10 hektar och bedöms kunna rymma 70-120 bostäder. Det består 
idag av ett höglänt, relativt flackt område som huvudsakligen utgörs av 
barrskog. Det innehåller idag ingen bebyggelse.

Riktlinjer för detaljplan
• Området ska bebyggas först när planområdet för Hålkedalen 1:7 

med ny tillfartsväg är utbyggt.
• Området bör bebyggas med villatomter med inslag av par- eller 

radhus.
• Gång- och cykelväg till befintligt bostadsområde med tillfart via 

Tjärndalsvägen ska säkerställas.
• Tillgången till Tjärndalens rekreationsområde ska vara god från 

bostadsområdet.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Stare östra (12)
Området avgränsas mot sydväst av en kraftledningsgata för en 40 kV 
elledning. Området omfattar 11 hektar och bedöms kunna rymma 80 
bostäder. Stare östra ska ses som en möjlig förlängning av Stare västra 
och ska byggas ut först efter att Stare västra har byggts ut. Området 
är höglänt. Det består delvis av tätare barrskog och delvis av glesare 
hällmarkstallskog. Ingen bebyggelse finns inom området idag.

Riktlinjer för detaljplan
• Området ska bebyggas först när Stare västra (11) är utbyggt.
• Området bör bebyggas med villatomter.
• Tillgången till Tjärndalens rekreationsområde ska vara god från 

bostadsområdet.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Lilla Åseröd (55)
En detaljplan har upprättats för Lilla Åseröd. Planen är på väg mot 
antagande. Planen möjliggör uppförandet av 100-130 bostäder i form 
av friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus. 

Stare västra.

Stare östra.

Lilla Åseröd.
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Hällekind (44)
Besöksanläggningen vid Hällekind omfattas av en gällande detaljplan 
för turismändamål. I områdets norra del finns en outnyttjad byggrätt 
för hotellverksamhet. Centralt i området ligger befintlig restaurang och 
byggnader för turistiskt boende. Strandområdet är allmänt tillgängligt 
som bad- och strövområde. Området har höga natur- och rekreations-
värden (se avsnitt Grönstruktur/Hällekind). Markägaren har genom ett 
skötselavtal åtagit sig att sköta stigar och naturmark på halvön i  enlig-
het med upprättad skötselplan. Genom ett exploateringsavtal säkerställs 
även aanläggande av en gångbrygga längs vattnet mellan Hällekind och 
Starekilens småbåtshamn.

Riktlinjer 
• Byggnation ska ske med stöd i gällande detaljplan och med hänsyn 

till värdefulla ekar. 
• Skötsel inom området ska ske i enlighet med upprättat sköteslavtal 

och skötselplan. Möjligheten att göra området till naturreservat ska 
utredas.

• Anläggande av gångbrygga mellan Hällekind och Starekilens små-
båtshamn ska genomföras i enlighet med upprättat exploaterings-
avtal..

• Eventuell utfyllnad av vattenområdet på insidan Hällekind för 
parkering ska utformas med hänsyn till rekreativa värden och till 
upplevelsevärdet längs kuststråket som helhet.

Lagunen camping och stugor (45)
Lagunens camping och stugor ligger på båda sidor om väg 1030 i
södra delen av Starekilen. Avgränsningen för redovisat utredningsom-
råde omfattar den del som nyttjas för camping, stugor och centralan-
läggning. Därutöver finns inom anläggningen badstränder och bryggor. 
Väster om väg 1030 finns detaljplan som stödjer nuvarande använd-
ning för camping och stugor. Öster om väg 1030 saknas detaljplan. 
Badplatsen ligger inom allmän plats i gällande detaljplan. Befintliga 
bryggor ligger inte på den plats som anges i gällande detaljplan. Ny 
kunskap om marina värden i Starekilen gör att bryggor bör lokaliseras 
på annan plats än enligt gällande detaljplan.

Riktlinjer 
• En ny detaljplan bör upprättas som omfattar hela den befintliga 

campingen 
• Detaljplan för småbåtshamn i Starekilen bör studera samtliga 

bryggor i vattenområdet. 
• Ny detaljplan för campingen ska genom planbestämmelser ge stöd 

för helårsnyttjande
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.
• Vid planläggning öster om vägen ska hänsyn tas till fornlämnings-

område.

Vy mot Starekilen över delar av Lagunens 
camping. 

Delar av besöksanläggningen och badstranden 
på Hällekind. 

Hällekind. Anläggningen (rött) och omgi-
vande naturområde (grön skraffering).

Lagunen camping och stugor.
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Daftö camping (46)
Avgränsningen av området för turismverksamhet på Daftö camping 
omfattar den del som nyttjas för camping, stugor, lekland och cen-
tralanläggning. Därutöver finns inom anläggningen badstränder och 
bryggor. I nordost finns en aktuell detaljplan som stödjer nuvarande 
användning. Badområdena ligger inom allmän plats i gällande detalj-
plan. 

Riktlinjer 
• En detaljplan bör upprättas för de delar som idag saknar detaljplan.
• En översyn bör göras av de delar där gällande detaljplan inte stäm-

mer överens med nuvarande eller önskad användning.
• En ny detaljplan ska stödja ett helårsutnyttjande för campingen 

samt garantera allmänhetens åtkomst och passage längs stränderna.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.
Daftö camping.

Daftö camping.
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Bjälveröds camping (47)
Bjälveröds camping är en mindre campinganläggning som idag saknar 
reglering i detaljplan. Campingområdet omfattas i sin helhet av strand-
skydd. 

Riktlinjer 
• Bjälveröds camping bör planläggas i enlighet med kommunens 

campingpolicy. 
• Vid planläggning ska campingens markanvändning och utbred-

ning utredas.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Starekilen (76)
För Starekilen redovisas ett utredningsområde med ytor på land 
och i vatten som ska prioriteras för utbyggnad av småbåtshamn. 
Området omfattar kuststräckan från Hällekind till Lagunens camping. 
Småbåtshamnen ska vara en långsiktig resurs för kommuninvånares 
behov av båtplats. På land redovisas ytor för parkering vid infarten mot 
Hällekind samt vid infarten mot Tjärndalen.

Riktlinjer för detaljplan
• Prövning av hamnen ska ske i detaljplan
• Hamnområdet ska utgöra en långsiktig resurs och en etappvis ut-

byggnad av hamnen ska därför eftersträvas
• Utredningar kring möjlig omfattning av båtbryggor och båttrafik, 

bland annat med utgångspunkt i marina värden och miljökvalitets-
normer för vatten, ska utföras så att de ger riktlinjer för Starekilens 
vattenområde som helhet.

• Allmänhetens möjligheter att röra sig till fots och med cykel längs 
kusten även genom hamnområdet ska säkerställas.

• Delar av gölen vid infarten till Hällekind bör prövas som område 
för parkering. En sådan utbyggnad förutsätter utfyllnad i vatten 
och därmed prövning med vattendom.

• Möjligheter till byggnation av förråd och liknande samt effektiva 
lösningar för angöring, som syftar att så långt som möjligt minska 
behovet av biltrafik till och från hamnområdet ska eftersträvas. 

• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok och sandödla 
ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Bjälveröds camping.

Starekilen

Starekilen med bostadsbebyggelsen i Stare i 
fonden.
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Skee

Skee är kommunens näst största tätort, belägen på cykelavstånd från 
Strömstad och i nära anslutning till väg E6 och Bohusbanan. Närheten 
mellan bostäder och skola, äldreboende, idrottsanläggning samt omgivande 
natur- och kulturlandskap är en kvalitet. 

Det finns en efterfrågan på fler bostäder och behov av ett växande Skee, 
vilket innebär att utbyggnadmöjligheter behöver lösas utan att småskalig-
hetens värden går förlorade. Dessutom finns ett flertal förutsättningar som 
styr och i viss mån begränsar möjligheterna för utvidgning; riksintresset för 
kulturmiljövård, bäckarna med sina höga naturvärden och risken för över-
svämning, barriäreffekten av väg E6 och järnvägen samt bevarandevärdet 
i den brukningsvärda jordbruksmarken och ekskogarna. 

De centrala delarna av samhället med huvuddelen av bostäderna och 
servicefunktionerna är samlat öster om E6:an och järnvägen. Samhället 
sprider dock ut sig i en glesare struktur med den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön kring kyrkan i nordost, förskolan i söder och verksamhetsområdet 
Bastekärr väster om E6:an. 

Skee ges i planen möjligheter att växa som ett fristående, och fortsatt 
småskaligt samhälle. En utveckling redovisas där de spridda delarna av 
samhället tillåts växa ihop. 

I de norra delarna ges förutsättningar att förlänga och komplettera 
befintliga bostadsområden och mot nordost att förlänga bebyggelse-
strukturen längs Grålösvägen i riktning mot kulturmiljön kring kyr-
kan. Mot söder redovisas flera utbyggnadsområden för bostäder. Dessa 
medverkar till en stärkt koppling mellan befintlig bebyggelse, stations-
området och den nya förskolan. Området Triangeln har här ett strate-
giskt läge som knutpunkt med potential att utvecklas både som allmänt 
tillgängligt grönområde och med ny bebyggelse. Sammanhängande 
stråk för närrekreation länkar samman naturområdena och kulturmil-
jöerna kring Skee med utemiljöer inne i samhället. Längs stråken finns 
möjlighet att utveckla platser för aktivitet och motion såväl som grön-
områden med dagvattenhantering och odlingslotter. 

Tillgång till service i form av en närbutik i centrala Skee är efter-
frågat. Förutsättningar för en sådan etablering, eventuellt i samlokali-
sering med annan verksamhet finns redan idag inom gällande detalj-
planer. Triangeln är ytterligare en möjlig lokalisering som redovisas i 
planen. 

Jordbrukslandskapet, ekskogarna och vattendragen utgör värden i 
landskapet kring Skee. Närhet till detta natur- och kulturlandskap, vil-
ket är en väsentlig del av livskvaliteten för boende i Skee, ska tas tillvara 
även när samhället utvidgas. Det större området med ekskog samman-
faller till stora delar med den värdefulla kulturmiljön kring kyrkan. 
Sammantaget har miljön därmed ett mycket högt bevarandevärde. 

Det öppna jordbrukslandskapet är en del av riksintresset för kul-
turmiljö som omfattar stora delar av Skee. Det stora, sammanhäng-
ande öppna landskapsrummet av jordbruksmark bevaras därför öppet. 
I den södra delen av Skee där väg 164 och förskolan tillsammans med Utvecklingsområden för bostäder i Skee.

Skola

Förskola

Skola och förskola i Skee. Utvecklingsområden 
för bostäder lokaliseras i anslutning till dessa.
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omgivande berg avgränsar landskapsrummet och den sammanhäng-
ande jordbruksmarken redovisar planen utbyggnadsområden för bostä-
der med stöd i strategin att få Skees olika delar att växa ihop. Även 
föreslagna utbyggnadsområden för verksamhet vid Bastekärr påverkar 
jordbruksmark. Denna lokalisering har stöd i ÖP och motiveras av 
det strategiska läget invid E6:an och Bohusbanan. Utifrån de studier 
som genomfördes i samband med ÖP-processen är Bastekärr den enda 
lokaliseringen i kommunen som helhet som är möjlig för etablering av 
industriverksamhet. 

När samhällets olika delar byggs ihop ökar behovet av att bygga ut  
och bygga samman cykelvägnätet. De delsträckor som är prioriterade, 
längs Hjältsgårdsvägen och Grålösvägen är markerade på kartan. Behov 
av utbyggnad i fler delsträckor har diskuterats, bland annat en fortsätt-
ning av GC-väg norrut längs Grålösvägen fram till Beatebergsvägen. 
Detta kommer att studeras i kommunens cykelplan.

Förskolan i Skee.

Skee kyrka med ekskogen i bakgrunden.
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Användning av mark och vatten i Skee

Grönstruktur
Höga naturvärden och värden för närrekreation inom området innefat-
tar främst: 

• Ekskogarna. Det större området med ekskog som breder ut sig 
längs bergssluttningarna kring kyrkan i den norra delen av Skee 
har höga naturvärden. Området är av Länsstyrelsen utpekat som 
en regional värdetrakt för skyddsvärda träd och av stort värde 
för grön infrastruktur. Detta område ska tillsammans med min-
dre ekskogar i södra Skee bevaras och vårdas som en del i den 
sammanhängande grönstrukturen som utöver de höga natur-
värdena är en tillgång som områden för närrekreation i direkt 
anslutning till befintliga och nya bostäder. Det större området 
med ekskog sammanfaller till stora delar med den värdefulla 
kulturmiljön kring kyrkan. Sammantaget har miljön därmed 
ett mycket högt bevarandevärde och en stark restriktivitet råder 
för nybyggnation.

• Vattendragen. Vattendragen genom Skee utgör värdefulla 
landskapelement som är en del av samhällets identitet och 
som med kringliggande markområden har höga naturvärden. 
Möjligheten att röra sig längs vattendragen är idag begränsad. 
Ett stråk för närrekreation längs vattedragen med anslutning 
till omgivande naturområden ger förutsättningar för utveckling 
av såväl promenadstigar genom det öppna jordbrukslandskapet 
som åtgärder för att begränsa riskerna för översvämning. 

• Jordbruksmarken. I det större, sammanhängande landskapsrum-
met bevaras jordbruksmarken öppen. Här ska ingen bebyggelse 
tillkomma. 

Ishallen Lionshov och idrottsplatsen är ett värdefullt 
område för aktivitet och rekreation. Det ligger direkt i 
anslutning till bebyyelsen i Skee. 

Vindskydden vid den gamla kolmilan i Skee 
är ett vanligt utflyktsmål för skolan och 
förskolan och ingår i den sammanhängande 
grönstrukturen kring samhället..

Den övergripande grönstrukturen.

Vattendragen i och kring Skee.
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Område med kultur- och naturvärden
Den värdefulla kulturmiljön i Skee omfattas av riksintresse för kul-
turmiljövård. De låglänta landskapsrummen är rika på fornlämningar 
och utgör miljöer som har höga kulturhistoriska värden. De storskaliga 
landskapsrummen med sammanhängande jordbruksmark ska bevaras 
öppna och obebyggda. De är en värdefull del av Skees identitet och 
historia. De kulturhistoriska värdena omfattar även Skee kyrka och 
jordbruksbebyggelsen som tillsammans med fornlämningarna är ut-
tryck för ett långt, kontinuerligt landskapsutnyttjande. Stora delar av 
kulturmiljön består av ekskog, som ur ett lokalt såväl som ett regionalt 
perspektiv har höga naturvärden. De höga naturvärdena förstärker be-
varandevärdet av miljön som helhet. 

Inom området råder därför en stark restriktivitet mot ny bebyggelse 
som endast kan prövas som komplettering i anslutning till befintlig 
huvudbyggnad och inom hävdad tomt.

Riskområde för skred
Intill Vättlandsån, både öster och väster om järnvägen, finns mark-
områden med stabilitetsproblem. Detta ska beaktas vid prövning av 
ny bebyggelse. Riskområde för skred sammanfaller till stor del med 
riskområde för översvämning.
Riktlinjer
• Vid all prövning av ny bebyggelse inom området ska riskerna för 

såväl skred som översvämning hanteras.

Skee kyrka ligger inom området med värdefull 
natur- och kulturmiljö. 

Det fornlämningsrika jordbrukslandskapet är 
en del av natur- och kulturmiljön.

Område med natur- och kulturvärden.

Riskområde för skred enligt översiktlig stabili-
tetskartering (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 2018).
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Triangeln (32)
Med sitt centrala läge mellan norra och södra delarna av samhället och 
närheten till såväl E6:an som järnvägsstationen har Triangeln ett strate-
giskt läge i Skee. Med en utveckling av området i form av såväl byggd 
miljö som utemiljö kan Triangeln få en viktig funktion som knutpunkt 
och mötesplats i Skee.

Området utgörs idag av låglänt öppen jordbruksmark som är avsku-
ren från det större sammanhanget av kringgärdande vägar. Det påver-
kas av översvämning vid höga vattennivåer i närliggande vattendrag och 
geotekniken är otillfredsställande. De västra, och lägst belägna delarna 
av området är därmed värdefulla att utveckla för dagvattenhantering 
och buffert vid höga vattenstånd i kombination med visuellt skydd 
och bullerskydd från E6:an. Delar av jordbruksmarken kan nyttjas för 
exempelvis odlingslotter i nära anslutning till såväl skola som förskola.  
Sammantaget bör den del av området som inte lämpar sig för bebyg-
gelse utvecklas på ett sätt som stärker dess värden för närrekreation. I 
den östra, och mer höglänta delen av Triangeln redovisas ett område 
för utveckling av bostäder i kombination med verksamheter. Här finns 
därmed förutsättningar för servicefunktioner eller andra verksamheter 
i bottenplan och bostäder i övre plan.

Området är  sammanlagt ca 2,8 hektar.

Riktlinjer för detaljplan
• Det centrala läget i Skee innebär att den mest höglänta delen av 

området kan prövas för bebyggelse i flera våningar med verksam-
heter i bottenplan och med bostäder på övre våningsplan. Bostäder 
bör med hänsyn till risken för bullerstörningar och översvämnings-
risk inte tillåtas på bottenplanet. Vid prövning av högre bebyggelse 
ska påverkan på landskapsbilden utredas.

• Vid prövning av bostäder ska hänsyn både tas till buller från den 
närliggande väg 164 och eventuell risk för störningar från verksam-
heter inom planområdet. 

• De geotekniska förhållandena gör att pålning sannolikt krävs. 
Detta ska studeras i kommande detaljplaneprocess

• Dagvattenhantering är en viktig fråga för ett kommande detalj-
planearbete och utrymme ska avsättas för detta i de västra delarna 
av Triangeln. Funktionen dagvattenhantering bör kombineras med 
visuellt skydd och bullerskydd mot E6:an. 

Triangeln

Triangeln med utvecklingsområde för bostä-
der och verksamheter (rött) samt område för 
närrekreation med med utveckling av odling 
(grön kontur) och hantering av dagvatten 
(grön skraffering).
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• Delar av jordbruksamrken bör nyttjas som odlingslotter eller lik-
nande. 

• Servicefunktion för någon form av livsmedelsförsäljning i kombi-
nation med andra verksamheter bör studeras i kommande detalj-
planeprocess.

• Den del av Triangeln som inte bebyggs bör utformas för att ut-
veckla kvaliteter för närrekreation.

• Skötsel av utemiljöerna inom området behöver säkerställas lång-
siktigt. 

Förlängning av Trollemyrsvägen i norr (19)
Området utgör förlängning av Trollemyrsvägen. Det omfattar den 
del som ligger i ungefär samma nivå som befintlig bebyggelse i söder. 
Längre norrut vidtar en djup bäckravin i norrsluttning som bör lämnas 
utan bebyggelse. Området omfattar ca 1,8 hektar
och kan inrymma ca 15 bostäder.

Riktlinjer för detaljplan
• Ny bebyggelse ska byggas med samma höjd som befintlig bebyg-

gelse för att uppfattas som ett enhetligt område. 
• Området bör utformas på ett sätt som gör att alla gator avslutas 

som allmänt tillgängliga passager ut i naturmark, i likhet med be-
fintlig bebyggelse längs Trollemyrsvägen.

Trollemyrsvägen södra (28)
I den södra delen av Trollemyrsvägen finns ett litet område (ca 0,2 
hektar) som kan nås direkt från befintlig gata. Ytan ger plats för två vil-
latomter. Alternativt  kan ytan nyttjas för flerbostadshus i två våningar 
då marken ligger betydligt lägre än bostadstomterna i norr. 

Riktlinjer för detaljplan 
• Bostäder i form av friliggande enbostadshus alternativt mindre 

flerbostadshus i två våningar kan prövas.
• Tomtmark i söder ska avgränsas så att den inte påverkar framtida 

uppfart till område 47.  
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, se 

generella rekommendationer/artskydd.

Trollemyrsvägen norr.

Trollemyrsvägen söder.
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Björkvägen (29)
I anslutning till befintlig bebyggelse mellan Björkvägen och 

Beatebergsvägen finns ett område som är möjligt att förtäta med 
bostadshus. Området är idag planlagt som grönyta i detaljplan från 
1963. 

En förtätning inom området bedöms som möjlig att genomföra med 
fortsatt god tillgång till kvalitativa utemiljöer och närrekreationsområ-
den för såväl befintlig som tillkommande bostadsbebyggelse. Området 
avgränsas så att befintlig bollplan i väster kan behållas. Åtkomst till 
närrekreationsområden mot väster och öster bör säkras genom passager 
mellan nya och befintliga bostadstomter. 

Ytan är ca 0,8 hektar och bedöms kunna rymma 6-15 bostäder. Det 
högre talet förutsätter att större delen av området bebyggs med radhus.  

Riktlinjer för detaljplan  
• Trädridån mot Trollemyrsvägen ska sparas och fylla funktionen 

som visuellt avgränsande grönområde och spridningskorridor för 
djur och växter.

• Med hänsyn till terrängens lutning bör den östra delen av området 
främst prövas för radhus.

• Passager för åtkomst till närrekreationsområden väster och öster 
om området ska säkerställas.

• Skötsel av utemiljöerna inom området behöver säkerställas lång-
siktigt. 

Vattentornsberget (7)
Vattentornsberget som helhet är värdefullt som närrekreationsområde 
med sitt lättillgängliga läge i direkt anslutning till centrala Skee. Det  
nyttjas flitigt av Skeeborna. De södra delarna av Vattentornsberget 
har med sitt centrala och sydvända läge samt direkta åtkomst till det 
vidsträckta närrekreationsområdetinnebär goda förutsättningar för 
utvidgning av samhället med fler bostäder. Planen redovisar ett ca 
3,3 hektar stort utvecklingsområde för bostäder. Området utgörs av 
ett sluttningsområde med skog som domineras av barrskog. Det ingår 
dock som en del i den regionala värdetrakten för ekskogen som har sin 
värdekärna i området kring kyrkan. 

Riktlinjer för detaljplan
• Området bedöms kunna rymma 25-40 bostäder. Den sydligaste 

och brantaste delen av sluttningen bör nyttjas för souterräng- eller 
terrasshus. Stora markuppfyllnader ska undvikas. Övriga delar kan 
nyttjas för vanliga villatomter.

• Tillfartsväg och huvudgata genom området ska lokaliseras och ut-
formas så att behovet av fyllningar och slänter minimeras. Tillfart 
ska ske från Trollemyrsvägen längs områdets västra sida.

• Lämplig avgränsning av bebyggelseområdet mot natur- och rekrea-
tionsområdet norrut ska prövas tidigt i kommande planprocess. 
Värdetrakten för ek ska beaktas och eventuell negativ påverkan 
undvikas/begränsas.

Björkvägen

Vattentornsberget
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• Gator och passager mellan tomter inom området ska lokaliseras på 
ett sätt som underlättar allmänheten åtkomst till närrekreations-
områdena på Vattentornsberget.

Öster om väg 985 (20)
Området är beläget intill väg 985 och består av en flack platå i syd-
västsluttning mot det öppna jordbrukslandskapet. Läget i utkanten av 
Skee samhälle gör det lämpligt för utveckling av villatomter. Delar av 
området omfattas av riksintresset för kulturmiljö. Området omfattar ca 
2 hektar och kan inrymma ca 15-20 bostäder.

Platån har under senare år avverkats, vilket innebär att det idag är 
öppet med uppväxande sly, enstaka högre träd och mindre höjdpartier 
där berget går i dagen. I anslutning till området, längs bergsfoten mot 
öster och söder finns fem avstyckade tomter varav två är bebyggda.

Riktlinjer för detaljplan
• Ny bebyggelse ska utformas med stora tomter och med mindre 

grupper av hus snarare än villagator.
• Områden med naturmark bör avgränsa bebyggelsegrupperna från 

varandra.
• Bebyggelsen ska i omfattning, struktur och utformning ta hänsyn 

till läget i anslutning till den värdefulla kulturmiljön kring kyrkan 
och det öppna jordbrukslandskapet. Nytillkommande bebyggelse 
ska knyta an till dessa miljöer.

• Bullerpåverkan och säkerhetsaspekter kopplat till trafik längs väg 
985 ska vid planläggning hanteras på ett sätt som gör området 
lugnt och tryggt.

• Gång- och cykelförbindelse längs väg 985 ska byggas ut tillsam-
mans med området för en säker passage till Beatebergsvägen. 

Norra området vid Skee förskola (21)
Området intill den nya förskolan i södra Skee bedöms få ett centralt 
läge i framtiden när fokus på utbyggnad av bostäder sker i denna södra 
del. Byggnation av bostäder kring förskolan är ett sätt att binda sam-
man detta område med centrala Skee. Läget motiverar en tätare bo-
stadsbebyggelse. 

Området omfattar ca 4,5 hektar och kan inrymma ca 30-50 bostä-
der. Det är beläget i en dalgång som idag utgörs av öppen jordbruks-
mark invid väg 164. De östra delarna av området ligger inom riks-
intresseområdet för kulturmiljövård. Vägen bryter dock den naturliga 
kopplingen i landskapsrummet till såväl riksintresseområdet som till 
de kulturhistoriska värden som ligger till grund för riksintresset. Vägen 
bryter också kopplingen till det sammanhängande, funktionella områ-
det med jordbruksmark. 

Dalgången, som omges av skogsbeklädda bergspartier avgrän-
sar landskapsrummet ytterligare. Bedömningen är därmed att ny 
bebyggelse kan tillkomma i dalgången utan att riksintresset skadas. 
Bebyggelsen bör i dalgången hållas låg, så att kringliggande berg för-
ankrar bebyggelsen i landskapet och så att bebyggelsen inte konkurrerar 
med bergen som storskaliga landskapselement. Bedömningen är också 
att jordbruksmarken i dalgången genom vägens avskärmande effekt 

Område för bostäder öster om väg 985.

Norra området vid Skee förskola.
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tillsammans med byggnation av den nya förskolan har förlorat sitt 
värde som en del av den sammanhängande jordbruksmarken. Däremot 
kan den nyttjas som ett tillskott i boendemiljön och inte minst för för-
skolan genom t ex småskalig odling.

Riktlinjer för detaljplan
• Bebyggelsen ska utformas som villor, parhus eller radhus i 1-2 vå-

ningar 
• Bebyggelsestrukturen ska lämna utrymme för passage genom om-

rådet till bergen öster och söder om området samt mot Triangeln 
väster om området. Passagernas funktion som spridningslänkar för 
djur och växter ska säkerställas.

• Gemensamma grönytor i området skulle också vara ett tillskott 
både för boende och för förskolan och kan bl a nyttja de goda 
förutsättningarna för odling på tidigare jordbruksmark.

• Bullerpåverkan och säkerhetsaspekter kopplat till trafik längs väg 
985 ska vid planläggning hanteras på ett sätt som gör området 
lugnt och tryggt.

• Området behöver planeras med hänsyn till anslutande område i 
söder och området på berget mot öster.

• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, se 
generella rekommendationer/artskydd.

Södra området vid Skee förskola (23)
Föreslaget område för bostäder längst i söder är det område som ligger 
längst ifrån övrig bebyggelse i Skee. Detta motiverar en mer lantlig 
bebyggelsestruktur med större tomter, småskalig djurhållning, odlings-
möjlighet mm. Området omfattas i sin helhet av riksintresse för kul-
turmiljövård. Bebyggelse bedöms dock kunna tillkomma utan skada på 
riksintresset. Området utgörs idag av jordbruksmark. I anspråkstagan-
det av jordbruksmarken för bostadsbebyggelse bedöms i detta område 
som rimlig (läs vidare under område 21).

De delar som föreslås för bebyggelse består av planterad granskog 
och ett parti med igenslyande lövskog. I randzonen utanför utveck-
lingsområdet finns fina bergsbranter med stor andel ädellövskog. 
Tillfart kan ske från området i norr (21) eller från enskild väg väster om 
området. Området omfattar ca 2 hektar och bedöms kunna inrymma 
ca 10-15 bostäder.

Riktlinjer för detaljplan
• Ny bebyggelse ska utformas med stora tomter och med mindre 

grupper av hus snarare än villagator.
• Förutsättningarna för odling, småskalig djurhållning och utrym-

meskrävande fritidsintressen ska studeras i kommande planprocess.
• Bebyggelsen ska utföras i 1-2 våningar.
• Bebyggelsestrukturen ska lämna utrymme för passage genom om-

rådet till bergen öster och väster om området. Varje bostad ska 
ha direkt åtkomst till omgivande naturmark. Passagernas funktion 
som spridningslänkar för djur och växter ska säkerställas.

• Bullerpåverkan från trafik längs väg E6 ska vid planläggning han-
teras på ett sätt som gör området lugnt. Anläggning av en skogs-

Södra området vid Skee förskola.
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dunge med bullervall söder om området kan vara lämpligt för att 
avskärma området både visuellt och ljudmässigt från E6:an.

• Området behöver planeras med hänsyn till anslutande område i 
norr och området på berget mot nordost.

• Hänsyn ska tas till fornlämningar.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, se 

generella rekommendationer/artskydd.

Berget sydost om förskolan (22)
På berget intill väg 164 finns ett område som är lämpligt för villabebyg-
gelse. Området kan angöras från väg 164. Det omfattar ca 6 hektar och 
kan inrymma ca 40-50 bostäder.

Berget är i de norra delarna kuperat med uppstickande höjdpartier. 
Den södra delen är flackare. Här har skogen avverkats under senare år. 
Mot väster sluttar berget brant ner mot dalgången, medan den östra 
sluttningen är betydligt flackare och delvis utgörs av öppen mark ner 
mot väg 164. Området ligger i sin helhet inom riksintresseområdet för 
kulturmiljövård. Vägen bryter dock den naturliga kopplingen i land-
skapsrummet till riksintresseområdet och till de kulturhistoriska vär-
den som ligger till grund för riksintresset. Tillkommande bebyggelse 
bör dock ta stöd i berget och nyttja topografi och vegetation för att 
förankra bebyggelsen i landskapet.

Riktlinjer för detaljplan
• Villabebyggelse bedöms som lämpligt i området.
• Bebyggelsen bör hållas låg, 1-2 våningar 
• Naturmark med högre trädvegetation samt bergsplatåer bör sparas 

som fond till bebyggelsen för att begränsa dess visuella påverkan 
mot kulturlandskapet. 

• Bebyggelsestrukturen ska lämna utrymme för passage genom om-
rådet till omgivande naturmark. Passagernas funktion som sprid-
ningslänkar för djur och växter ska säkerställas.

• Området behöver planeras med hänsyn till anslutande områden i 
väster och sydväst.

• Utbyggnad av gång- och cykelförbindelse längs väg 164 ska byggas 
ut tillsammans med området för en säker passage till område 21 
och vidare. 

• Hänsyn ska tas till fornlämningar.
• Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas, se 

generella rekommendationer/artskydd.

Verksamhetsområde längs Grålösvägen (34)
Längs östta sidan av Grålösvägen finns i centrala Skee ett befintligt 
verksamhetsområde. Området regleras i detaljplan och innehåller för-
utsätningar för en utbyggnad av verksamheter norrut. I denna FÖP 
görs en avgränsning av verksamhetsområdet som begränsar området 
något mot norr i förhållande till gällande detaljplan med hänsyn till 
natur- och närrekreationsvärden.

Berget sydost om förskolan.

Verksamhetsområde längs Grålösvägen.
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Område längs Norra och södra Bastekärr (30, 33 och 31)
Ett område för verksamheter är föreslaget i norra Bastekärr (30). 
Området som omfattar ca 18 hektar och utgörs idag av jordbruksmark. 
Området är utpekat i ÖP som den enda utvecklingsresursen för in-
dustriell verksamhet i kommunen som helhet. I samband med ÖP-
processen studerades områden kring samtliga mot längs E6:an utifrån 
trafik- och logistikförutsättningar, landskapsbild, byggbarhet, påverkan 
på jordbruksmark tillgång till vatten- och avlopp samt ett antal övriga 
påverkansaspekter. Bastekärr bedömdes i denna process som den enda 
rimliga markresursen att utreda vidare. Läget invid E6, vilket innebär 
god tillgänglighet och ett redan bullerpåverkat område är motiv för 
lokaliseringen samt att det är beläget i anslutning till planlagt område 
för verksamhetstomter i Bastekärr (31). 

Söder om befintligt verksamhetsområde finns ett område (33) som 
vid behov kan utgöra en förlängning av detta. Området omfattar ca 2 
hektar och är väl avgränsat av kringliggande terräng. Det ligger inom 
del som är prioriterad för utbyggnad av vindkraft. 

Det befintliga verksamhetsområdet är idag inte utbyggt, så för när-
varande finns inget behov av mer industrimark i Skee. 

Riktlinjer för detaljplan
• Utredningsområdena (30 och 33) ska ses som framtida resurser 

och tas i anspråk först när planlagt verksamhetsområde är utbyggt. 
• Lokalisering av närmaste vindkraftverk ska vara klarlagd innan 

eventuell detaljplan för område 31 kan påbörjas.
• Hänsyn ska vid planläggning tas till risken för höga vattenstånd.
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 

ska beaktas (30), se generella rekommendationer/artskydd.
• Hänsyn ska vid planläggning tas till fornlämningar (30).

Brovallen (38)
Området är ca 4,7 hektar och ligger nära avfart för E6 och intill en 
befintlig verksamhet. Området är lämpligt för verksamhet som behö-
ver god vägåtkomst, men inte alstrar mycket trafik. Detaljhandel är  
därmed inte aktuellt. Tidigare utredningar har visat på risk för fram-
tida översvämningar i detta område. Kunskapsläget är dock för dåligt. 
Ytterligare utredningar krävs för att avgöra om Brovallen kan nyttjas 
för verksamheter eller inte. Om osäkerhet råder kan även prövas att 
anpassa tillåten verksamhet till sådant som tål enstaka översvämningar 
såsom 100-årsregn.

Riktlinjer för detaljplan
• Nordöstra delen ligger på mark som kan ha skredrisk mot 

Vättlandsån. Geoteknisk utredning krävs som utgår från underlag 
från MSB.

• Ny dagvattenutredning krävs som visar maximala framtida vatten-
nivåer vid 100-årsregn

• Beroende på utfallet av ovanstående utredningar kan det krävas 
bestämmelser i detaljplanen angående användning, markhöjd, 
grundläggning och högsta tillåtna markbelastning  

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 
ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Verksamhetsområden i Bastkärr. 
Skrafferat område (31) är planlagt, men 
inte fullt utbyggt. 

Brovallen

30

31

33
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Entréplats/stationsområdet 85
Området kring stationen är en strategisk plats för kommunikation i 
Skee. Det har förutsättningar att utvecklas som entréplats med funk-
tioner som främjar tillgängligheten till kollektivtrafik. Utöver pendel-
parkering och cykelparkering kan entréplatsen innehålla information 
om Skee med dess omgivningar och fungera som utgångspunkt för 
angränsande vandringsleder och rekreationsstråk. Det är viktigt att en-
tréplatsen utformas som en attraktiv och trygg plats att vistas på.

Riktlinjer för detaljplan
• Områdets funktion som knutpunkt för kollektivtrafik ska priori-

teras .
• Områdets funktion som pendelparkering för såväl bil som cykel 

ska nyttjas effektivt. 
• Parkeringsytan ska så långt det är möjligt kompletteras med grön-

ska i syfte att rena dagvatten från parkeringsytorna, ge skugga, 
förbättra luftkvaliteten samt öka förutsättningarna för pollinering.

• Platserna ska utformas för att fungera som en attraktiv och trygg 
entréer till Skee.

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla ska beaktas.

Stationsområde och entréplats.



82 FÖP Strömstad-Skee

Planförslag



83Utställningshandling 

Planförslag

Seläter och Kebal

Området längs kusten norr om staden har sedan länge varit bebyggt med 
fokus på fritid och besöksnäring. Här finns Seläters camping, spahotell, 
flera fritidshusområden, badplatser, småbåtshamnar och golfbana. 

Kebal utgörs till stor del av bebyggelse som ursprungligen tillkommit 
som fritidshusområden, men som successivt har omvandlats till områden 
för helårsboende medan Seläter omfattar ett större bostadsområde med vil-
lor för helårsboende som sträcker sig från kusten vid hamnen österut längs 
väg 1035 och norrut. 

Vid Kebalviken, i nära anslutning till stadskärnan, finns spahotell, 
småbåtshamn och bostäder. Bostäderna utgörs av en blandning av flerbo-
stadshus, radhus och villor uppbyggda kring en kvartersstruktur där vatt-
net delvis leds in i området i form av kanaler. Här är andelen delårsbo-
ende hög. Kommunens viljeinriktning är att öka andelen helårsboende i 
Kebalviken liksom i området som helhet. Förutsättningarna för en sådan 
utveckling ökar väsentligt med den planerade bron över Bojarkilen från 
Canningområdet. Utöver bron som förbättring av kommunikationen är 
det önskvärt att genom kompletteringar med bostadsbebyggelse tydligare 
bygga samman Kebal med stadskärnan. Utbyggnad av Canning kan bidra 
till en sådan utveckling 

Förutsättningar finns för utveckling av Seläters camping med 
fokus på ett ökat helårsnyttjande i likhet med övriga campingar.  En 
detaljplaneprocess pågår för campingen. Förutsättningar finns i områ-
det även för utbyggnad av nya bostadsområden. Ett centralt beläget 
bostadsområde möjliggörs genom att golfbanan struktureras om och 
den relativt lättbyggda marken kan nyttjas till tomter för enbostadshus. 
I övrigt redovisar planen utbyggnadsområden för bostäder i norra delen 
av Seläter och längs väg 1035, i anslutning till Mällby förskola.

Den befintliga bebyggelsens ursprung i fritidshusområden i Kebal 
har gett upphov till en struktur där varje bebyggelseområde omges av 
storskaliga naturområden, som till stor del utgörs av höglänt hällmark 
med vidsträckta utblickar. Dessa områden har höga närrekreationsvär-
den såväl som höga naturvärden. Även kusten har ett stort värde för 
såväl närrekreation som för områdets identitet.

Alla utbyggnadsområden inom Kebal och Seläter innebär komplet-
teringar och utvidgningar av befintliga bebyggelsestrukturer. Därmed 
kan befintlig trafikstruktur för såväl bil som gång och cykel nyttjas. 
Med den planerade bron över Bojarkilen kortas avståndet mellan cen-
trala Strömstad och Kebal/Seläter samt Nötholmen och hela kustom-
rådet norr om staden. 

Seläter hamn är en småskalig hamn miljö 
med kringliggande bebyggelse. 

Seläter badplats är välbesökt under sommar-
månaderna. 

Kebalviken sett från stan.

Seglarbyn
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Användning av mark och vatten i Seläter och Kebal

Grönstruktur
Höga naturvärden och värden för närrekreation inom området innefat-
tar främst: 
• Hällmark och hasselsnok. Den vidsträckta, höglänta hällmarken, 

såväl inom som utanför planlagda områden, har höga värden för 
närrekreation för boende och besökare. Hällmarken utgör även det 
största habitatnätverket för hasselsnok. Området omfattar därmed 
höga naturvärden och ingår i det område av samlade skyddsåtgärder 
för hasselsnok och sandödla som föreslås i FÖP. För hällmarkerna 
inom Kebal handlar det främst om en extensiv skötsel för att bevara 
hällmarkernas karaktär. De höga natur- och närrekreationsvärdena 
motiverar att strukturen bevaras och de obebyggda naturområdena 
bibehålls som en del av den kvalitativa boendemiljön liksom en 
värdefull del av den gröna infrastrukturen. 

• Kusten. Kustområdet är i sin helhet av värde för närrekreation. 
Kustleden, som sträcker sig mellan Nötholmen och Seläter, utgör 
därmed ett viktigt vandringsstråk som gör kusten tillgänglig, både 
lokalt för boende och besökare och som en del av friluftslivet i 
kommunen som helhet. Nötholmen, som skyddas som naturre-
servat, är en av värdekärnorna i stråket längs Strömstads kust och 
utgör ett mycket värdefullt stadsnära rekreationsområde. Det nytt-
jas bland annat i pedagogiskt syfte som ett besöksmål för skolorna 
i staden. Delar av kuststräckan omfattas även av strandskydd och 
har höga naturvärden såväl i vattnet som på land. 

Inom områden med höga natur- och eller närrekreationsvärden ska 
ingen ny bebyggelse medges annat än som komplettering inom ian-
språktagen tomtmark. Åtgärder och skötsel som främjar värdena och 
säkerställer länkarna mellan dem ska eftersträvas som en del i att stärka 
den gröna infrastrukturen. Bild från Kustleden. 

Den karaktäristiska hällmarkstallskogen.

Sammanhängande grönstruktur.
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Området invid golfbanan (3)
Inom en del av Strömstads golfbana finns möjligheter att göra juste-
ringar (flytt av drivingrange) som möjliggör byggnation av bostäder. 

Området är öppet och låglänt med omgivande mindre, skogsbe-
klädda bergspartier där randzonen och sluttningarna till viss del utgörs 
av lövskog med inslag av ek. Det är ett av få stadsnära områden där vil-
latomter kan tas fram på en relativt lättbyggd yta. 

Området omfattar ca 4,5 hektar och bedöms rymma ca 35-50 
bostäder. 

Riktlinjer för detaljplan
• Området bör nyttjas för villatomter
• Bergspartierna ska inte bebyggas
• Randskogar med ädellövträd ska bevaras obebyggda
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Område längs vägen mot Seläter (4)
Området utgörs av en skogsbeklädd bergknalle mot väster och i övrigt 
av ett långsmalt, låglänt område med öppen mark mellan ett högre 
bergsparti och vägen mot Seläter. Direkt öster om området ligger 
Mällby förskola. På berget i den västra delen finns goda förutsättningar 
för byggnation av bostäder. Den låglänta, östra delen av området är 
delvis sank och uppfyllnad krävs för att bostadsbyggnation ska vara 
möjlig. Komplettering av bostäder inom den östra delen länkar dock 
samman den västra delen av området med förskolan och befintlig be-
byggelse i riktning mot centrala staden.

Området ligger längs det stråk av låglänt mark norr om staden som 
innehåller värdefulla områden för dagvattenhantering. Stråket är vik-
tigt för det övergripande system av rening och fördröjning av dagvatten, 
som behöver säkras och utvecklas för att ge möjlighet till utbyggnad av 
staden norrut. Ett nyttjande av hela området mellan förskolan och ber-
get i sydväst innebär förutsättningar att fördela ytan för såväl bostads-
bebyggelse som dagvattenhantering. En utformning av området invid 
förskolan som kombinerar dagvattenhantering med odlingslotter kan 
innebära ett kvalitativt tillskott till miljön för såväl förskolan som den 
boende. Området omfattar ca 2,4 hektar och bedöms rymma ca 30-50 
bostäder. 

Riktlinjer för detaljplan
• Byggnation av området bedöms endast vara lämplig och ekono-

miskt rimlig om uppfyllnad kan ske med överskottsmassor från 
annat byggprojekt, såsom Canning. 

• Den norra delen av området ska nyttjas för dagvattenhantering. 
Vid planläggning ska bebyggelseområde och område för dag-
vattenhantering hanteras som en helhet.

• Möjligheten att kombinera dagvattenhantering med kolonilotter/
odlingslotter bör beaktas.

Område invid golfbanan.

Område längs vägen mot Seläster.
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• Bebyggelse på den låglänta delen av området bör begränsas till 2 
våningar.

• Närheten till vägen mot Seläter behöver hanteras i kommande 
planprocess för att säkerställa att en god boendemiljö kan erhållas 
med hänsyn till buller och trafiksäkerhet.

• Ljusförhållandena för boendemiljön ska studeras i kommande 
planprocess. 

• Spridningslänkar till kringliggande naturmark ska säkerställas.
• Skötsel av naturmarken inom områden behöver säkerställas lång-

siktigt.
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

Norra Källviksdalen (1)
I direkt anslutning till det område i Källviksdalen som är planlagt för 
bostäder och där utbyggnad pågår, bedöms komplettering med ytterli-
gare bostäder inom ett mindre område som möjlig. Området är beläget 
öster om planlagt område och utgör en del av den tidigare skogsbe-
klädda sydsluttning som har avverkats. 

Området omfattar ca 2 hektar och bedöms kunna rymma 15-20 
tomter för friliggande villor.

Riktlinjer för detaljplan:
• Området bör i karaktär och skala ansluta till befintligt och planlagt 

bostadsområde i väster och därmed planläggas för villabebyggelse 
i 1-2 våningar.

• Tillkommande villagator ska ha en förlängning i form av passager 
ut mot omgivande naturmark för att göra den allmänt tillgänglig 
för närrekreation. Passagernas funktion som spridningslänkar för 
växter och djur ska beaktas.

• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 
ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.

• Hänsyn ska tas till fornlämningen i form av en boplats i områdets 
sydöstra hörn

Körnebacksvägen (25)
Området öster om Körnebacksvägen, nordost om befintlig bostadsbe-
byggelse i Seläter, utgörs av ett skogsområde som dels innefattar en 
nord-sydlig höjdrygg och dels en svag norrsluttning. Det bedöms vara 
lämpligt för byggnation av bostäder genom en förlängning av befintlig 
bostadsgata. Vi byggnation längs höjdryggen bör den yttersta delen 
lämnas obebyggd och allmänt tillgänglig då denna har höga värden för 
närrekreation och utgör en exponerad plats i landskpet.  
I omgivningarna finns stigar och området har därmed ett värde för 
närrekreation för de boende i Seläter. Vid planläggning behöver stigar 
och passager säkerställas på på ett sätt som upprätthåller eller utvecklar 
värdena för närrekreation. 

Området är ca 3,5 hektar och bedöms rymma ca 25 villatomter.

Norra Källviksdalen.

Körnebacksvägen
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Riktlinjer för detaljplan:
• Lämplig avgränsning mellan bostadsbebyggelse och omgivande 

natur- och rekreationsområden ska studeras i ett tidigt skede av 
planprocessen.

• Tomter som kräver stora markarbeten ska undvikas
• Stigar och passager som upprätthåller eller utvecklar omgivningens 

värde för närrekreation ska säkerställas.

Mällbygård (54)
För beskrivning av område 54 se delområde Mällby och Bojardalen. 

Seläter camping (40)
För Seläter camping pågår ett detaljplanearbete som syftar till att utöka 
campingen med fler boendealternativ, enheter och funktioner.

Riktlinjer
• En ny detaljplan ska stödja ett helårsutnyttjande för campingen 
• Vid utveckling av campingen ska påverkan på de grova, värdefulla 

ekar och lindar som finns i anslutning till campingen undvikas.
• Livsmiljöer och spridningssamband för sandödla och hasselsnok 

ska beaktas, se generella rekommendationer/artskydd.
• Hänsyn ska tas till fornlämningar inom området.

Spahotellet Kebal (41) 
Den befintliga spaanläggningen regleras i gällande detaljplan. 
Kommunen stödjer fortsatt inriktning mot turistisk verksamhet.

Seläter camping. 

Seläter campnig.

Spahotellet Kebal.
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INTRESSEN OCH ANSPRÅK

Befolkning och bostäder
Befolkningen inom planområdet uppgår till ca 9000 invånare. Av dessa 
bor ca 7000 personer i Strömstad tätort och ca 800 personer i Skee. 
Det bor fler invånare norr om tätorten, ca 1000 personer, än söder om 
tätorten, ca 450 personer.

Andel helårsboende inom området är ca 85 %. Störst andel delårs-
boende finns i Kebalområdet och på öarna. Dessa fastigheter ägs till 
stor del av norska medborgare.

Området har en positiv befolkningsutveckling. Enligt antagen bud-
get för kommunen 2019 är kommunens mål att till år 2030 bli 15 000 
invånare. Detta att jämföra med dagens ca 13 200. Enligt SCBs befolk-
ningsprognos beräknas invånarantalet i Strömstad öka med omkring 
2400 invånare fram till år 2025 och med drygt 3100 invånare fram till 
2030. Om hushållsstorlekarna är konstanta (i snitt 2,3 personer/hus-
håll) utökas Strömstad med drygt 1000 nya hushåll fram till år 2025 
och med drygt 1300 till 2030. Merparten av planerad bebyggelse är 
därmed tänkt att tillkomma i anslutning till Strömstad tätort och Skee. 
I de fördjupade översiktsplaner som finns för övriga kommunen plane-
ras för ca ny 600 nya bostäder. Det finns enligt kommunens bostads-
försörjningsplan 400 bostäder i outnyttjade byggrätter inom gällande 
detaljplaner.

Då flera av de nyproducerade bostäderna köps för delårsboende, så 
kommer de facto behovet av bostäder vara större än prognosen visar.

Diagram som visar åldersfördelning bland 
helårsboende inom planområdet. 

Pågående byggnation av bostäder längs Surbrunnsgatan i centrala 
Strömstad. 
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Näringsliv och sysselsättning
Verksamheter och Arbetsplatser
De näringsgrenar som sysselsätter flest människor i Strömstad och Skee 
är handel samt vård och omsorg. Handeln i Strömstad är den i sär-
klass största branschen, både sett till antalet företag och antal anställda. 
Gränshandeln bidrar också till en stark besöksnäring, som genererar 
extra arbetstillfällen under sommarmånaderna.

Handelsstrukturen är i mycket hög grad beroende av det norska 
kundunderlaget. Gränshandeln bidrar också till en stark besöksnäring. 
Hotell och restaurang, bygg, fastighet och verksamheter inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik är också sektorer med en högre andel 
anställda. 

Näringslivet domineras av enskilda småföretagare. Inom planområ-
det finns en diversifierad och småföretagsinriktad tillverkningsindustri. 
Bara i Skee finns hela 20 företag.

Arbetslösheten i området är låg, även för ungdomar. Genom sin 
närhet till Norge har boende i planområdet även tillgång till en större 
arbetsmarknad på dagspendlingsavstånd. Arbetspendlingen mellan 
planområdet och Östfold i Norge går åt båda håll.

Service
Utöver Nordby och Svinesunds handelsområden i norr är större delen 
av verksamheter inom service och handel lokaliserade inom fördjup-
ningsområdet. Inom Strömstads stadskärna finns en etablerad små-
skalig handelsstruktur som är en viktig del i stadens varumärke och 
bidrar till attraktiviteten i Strömstad som besöksmål. I centrum finns 
områden som medverkar till att skapa en blandstad med funktioner 
för bostäder och verksamheter integrerade med varandra. Det finns 
områden lokaliserade utanför stadskärnan som är lämpade för handel 
med skrymmande varor och serviceverksamheter som är ytkrävande så 
som bilhandel. 

Vid Oslovägen har ett handelsområde växt fram. 



Skee

Strömstad

Stare

Kebal

Mällby
Seläter

tjärnet

Strömsån

Vättlandsån

Grålösbäcken

Hoppetjärnet

Strömsvattnet

Strömsvattnet

Nedre Färingen

Mellersta Färingen

E6

164

985

176

164

176

164

1027

1035

1030

1027

10341036

1041

1030
1029

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Service Övrigt

Plangräns för FÖP Strömstad - SkeeCentrumområden

Offentlig service

0 2 km

Skala 1:60 000 i A4

FÖP STRÖMSTAD-SKEE

SERVICE

Strömstads kommun

Utställningshandling

Infartsparkering

Dagligvaruhandel

RÅ
DHUSETA

RKITEKTER

Allmän väg / Järnväg/

Vattenområde

Bebyggelseområden/
Verksamheter



92 FÖP Strömstad-Skee

Intressen och anspråk

Jord- och skogsbruk
Jordbruksmarken är uppdelad i betesmark och åkermark och re-
dovisas på kartan ”Areella näringar” med uppgifter från i huvudsak 
Jordbruksverkets databas. Databasen används som underlag för olika 
stödformer inom jordbruket. Sammanhängande åkermarker utgör 
en mycket begränsad yta inom planområdet. Ca 1580 HA eller 28% 
av planområdet utgör brukningsvärd skogsmark. Utöver denna finns 
skogsmark i form av glesa hällmarkstallskogar och skogsimpediment. 
Övervägande delen av skogen ligger inom mark som benämns R6 på 
rekommendationskartan.

Fiske
Yrkesfiskare lossar fisk och räkor i Strömstad hamn, vilken är utpekad 
som riksintresse för yrkesfiske. Inom planområdet finns registrerat 14 
yrkesfiskare med aktiva licenser (2018). 

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. 

Det finns inga utpekade utvecklingsområden för vattenbruk inom 
planområdet. Det finns ett område med befintligt tillstånd för odling 
av blötdjur i Starekilen. I utställningshandlingen för Blå ÖP redovisas 
föreslagna områden för vattenbruk inom planområdet men kommu-
nen bedömmer ej dessa som lämpliga med tanke på eventuell konflikt 
med småbåtshamn och hästmusselban  vilket innebär att de inte redo-
visas i denna FÖP. 

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 ostronbanker samt ålgräsängar, vilka 
är skyddsvärda och inte bör utsättas för risken av en eventuell påverkan 
från vattenbruksverksamhet.

Materialförsörjning
Inga täkter för berg eller naturgrus finns inom FÖP-området. Täkter 
för berg och naturgrus finns på andra platser inom kommunen, se 
översiktsplanen www.stromstad.se. Bergtäkten vid Skär söder om 
FÖP-området har 2019 fått sitt tillstånd utökat med 150.000 ton/år. 

Vatten och avlopp
Det pågår en ombyggnation av kommunens reningsverk på Österröd 
för att klara av en ökad belastning vid anslutning av nya hushåll. 
Ombyggnationen, som beräknas vara klar år 2020, ger kapacitet för 
ytterligare ca 10.000 personekvivalenter (pe). Omräknat i hushåll blir 
detta minst 2.500. Dvs. från 2020 finns kapacitet för den utbyggnad 
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som föreslås i FÖP. I stort sett all befintlig samlad bebyggelse inom 
FÖP-området är ansluten till kommunalt VA. Samtliga campingar är 
anslutna som avtalskunder. Alla utbyggnadsområden enligt FÖP förut-
sätts bli anslutna till kommunalt VA.

Glesare bebyggda områden är vanligtvis inte anslutna till kommu-
nalt VA och något sådant krav anges inte heller i FÖP. I huvudsak ligger 
dessa områden inom R6 enligt rekommendationskartan.

För mer information, se www.stromstad.se kartan ”Bygga och Bo” / 
Kommunspecifika lager / VA-verksamhetsområde. 

För enskild avloppsanläggning gäller generellt att den ska vara 
utförd med hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 
HVMFS 2016:17 och kommunens policy om små avloppsanlägg-
ningar i Strömstads kommun (MBN 2008-10-16). Dock görs pröv-
ning i det enskilda fallet och avsteg kan i vissa fall medges.

Hanteringen av vatten och avlopp har en betydande påverkan på 
vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och kustvattenområden. Satliga vat-
tenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för vilka sta-
tusen inte får försämras. LÄs mer om MKN i kapitlet Konsekvenser.

Kommunikationer

Vägar och trafik 
Väg E6 är av riksintresse för kommunikation och av motorvägsstan-
dard. Från väg E6 går två infartsvägar till Strömstad tätort, väg 176 
(norra infarten) och väg 164 (södra infarten). Väg 164 är av riksintresse 
till följd av att den ansluter till Strömstad hamn, vilken är av riksin-
tresse. Farleden in till Strömstads hamn är av riksintresse för sjöfart. 

I Strömstad kommun är vägarna E6, 164 och 176 utpekade som 
funktionellt prioriterat vägnät. Dessa vägar är även utpekade som 
transportleder för farligt gods i kommunen. Utöver vägarna ska järn-
vägsanläggningen Bohusbanan kunna användas för transport av farligt 
gods. Vid byggnation inom 150 meter av dessa transportleder bör en 
riskanalys/bedömning tas fram utifrån Länsstyrelsens rekommendatio-
ner. 

Vid Strömstads norra infart finns en cirkulationsplats. Sommartid 
genereras här köer som periodvis når väg E6 och riskerar att skapa far-
liga trafiksituationer. Köer kan också uppstå i centrala Strömstad när 
bilar kör av färjan mellan Sandefjord och Strömstad. För att hantera 
trafiksituationen finns långtidsparkeringar vid infartsvägarna med gra-
tis parkeringsbussar in till centrum sommartid. På långtidsparkering-
arna finns utrymme för ca 1500 fordon.

Under våren 2016 lät kommunen ta fram en trafikanalys för hela 
fördjupningsområdet. Studien visar att, förutsatt att vissa åtgärder 
genomförs, såsom ombyggnad av befintliga rondeller och korsningar, 
finns det fram till år 2035 en kapacitet för närmare 2000 nya bostä-
der inom centrala Strömstad med omnejd. Studien visar att bostäderna 
genererar omkring en sjättedel av den förväntade trafikökningen, 
medan den övriga ökningen av trafiken genereras av handel, gods och 
besökare. 
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/

/ /

Parkeringsbussar
Röd slinga / Blå slinga
Långtidsparkering / 
Allmän parkering / Laddplats

Trafiken är intensivare sommartid än under övriga delar av året. 
Det allmänna vägnätet inom planområdet har delvis låg standard, med 
smala vägbanor och avsaknad av vägrenar. 

Gång- och cykelvägar
Inom fördjupningsområdet finns gång- och cykelvägar utbyggda. Det 
finns dock brister i gång- och cykelvägnätet och det behöver länkas 
samman i flera punkter. Inom Strömstad tätort och Skee finns ett 
finmaskigare nät av gång- och cykelvägar vilket i vissa områden även 
kräver kompletteringar och åtgärder. Arbete pågår inom kommunen 
med att säkra cykelstråk genom Strömstads stadskärna. 

Mellan Canning och Kebal finns en kommunal linfärja som är en 
viktig del i stadens stråk för gång och cykel. Kommunen planerar för 
att ersätta linfärjan med en gång- och cykelbro som kan öka tillgänglig-
het mellan Kebal och stadskärnan. 

I samband med utbyggnad av bostäder och verksamheter kan delar 
av gc-vägnätet behöva byggas ut. På sikt finns behov av att anlägga 
separata cykelvägar längs flera av de allmänna vägarna inom planom-
rådet. 

Tekniska förvaltningen arbetar under 2018-2019 med en cykelplan 
för hela kommunen.

Kollektivtrafik
Både i Strömstad och i Skee finns järnvägsstationer med möjlighet att ta 
Bohusbanan söderut mot Uddevalla och Göteborg. Under sommarmå-
naderna trafikeras även Strömstads station av direkttåg till Stockholm. 

Intill järnvägsstationen i Strömstad finns även en busstation med 
både lokal och regional busstrafik. Här finns även bussanknytning till 
Norge. Turtätheten som redovisas på kartan till höger är baserat på 
turer åt båda håll i färdriktningen. 

Sommartid finns en gratis parkeringsbuss mellan centrum och de fem 
långtidsparkeringarna som finns inom planområdet. Parkeringsbussen 
fungerar även som en utökad kollektivtrafik för stadskärnan under 
sommaren. 

Kosterbåtarna går dagligen mellan Strömstad och Nord- och 
Sydkoster. Vissa avgångar trafikerar även Öddö och Styrsö. 

Parkering
Det finns över tusen allmänna parkeringsplatser i Strömstad tätort. 
Parkeringsavgifter för parkering tas ut i Strömstads tätort. I anslutning 
till stadskärnan finns fem långtidsparkeringar Bojar, Strömsvattnet, 
Tången, Hålkedalen och Myren. Under sommarmånaderna finns en 
gratis parkeringsbuss som transporterar besökare mellan centrum och 
parkeringsplatserna, dock ej Myren. 
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Kollektivtrafik Övrigt

Plangräns för FÖP Strömstad - Skee

Allmän väg / Järnväg/

5-10 turer/dag (sommar/vinter) /
Hållplats färjetrafik

+ 10 turer/dag / Järnvägsstation

Busstrafik

Färjetrafik

1-5 turer/dag

5-10 turer/dag /
+10  turer/dag 

Tågtrafik

Busshållplats / 
Infartsparkering/

/

/

FÖP STRÖMSTAD-SKEE

KOLLEKTIVTRAFIK

Strömstads kommun

Utställningshandling

RÅ
DHUSETA

RKITEKTER

Vattenområde

Bebyggelseområden/
Verksamheter
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Intressen och anspråk

Sjöfart
En farled in till Strömstads hamn är av riksintresse för sjöfart. Även 
Strömstads hamn är av riksintresse. 

Från Strömstads hamn går dagligen turer till Sandefjord i Norge. 
Reguljär båttrafik går dagligen med flera turer mellan centrala 
Strömstad oxh Koster.

IT
Det kommunala bolaget StrömstaNET bygger ut ett fiberoptiskt kom-
munikationsnät (stadsnät). Fiberinstallation pågår såväl i Strömstad 
tätort som i Skee. Söder om Strömstad tätort finns Södra Strömstads 
fiberförening, vilka ansvarar för att det lokala fibernätet byggs ut i om-
rådet utanför StrömstaNETs verksamhetsområde. 

Energi
En mindre del av det, i Strömstads kommuns vindkraftplan, utpekade 
utvecklingsområdet för vindkraft, Femstenaberg, ligger inom fördjup-
ningsområdets södra del. Observationsområde för bygglov om 600m 
gäller till dess att vindkraftverken är utbyggda. Efter byggnation kan 
dessa ersättas med faktiska områden för bullerskydd.

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 en liten påverkan på omgivningen. 

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 områdenas 
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, intres-
sen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-
företag eller andra ingrepp i miljön. Större delen av planområdet för 
FÖP Strömstad-Skee ingår i området ”obruten kust”. Att ny bebyg-
gelse förläggs som en naturlig utveckling av Strömstad tätort är i linje 
med bestämmelserna eftersom dessa inte utgör hinder för utveckling 
av befintliga tätorter. Befintliga besöksanläggningar är lokaliserade till 
kustområdet där de mest attraktiva förhållandena för näringen finns.

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

Observationsområde för bygglov 
600 m. 

(Kommunens vindkraftsplan)

Kosterbåten anländer Strömstad. 
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Vindkraftsområde Femstenaberg

Observationsområde för bygglov 
600 m. 
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Särskilda hushållnings-
bestämmelser (MB 4 kap)

https://www.stromstanet.se/pages/Fiberforening
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Intressen och anspråk

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...”

Natur och naturvård
Landskapet
Landskapet kring Strömstad och Skee är kuperat, med för norra 
Bohuslän typiska hällmarker, tallskogar, bergsområden med inslag av 
lövskogar med asp och björk. Här finns breda, flacka och sedimentfyllda 
dalgångar avgränsade av höglänta bergsryggar. Sjön Strömsvattnet med 
omgivande marker utgör också ett dominerande inslag i landskapsbil-
den. Betesmarker med naturlig växtlighet är sparsamma, och de största 
arealerna ligger utmed Strömsvattnet. Däremot finns det stora arealer 
av betesvall och åkermarker i de större dalgångarna. 

Skogsmarken domineras av fattig hällmarkstallskog, där dock de 
högst belägna områdena ganska ofta har en del naturvärden genom 
öppna lavrika hällmarksytor och gamla senvuxna tallar.

Riksintresse för naturvård 3 kap 6 § miljöbalken
En stor del av planområdets yttre kustlinje och vattenområde, samt 
inre delen av Strömsvattnet är av riksintresse för naturvård. 

Riksintresseområdet (NRO 14012) Strömsvattnet utgörs av ett 
stort öppet våtmarkskomplex med värdefulla strandängsmiljöer. 
Strömsvattnet utfyller delar av två korsande sprickdalar. Sjön är 
näringsrik och uppvisar tydliga drag av slättlandssjö med betydande 
vass- och sävvegetation i de grunda vikarna. De omfattande sankmar-
kerna kring sjön erbjuder goda betingelser för ett rikt och varierat 

Vandringsstig på Nötholmen. 

Bro från Kebal till Nötholmen. 
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Intressen och anspråk
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Riksintresse för naturvård enligt
miljöbalken (3 kap) Övrigt

Plangräns för FÖP Strömstad - SkeeRiksintresse naturvård

Områdesskydd enligt 
miljöbalken (7 kap)
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Namn
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fågelliv, främst bestående av änder och vadare. I sträcktider har tusen-
tals änder noterats vid ett och samma tillfälle och rikt representerade 
är också flera arter nordliga vadare som ljungpipare och svartsnäppa. 
Häckfågelfaunan är talrik med bl a skäggdopping, sothöna, rörhöna, 
gräsand, enkelbeckasin, rödbena och en så exklusiv slättsjöfågel som 
vattenrall. I vass- och sumpskogspartierna häckar en rad småfåglar helt 
bundna till denna miljö. Bland dessa märks sävsparv, rörsångare och 
sävsångare. De sällsynta kärr- och härmsångarna med sydliga utbred-
ningsområden i Sverige har vid olika tillfällen hörts vid Strömsvattnet. 
I de södra delarna finns en näringsrik alsumpskog. 

Förutsättningar för bevarande enligt värdebeskrivningen är fort-
satt beteshävd på strandängarna. Våtmarkernas värde kräver att områ-
dets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och 
torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i 
kantzoner bör ej utfärdas.

Planområdets yttre kustlinje och vattenområde ingår i riksin-
tresseområdet (NRO 14011) Strömstads kust och innerskärgård. 
Riksintresseområdet utgörs enligt värdebeskrivningen av ett havs- och 
skärgårdslandskap med marina våtmarkskomplex, tallskog, strand, 
kusthav, öar/skär/holmar med värdefull flora och fauna samt ett 
odlingslandskap med naturbeten. Kust och innerskärgård består av 
en mängd öar med mellanliggande grunda vattenområden. Området 
innehåller rika uppväxtplatser för fisk och skaldjur, med grunda lerslät-
ter. Många smala sund begränsar vattenomsättningen, vilket gör områ-
det känsligt för övergödning och ingrepp. 

Förutsättningar för bevarande enligt värdebeskrivningen är att en 
god vattenkvalitet upprätthålls med avseende på eutrofierande ämnen. 
En god vattengenomströmning upprätthålls genom de trånga sunden 
i innerskärgården. Vidare är det viktigt att strändernas opåverkade 
karaktär bibehålls, att den unika kusttallskogen bevaras genom skydd 
och genom hänsyn i brukandet, samt att värdefulla kulturmarker hålls 
i hävd. Reproduktionsområden för fisk samt områden av betydelse för 
häckande och flyttande sjöfåglar och vadare ska skyddas mot fysiska 
ingrepp och störningar.

Områdets värden kan bl a påverkas negativt av:
• Exploatering av stränder för bebyggelse m.m.
• Utsläpp från industriella processer och tätorter
• Närsaltsbelastning från omgivande jordbruk och vattendrag
• Anläggningar av hamnar, bryggor eller pirar; bojförtöjning
• Muddring, sprängning
• Utfyllnad, dumpning, avfallsdeponering
• Framdragning av rör eller ledning i vattnet eller på botten
• Fiskodling
• Nedlagd jordbruksdrift
• Friluftsliv/turism
• Orenade avloppsutsläpp
• Bebyggelseexploatering
• Väganläggningar, broar, hamnanläggningar
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Intressen och anspråk

Skyddade områden

Naturreservat 7 kap 4 § Miljöbalken
Området inrymmer två naturreservat: Nötholmen och Strömsvattnet.

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. 
Planområdet berörs av ett Natura 2000-område, Strömsvattnet, med 
bevarandeplan SE0520148. En mindre del av Natura 2000-området 
Kosterfjorden-Väderöarna, med bevarandeplan SE0520170, ingår också 
i planområdet.

Natura 2000-området Strömsvattnet består av en näringsrik slätt-
sjö, där sankmarkerna ger förutsättningar för ett varierat fågelliv. 
Landskapsbilden i del av området präglas av skarpa kontraster mel-
lan kala, branta berg, skog, vassar och öppna sjöytor. I sjöns södra del 
mynnar Vättlandsånsom utgör huvudgrenen i Strömsåns vattensystem. 
Från Strömsvattnet rinner Strömsån genom Strömstad och mynnar ut 
i havet.

Kosterfjorden-Väderöfjorden är det artrikaste och mest mångfor-
miga marina området i Sverige. Här finns unika mijöer som rev på 
djupa, branta bottnar och exponerade grundområden.

Natura 2000-områdenas värden får inte skadas. Det krävs tillstånd 
för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett natura 2000-område. Detta gäller även för åtgärder utanför 
Natura 2000-området (regleras av Miljöbalken). Om det är svårt att 
avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i ett område bör 
man samråda med länsstyrelsen innan man påbörjar en åtgärd. Om det 
rör sig om en skogsbruksåtgärd ska istället samråd hållas med skogs-
vårdsstyrelsen innan en åtgärd påbörjas. 

Strandskyddsområde 7 kap 13 § miljöbalken
I Sverige gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. 
Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, såväl 
på land som i vattenområdet. Länsstyrelsen har möjlighet att utöka 
strandskyddsområdet, och i Strömstad är det upp till 300 meter längs 
kusten. 

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

Det är miljöbalken som reglerar vad man får och inte får göra inom 
strandskyddsområde. Där strandskydd råder är det inte tillåtet att: 

• Uppföra nya byggnader.
• Ändra byggnader eller anläggningar eller utföra anordningar så 

att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett om-
råde som tidigare varit tillgängligt. 



103Utställningshandling 

Intressen och anspråk

• Utföra grävning eller andra förberedelsearbeten för byggnader 
eller andra anläggningar. 

• Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för växter 
och djur. 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna om 
strandskydd, om det finns särskilda skäl för detta. De särskilda skäl som 
kan innebära grund för upphävande av eller dispens från strandskyddet 
är i de fall det avsedda området;

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar be-
tydelse för strandskyddets syften,

• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan ex-
ploatering 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 utvidgning-
en 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. 

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 kan bevilja 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. Den bygger på inventeringar och på underlag från 
bland andra länsstyrelsen, jordbruksverket och skogsstyrelsen.

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 2014, se nedan).

Naturvårdsplanen pekar ut 33 områden som skyddsvärda inom för-
djupningsområdet. Flera av dessa är även utpekade i senare genom-
förda inventeringar. 

Planförslaget för FÖP Strömstad-Skee står delvis i konflikt med 
naturvårdsplanen då ny bebyggelse föreslås på områden som natur-
vårdsplanen pekar ut som värdefulla. (se delområde Centrala Strömstad 
sid 20.)Naturvårdsplanen är under omarbetning. 

Övriga naturvärden

Naturinventeringar
Under 2013 och 2014 har kommunen genomfört kompletterande 
naturinventeringar i planområdet (bilaga 3). I rapporten beskrivs om-
rådets övergripande värden och karaktärsdrag, mer specifika värdefulla 
delområden samt de särskilt skyddsvärda arter som påträffats. På kartan 
Naturvärden redovisas resultatet från naturinventeringen.
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I området Strömstad-Skee har 41 områden med värdefull natur 
identifierats varav fyra områden bedöms ha mycket höga naturvär-
den (klass I) och 22 områden bedöms ha höga naturvärden (klass II). 
Övriga områden har klassats som områden med naturvärden (klass III). 
Områden med höga eller mycket höga naturvärden ingår i planför-
slagets rekommendationsområde R5, ”Område med höga natur- och/
eller närrekreationsvärden”. Inom områden med naturvärden (klass III) 
har i regel inga rödlistade arter påträffats, men områdena kan på sikt 
och med rätt sorts skötsel utveckla höga naturvärden.

Inom områden med pågående detaljplaner, har vid behov, mer 
detaljerade inventeringar genomförts vilka dock inte redovisas i denna 
fördjupning. 

Inom området Strömstad-Skee finns särskilt skyddsvärda naturty-
per. Dessa förekommer även i områden som inte är direkt utpekade i 
inventeringen. Särskilt värdefulla naturtyper är bland andra hällmarker, 
bergbranter, vattendrag och strandängar. Dessa områden bör generellt 
bedömas som hänsynsområden där det i samband med eventuell explo-
atering måste göras fördjupade inventeringar.

I området Strömstad-Skee förekommer även ett flertal särskilt 
skyddsvärda arter. Havsöring, hasselsnok, sandödla samt strand- och 
saltstarr är arter som är frekvent förekommande.

Under 2016 genomfördes fem naturinventeringar för områden som 
tidigt i FÖP-arbetet bedömdes som möjliga för bebyggelse, men där 
mer kunskap krävdes om naturvärden (bilaga 1). Fyra av dessa områ-
den är bortvalda, motiven redovisas i avsnittet Konsekvenser. Det åter-
stående utbyggnadsområdet som föreslås i FÖP är Mällbygård (54). 
För detta område ersätter resultatet från naturinventering 2016 natur-
vårdsplanen från 2009.

Marina värden
Inom fördjupningsområdet finns ålgräsängar vilka är viktiga livsmil-
jöer för marina djur och växter och skyddas genom EU-direktiv och 
internationella konventioner. Vid Starekilen finns en hästmusselbank 
med höga naturvärden. Inom planområdet finns även grundområden 
(0-6 m), vilka är viktiga som uppväxtområden för fisk och har en viktig 
reglerande funktion. 

Arbete pågår med att ta fram en nationell havsplan, med Länsstyrelsen 
som samordnare för planområde Västerhavet. Kommunerna i norra 
Bohuslän har gemensamt tagit fram en Blå ÖP, en fördjupad översikts-
plan som redovisar ett gemensamt förhållningssätt för att långsiktigt 
både skydda och utveckla livet i och vid havet. 

Kustvattnet inom planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt 
och omfattar delar av vattenförekomsterna Strömstadsfjorden och 
inre Tjärnöarkipelagen med beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) 
för vatten. Vattenförekomsten Strömstadsfjorden har enligt förvalt-
ningsscykeln för perioden 2016-2021 god ekologisk status och Inre 
Tjärnöarkipelagen måttlig ekologisk status. Statusen för vattenföre-
komsterna får inte försämras. Kustvattnet omfattas även av MKN för 
fisk- och musselvatten. Läs vidare i kapitlet Konsekvenser.
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Nyckelbiotop
Med nyckelbiotop avses en från naturvårdssynpunkt särskilt skydds-
värd miljö (biotop) där det kan förväntas förekomma rödlistade arter.  
En nyckelbiotopsinventering är genomförd över hela landet och finns 
redovisad på Skogsstyrelsens hemsida. 

Inom fördjupningsområdet finns 9 identifierade nyckelbiotoper för 
bland annat äldre barrskog och ädellövskog. Inom dessa områden finns  
nyckelelement såsom död ved, gamla träd, hamlade träd, mossklädda 
stenblock och bergväggar. 

Artskydd – sandödla och hasselsnok
Sandödla och hasselsnok är i Sverige hotade art (ArtDatabanken 2015) 
som bedömts ha en högst påtaglig risk att försvinna från landet enligt 
den senaste publicerade rödlistningsbedömningen där arterna klassifi-
cerades som Sårbara (VU). Den lokala bevarandestatusen (i Strömstads 
kommun) är för sandödla utom allt tvivel ogynnsam. För hasselsnoken 
bedöms den lokala populationen i Strömstads kommun hamna i kate-
gorin Sårbar (VU), vilket är samma kategori som gäller för landet som 
helhet. 

Naturcentrum genomförde 2013-2014 en fördjupad inventering av 
sandödlor (bilaga 2). I rapporten redovisas en avgränsning för huvud-
utbredningsområdet av sandödla i kommunen samt identifierade 
områden med extra gynnsamma förhållanden för arten. Under 2018 
genomförde Calluna en habitatnätverksanalys för sandödla och has-
selsnok för hela kommunen i syfte att få en bättre bild av arternas livs-
miljöer och sambanden mellan dem. I den rapport som sammanställts 
utifrån analysen beskrivs främst habitat och spridningssambanden för 
sandödla (Bilaga 4). Hasselsnok nyttjar till stora delar samma typ av 
miljöer som sandödlan men med ett lite vidare spektrum av naturmil-
jöer. Habitatnätverksanalysen kompletterades av Calluna under vintern 
2019/2020 med en artskyddsutredning som bland annat innehåller 
bedömning av bevarandestatus för hasselsnok och sandödla (bilaga 7).

Förekomsterna av sandödla i Strömstad tillhör troligen en välav-
gränsad och isolerad population. I Strömstads kommun identifierades 
i habitatnätverksanalysen totalt 877 mer eller mindre åtskilda habitat-
nätverk för sandödla. En stor del av dessa ligger ute i skärgården dit 
sandödlan inte verkar ha kunnat ta sig och andra är för små eller av för 
dålig kvalitet för att sandödlan ska ha överlevt. Det allra största habi-
tatnätverket för sandödla ligger centralt i FÖP-området. Sandödlan har 
dock aldrig påträffats i detta nätverk trots flera försök att hitta arten. 19 
av habitatnätverken i Strömstads kommun har en dokumenterad före-
komst av sandödla.  Habitatnätverk med fynd av sandödla finns främst 
i anslutning till södra infarten till Strömstad, längs Bålerödsvägen samt 
norr om Seläter (huvudsakligen utanför FÖP-området).

För hasselsnok visar habitatnätverksanalysen att det inom 
Strömstads kommun förekommer gott om ytor med såväl artens livs-
miljö som habitatnätverk (över 1200). Trots detta är det bara i 18 av 
nätverken där hasselsnok hittills påträffats med säkerhet, men arten är 
svår att inventera. Det största habitatnätverket med fynd av hasselsnok 
finns inom Kebal-området. Större nätverk med potentiella livsmiljöer 
finns dock även i området kring Bohusleden samt på Erlandseröd, men 
här utan kända förekomster av djur. Det bedöms utifrån mängden 
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Vissa små biotoper har minskat 
starkt i hela landet. De är värdefulla 
för växt- och djurarter och omfattas 
därför av ett generellt biotopskydd 
i miljöbalken (MB 7 kap 11§):

• Allé
• Källa med omgivande  

våtmark i jordbruksmark
• Odlingsröse i jordbruksmark
• Pilevall
• Småvatten och våtmark i 

jordbruksmark
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme
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Bild från Kuststigen. 
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habitatnätverk finnas goda förutsättningar för att i Strömstads kom-
mun kunna vända trenden för hasselsnok från ogynnsam till gynnsam.

Under 2019 tog Calluna i samarbete med Naturcentrum fram gis-
data utifrån habitatnätverksanalysen till stöd för hantering av sandödla 
och hasselsnok vid planläggning samt prövning av förhandsbesked och 
bygglov. 

Utgångspunkten  är att de aktuella arterna ska ha en neutral eller 
förbättrad bevarandestatus i området. 

Friluftsliv
Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § miljöbalken

Område FO30:1 Norra Bohusläns kust - inre kustzonen
De västra delarna av planområdet ingår som en mindre del i det till 
ytan omfattande riksintresset för friluftsliv Norra Bohusläns kust - 
inre kustzonen. Området berör Strömstads-, Tanums-, Sotenäs-, och 
Lysekils kommuner. Enligt värdebeskrivningen för riksintresseområdet 
i sin helhet finns särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser 
i området vad gäller botaniska, geologiska och ornitologiska naturstu-
dier, för kulturhistoriska studier och för båtsport, bad, fritidsfiske och 
kanoting.

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

Ett stort antal campingplatser finns längs kusten, de flesta med till-
gång till badmöjligheter på nära håll. 

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.

Värden inom fördjupningsområdet

Allmänt om värdena
Hela fördjupningsområdet för Strömstad och Skee är av stor bety-
delse för det rörliga friluftslivet. Sommartid är nyttjandet som störst. 
Bad, båtliv, cykling och vandring är aktiviteter som dominerar. 
Skogsområdena utnyttjas även för bär- och svampplockning. Vintertid 
finns goda möjligheter för skridskoåkning på naturis på Strömsvattnet. 
För skidåkning finns terrängbanor på Erlandseröd och i Tjärndalen. I 
anslutning till Strömstad tätort finns även Strömstad golfklubb. 

Flera större rekreationsområden ligger i direkt anslutning till tät-
orterna. Områden för friluftsliv i mer perifiera lägen har en sämre till-
gänglighet då kollektivtrafiken till viss del är begränsad liksom parke-
ringsmöjligheterna. 

Besöksanläggningarna inom området är flera, vilket gynnar det rör-
liga friluftslivet och möjliggör för besökare att vistas i området. 

I inomskärgården finns naturhamnar och platser lämpliga för bad 
som enkelt kan angöras med fritidsbåt.

Kallbadhuset ligger i centrala Strömstad och 
är välbesökt både vinter och sommar. 
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Badplatser
Större badplatser i området finns vid Seläter havsbad, Skurveskär, 
Furholmen havsbad, Hålkedalen, Nötholmen, Lagunen camping och 
Daftö camping. Längs kustlinjen och på öarna finns flera stränder och 
badvikar. På en del av dessa finns anordningar som toaletter badste-
gar och dylikt. I centrala Strömstad finns dessutom Kallbadhuset med 
hopptorn och skyddad solbrygga. 

Kommunen tar vattenprover vid badplatserna vid Seläter, 
Skurveskär, Hålkedalen, Lagunens camping och Daftö Camping. 

Båtliv och småbåtshamnar
Båtlivet utgör en väsentlig del av det rörliga friluftslivet i området. 

Kajakpaddling är en växande aktivitet inom besöksnäringen. Behov 
av att kunna gå i land för att handla mat, fylla på vatten, duscha, nyttja 
toaletter för paddlingsutövare behöver tillgodoses. Inom gästhamnar 
och campingar kan dessa funktioner tillgodoses, men det finns behov 
av ”korttidsparkeringar” för kajaker i centrala Strömstad. 

Det finns behov av och efterfrågan på båtplatser för fritidsbåtar i 
området, såväl för hel- och delårsboende som för gästande båtar. 

Strömstads gästhamn, Södra hamnen, är en av Sveriges största med 
plats för ca 350 båtar och har ca 11 000 gästbåtsnätter per säsong. 
Mindre gästhamnar finns även i Starekilen och i Kebalviken. Det 
finns sju kommunala småbåtshamnar inom planområdet; Kebalviken, 
Bojarviken, Älven, Södra hamnen, Myren, Hålkedalen och Stare. 
Totalt nästan 1600 kommunala båtplatser. Utöver detta finns flera pri-
vata småbåtshamnar. 

Den kommunala båtplatskön består av ca 550 personer varav ca 
200 aktivt intresserade. Det finns små platser, lämpliga för ekor eller 
liknande i överskott i flera hamnar men övriga båtplatser har kö på ca 
1-4 år. Strömstads gästhamn skulle med fördel kunna utökas då ham-
nen ofta är fullbelagd.

Kustområdet är av riksintresse för friluftsliv till vilket också båtsport 
kan räknas. Ett alltför intensivt nyttjande av skärgårdsområdet med 
fritidsbåtar kan komma i konflikt med andra typer av friluftsliv, 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 viktiga repro-
duktionsområden 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 är påverkade, och först i sista hand pröva helt 
nya hamnlägen.

Om hamnarnas totala antal båtplatser hade utökats med 200-300 
platser så hade efterfrågan troligtvis varit tillgodosedd under några år. 
Om båtplatserna inte successivt utökas varje år så kommer kön dock att 
komma tillbaka. Då efterfrågan på båtplatser kan vara svår att tillgodose 
till fullo, kan också andra lösningar prövas. Om det finns lättillgängliga 
ramper för sjösättning med bil kan boende och besökare i området sjö-
sätta mindre båtar som förvaras på land under den tid de inte används. 
Beroende på om båten är omålad och avstånd till sjösättningsramper 
kan detta alternativ även vara fördelaktigt ur miljösynpunkt.

Småbåtshamnen vid Kebal i anslutning 
till Nötholmen. 
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Camping och besöksboende
Inom fördjupningsområdet finns flera campingar och besökanlägg-
ningar: 

• Seläter camping
• Strömstad camping
• Lagunen camping
• Daftö camping/feriecenter/resort
• Seglarbyn
• Vandrarhemmet Roddaren
• Emmas Bed & Breakfast
• Anitas Bed & Breakfast
• Hotell Krabban
• Laholmen hotell
• Strömstad Spa

Det är en trend att campingar och stugbyar allt mer privatiseras som 
bostadsrättsföreningar. Detta kan komma att påverka allmänhetens till-
gänglighet till stränder och andra områden av intresse för friluftslivet.

Fritidsfiske
Sportfiske med spö och fisketurism har utvecklats och utgör idag ca 
75% av fritidsfisket. De vanligaste arterna som fångas idag är havsör-
ing, makrill, vitling, skrubba, sandskädda samt hummer och krabb-
taska. Fritidsfisket efter torsk och rödspätta har liksom för yrkesfisket 
minskat p g a överfiskade bestånd. 

Närrekreation 
I området kring Strömstad-Skee finns stora, sammanhängande, glest 
bebyggda områden som lämpar sig för närrekreation för boende i om-
rådet och för det rörliga friluftslivet. 

Bohusleden utgår från centrala Strömstad och sträcker sig västerut 
över väg E6 in mot land. Den del som går igenom planområdet är 
en lätt vandring i skogsterräng och i ett varierat landskap med många 
fornlämningar längs leden. Möjlighet finns att ansluta till Kuststigen, 
som också leder in i Norge. Inom planområdet gör Kuststigen en slinga 
ute på halvön Nötholmen, med markerade strövstigar i omväxlande 
skog och strandnära miljöer. På västsidan finns en rastplats med vind-
skydd och grillplats. Mellan Nötholmen och Seläter går Strandstigen, 
en kustnära promenadstig som är en del av Kuststigen.  

I centrala Strömstad finns även Hälsans Stig, en 7 km lång trygg 
och promenadvänlig slinga i omväxlande miljö. Under promenaden 
passeras flera historiska byggnader och platser.

Vid Erlandseröd finns elupplysta motionsspår, samt ett ridhus. 
Delar av området kring ridhuset nyttjas för ridspår. Motionsspår finns 
även i Tjärndalen. Naturområdet i Tjärndalen karaktäriseras av kupe-
rad skogsbevuxen terräng med en lång mellanliggande dalgång. Här 
finns en löparslinga som vintertid spåras för skidåkning. I Tjärndalen 
finns också fina promenadstigar samt en terrängbana för cykel.

De skogsbevuxna delarna inom planområdet kan nyttjas för svamp- 
och bärplockning. 

Inom planområdet finns möjlighet till flera cykel- och vandrings-
turer. Det är möjligt att ta sig fram på befintliga vägar och stigar men 

Bohusleden går genom kommunen med till-
gängliga, markerade stigar för vandring. 

På Strömstads camping finns plats för 
husvagnsuppställning samt stugor i 
olika storlekar för uthyrning. 
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det finns också behov av att knyta samman och komplettera vägar för 
cykel och vandring. 

Allmänt tillgängliga utemiljöer inne i Strömstad och Skee är värde-
fulla platser för närrekreation. Parker, torg, berg och gatumiljöer fyl-
ler funktioner för möten, utsikt, motion, rekreation mm. Tillsammans 
med de större områden för närrekreation kring tätorterna utgör de en 
värdefull struktur.

Möjligheterna till bad är också avvikt för närrekreation. Läs mer 
under Badplatser på sid. 66.

Kulturmiljö
Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 § miljöbalken

Blomsholm
En mindre del av planområdet omfattas av riksintresseområdet. 
Blomsholm är en unik fornlämningsmiljö med ett flertal gravfält från 
förhistorisk tid. Området utgör Bohusläns mest framträdande järnål-
dersmiljö. 

Här finns Bohusläns största gravhög Grönehög, största skeppssätt-
ning och största domarring, samt ett stort antal andra gravar. Inom 
området finns dessutom en säterimiljö från 1700-talet. I omgivningen 
finns ytterligare minst en storhög och ett stort antal andra gravar från 
järnåldern. Genom omfattande fornvårdsinsatser i området har helhe-
ten i kulturlandskapet förtydligats. Fornlämningarna tillhör framförallt 
järnåldern med en tyngdpunkt i tiden 200 - 600 e Kr.

Blomsholms säteri, som bildades på 1620-talet, är en intressant 
bebyggelsemiljö med bevarade huvudbyggnader från 1710. På gården 
finns en renoverad statarlänga från senare delen av 1800-talet. Denna 
är en av de få bevarade i länet.

Skee-Folkestad
En mindre del av planområdet omfattas av riksintresseområdet. Skee-
Folkestad är en rik kulturmiljö öster och söder om Skee samhälle med 
ett stort antal fornlämningar, ålderdomliga bebyggelsenamn, kyrko-
miljö mm som tillsammans är spår från en av norra Bohusläns central-
bygder. Skee kyrka är sannolikt uppförd under 1100-talets första hälft. 
Den är ovanligt stor, och har sin huvudsakliga medeltida form bevarad. 
Öster om kyrkan finns ett stort gravfält med storhögar från järnåldern. 
I nära anslutning till detta finns ytterligare gravfält, fornåkrar och en 
gånggrift. Även norr om kyrkan finns ett stort gravfält.

Området representerar den gamla centralbygden i Vätte härad, 
som åtminstone under delar av medeltiden var en självständig del av 
Bohuslän. Centralbygdskaraktären  uttrycks i gravfält och storhögar 
samt den stora medeltida kyrkan.

Kommunalt värdefulla kulturmiljöer
I en kulturmiljöinventering från 2003 är fyra områden inom planom-
rådet utpekade som värdefulla kulturmiljöer. Förutom de riksintresse-
områden som beskrivs ovan ingår i inventeringen också nedanstående 
kulturmiljöer:
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Strömstad stad
Den äldre stadsbebyggelsen är en utpräglad småstadsbebyggelse i träs-
tadsmiljö. Stadsbränder under bl.a. 1800-talet medförde att vissa äldre 
bebyggelsegrupper ersatts med för tiden ny bebyggelse. Området kring 
Buktegatan måste därtill anse som en av Bohusläns bäst bevarade bo-
stadsmiljöer från tidigt 1800-tal.

Ovanstående i kombination med topografin i staden och med de 
från flera punkter i staden synliga mer monumentala byggnaderna 
som stadshuset, Skagerack, badhuset, kyrkan m.fl. har givit Strömstads 
stadsbild en alldeles egen identitet. (Läs mer under delområde Centrala 
Strömstad sid. 20.)

Galärvägen
Under Karl XII:s fälttåg mot Norge 1716 och 1718 drogs fartyg över 
land till Idefjorden, för att kunna anfalla Halden från detta håll. Vid 
Idefjorden finns ännu lämningar efter de skansar som var inblandade 
i striderna. 

De krigshandlingar som drabbade bland annat Strömstadsbygden 
påverkade befolkningens levnadsvillkor påtagligt. I och för sig bara en 
enskild krigshändelse, men förutom att vara anmärkningsvärd berättar 
den en del om Strömstads geografiska läge och speciella gränshistoria. 
Till viss del är detta en immateriell kulturlämning, där terrängen är 
platsen för en händelse.

Fornlämningar
Området är rikt på kulturhistoriska lämningar och andelen fornläm-
ningar är hög. Fornlämningar är spår som visar att området bebotts 
och nyttjats sedan äldre stenålder fram till idag, det vill säga ca 8000 år.

Kulturmiljölagen (1988:950 samt SFS 2013-548) ger ett generellt 
skydd för alla fornlämningar, vilket innebär att bebyggelse i eller i dess 
direkta närhet ska undvikas. Vid exploatering i anslutning till fornläm-
ningar, eller i områden där fornlämningar kan förväntas på land eller 
vatten, kan arkeologisk utredning komma att krävas.

Marina lämningar
Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns flera vrak- och 
båtlämningar. Några av dessa härstammar troligen från Karl XII:s ka-
rolinska transportflotta, vilken sänktes 1719 för att undvika att trans-
porten skulle falla i danskarnas händer. På havsbotten i Bojarkilen har 
även gjorts fynd av varvsverksamhet. Länsstyrelsen planerar att utföra 
undersökningar i Starekilen. Detta då havsnivåhöjningen kan ha med-
fört att delar av den bebyggelselämning som återfunnits på land även 
kan finnas på havets botten. Liksom på land kan marina lämningar ka-
tegoriseras som fornlämningar alternativt kulturlämningar, se förklaring 
av fornlämningsbegreppet i faktarutan intill.

Fornlämningsbegreppet
För att en lämning ska vara automatiskt 
skyddad enligt kulturmiljölagen behöver 
den uppfylla tre rekvisit. Den ska vara 
en lämning efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit 
genom äldre tiders bruk och är varaktigt 
övergiven. Lämningen behöver dessutom 
vara tillkommen före år 1850, eller i fråga 
om fartygslämning, förlist före 1850.
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Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Regler om buller finns i såväl plan- och bygglagen som miljöbalken 
och förordningar. För olika kategorier av buller finns också riktvär-
den för bullernivåer vid bostadsbyggnader. Strömstads kommun följer 
Boverkets vägledning vad gäller industri- och annat verksamhetsbuller 
vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (Rapport 2015:21). 
Den 1 juni 2015 trädde en ny förordning till miljöbalken om trafikbul-
ler vid bostadsbyggnader i kraft. Förordningen innehåller bestämmelser 
om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser 
vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i plan- 
och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhandsbesked. 

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte över-
skrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-
plats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma 
värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men 
ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Trafikbuller i Strömstad kommun består i huvudsak av buller från 
de mest trafikerade vägarna. Trafiken på de allmänna vägarna i planom-
rådet är tidvis intensiv, med bullernivåer som överskrider riktlinjerna 
till följd. 

Kommunen avser att fortsatt tillämpa de riktlinjer för vägtrafikbul-
ler och buller från spårbunden trafik vid bostadsbebyggelse som anges 
i ÖP 2013. Att nya riktlinjer tillåter högre bullernivåer ändrar inte 
kommunens ställningstagande i detta avseende. Motivet till detta ställ-
ningstagande är att en av kvaliteterna för boende i en småstad som 
Strömstad och ett mindre samhälle som Skee är just möjligheten till 
en lugn och tyst boendemiljö. Den fördjupade översiktsplanen visar 
på flera möjliga utvecklingsområden för bostäder i områden utan höga 
bullernivåer. Det finns alltså alternativ, och är därmed inte nödvändigt 
att tillskapa nya boenden i bullerutsatta lägen.

De värden för vägtrafikbuller och buller från spårbunden trafik som 
tillämpas i Strömstad vid nybyggnad av bostäder är:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid planering av bostadsbebyggelsen inom områden där det finns risk 
för bullerstörningar ska bullerutredningar göras och särskild hänsyn 
tas till bullersituationen vid placering, utformning och utförande av 
bostäderna. De åtgärder som behöver vidtas för att minska påverkan 
från bullret ska också redovisas.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för buller redovisas i kapitlet 
Konsekvenser.
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Trafiksäkerhet
Generellt inom planområdet är risken för trafikolyckor högre som-
martid, då biltrafiken är intensivare samtidigt som gående och cyklis-
ter i stor utsträckning är hänvisade till att använda vägarna för att ta 
sig fram. Det finns behov av att förbättra gång- och cykelvägnätet i 
Strömstad centrum och Skee. Behovet av utbyggnad och prioriterade 
sträckor redovisas under avsnittet Kommunikationer sid. 54. 

Inne i Strömstad centrum är hastigheten sänkt till 30 km/h. I sam-
band med att mer bebyggelse tillkommer kan behovet uppkomma av 
ytterligare trafikreglerande åtgärder, kombinerat med att gång- och 
cykelvägnätet byggs ut. På flera gator är framkomligheten låg på grund 
av parkerade bilar längs gatan. Vägkorsningen vid Daftöland är i stort 
behov av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Särskilt sommartid 
rör sig många fotgängare, varav en stor andel barn, från parkeringen 
på östra sidan av väg 1030 över vägen för att besöka nöjesparken 
Daftöland. Ytterligare en väg kommer att tillkomma i befintlig kors-
ning då pågående detaljplan för bostäder vid Lilla Åseröd börjar byggas 
ut. Detta medför ännu mer trafik och större risker för fotgängare och 
cyklister. 

Ytterligare platser i Strömstad som är i behov av trafiksäkerhets-
förbättrande åtgärder är korsningen Ringvägen/Karlsgatan samt färje-
terminalen vid Torskholmen där passagerare från färjan stoppar upp 
trafiken på gång- och cykelvägen som passerar terminalen.

I Skee är befintlig vägkorsning mellan väg 164 och Grålösvägen 
i stort behov av åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö för såväl 
bilister, fotgängare och cyklister. Detta blir ännu viktigare då det byggs 
en förskola i området. Samtal förs med Trafikverket. Inne i Skee sam-
hälle upplever de boende att både bilar och tyngre trafik kör i alltför 
höga hastigheter, särskilt på Beatebergsvägen och Hjältsgårdsvägen. 
Åtgärder i form av farthinder har satts upp på flera ställen. Utanför 
Strömstadbyggens hyreslägenheter står bilar parkerade längs Skeevägen, 
vilket minskar både framkomlighet och sikt för bilister, cyklister och 
fotgängare.

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 vat-
ten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”
samt tillhörande faktablad för kusten (version 2.0, 2014). Slutsatserna 
i ”Stigande vatten” ska tillämpas i kommunen, se Översiktsplan 2013. 

För planområdet har en översiktlig kartering gjorts av hela strand-
området genom att nivåerna +2,0 och +3,3 redovisas på karta till höger. 

Kartan visar också klassade vattenförekomster med en förväntad 
vattenutbredning vid ett 100-års regn (utredning utförd av Havs och 
Vattenmyndigheten). Större delen av gatunätet i tätorten Strömstad 
ligger på en nivå som är minst +2,3 m över medelvattennivån, och där-
med så pass högt att högvatten från havet hittills inte har gjort någon 
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nämnvärd skada. De flesta byggnader ligger ytterligare något högre. 
Några större åtgärder krävs inte inom de närmaste 60-90 åren. 
Bland de lägst liggande större byggnaderna är Spa-hotellet i Kebal med 
en bottenvåning på +2,25 meter över havet. Längs Norra Hamngatan 
finns byggnader med bottenvåningar på +2,2 meter över havet. 

Området kring Vättlandsåns nedre delar och delar av Skee samhälle 
inklusive vägar och järnväg har vid flera tillfällen utsatts för omfattande 
översvämningar, se delområde Skee sid. 56. För att komma tillrätta med 
problemet behöver åtgärder genomföras både uppe i avrinningsystemet 
med  t ex fördröjningsåtgärder, men även andra större och mer omfat-
tande åtgärder som tex sänkning av tröskeln i Strömsvattnet eller nytt 
utlopp från Strömsvattnet till Hålkedalskilen. Sådana åtgärder kräver 
vattendom och omfattande miljökonsekvensutredningar. Det är dock 
svårt att se att det går att vidta så effektiva åtgärder i vattensystemet, att 
man helt kan undvika översvämningar i Skee. De givna förutsättning-
arna kring Vättlandsån och Strömsvattnet är sådana att översvämningar 
är naturliga. Det mest ”effektiva” och samtidigt rimligt hänsynsfulla 
gentemot naturen kring Vättlandsån och Strömsvattnet är att acceptera 
att höga vattennivåer kommer att inträffa med mer eller mindre regel-
bundna intervall. Åtgärden blir då att i samhällsplaneringen säkerställa 
att markanvändningen blir sådan att man undviker byggnation på vissa 
platser eller bygger utan källare etc på andra, så att skador undviks vid 
de mer extrema situationerna. Istället kan olika våtmarker, magasin för 
dagvattenrening, vattenanläggningar i tätortsmiljö etc utvecklas.

På riktigt lång sikt, 50-100 år eller mer, kan höjda havsnivåer 
påverka Strömsvattnets höjd så mycket att problem kan uppkomma i 
centralorten, Skee och för väg E6. Strömstads kommun har deltagit i 
ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen och skogsstyrelsen där man 
arbetat med att ta fram metoder för naturanpassade åtgärder mot över-
svämning (Rapport 2018:13). Rapporten har delvis använt Skee som 
utgångspunkt. I samband med projekteringen av väg E6 studerades 
ett antal åtgärder för att sänka Strömsvattnets nivå vid Vättlandsåns 
mynning. Slutsatsen blev att den åtgärd som kan ge störst effekt är 
att anordna ett nytt utlopp från Strömsvattnet till Hålkedalskilen. Ett 
markområde reserveras för åtgärden i detta planförslag men ett genom-
förande bedöms inte vara aktuellt inom denna FÖP:s livslängd. 

Geoteknik

Skredrisk
Besiktning av befintliga kajer i Strömstad har genomförts. Besiktning 
har utförts av Strömsåns norra sida mellan körbroarna, samt mellan 
Strömsåns utlopp i norr till Skagerack vid Södra hamnen. Strömsåns 
båda sidor samt kajerna från Bojarkilen i norr till Myrens hamn i söder 
ska besiktas med avseende på skredrisk. Enligt SGI:s skreddatabas har 
det skett ett antal skred längs med Vättlandsån i Skee.

Kusterosion
Med kusterosion menas att havsstränderna bearbetas av vågor och att 
material då försvinner från strandområdena. Vid högt vattenstånd 
kombinerat med kraftiga vindar kan vågorna slå in på ett under norma-
la förhållanden opåverkat strandområde. Översiktliga karteringar visar 
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att det inom planområdet finns ett område med stranderosion i Seläter. 
Det finns dock flera områden inom planområdet med erosionskänsliga 
jordarter såsom grovsand och finsand.

Bergras
Det finns ingen översiktlig kartering av hela planområdet över i vilka 
områden det finns risk för bergras.

Avgränsade utredningar över risk för bergras har genomförts vid 
framtagande av detaljplaner i området. Detta kommer fortsatt att ske i 
samband med att detaljplan upprättas.

Förorenad mark
Inom planområdet finns flera områden med förorenad eller potentiellt 
förorenad mark. 

Avslutade deponier finns vid Grandalen, Sältan och i Hjältsgård i 
Skee. Industriområden, både före detta samt med pågående verksamhet, 
finns vid Myren, Prästängen, Canning och i Skee. Hamnverksamhet, 
båtuppställning och varvsverksamhet finns eller har tidigare bedrivits 
vid Bojarkilen, Canningområdet, delar av Kebal, Torskholmen, Myrens 
hamn, Hålkedalen samt vid Hällekind slip. 

Utöver befintliga drivmedelsstationer har tidigare funnits drivme-
delsstationer bland annat vid Oscarsplatsen, torget, Järnvägstorget, 
Torskholmen, gamla BP vid Oslovägen, gamla Statoil i Skee samt olje-
depån i Myrens hamn. I flera av områdena pågår eller har genomförts 
avhjälpandeåtgärder.

Andra områden där det kan finnas risk för att marken är förorenad 
är områden där det har bedrivits miljöfarliga verksamheter, som exem-
pelvis verkstäder, jordbruk och entreprenadfirmor.

Miljöstörande verksamhet
Inom det utpekade verksamhetsområdet i Bastekärr finns möjlig-
het att lokalisera olika typer av miljöstörande verksamhet. Idag finns 
inom planområdet ett industriområde med en befintlig B-verksamhet 
i Myren, samt flera verksamheter som har säkerhetsavstånd såsom ben-
sinstationer, vindkraftsverk, och återvinningscentralen Österröd.

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.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten i Strömstad har stationer i Strömstad och Skee. 
Insatstiden till Seläter och Vässby är 10-15 min, och insatstiden till 
Båleröd är 10-15 min. Räddningstjänsten i Strömstad har samverkans-
avtalmed Halden Brannvesen i de norra områdena samt samverkans-
avtal med Räddningstjänsten Tanum (och övriga räddningstjänster i 
Region Norra Bohuslän).
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På nordvästsidan av Nötholmen går stigar över berget nära vattnet. 
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KONSEKVENSER

Sammanfattning
Processen med att ta fram ett planförslag för FÖP Strömstad – Skee har 
tagit avstamp i följande huvudprinciper:
• Strömstad och Skee ges utrymme att växa. Planens utbyggnads-

områden ger förutsättningar att nå målet för kommunen att kunna 
växa till 15.000 invånare (en ökning med drygt 2000 invånare från 
planens antagande fram till år 2030) och att 75% av denna tillväxt 
ska ske i Strömstad och Skee. Planen har en tidshorisont till år 
2050 och redovisar därmed förutsättningar att tillgodose ytterli-
gare befolkningstillväxt efter 2030.

• En sammanhängande grönstruktur styr långsiktigt bebyggelsens 
lokalisering. Planen redovisar en sammanhängande struktur av 
havs-, kust- och storskaliga naturområden som länkas samman 
med de småskaliga utemiljöerna i den bebyggda miljön. Höga na-
turvärden och värden för närrekreation styr utbredningen av den 
gröna strukturen. Den sammanhängande strukturen ska långsiktigt 
säkerställas som obebyggd. Dess platser och stråk kan utvecklas för 
att stärka värden och främja aktivitet, rekreation och anslutande 
boendemiljöers kvalitet.

• Planen visar var grönområden ska bevaras inom befintliga de-
taljplaner. Större delen av Strömstad tätort omfattas av gällande 
detaljplaner. Som riktlinjer när gällande detaljplaner ska ersättas 
med nya redovisar planen de delar som långsiktigt ska utgöra obe-
byggda utemiljöer (som en del i den finmaskiga grönstrukturen) 
och vilka delar som kan nyttjas för förtätning av den byggda mil-
jön. 

• Planen föreslår inga nya storskaliga förtätningar i centrala 
Strömstad. Genom de pågående, större projekten med stads-
omvandling inom Myren och Canning samt förtätning på 
Rådhusberget tillgodoses behovet av nya och större, centralt be-
lägna bostadsområden under FÖP:ens tidshorisont (år 2050).

• Strömstad och Skee ska inte växa ihop. Landskapets förutsätt-
ningar och naturvärden hindrar detta. Strömstad och Skee utveck-
las istället långsiktigt som två separata tätorter. Orternas skillnader 
i förutsättningar och kvaliteter nyttjas för att bredda variationen av 
bostäder, verksamhetsområden och servicefunktioner. 

• Nya utbyggnadsområden ska stärka den befintliga trafikstruk-
turen. Alla utbyggnadsområden är lokaliserade i anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur så att underlaget för befintlig 
service och kollektivtrafik stärks. Planen föranleder därmed inga 
förändringar i den övergripande trafikstrukturen.
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Konsekvenserna av att Strömstad och Skee i planförslaget ges 
utrymme att växa innebär att naturområden och i viss mån jordbruks-
mark tas i anspråk. 

Att nyttja havet som en resurs för stadens utveckling innebär både 
att havet värnas som rekreations- och naturområde, men även att 
marina värden riskerar att påverkas genom utveckling av hamnområ-
den. Risken för betydande miljöpåverkan bedöms genom planförslaget 
uppstå för några av de utpekade utvecklingsområdena med hänsyn till 
marina värden, strandskydd, artskydd, stads-/landskapsbild och över-
svämningsrisk. 

Processen
Syftet med FÖP för Strömstad och Skee är att skapa möjlighet för till-
växt. Strömstad och Skee är kommunens två största tätorter och det är 
här en stor del av befolkningstillväxt samt utökning av service, antalet 
arbetsplatser med mera ska ske. En utvidgning och förtätning av tät-
orterna ställer särskilda krav på att samtidigt säkerställa en fungerande 
grönstruktur, för människor, djur och växter. 

Planprocessen har innefattat analys av ekosystemtjänster inom ute-
miljöer, grönytor och till viss del omgivande naturområden. Detta för 
att bedöma vilka kvaliteter och vilken potential som finns utifrån per-
spektivet att värna och utveckla platserna som en tillgång för samhäl-
let med dess invånare och besökare. Med utgångspunkt i denna ana-
lys tillsammans med analys av livsmiljöer för sandödla och hasselsnok 
samt tidigare naturvärdesinventeringar har grönstrukturens utbredning 
arbetats fram. Planförslagets bebyggelsestruktur har i sin tur arbetats 
fram med utgångspunkt i den gröna strukturen. Bebyggelsens struktur-
har är också bearbetad i syfte att främja en sammanhållen bebyggelse- 
och trafikstruktur där förtätningar och utbyggnad av den befintliga 
strukturen är grundläggande. 

Urval vid utformning av planförslaget
I arbetet med FÖP har samtliga obebyggda områden inom och i anslut-
ning till tätorterna inventerats och bedömts utifrån ett grundläggande 
ställningstagande kring dess lämplighet för bebyggelse alternativt dess 
lämplighet som obebyggt grönområde. 
I steg 1 konstaterades att dessa områden inte kan bebyggas:
• Mark inom naturreservat
• Mark inom strandskydd
• Ytor med höga naturvärden enligt naturvårdsplan 2009 och natur-

inventering 2014
• Ytor som förväntas bli översvämmade, nu eller i framtiden 
I steg 2 inventerades:
• Befintliga och potentiella ekosystemtjänster
• Livsmiljöer för sandödla och hasselsnok
• Områden med särkilt höga värden för lek nära bostäder och för-

skolor
• En grov bedömning av markens byggbarhet inklusive infrastruktur
• Samband med befintlig service och bebyggelse
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Fram växte en möjlig struktur för det bebyggda och det obebyggda. 
Områden med höga naturvärden eller specifika värden för närre-
kreation utgör grönområden som ska bevaras obebyggda oavsett hur 
omgivande mark nyttjas, medan andra delar av grönstrukturen fyller 
funktionen som länkar mellan värdeområdena. Dessa är mer flexibla. 
En  avvägning har gjorts kring andelen grönområden i strukturen som 
helhet utifrån möjligheten att upprätthålla gröna samband och ge goda 
förutsättningar för närrekreation.         
I steg 3 bearbetades förslaget för att ge så god struktur som möjligt för 
tätortens utbyggnad. Områden bedömdes då utifrån sin sitt strategiska 
läge i en funktionell och hållbar bebyggelse- och samhällsstruktur med 
hänsyn till befintlig service, infrastruktur och kommunikationer med 
mera. Detta steg innebär att vissa områden föreslås för bebyggelse trots 
att de har höga natur- eller rekreationsvärden i de fall de sociala eller 
samhällsekonomiska värdeaspekterna bedöms överväga.
Steg 4 innebär att avgränsning mellan områden möjliga att bebygga 
och områden för grönstruktur har bearbetats i flera ”varv”och bedömts 
utifrån inkomna synpunkter och en fördjupad kunskap. Detta i syfte 
att få planförslaget att utgöra en väl fungerande helhet.

Bortvalda områden
För att underlätta förståelsen för planförslaget redovisas nedan de om-
råden som i steg 1-4 har studerats och valts bort som lämpliga bebyg-
gelseområden samt motiven för detta.

Översikt över de områden som under planprocessen valts bort som 
utvecklingsområden för ny bebyggelse.

Plangräns
Bortvalda områden
Utvecklingsområden för bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Områden med höga natur- och närrekreationsvärden 
Områden av värde för landskapsbild och friluftsliv
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Område 1 (berg norr om Seläters camping)
Utredningsområde för bostäder, 18 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok
• Området används för närrekreation
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och innebär sto-

ra ingrepp i landskapet.

Område 2 (Område nordost om Ånneröd)
Utredningsområde för bostäder, 8 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok
• Området används delvis för närrekreation
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och innebär sto-

ra ingrepp i landskapet.

Område 3 (slänt och låglänt gärde norr om vägen mot Seläter)
Utredningsområde för bostäder, 5 ha
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok
• Området används för närrekreation
• Östra delen är för låglänt för att bebyggas med nuvarande mark-

höjd. En utbyggnad skulle förutsätta stor tillgång till överskotts-
massor.

Område 4 (Berg sydväst om Seglarbyn)
Utredningsområde för bostäder, 8 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok
• Området används för närrekreation och utgör ett sammanhäng-

ande, höglänt område med fina utblickar
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och innebär sto-

ra ingrepp i landskapet.

Område 5 (berg sydost om Seglarbyn)
Utredningsområde för bostäder, 6 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok.
• Området används för närrekreation och utgör ett sammanhäng-

ande, höglänt område med fina utblickar.

Område 6 (berg söder om Mällby förskola)
Utredningsområde för bostäder, 3 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok.
• Östra delen av berget används dagligen av Mällby förskola. In-

fartsväg till området måste pga terrängen göras i denna del och 
skulle då skära av kopplingen mellan förskolan och närliggande 
naturmark. 

• Längre västerut är terrängen mycket kuperad och därför svårex-
ploaterad med risk för stora ingrepp i landskapet.

Område 7 (Golfklubben, berget öster om driving range)
Utredningsområde för bostäder, 5 ha
• Höga naturvärden pga ädellövträd och livsmiljöer för hasselsnok.

Seläter

Kebal

1035
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Område 25 (Gåseberget)
Utredningsområde för bostäder, 5 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok.
• Ingår i det område som i FÖP redovisas för samlade skyddsåtgär-

der för sandödla och hasselsnok.

Område 8 (Ånneröd)
Utredningsområde för bostäder, 2 ha.
• Området är låglänt och kan fylla en viktig funktion för framtida 

dagvattenhantering.
• Delar av området är lämpligt för utvidgning av befintligt koloni-

område.
• Bör ingå i en framtida grönstruktur.

Område 9 (berg vid Annedal, Mällby)
• Utredningsområde för bostäder, skola och förskola, 6 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok.
• Området används för närrekreation.
• Vid utbyggnad av kringliggande mark enligt FÖP blir områdets 

betydelse för närrekreation ännu viktigare.

Område 10 (berg söder om Bojarksolan)
Utredningsområde för bostäder, 2 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för hasselsnok. 
• Området används för närrekreation.
• Vid utbyggnad av Bojarskolan ökar behovet av friytor nära skolan.

Område 11 (norr om brandstationen och längs Bohusleden)
Utredningsområde för bostäder, 22 ha
• Höga naturvärden i form av våtmark och lövskog.
• Bohusleden går genom området, vilket är ett värde både för fri-

luftslivet i stort och för närrekreation. Även om endast delar av 
området bebyggs så går friluftsvärdena förlorade i område 11 som 
helhet. 

• Alternativa vägdragningar för att undanta direkt påverkan på Bo-
husleden är inte möjliga pga terrängens lutning.

Område 12 (berg öster om Valemyrsskolan)
Utredningsområde för bostäder, 3 ha.
• Området används för närrekreation och lek.
• Värdefullt som skolnära grönområde.
• Vägåtkomst till området skulle skära av det bilfria sambandet mel-

lan Valemyrsskolan och berget.

Område 13 (del av Rådhusberget)
Utredningsområde för bostäder, 2 ha.
• Höga naturvärden i form av groddamm med intilliggande skogs-

dunge.
• Området används för närrekreation och lek, av kringboende och 

Valemyrsskolan.

Mällbyhöjden

Strömsvattnet

centrala
Strömstad

1035
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Område 14 (Bränneriängen vid Strömsvattnet)
Utredningsområde för bostäder eller särskilt boende, 1 ha.
• Höga naturvärden på grund av strandnära läge. Vid planläggning 

skulle strandskydd återinträda. Länsstyrelsen anser att det saknas 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet, då alternativa place-
ringar finns.

• Området har en viktig funktion för dagvattenhantering.
• Höga värden för närrekreation som en del av stråket kring Ströms-

vattnet.

Område 15 (Röd, norr om Erlandseröd industriområde)
Utredningsområde för bostäder. Den yta som studerats ligger helt ut-
anför strandskyddat område, 9 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för sandödla.
• Området används för närrekreation.
• Vägåtkomst till området skulle skära av det bilfria sambandet fram 

till ”Mulleplatsen”.
Område 16 (skogsområde med löparspår)
Utredningsområde för verksamheter. Större delen av området är idag 
planlagt för industriändamål, 23 ha.
• Höga naturvärden i form av förekomst av livsmiljöer för sandödla 

och hasselsnok, skyddsvärda träd och ovanliga naturtyper.
• Löparspåren ligger här och kommunen har som markägare tagit 

långsiktig ställning till att dessa ska vara kvar.
• Löparspåren hänger samman med övriga stigar på Erlandseröd 

fram till ridklubben och Strömsvattnet 

Område 17 (gamla platsen för ridklubben)
Utredningsområde för verksamheter, 4 ha.
• Höga naturvärden i form av förekomst av livsmiljöer för sandödla 

och hasselsnok, skyddsvärda träd och ovanliga naturtyper.
• Drygt halva området ligger inom strandskydd, där särskilda skäl 

för upphävande saknas.

Område 18 (längs södra infarten, norr om järnvägen)
Utredningsområde för verksamheter, 6 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för sandödla.
• Nästan hela området ligger inom strandskydd. Särskilda skäl för 

upphävande saknas.

Område 19 (vid södra infarten)
Utredningsområde för verksamheter, 2 ha.
• Höga naturvärden pga livsmiljöer för sandödla och hasselsnok. Fö-

rekomst av ovanliga naturtyper.
• Området ingår i sammanhängande stråk för närrekreation.

Område 20 (bergen mellan södra infarten och Tjärndalen)
Utredningsområde för bostäder. Utreddes som del av frågan om Ström-
stad och Skee kan bindas samman med ny bebyggelse, 32 ha.
• Omgärdas av höga naturvärden i form av livsmiljöer för sandödla.
• Området ligger på höjder avskilda från södra infarten och genom-

Strömsvattnet

176

164

Stare

Erlandseröd
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gående väg eller gc-samband kan inte gå via område 20. En ut-
byggnad skulle inte ge ett förbättrat samband mellan Strömstad 
och Skee. 

• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och stora in-
grepp i landskapet.

Område 21 (Stare)
Utredningsområde för bostäder, 6 ha.
• Området används för närrekreation
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och stora in-

grepp i miljön. Vägar skulle skära av orörda samband.
• I delar av området finns fornlämningar.

Område 22 (Skee, Vattentornsberget)
Utredningsområde för bostäder, 21 ha.
• Höga naturvärden pga att området ingår i den så kallade värdetrak-

ten (sammanhanget som innefattar höga ekologiska värden) för ett 
område med mycket värdefull ekskog.

• Området används för närrekreation.
• Norra delen ligger inom riksintresse för kulturmljövården.
• Kuperad terräng ger höga exploateringskostnader och stora in-

grepp i landskapet.

Område 23 (Skee, öster om Vattentornsberget)
Utredningsområde för bostäder, 3 ha.
• Höga naturvärden pga att området ingår i den så kallade värdetrak-

ten (sammanhanget som innefattar höga ekologiska värden) för ett 
område med mycket värdefull ekskog.

• Området används för närrekreation
• Norra delen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Område 24 (Skee, Grålös)
Utredningsområde för bostäder eller verksamheter, 11 ha.
• Norra delen ligger på mark som riskerar att bli översvämmad vid 

höga flöden i Grålösbäcken
• Östra delen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Hela 

område 24 ligger i samma öppna landskap som riksintresset ös-
ter därom. Kommunens bedömning är att landskapsrummet som 
riksintresset ska skydda slutar snarare vid Grålösbäcken i väster, 
dvs. samma bedömning bör göras för hela område 24.

• Ingår i ett område med sammanhängande jordbruksmark.

Starekilen

176

Stare

E6 Skee

Bastekärr
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Dialog i planprocessen
I planprocessen har dialog bedrivits i olika former och sammanhang i 
syfte att informera om planprocessen, öka kunskapen i tematiska frå-
gor såväl som lokala geografiska frågor och diskutera planförslaget och 
dess konsekvenser. Den interna dialogen med politiker och tjänstemän 
innebär förutsättningar att förankra planförslaget brett och därmed 
öka hållbarheten och kvaliteten i dokumentet som arbetsverktyg i den 
långsiktiga planeringen. Den externa dialogen innebär förutsättningar 
att involvera kommuninvånarna i processen, och ge en chans till alla 
grupper i samhället att göra sin röst hörd. Dialogen pågår i viss mån 
under hela processen, men intensifierades under samrådsskedet då det 
fanns ett konkret förslag att utgå ifrån. 

I denna FÖP-process hölls tidigt en workshop med kommunfull-
mäktiges ledamöter för att lyfta de stora inriktningsfrågorna kring 
bebyggelseinriktning, grönstruktur och trafik. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har sedan fungerat som en referensgrupp där förslag och 
frågeställningar kontinuerligt har diskuterats. Kontinuerliga möten 
har även hållts kring tematiska frågor med tjänstemän från de olika 
förvaltningarna med fokus på Samhällsbyggnadsförvaltningen där den 
fysiska planeringen bedrivs. 

I samband med samrådet hölls tre öppna dialogmöten; två i 
Strömstad och ett i Skee. Riktad dialog hölls dessutom genom ett 
tematiskt möte med inbjudna representanter på tema natur/frilufts-
liv/fritid. 

För att underlätta barns medverkan i dialogen besöktes samtliga 
skolor inom planområdet med klasser i årskurs 5 och/eller 6. I en kart-
baserad dialog fick eleverna redogöra för hur de använder sin närmiljö 
och vad de tycker om platserna omkring sig. Sammanställningen av 
kartdialogen finns tillgänglig som en av bilagorna till planen. 

Det sammanställda materialet från samtliga dialogtillfällen har 
nyttjats i processen och gett avtryck på planförslaget. 

Sociala och ekonomiska konsekvenser
Begreppet Hållbar utveckling innebär att ekosystemens funktioner  
och produktionsförmåga upprätthålls. Den ekologiska hållbarheten 
utgör grunden för en hållbar utveckling och innebär behov av att 
hushålla med naturresurser och ta tillvara de tjänster som ekosys-
temen förser människor och andra organismer med. För en hållbar 
utveckling krävs samverkan mellan ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Social hållbarhet syftar till att tillgodose grundläggande 
mänskliga rättigheter. Ekonomisk hållbarhet innebär att grundläg-
gande behov tillgodoses i relation till jordens ändliga resurser. För en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling krävs därmed en god hushåll-
ning med mark- och vattenresurserna. 

Planens förutsättningar för social och samhällsekonomisk  
hållbarhet
Följande delar av planen medverkar till social och samhällsekonomisk 
hållbarhet i utvecklingen av Strömstad och Skee:
• Ny bebyggelse inom och i direkt anslutning till befintliga bebyg-

gelseområden bidrar till social hållbarhet genom goda förutsätt-

Datum: måndag 22 januari 2018

Tid: 18:00-20:00

Plats: Matsalen Skee skola

Diskussionen från mötet 10 maj 2017 fortsätter. 
Först ska vi från kommunen försöka svara på de frågor som 
väcktes på förra mötet. 

Vi kommer även att visa nya skisser på möjliga 
utbyggnadsområden och berätta om vad som händer den 
närmaste tiden gällande trafik, förskolor, aktivitetsytor mm. 
Mötet hålls i samarbete föreningen Positiv utveckling i Skee.

Mer information: www.stromstad.se/skee
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ningar för tillgänglighet, närhet och goda kommunikationsmöj-
ligheter, inte minst genom underlag för en stadsbuss året runt.  
Staden och samhället med dess funktioner är åtkomliga för alla. 
Nya bostadsområden har goda förutsättningar att bli en integrerad 
del av samhället. Det innebär samhällsekonomiskt positiva kon-
sekvenser då befintlig infrastruktur och service i stor utsträckning 
kan nyttjas och behovet av kommunala investeringar begränsas. 

• Förutsättningar att bygga samman centrala Strömstad med 
Kebal kan genom ett minskat avstånd till staden öka förutsätt-
ningarna för helårsboende inom Kebalområdet. En ökad andel  
helårsboende kan ge positiva sociala konsekvenser i form av ökad 
trygghet, möjligheter till sociala kontakter och förutstättningar för 
en utveckling inom området som ytterligare stärker attraktiviteten 
som bostadsområde. En ökad andel helårsboende inom befintliga 
bebyggelseområden är ekonomiskt fördelaktigt. Fler helårsboende 
medverkar till att uppnå kommunens mål om fler invånare och ger 
större skatteintäkter utan att kommunala investeringar krävs för 
utbyggnad av infrastruktur eller upprättande av detaljplaner.

• Variationen av utvecklingsområden för  bostäder ger goda förut-
sättningar för en variation av bostäder - i lokalisering, typ av bo-
stad och upplåtelseform. Variationen är positivt ur ett såvål socialt 
som ekonomiskt perspektiv då det ger många människor möjlighet 
att finna ett bra boende utifrån ekonomiska förutsättningar och 
behov. En variation av bostadstyper inom ett och samma bostads-
område ger förutsättningar för en större variation av människor i 
ålder, kön, bakgrund mm, vilket ger möjligheter till möten som 
främjar integration. Förutsättningarna är också goda att kunna 
byta bostad utifrån olika behov genom livet utan att behöva bryta 
upp från sitt sociala sammanhang.

• Fler utvecklingsmöjligheter för nya bostäder än det verkliga 
behovet ger möjligheter för prioritering utifrån den aktuella ef-
terfrågan. Samhällsekonomiskt är det positivt att de resurser som 
läggs på planering resulterar i utbyggda bostadsområden, och att 
utbyggda bostadsområden nyttjas fullt ut. Ur ett socialt perspektiv 
innebär det goda förutsättningar att kunna komplettera bostads-
utbudet så att det tillfredsställer behov och efterfrågan från såväl 
befintliga som nya invånare.

• Förutsättningar för centralt belägna nya bostäder och lokaler med 
närhet till skola, arbete, kommunikationer och fritidsaktiviteter 
genom möjlighet till förtätning. Ur ett socialt perspektiv ger det 
förutsättningar för fler människor att tillgodose önskemål och be-
hov i sin vardag, t ex för barn att på egen hand ta sig till skolan, 
för personer utan tillgång till bil att nå såväl arbete som fritidsak-
tiviteter. Ett centralt boende innebär också en positiv ekonomisk 
konsekvens genom minskade transportkostnader. 

• En fortsatt utveckling av verksamheter, handel och besöksnäring i 
planområdet ger förutsättningar för en växande och differentie-
rad arbetsmarknad vilket är positivt ur den sociala hållbarhetsas-
pekten. Fler arbetstillfällen och fler branscher gör arbetsmarknaden 
mer robust vilket är av stort samhällsekonomiskt värde. 
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• Förutsättningar för utveckling av särskilt boende, där det centrala 
läget vid Mariedal ger goda förutsättningar för ett socialt liv i nära 
anslutning till stadskärnan och närrekreation där också infrastruk-
tur finns utbyggd. Alternativa lägen, bl a inom redan planlagda 
områden har ekonomiskt goda förutsättningar för etablering med 
tillgång till en utbyggd infrastruktur.

• Förutsättningar för utveckling av nya förskolor/skolor i olika delar 
av planområdet och med god tillgång till utemiljöer. Närhet mel-
lan bostäder och skola/förskola ger positiva sociala konsekvenser i 
form av ökad trygghet och möjlighet för skolbarn att själva ta sig 
till skolan. Tillgång till kvalitativa utemiljöer med förutsättningar 
för varierad lek stimulerar barns förmåga till inlärning och kreati-
vitet samt ger förutsättningar för god hälsa.

• Förutsättningar för närrekreation genom att långsiktigt säkra 
miljöer som inte ska bebyggas med möjlighet att utvekla dem till 
kvalitativa, bostadsnära utemiljöer. Tillgång till närrekreation är 
såväl visuellt som fysiskt värdefullt för folkhälsan. Bostadsnära ute-
miljöer fyller en viktig funktion som mötesplatser, ger möjlighet 
till lek, återhämtning, motion mm. 

• Goda förutsättningar för ett attraktivt friluftsliv av värde för såväl 
folkhälsa som besöksnäring.

• Förutsättningar för säkerställande och utveckling av ekosys-
temtjänster som kan förse samhället med såväl sociala som sam-
hällsekonomiska nyttor och begränsa negativa effekter av t ex ett 
förändrat klimat, buller och luftföroreningar.

Risk för negativa sociala och ekonomiska konsekvenser
Denna FÖP lyfter förutsättningar för hållbar utveckling, men för att 
säkerställa en långsiktig hållbarhet såväl socialt som samhällsekono-
miskt finns flera aspekter och ställningstaganden som behöver hanteras 
i framtida processer. Se även kapitel Fortsatt arbete.
• Ett stort urval av utvecklingsområden kräver strategiska ställ-

ningstaganden kring utbyggnadstakt, bebyggelsens omfattning 
och variationen av bebyggelse för att motverka risken för negativa 
samhällsekonomiska konsekvenser. I avsaknad av prioriteringar 
riskerar utvecklingsprojekt att startas upp i större omfattning än 
vad det finns efterfrågan för. Ekonomiska resurser kan då komma 
att läggas på planläggning av områden som inte bebyggs eller som 
byggs ut utan att nyttjas i full utsträckning. Riktlinjer för bostads-
försörjningen behöver därför kontinuerligt aktualiseras. Se även 
kapitel Fortsatt arbete.

• Samordning mellan utbyggnad av bostäder, service och infra-
struktur  är nödvändig för att säkerställa positiva sociala konse-
kvenser för nya bebyggelseområden. För att dessa ska integreras 
i den befintliga samhällsstrukturen och som helhet bli trygga, 
funktionella och attraktiva är en samverkan mellan förvaltningar 
nödvändig liksom samordning kring tid och budget. Vid avsaknad 
av samverkan och samordning finns en risk att nya bebyggelse-
områden blir till avskärmade enklaver med begränsad tillgång till 
service och till stadens utbud som helhet. Särskilt viktigt är detta 
inom det större utvecklingsområdet Mällbyhöjd som på sikt kan 
utvecklas till en ny stadsdel i Strömstad. För att säkerställa en fung-

!
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erande struktur för området som helhet och möjliggöra en etappvis 
utbyggnad avseende infrastruktur, förskola, skola och övrig service 
samt utveckling av grönområden är rekommendationen i FÖP att 
ett program ska tas fram som ett första steg i planprocessen. 

• Utbyggnad av trygga gång- och cykelvägar behöver säkerställas, 
framförallt i Skee där trafiksäkerheten idag är mycket låg. En ytter-
ligare utbyggnad av bostäder och arbetsplatser utan komplettering 
av gång- och cykelvägar riskerar att medföra negativa konsekvenser 
för tillgänglighet (särskilt för barn- och ungdomar), trygghet och 
trafiksäkerhet samt ett ökat bilberoende. Komplettering med belys-
ning längs gång- och cykelvägar, vid busshållplatser, entréplatserna 
och liknande offentliga utemiljöer är viktiga åtgärder för förbättrad 
säkerhet och upplevd trygghet. Cykelplanen fyller en viktig roll. Se 
även kapitel Fortsatt arbete. Det är viktigt att i detaljplaner studera 
övergripande behov av gång- och cykelsamband, ge förutsättningar 
för gång- och cykelvägar samt planera för strategiskt placerade håll-
platser för kollektivtrafik.

• De åtgärder som föreslås i trafikanalys för centrala Strömstad är 
nödvändiga att genomföra för att en utbyggnad enligt planen ska 
vara möjlig. Dessa åtgärder medför kostnader för kommunen.

• För att aktivt utveckla befintliga och potentiella ekosystem-
tjänster, till nytta såväl socialt som samhällsekonomiskt, krävs 
att platser och stråk inom den gröna strukturen förvaltas och 
utvecklas. Samverkan mellan förvaltningar är viktig för att på 
bästa sätt nyttja grönstrukturen så att den fyller många funktio-
ner, t ex en samordning mellan tekniska lösningar för en effektiv 
dagvattenhantering i kombination med estetiska värden, skydds-
åtgärder för skyddade arter samt värden kopplade till motion 
och folkhälsa. Naturvårdsplanen fyller en viktig funktion för att 
säkerställa ekosystemtjänster inom större grön- och naturområden.          
Kartläggning av ekosystemtjänster i en mer detaljerad skala bör 
genomföras i detaljplaneprocesser för att ekologiska, sociala och 
samhällsekonomiska nyttor ska tillvaratas på bästa sätt.   
 Avsaknad av långsiktigt säkerställd förvaltning och utveckling 
av ekosystemtjänster kan ge negativa samhällsekonomiska konse-
kvenser. De funktioner som natur- och grönområden kan förse 
samhället med gratis, till exempel buffertzoner för översvämning 
och attraktiva, hälsosamma boendemiljöer kan istället behöva 
tillgodoses genom konstruerade åtgärder, vilka kan komma att 
bli kostsamma. I det fall de inte genomförs riskerar kvaliteten i 
boende- och vistelsemiljöer att försämras. Det ökar risken för 
negativa ekonomiska konsekenser i form av skada på byggnader 
och i värsta fall betydande negativa sociala konsekvenser vid risk 
för att människor kommer till skada till följd av översvämningar, 
skred eller ras.            
 Ett alternativ för att säkerställa möjligheten till utveckling och 
långsiktig fövaltning av natur-, kultur  och närrekreationsvärden är 
att kommunen köper markområden som är strategiskt viktiga att 
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bevara obebyggda och utveckla för närrekreation, dagvattenhante-
ring med flera ekosystemtjänster. En annan möjlighet är att skydda 
fler områden med höga naturvärden som exempelvis naturreservat. 
Kommunalt huvudmannaskap i detaljplaner är ytterligare ett sätt 
att säkerställa ekosystemtjänster.

• Områden för hantering av dagvatten fyller en särskilt viktig funk-
tion i möjligheterna att genomföra en utbyggnad enligt planen. 
Den stora omfattningen av nya bebyggelseområden norr om sta-
den ställer krav på ett helhetsgrepp kring dagvattenhantering för 
att utbyggnaderna ska vara möjliga att genomföra. Åtgärder för 
utveckling av dessa markområden så att de blir effektiva för rening 
och fördröjning av dagvatten, liksom erbjuder kvaliteter för närre-
kreation innebär kostnader. Kostnaderna kan också ligga i inköp av 
dessa markområden. Åtgärderna är långsiktiga investeringar som 
på sikt ger såväl sociala som ekonomiska värden.

• Det sammanhängande området för samlade skyddsåtgärder för 
sandödla och hasselsnok fyller en avgörande roll för genomför-
andet av en bebyggelseutveckling i enlighet med FÖP. Ett säker-
ställande av att samlade skyddsåtgärder utförs inom det utpekade 
området och på det sätt som gör störst nytta för arternas beva-
randestatus adresseras till Naturvårdsplanen. Genomförandet är 
en förutsättning för att de områden som föreslås för bebyggelseut-
veckling i FÖP och som påverkar livsmiljöer för arterna ska kunna 
tas i anspråk utan att arternas bevarandestatus försämras. Åtgärder 
för att förbättra eller restaurera markområden innebär kostnader, 
liksom den kontinuerliga skötseln. Kostnader kan också ligga i att 
säkerställa ett långsiktigt skydd för de markområden där åtgärder 
behöver genomföras, vilket kan innebära behov för kommunen att 
köpa mark.  Åtgärderna är långsiktiga investeringar som genom att 
de skapar förutsättningar att genomföra en bebyggelseutveckling 
enligt FÖP innebär stora sociala och ekonomiska fördelar.

• Ett genomförande av planen innebär stora kommunala inves-
teringar för utbyggnad av såväl infrastruktur som kommunal 
service och utveckling av grönområden. Under förutsättning att 
ovanstående punkter beaktas, så att en utbyggnad sker med stöd i 
strategiska dokument så som bostadsförsörjningsplan, cykelplan, 
trafikanalys och naturvårdsplan och med en samordning mellan 
dessa bedöms planens utbyggnadsstruktur vara ekonomiskt rimlig. 
Kostnader för utbyggnad av infrastruktur med mera kan då bäras 
av värdet på den byggbara marken. Riskerna ligger i bristen på ge-
nomförande av de åtgärder som föreslås i de strategiska dokumen-
ten vilket kan leda till en fragmenterad utbyggnad med negativa 
ekonomiska och sociala konsekvenser som följd. 
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöbedömning
Enligt bestämmelser i plan- och bygglagen ska en översiktsplan i all-
mänhet genomgå en så kallad miljöbedömning, detta då alla planer och 
program som kan leda till betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas. 
De flesta översiktsplaner innehåller förslag, som om de genomförs, 
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Den fördjupade över-
siktsplanen för Strömstad - Skee omfattar ett relativt stort geografiskt 
område och berör bland annat starka naturmiljöintressen samt värde-
fulla kulturmiljöer såväl i centrala Strömstad som i Skee. I stort sett 
hela området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser i miljö-
balken. Det kan inte uteslutas att ett genomförande av de åtgärder som 
planeras inom området kan medföra betydande miljöpåverkan. 

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

Avgränsing av MKB

Geografisk avgränsning och nivå
Det geografiska området för miljöbedömningen är planområdet i 
den fördjupade översiktsplanen för Strömstad-Skee. Det fomfattar 
Strömstad stad och tätorten Skee samt de inre delarna av Strömsvattnet 
och kuststräckan mellan Seläter i norr och Båleröd i söder. Planen av-
gränsas i norr av FÖP Norra Kustområdet och i söder av FÖP Södra 
kustområdet. I öster avgränsas planområdet av E6 fram till Skee där 
planområdet utvidgas för att omfatta tätorten med omland, se karta. 

Kommunens avsikt är att fördjupningar av översiktsplanen ska 
finnas för hela kommunens utbredning väster om E6, där det största 
exploateringstrycket finns. Med det fångas huvuddelen av det området 
in, som omfattas av riksintresse enligt Miljöbalkens 4:e kapitel (obru-
ten kust samt turism och rörligt friluftsliv). Lämpliga avgränsningar för 
respektive FÖP gjordes i samband med ÖP-processen. För denna FÖP 
gjordes avgränsningen med utgångspunkt att innefatta Strömstad och 
Skee med ett så stort omland att det inrymmer en långsiktig bebyggel-
seutveckling samt omgivande grönstruktur. Denna FÖP är den sista av 
de planerade FÖP:arna att tas fram.

Frågor som kan ha ett större geografiskt påverkansområde än pla-
nens avgränsning, så som frågor kopplade till vattenmiljö och vatten-
kvalitet, kommer att inbegripas i beskrivningen. Planförslagets konse-
kvenser är beskrivna på en översiktlig och strukturell nivå då det rör 
sig om översiktlig planering.

Avgränsning i tid och sak
Den fördjupade översiktsplanen tar sikte på år 2050. Bedömningen är 
att det är vid denna tidpunkt som målen i planen kan vara realiserade. 

Översiktsplanen handlar i huvudsak om att utbyggnad av bostä-
der och verksamheter ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse 
och infrastruktur. Nya bostadsmiljöer, mötesplatser och andra sociala 
kvaliteter ska tillkomma utan att höga natur- och kulturmiljövärden, 

Planområdet, markerat med streckprickad 
linje, omfattar Strömstad stad och Skee med 
omland samt kustremsan.
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eller viktig grönstruktur, påverkas negativt. Miljökonsekvenserna är 
beskrivna med utgångspunkt från de aspekter som kommunen, i sam-
råd med länsstyrelsen 2018-05-09 föreslagit i avgränsningen av miljö-
konsekvensbeskrivningen. Aspekterna är:

• Naturmiljö - påverkan på naturvärden, på land och i vatten, 
bland annat artskyddsfrågor

• Friluftsliv – påverkan på det rörliga friluftslivets intressen och 
möjlighet till närrekreation

• Kulturmiljö – påverkan på kulturlandskapet, värdefulla be-
byggelsemiljöer i staden och fornlämningsbild

• Landskapsbild - påverkan vid utbyggnad på obebyggda höjd-
partier runt staden och i det öppna landskapet runt Skee, på-
verkan på landskapsbilden inom nationallandskapet

• Vatten - vattenkvalité, dagvattenhantering, utsläpp av kväve 
och fosfor, vattenförekomster i enlighet med vattendirektivet

• Hälsa och säkerhet - bullerpåverkan och trafiksäkerhet till följd 
av ökad trafik och nya bebyggelsestrukturer, risk för över-
svämning och erosion

• Planens förenlighet med riksintressen, risk för påtaglig skada på 
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB

• Behandling av strandskyddsområden

• Miljökvalitetsnormer, planeringens eventuella påverkan på 
MKN för luft och vatten 

• Avstämning mot relevanta miljömål

I de fall det finns risk för att ett genomförande av planförslaget kan 
medföra betydande miljöpåverkan, kommer miljökonsekvenserna att 
belysas på en mer detaljerad nivå vid fortsatt prövning. 

Alternativ

Nollalternativ
Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om en ny fördjupad 
översiktsplan inte tas fram, antas eller genomförs. Nollalternativet inne-
bär att den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 2013, fortsatt 
kommer att gälla som översiktsplan för området. ÖP 2013 kommer då 
att vara det styrdokument som anger hur mark- och vattenområden ska 
användas inom det aktuella planområdet. ÖP2013 redovisar en större 
sammanhängande utveckling av Strömstad inom såväl Mällbyhöjd som 
Kebal/Seläter och Stare samt en utveckling av Skee med fokus på verk-
samheter kring E6 och en utbyggnad av bostäder på Vattentornsberget.

ÖP 2013 har inte tillräcklig detaljeringsgrad för att avgöra vilka 
områden som är lämpliga för bebyggelse respektive grönstruktur. 
Kunskapsunderlagen som har tagits fram till FÖP efter 2013 visar att 
strukturen från ÖP behöver justeras. Utan FÖP skulle stadens fortsatta 
utbyggnad inom detaljplan riskera att hamna på platser som uppenbart 
är olämpliga med hänsyn till såväl naturvärden och värden för närre-
kreation. 
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Utredningsområde för bebyggelse

Grönstruktur

Område för utveckling av centralorten 
Strömstad enligt ÖP Strömstad

Skee

Utredningsområde för bebyggelse

Grönstruktur

Område för tätortsutveckling av Skee
enligt ÖP Strömstad

Övergripande utbyggnadsstruktur för ÖP 
2013 får illustrera nollalternativet. Övre 
bild visar utbyggnad av Strömstad och nedre 
utbyggnad av Skee.

Viktiga samband för samverkan mellan byggda miljöer och grön 
infrastruktur riskerar med enbart ÖP som underlag att gå förorade. 
Hantering av dagvatten är ett sådant exempel. Avsaknad av strategiskt 
lokaliserade ytor för dagvattenhantering riskerar att begränsa möjlighe-
terna till utbyggnad av nya bostäder och verksamheter. Ett annat exem-
pel är hanteringen av sandödla och hasselsnok. ÖP saknar avvägningar 
utifrån livsmiljöer för arterna, vilket innebär att värdefulla nätverk av 
livsmiljöer skulle riskera att gå förlorade vid en byggnation i enlighet 
med planen. Ett genomförande enligt ÖP riskerar därmed att påverka 
bevarandestatusen för arterna negativt, vilket i sin tur kan påverka den 
fortsatta möjligheten för en utveckling av tätorten negativt. 

ÖP saknar riktlinjer inom redan planlagda områden till stöd för till 
exempel bebyggelseförtätning samt för att långsiktigt bevara värdefulla 
utemiljöer obebyggda. 
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Övriga alternativ
Under processen med FÖP Strömstad - Skee har planen bearbetats i 
ett antal ”varv” där förslag förkastats och tillkommit genom avvägning 
utifrån planeringsförutsättningar, kunskapsunderlag och dialog, se av-
snitt Processen.

 Planförslag

Planförslaget i korthet
Planförslaget bygger på en struktur där den grundläggande utgångs-
punkten är vilka områden som kan bebyggas och vilka områden som 
långsiktigt ska säkras och utvecklas som obebyggda områden.

Ny bebyggelse ska främst tillkomma i form av sammanhål-
len bebyggelse inom eller i anslutning till tätorterna Strömstad och 
Skee. Tätorterna ges därmed utrymme att både förtätas och att växa. 
All utveckling i dessa delar ska ske inom ramen för detaljplanering; 
antingen genom upprättande av detaljplaner inom de utvecklingsom-
råden som i nuläget är obebyggda eller genom en ändring av detaljpla-
ner med syfte att förtäta eller förändra bebyggelsen. All ny bebyggelse 
inom utvecklingsområden och inom befintlig byggelsestruktur ska 
anslutas till kommunalt VA.

Övergripande utbyggnadsstruktur enligt FÖP. 
Övre bild visar utbyggnad av Strömstad och 
nedre utbyggnad av Skee.
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Utredningsområde för ny bebyggelse

Utredningsområde för förtätning

Område för utveckling av centralorten 
Strömstad enligt ÖP Strömstad

Skee

Utredningsområde för bebyggelse

Grönstruktur

Område för tätortsutveckling av Skee
enligt ÖP Strömstad

Grönstruktur

Utredningsområde för förtätning
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En sammanhängande grönstruktur som inrymmer områden med 
höga natur- och kulturvärden och höga värden för närrekreation kring-
gärdar tätorterna, avgränsar bebyggelseområden från varandra samt 
ingår i en småskalig väv av obebyggda platser inom de byggda mil-
jöerna. Genom den sammanhängande grönstrukturen ges förutsätt-
ningar att stärka den gröna infrastrukturen och utveckla ekosystem-
tjänster till nytta för såväl människor som djur och växter. Se även 
Sammanfattning.

Miljöbedömningen och förslaget
Under processens gång, fram till utställning, har miljöbedömningen 
påverkat planens innehåll och utformning. Hur samverkan mellan 
planförslag och miljöbedömning har gått till redovisas under rubriken 
Processen. 

Följande bedömningar och ställningstaganden har haft en direkt 
koppling till miljöbedömningen i utformningen av planen:
• Sandödla och hasselsnok  

De skyddade arterna (enligt Artskyddsförordningen) utgör en 
viktig förutsättning för planeringen inom planområdet.  Deras 
habitatnätverk och spridningssamband  har analyserats och 
resulterat i att planen har anpassats för att så lite som möjligt 
påverka livsmiljöer och nätverk. De mest värdefulla habitaten och 
habitatnätverken för respektive art skyddas inom den utpekade 
grönstrukturen inom rekommendationen R5, områden med höga 
natur- och/eller närrekreationsvärden.  
 Sedan samrådet har kunskapsunderlaget utvecklats vilket 
inneburit bl a att rekommendationen R5 utökats väsentligt inom 
Kebal/Seläter och att utvecklingsområdet för bostäder sydost om 
Seglarbyn liksom utvecklingsområdet för bostäder på Gåseberget 
har tagits bort med hänsyn till de skyddade arterna. FÖP har 
inom strukturen för R5 även kompletterats med ett område för 
samlade skyddsåtgärder för de båda arterna. Säkerställandet 
av ett genomförande av åtgärder, liksom en konkretisering av 
vilka åtgärder och skötselinsatser som bör göras adresseras till 
Naturvårdsplanen. Åtgärderna ska genomföras i den omfattning 
som krävs för att bevarandestatusen för respektive art inte ska 
försämras vid ett genomförande av FÖP eller av de kumulativa 
effekterna som det kan föra med sig. 
 I det fall utvecklingsområden för bebyggelse berör habitat 
lyfts behovet av hänsyn fram i riktlinjerna för det aktuella områ-
det. Planen har också en generell rekommendation kopplat till 
artskydd och hanteringen av artskyddet i detaljplaneprocesser. 

• Områden med höga naturvärden enligt kommunens natur-
vårdsplan har tillsammans med kompletternade naturvärdes-
inventringar legat till grund för utformning av planförslaget. 
Inom områden med dokumenterat höga naturvärden är planen 
huvudsakligen utformad så att dessa redovisas som en del av grön-
strukturen. Det vill säga områden som på lång sikt ska bevaras 
obebyggda. Inom ett fåtal områden kan utveckling av ny bebyg-
gelse påverka utpekade värden. Detta lyfts då upp i riktlinjerna för 
området som en fråga att hantera i kommande detaljplaneprocess.

Artskyddsförordningen
Vissa växt- och djurarter som är 
hotade eller på annat sätt skyddsvärda 
har skydd genom artskyddsförord-
ningen.

Om livsmiljöer för arter som är strikt 
skyddade enligt artskyddsförordningen, 
t ex sandödla och hasselsnok, riskerar 
att påverkas av exploateringsföretag 
(exempelvis vid genomförandet av en 
detaljplan) ska skyddsåtgärder genom-
föras så att gynnsam bevarandestatus 
bibehålls för den art som berörs
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• En kartläggning av befintliga och potentiella ekosystem-
tjänster har gjorts i de tätortsnära delarna av planförslaget. 
Kartläggningen ligger till grund för utfromningen av den sam-
manhängande grönstrukturen. Följande ekosystemtjänster har 
prioriterats vid utformning av planförslaget: 
- Ekosystemtjänster kopplade till vatten (rekreation, friluftsliv,  
kommunikation, livsmedelsförsörjning, dagvatten mm) 
- Ekosystemtjänster kopplade till friluftsliv och närrekreation 
- Ekosystemtjänster kopplade till stora träd  
- Pollinering 

• Kommunen håller en hög ambitionsnivå vad gäller trafik-
buller. Med en begränsad trafikmängd finns förutsättningar 
för en sådan ambition. Kommunen har därför beslutat att 
ställa högre krav avseende riktvärden för trafikbuller än vad 
Naturvårdsverkets riktlinjer anger. I planen undviks i första hand 
områden där riktvärdena riskerar att utgöra ett problem. För det 
fåtal områden där åtgärder kan komma att krävas för att uppnå 
riktvärdena lyfts detta upp i riktlinjerna för området. Läs mer 
i avsnittet Hälsa och säkerhet - trafikbuller och trafiksäkerhet.

Påverkan och konsekvenser av planförslaget

Bebyggelse
Planförslaget innebär en möjlig framtida utbyggnad av 1400- 2300 nya 
bostäder inom utpekde utvecklingsområden utöver de bostäder som 
är föreslagna i pågående detaljplaner (se Planförslaget under rubriken 
Bebyggelse/Bostäder). Det innebär ett större antal bostäder än vad som 
krävs för att möta det bedömda behovet fram till 2050. Därmed finns 
förutsättningar att i riktlinjer för bostadsförsörjningen styra vilka om-
råden som ska prioriteras utifrån aktuellt behov. För några av utveck-
lingsområdena görs en prioriteringsordning för utbyggnad i syftet att 
få en sammanhållen bebyggelseutveckling med goda förutsättningar att  
integrera ny bebyggelse med befintliga strukturer och områden.

Utvecklingsmöjligheterna till nya bostäder hålls samlad, inom eller 
i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Planen begränsar därmed 
möjligheterna till ny, spridd bebyggelse utanför befintliga bebyggelse-
grupper.

Planen ger också förutsättningar för en utveckling av verksamheter 
och besöksanläggningar som är viktiga delar av Strömstads näringsliv. 

Möjligheten till utveckling av Skee begränsas bland annat av över-
svämningsrisk vid höga vattennivåer i Vättlandsån och Grålösbäcken, 
trafikbuller, behov av närrekreation, höga naturvärden, värdefull kul-
turmiljö och ett värdefullt odlingslandskap. Då det är ett starkt sam-
hällsintresse att även Skee får möjlighet att utvecklas föreslås en utbygg-
nad som ger förutsättningar för samhället att växa ihop. Det innebär 
utvecklingsområden i de nordöstra delarna av samhället, men med 
fokus på att utveckla bebyggelse mellan de centrala delarna av samhäl-
let och förskolan. I dessa delar, söder om centrala Skee kommer den 
planerade bebyggelsen delvis ligga inom område av riksintresse för kul-
turmiljö.  Ett av utvecklingsområdena kommer även att ta bruknings-
värd jordbruksmark i anspråk. Inom det föreslagna utbyggnadsområdet 
för bostäder och verksamheter i den så kallade Triangeln finns risk för 
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översvämningar vid höga flöden i Vättlandsån samt påverkan av trafik-
buller från E6:an. Vid bedömning av alternativa lokaliseringsalternativ 
är slutsatsen ändå att detta förslag sammantaget innebär minst negativ 
påverkan.  Riskerna för översvämning och bullerpåverkan ska studeras i 
kommande planprövning och särskilda åtgärder kan komma att krävas. 

En förutsättning i planen är att alla föreslagna utvecklingsområ-
den skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA). Ny bebyg-
gelse utanför samlad bebyggelse skall i första hand kopplas till kom-
munalt VA där det är möjligt i annat fall prövas möjligheten till en 
enskild avloppsanläggning i enlighet med de krav och riktlinjer som 
finns i miljöbalken och i kommunens riktlinjer. Utgångspunkten är att 
enskilda avlopp ska utföras med hög skyddsnivå. Då planen föreslår en 
begränsad utbyggnad av bostäder utanför samlad bebyggelse bedöms 
påverkan av tillkommande enskilda avlopp som liten. Det begränsar 
också risken för fragmentering av sammanhängande, huvudsakligen 
obebyggda landskapsavsnitt och naturområden av värde för friluftsliv 
och landskapsbild mm.

Trafik
Att utveckla framkomligheten med cykel inom centrumområdet samt
mellan centrum och bebyggelseområden i stadens utkant är nödvän-
digt för att begränsa bilberoendet inom planområdet och begränsa 
risken för negativa konsekvenser i form av ökade utsläpp och risk för 
bullerstörningar. Ett sammanhängande nät av cykelvägar ger bra för-
utsättningar för till exempel cykelpendling till arbetet och ger säkrare 
trafikmiljöer för barn och ungdomar. Planen ger förutsättningar för 
detta genom såväl stråk av grönområden som utrymme för komplet-
teringar av gång- och cykelvägnätet. FÖP lyfter fram viktiga sträck-
ningar för komplettering, men prioriteringar och genomförande av 
utbyggnad hanteras i den kommunövergripande cykelplanen. Den i 
planen förslagna samlade bebyggelsen ger också goda förutsättningar 
för utbyggnad av kollektivtrafik, t ex en stadsbuss året runt.

I centrala staden pekar planen ut två prioriterade stråk viktiga för
närrekreation, kuststråket och stråket runt Strömsvattnet. För att minska 
behovet att ta bilen till centrum är en del av syftet med stråken att
utveckla dem med avseende på trygghet, attraktivitet och tillgänglighet
för att öka förutsättningarna att på ett säkert sätt ta sig fram till fots
och med cykel. Entréplatserna/infartsparkeringarna vid Oslovägens 
handelsområde och vid södra infarten ligger i anslutning till stråken. 
En utveckling av dessa platser ökar ytterligare förutsättningar att be-
gränsa biltrafiken in i centrum.

Vid en utbyggnad i Skee är det viktigt att studera gång- och cykel-
sambandet mellan den befintliga bebyggelsen och den nya föreslagna
bebyggelsen i södra Skee. Dessutom behöver befintlig cykelväg till 
Bastekärr förlängas vid utbyggnad av Bastkärr Norra för att ge förut-
sättningar för arbetspendling med cykel och begränsa biltrafiken.

Det är viktigt att i detaljplaner studera övergripande behov av gång- 
och cykelsamband, ge förutsättningar för gång- och cykelvägar samt
planera för strategiskt placerade hållplatser för kollektivtrafik.
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Vattenområden
Planen föreslår två områden för utveckling av hamnverksamhet:
• Område 75 - Strömstads hamn 
• Område 76 - Starekilen
En utbyggnad av hamnverksamhet innebär risk för betydande miljöpå-
verkan. Se vidare under avsnittet Betydande miljöpåverkan samt avsnit-
ten Miljökvlitetsnormer och Behandling av strandskyddsområden.

Strategiskt viktiga områden för fördröjning och rening av dagvatten 
ingår som en del av rekommendationen R5 med höga natur och/eller 
närrekreationsvärden. Vid en utveckling för denna funktion behöver 
eventuell påverkan på recipienterna utredas så att vattendragens höga 
naturvärden och funktion som lekområden för fisk inte går förlorade. 
Läs mer under rubriken Hälsa och säkerhet- risk för skred, översvämning 
och erosion.

Naturmiljö
Sandödla och hasselsnok är i Sverige hotade arter (ArtDatabanken 
2015) som förekommer inom planområdet och som riskerar att på-
verkas negativt av ett genomförande av FÖP. Arterna bedöms i ett 
nationellt perspektiv ha en högst påtaglig risk att försvinna från landet 
enligt den senaste publicerade rödlistningsbedömningen där de klas-
sificerades som Sårbara (VU). 

Förekomsterna av sandödla i Strömstads kommun är i dagsläget 
helt isolerade från övriga förekomster i landet. Den lokala bevaran-
destatusen för sandödla i Strömstad är således helt avhängig dess totala 
populationsstorlek vilken i sin tur är starkt beroende av mängden livs-
miljö och vilken kvalitet livsmiljöerna har med avseende på fortplant-
ningsmiljöer. Den lokala bevarandestatusen är därmed utom allt tvivel 
ogynnsam för sandödla i Strömstad kommun. 

Det allra största habitatnätverket för sandödla ligger centralt i FÖP-
området. Sandödlan har dock aldrig påträffats i detta nätverk trots flera 
försök att hitta arten. 19 av habitatnätverken i Strömstads kommun 
har en dokumenterad förekomst av sandödla.  Dessa finns främst i 
anslutning till södra infarten till Strömstad, längs Bålerödsvägen samt 
norr om Seläter (huvudsakligen utanför FÖP-området).

För sandödla innebär ett genomförande av FÖP endast mycket 
begränsade förluster av livsmiljö. Ett genomförande av FÖP bedöms  
innebära ett ianspråkstagande av mindre än 0,5 ha av livsmiljöer med 
känd förekomst av sandödla (vilket motsvarar 0,2% av livsmiljö med 
känd förekomst av sandödla i Strömstad kommun som helhet). Den 
skattade förlusten av potentiella livsmiljöer (där förekomst av sandödla 
inte är bekräftad) beräknas till 23 ha vid ett genomförande av FÖP 
(vilket motsvarar 1,1% av potentiell livsmiljö för  sandödla i Strömstad 
kommun som helhet). Det finns dock en uppenbar risk att även mini-
mala habitatförluster kommer påverka bevarandestatusen negativt med 
hänsyn till att populationen är isolerad. Läs mer i Artskyddsutredning för 
FÖP Strömstad - Skee, Calluna, 2019 (Bilaga 7).

Hasselnokens utbredning inom Strömstads kommun ingår i ett sam-
manhang som sträcker sig från Varberg i söder upp längs Oslofjordens 
kustland i norr. För hasselsnoken bedöms den lokala populationen i 

Föreslagna områden för utveckling av hamn 
markerade med mörkblå färg.

Strömstad

Skee

Stare
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Strömstads kommun hamna i kategorin Sårbar (VU), vilket är samma 
kategori som gäller för landet som helhet. 

För hasselsnok visar habitatnätverksanalysen att det inom 
Strömstads kommun förekommer gott om ytor med såväl artens livs-
miljö som habitatnätverk (över 1200 ytor). Trots detta är det bara i 18 
av nätverken som hasselsnok hittills påträffats med säkerhet, men arten 
är svår att inventera. Det största habitatnätverket inom planområdet 
för FÖP med fynd av hasselsnok finns i Kebal. Större nätverk med 
potentiella livsmiljöer finns dock även i området kring Bohusleden 
samt på Erlandseröd, men här utan kända förekomster av djur. Det 
bedöms utifrån mängden habitatnätverk finnas goda förutsättningar 
för att i Strömstads kommun kunna vända trenden för hasselsnok från 
ogynnsam till gynnsam.

För hasselsnok är den största och mest uppenbara effekten av ett 
genomförande av FÖP att arten förlorar livsmiljöer. Ett genomförande 
av FÖP bedöms innebära ett ianspråkstagande av 13 ha livsmiljöer 
med känd förekomst av hasselsnok (vilket motsvarar 1,2% av livsmiljö 
med känd förekomst av hasselsnok i Strömstad kommun som helhet). 
Den skattade förlusten av potentiella livsmiljöer (där förekomst av has-
selsnok inte är bekräftad) beräknas till 44 ha vid ett genomförande 
av FÖP (vilket motsvarar 0,7% av potentiell livsmiljö för hasselsnok i 
Strömstad kommun som helhet). 

Utöver förlust av livsmiljö innebär bostads- och verksamhetsutveck-
ling mer trafik på befintliga vägar och att fler vägar byggs. Det medför 
för hasselsnok att det skapas nya barriärer mellan kvarvarande livsmil-
jöer och att fler djur riskerar att dödas när de försöker ta sig över vägar. 
Barriäreffekterna ökar generellt med ökad trafik. Igenväxning och frag-
mentering är kumulativa effekter som succesivt försämrat för hassel-
snokens lokala bevarandestatus i Strömstad. Förtätning av den befint-
liga bebyggelsestrukturen med större andel bebyggd och hårdgjord 
yta inom ramen för gällande detaljplaner kan medverka till ytterligare 
kumulativa effekter och ytterligare ytförlust av livsmiljöer. Läs mer i 
Artskyddsutredning för FÖP Strömstad - Skee, Calluna, 2019 (Bilaga 7).

Livsmiljöer för de skyddade arterna sandödla och hasselsnok har 
påverkat planens utformning och genomförd habitatnätverksanalys 
tillsammans med kompletterande artskyddsutreding har utgjort under-
lag. Utfrån analysen har habitat och -nätverk kategoriserats i tre risk-
klasser bl a utifrån kända förekomster av arterna, se tabell Riskkategorier 
Hasselsnok/sandödla. Områden inom riskklass 1 har huvudsakligen 
undantagits från exploatering. Vattentornsberget i Strömstad utgör 
liksom centrala Mällbyhöjden ett undantag, läs mer under rubriken 
Betydande miljöpåverkan.

Livsmiljöerna och nätverken mellan dem har dock en omfattande 
utbredning inom planområdet, vilket innebär att ett flertal utvecklings-
områden för bebyggelse i större eller mindre omfattning kan komma 
att påverka livsmiljöer och/eller nätverk inom riskklasserna 2 och 3 för 
någon eller båda arterna.Även dessa områden beskrivs under rubriken 
Betydande miljöpåverkan. 

Riskkategorier
Sandödla/Hasselsnok

Kategori 1 
Uppenbar risk för att exploatering är 
otillåtlig inom området utan fung-
erande skyddsåtgärder.   
Inom dessa områden har observationer 
av arten gjorts. 

Kategori 2 (finns endast för sand-
ödla)
Det är troligt att exploatering inom 
området är otillåtlig utan fungerande 
skyddsåtgärder.   
Området har stor potential att kunna 
nyttjas av sandödla men det är oklart 
om arten förekommer inom livsmiljö-
erna här. 

Kategori 3 
Det finns en möjlig risk att exploate-
ring inom området skulle kunna vara 
otillåtlig utan fungerande skyddsåt-
gärder.   
Det finns förutsättningar för att sand-
ödla/hasselsnok skulle kunna före-
komma i området men sannolikheten 
bedöms vara ganska liten i dagsläget. 
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I FÖP redovisas ett område för samlade skyddsåtgärder. Området 
omfattar stora delar av de markområden som innehåller de mest vär-
defulla habitatnätverken för arterna. Inom detta område behöver kva-
liteten av nuvarande livsmiljöer förstärkas med skötsel och åtgärder för 
att öka kontakten mellan livsmiljöer, vilket syftar till att utöka nätver-
ken. Med ett långsiktigt säkerställande av de kvarvarande, fungerande 
livsmiljöerna inom utpekad grönstruktur bedöms det för hasselsnok 
finnas potential att förstärka spridning mellan livsmiljöer, höja kva-
liteten och i viss utsträckning även skapa nya habitat eller restaurera 
tidigare funktionella livsmiljöer. För sandödla innebär säkerställande 
av samlade skyddsåtgärder att negativa konsekvenser av barriäreffek-
ter inom området kan minimeras. Åtgärder inom området kommer 
att förstärka möjligheterna för artens långsiktiga överlevnad där den är 
som mest utsatt idag. Läs mer i Artskyddsutredning för FÖP Strömstad - 
Skee, Calluna, 2019 (Bilaga 7).

Livsmiljöer för sandödla. Kategori 1 (röd), kategori 2 (orange) och kategori 3 (gul) samt habitatnätverk (röd skraffering).
Utvecklingsområden i planen redovisas med lila skraffering där de områden som idag är obebyggda redovisas med tjockare 
kontur. Område för samlade skyddsåtgärder redovisas som grön yta.
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Livsmiljöer för sandödla. Kategori 1 (röd) och kategori 3 (gul) samt habitatnätverk (röd skraffering).Utvecklingsområden 
i planen redovisas med lila skraffering där de områden som idag är obebyggda redovisas med tjockare kontur. Område för 
samlade skyddsåtgärder redovisas som grön yta.

De samlade skyddsåtgärderna ska specificeras och säkerställas i 
naturvårdsplanen och genomföras med stöd i denna. 

En avstämning mot kunskapsunderlaget för artskydd ska alltid 
göras i ett tidigt skede av samtliga detaljplaneprocessen för att avgöra 
om det finns behov av hantering av artskyddsfrågan. Potentiella livs-
miljöer för sandödla och hasselsnok kan dock finnas även om de inte 
uppmärksammats i habitatnäverksanalyserna. Naturvärdesinventering 
genomförs vid uppstart av samtliga detaljplaneprocesser inom tidigare 
oexploaterade områden. Därmed riskerar inte artskyddsfrågan att för-
bises.
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Utöver påverkan på livsmiljöer för skyddade arter finns utvecklings-
områden som innefattar andra typer av värdefull naturmiljö vilka 
riskerar att påverkas negativt av byggnation. Behov av hänsyn till na-
turmiljöerna anges även här som riktlinjer i planförslagets beskrivning 
av respektive område. Följande områden innefattar naturvärden som 
behöver beaktas:
• Område 51 - Rådhusberget  innefattar naturvärden i form av en 

groddamm med omgivande skogsområde. I planen redovisas detta 
område som R5. Detaljplanearbete pågår dock för Rådhusberget. 

• Område 7 - Vattentornsberget i Skee ingår i den regionala värdetrak-
ten för ek som har sin värdekärna i ekskogarna kring Skee kyrka. 

• Område 26 - Mariedal, 50 - Canning, 76 - Starekilens hamnområde, 
45 - Lagunens camping, 46 - Daftö camping och 47 - Bjälveröds 
camping berörs av strandskydd. Läs mer om dessa under rubriken 
Behandling av strandskyddsområden. 

Påverkan på värdefull natur, till följd av exploatering, bedöms som 
helhet bli liten då värdefulla naturtyper är beaktade i planen genom 
rekommendationen R5. 
Friluftsliv och rekreation
Planförslaget redovisar en struktur av områden med höga natur- och/
eller närrekreationsvärden såväl i form av finmaskig grönstruktur inom 
planlagda områden i Strömstad och Skee som i storskaliga naturområ-
den utanför den byggda miljön. Strukturen för närrekreation innefattar 
för Strömstad följande större värdefulla områden:
• Nötholmen
• Hällekind
• Erlandseröd
• Tjärndalen
Dessa länkas samman genom flera stråk som omgärdar och avgränsar 
bebyggelseområden. Tre större stråk är av stort värde för närrekreation 
Dessa är följande:
• Kuststråket
• Stråket längs Stömsvattent
• Stråket längs Bohusleden
I de centrala delarna av Srömstad fyller bergen en viktig funktion. Dels 
som utsiktsplatser, dels för stadsbilden och möjligheten att orienteras 
sig i staden. Planen redovisar följande berg inom rekommendationen 
R5, för att långsiktigt säkra dem som obebyggda:
• Korpeberget
• Röseberget
• Valemyrsberget 

Utpekade miljöer består därmed av varierande naturtyper. Deras 
värden för närrekreation bidrar tillsammans med andra befintliga och 
potentiella ekosystemtjänster till en attraktiv livsmiljö för boende och 
besökare. Genom att i planförslaget lyfta fram och skydda befintliga 

De utvecklingsområden för bebyggelse som kan 
påverka naturvärden (utöver skyddade arter 
enligt artskyddsförordningen) redovisas med 
rött.

Strömstad

SkeeStare

Kebal

Seläter Mällby
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grönytor kan kommunen stå bättre rustad inför ett förändrat klimat, 
där bland annat ökade mängder nederbörd kan väntas. För att göra 
närrekreationsområdena tillgängliga från bebyggda områden ger plan-
förslaget riktlinjer kring t ex passager och bevarande av särskilda land-
skapselement inom områdena. 

Rekommendationen R6 omfattar de större, huvudsakligen obe-
byggda områden som kringgärdar Strömstad och Skee. Genom denna 
rekommendation begränsas risken för fragmentering av sammanhäng-
ande landskapsavsnitt. 

Inom följande områden ger FÖP andra riktlinjer än tidigare ställ-
ningstaganden:
• Motionsslingan vid Prästängen pekas i planförslaget ut som ett 

värdefullt rekreationområde. Idag är Prästängen planlagt för verk-
samheter men i planförslaget redovisas kvarvarande byggrätt som 
område med höga natur- och närrekreationsvärden, vilket innebär 
att det även fortsättningsvis föreslås nyttjas som friluftsområde. 

• Rådhusberget identifieras som skyddsvärd tätortsnära natur i kom-
munens naturvårdsplan (2006, rev 2008). Området redovisas i 
FÖP som utbyggnadsområde för bostäder. Detaljplaneprocess 
pågår. De obebyggda delarna av Rådhusberget utgör skolnära 
utemiljö. Dammen med kringliggande skogsdunge undantas från 
utvecklingsområdet och redovisas i FÖP som område med höga 
natur- och/eller närrekreationsvärden genom rekommendationen 
R5. 

• Vattentornsberget i Strömstad är ett tätortsnära rekreationsområde 
för strömstadsborna. En mindre del, vilken utgör möjlighet till 
byggnation längs en befintlig gata som idag är enkelsidigt bebyggd, 
redovisas i planen som utbyggnadsområde för bostäder. Övriga de-
lar av berget redovisas som R5. Utgör skolnära utemiljö.

• Vattentornsberget i Skee är ett tätortsnära rekreationsområde.
Ny bebyggelse på Rådhusberget och Vattentornsberget i Strömstad 

motiveras av att områdena ligger centralt i Strömstad stad vilket gör 
att förtätningvärdena, så som att behovet av bil kan minska, befintlig 
infrastruktur användas och samordningsvinster göras, gör att bostads-
utbyggnaden väger över risken för de förlorade natur- och närrekrea-
tionsvärdena. Detsamma gäller för Vattentornsberget i Skee utifrån sitt 
centrala läge i samhället. 

Riktlinjer beskrivs i planförslaget för respektive område i syfte att 
begränsa de negativa konsekvenserna av exploatering samt lyfta möj-
ligheten att bevara och nyttja delar av områdena för närrekreation. 
Riktlinjerna bedöms tillsammans med den redovisade grönstrukturen 
sammantaget innebära goda förutsättningar att långsiktigt tillgodose 
förutsättningarna för rekreation och friluftsliv.

Kulturmiljö
Följande områden med höga kulturhistoriska värden berör plan-

området:
• Skee - Folkestad Riksintresse för kulturmiljövård sammafaller till 

stora delar med avgränsningen för kommunal värdefull kultur-

Vattentornsberget, Strömstad

Vattentornsberget, Skee

Vattentorns-
berget

Vattentorns-
berget

Skee

Området som innefattar motionsslingan vid 
Prästängen föreslås värnas som område för 
närrekreation, trots att gällande detaljplan 
delvis reglerar marken som kvartersmark för 
verksamhet.

Prästängen

motionsspår

Erlandseröd

Rådhusberget

Rådhusberget
Strömsvattnet

Strömsvattnet

Hålkedalskilen
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miljö. För beskrivning och behandling av kulturmiljövärderna se 
avsnitt Förenlighet med riksintressen. 

• Blomsholm. Riksintresse för kulturmiljövård. Planen innefattar en 
begränsad del av riksintresset, vilket i sin helhet ryms inom rekom-
mendationen R6, med en restriktivitet för ny bebyggelse. Befintlig 
bebyggelse finns i mycket begränsad omfattning inom området. 
Planen bedöms inte påverka riksintresset negativt. Se även avsnitt 
Förenlighet med riksintressen.

• Bebyggelsen i delar av centrala Strömstad. Kommunal värdefull 
kulturmiljö. Genom bestämmelsen R7b ges ökade möjligheter att 
beakta de kulturhistoriska värdena vid kommande detaljplaneänd-
ringar i de centrala delarna av staden. Planen ger riktlinjer kring 
förtätning inom befintliga bebyggelsekvarter som inom kultur-
miljön ska beaktas tillsammns med riktlinjer i Byggnadsinventering 
i centrala Strömstad (Bohusläns museum, 2014) och riktlinjer i 
Strategi för stadens miljö (2013) för att ge stöd för bevarande av de 
kulturhistoriska värdena inom miljön som helhet. 

• Galärvägen utgör en kommunal värdefull kulturmiljö. Den sträck-
er sig inom planområdet längs Strömsvattnet. Inom planområdet 
utgör Galärvägen en immateriell kulturlämning, där terrängen är 
platsen för en händelse. Stråket omfattas i planen av rekommen-
dationen R10, Vattenområde med höga naturvärden och påverkas 
inte negativt. 

Planens utvecklingsområden är lokaliserade för att undvika kända 
fornlämningar. Inom följande utvecklingsområden, som i nuläget inte 
är planlagda kan hänsyn till fornlämningar behöva tas för att dessa inte 
ska påverkas negativt: 
• 30 - Norra Bastekärr
• 23 - Södra området vid Skee förskola
• 22 - Berget sydost om förskolan
• 45 - Lagunen camping och stugor
• 15 - Mällbyhöjd södra 3
• 1 - Norra Källviksdalen
Behovet av att beakta fornlämningar lyfts för dessa områden fram som 
riktlinjer för respektive område. Vid fortsatt planering kan krav på ar-
keologisk utredning bli aktuellt, liksom inventering och bedömning av 
värdet av andra kulturlämningar som hägnader och liknande objekt. 
Det kan komma att ställas krav på arkeologiska utredningar även i 
andra planer. Beslut om detta tas i samråd med Länsstyrelsen när en 
detaljplan tas fram.

För följande områden hanteras kända fornlämningar i pågående 
detaljpleprocesser:
• 55 - Lilla Åseröd
• 54 - Mällby gård
• 40 - Seläters camping 
• 50 - Canning
Arkeologisk utredning kommer även att genomföras i detaljplanen för 
76 - Starekilens hamnområde. 

Planen hindrar genom rekommendationerna R4, R5, R6 och R7a 
spridd bebyggelse med okänslig placering i landskapet. Generella 
rekommendationer kring placering och utformning av ny bebyggelse 

Utvecklingsområden där hänsyn behöver tas 
till kända fornlämningar (röd markering). 
För områden med röd kontur hanteras frågan 
i pågående detaljplaneprocesser.
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Jordbruksmarkens areal
Jordbruksmark i Strömstads kommun: 
ca 4735 ha
Jordbruksmark inom planområdet: 
ca 400 ha

Jordbruksmarken utgör ca 10% av 
kommunens landyta.

(Källa: Jordbruksverkets redovisning av 
stödberättigad jordbruksmark.)

Ett genomförande av FÖP innebär att 
totalt ca 28 ha jordbruksmark tas i 
anspråk.

ger vägledning för att motverka negativ påverkan på traditionella 
bebyggelsemiljöer. Påverkan på, och konsekvenser för kulturlandska-
pet, bedöms därmed som helhet bli liten. 

Jordbruksmark
Stora delar av jordbruksmarken säkras genom geografiska rekommen-
dationer i planen. Huvudprincipen i de generella rekommendationerna 
är också att ny bebyggelse inte skall tillkomma på brukningsvärd jord-
bruksmark och inte heller lokaliseras så att jordbruk och djurhållning 
försvåras.

Planförslaget medger en utbyggnad av bostäder och verksamheter 
som tar jordbruksmark i anspråk på tre platser inom planområdet, samt-
liga i Skee. En utbyggnad inom utvecklingsområdet Norra Bastekärr 
innebär en negativ påverkan lokalt, då ett relativt stort område (16 ha) 
med brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för verksamheter. 

I övrigt är det mindre områden av jordbruksmark söder om samhäl-
let som tas i anspråk (ca 12 ha jordbruksmark fördelat inom 4 utveck-
lingsområden).

I Strömstad redovisas förutsättningar att utveckla stadsnära odling 
inom områden som idag inte utgör jordbruksmark. Det kan medverka 
till att begränsa de negativa konsekvenserna som ett ianspråkstagande 
av jordbruksmark innebär och till att stärka odlingslandskapets ekosys-
temtjänster in i den byggda miljön, om än i begränsad skala.

Sammantaget innebär ett genomförande av FÖP att ca 28 ha jord-
bruksmark tas i anspråk. Påverkan bedöms i ett kommunalt/regionalt 
perspektiv vara liten/måttlig.

Inom följande utvecklingsområden innebär ett genomförande att 
jordbruksmark tas i anspråk:
•   30 - Norra Bastekärr
Område 30 - Norra Bastekärr utgör en framtida resurs för verksamhets-
utveckling och bedöms vara en lämplig förlängning av det befintliga 
verksamhetsområdet på Bastekärr (31). Marken utgörs idag i sin hel-
het av jordbruksmark. Den ingår i ett sammanhang med område 31, 
som är planlagt för verksamheter, men som i nuläget endast delvis är 
utbyggt. Resterande delar av planområdet nyttjas som jordbruksmark. 
Utbyggnad av verksamhetsområde i enlighet med FÖP innebär att ett 
större sammanhängande område med jordbruksmark tas i anspråk i sin 
helhet (se kartbild intill). Områdets lokalisering utmed väg E6 ses som 
lämpligt och attraktivt för verksamhetsetablering. 

Området är utpekat i ÖP som den enda lämpliga utvecklingsre-
sursen för industriell verksamhet i kommunen som helhet. I samband 
med ÖP-processen studerades områden kring samtliga mot längs E6:an 
utifrån trafik- och logistikförutsättningar, landskapsbild, byggbarhet, 
påverkan på jordbruksmark, tillgång till vatten- och avlopp samt ett 
antal övriga påverkansaspekter. Bastekärr bedömdes i denna process 
som den enda rimliga markresursen att utreda vidare. Läget invid E6, 
vilket innebär god tillgänglighet och ett redan bullerpåverkat område är 
motiv för lokaliseringen samt att det är beläget i anslutning till planlagt 
område för verksamhetstomter i Bastekärr (31). Att förlägga en fort-
sättning av verksamhetsområdet här stärker samhällsbildningen med 
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arbetsplatser. Närheten till buss- och tågstationen ger bra förutsätt-
ningar för arbetspendling. 

Ett ianspråkstagande av jordbruksmarken inom område 30 - Norra 
Bastekärr innebär en förlust av ca 16 ha jordbruksmark, vilket kan få 
en relativt stor påverkan för jordbruksmark lokalt inom Skee eftersom 
jordbruksmarken i det berörda området består av högproduktiv åker-
mark och ytorna är relativt stora och sammanhängande. När marken 
bebyggs förlorar den sitt brukningsvärde och finns inte tillgänglig för 
framtida odlingsbehov. Även om området utgör en relativt liten andel 
av kommunens jordbruksmark, bidrar ett ianspråktagande av bruk-
ningsvärd jordbruksmark generellt till att den totala ytan som är till-
gänglig för odling minskar. Tillsammans med en liknande utveckling 
på andra platser och med den osäkerhet som klimatförändringar för 
med sig både avseende möjligheten till lokal produktion och möjlighe-
ten att importera livsmedel finns risk för kumulativa effekter, som på 
sikt kan påverka förutsättningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning 
negativt.   

Området ses som en markresurs för verksamhetsutveckling för 
kommunen som helhet. Att upprätta en detaljplan för området är aktu-
ellt först när det redan planlagda området 31- Bastkärr är fullt utbyggt 
och då efterfrågan på mer verksamhetsmark gör en sådan planläggning 
angelägen. 

I kanten av området finns livsmiljöer för sandödla samt fornläm-
ningar, vilket behöver beaktas i kommande detaljplanering.

• 32 – Triangeln (norra delen) 
• 21 – Norra området vid Skee förskola
• 22 - Berget sydost om förskolan
• 23 - Södra området vid Skee förskola

Att ge Skee samhälle möjlighet att växa och utvecklas är ett väsent-
ligt samhällsintresse. Då en förskola nyligen har byggts på jordbruks-
mark söder om samhället är bedömningen att det är lämpligt att 
samhället växer ihop med förskolan och den övriga befintliga bebyg-
gelsen söderut. Att samla ny bebyggelse är också viktigt på för att på 
ett funktionellt sätt bygga infrastruktur som knyter ihop och förstär-
ker samhällsstrukturen.  Den sammanhängande jordbruksmarken som 
utgör ett storskaligt, öppet landskapsrum norr om väg 164 och öster 
om samhället skyddas genom rekommendationen R4, jordbruksmark. 
Väg 164 tillsammans med de topografiska förhållandena, förskolan och 
den omgivande, spridda bebyggelsen gör sammantaget att jordbruks-
marken i det slutna landskapsrummet är avskuret från den samman-
hängande jordbruksmarken. Ett ianspråkstagande av jordbruksmarken 
inom områdena 32, 21, 22 och 23 bedöms ur ett lokalt perspektiv ha 
en liten påverkan eftersom områdena är små och jordbruksmarken i det 
berörda området redan i nuläget är fragmenterad. Totalt innebär bygg-
nation inom dessa båda områden en förlust av ca 12 ha jordbruksmark 
(exklusive den del av område 21 som redan idag är bebyggd). I planen 

Utvecklingsområden (röd kontur) som tar 
jordbruksmark (gula ytor) i anspråk.

30

32

21

Påverkan på jordbruksmark sett till planom-
rådet som helhet.

22

23
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görs därmed avvägningen att samhällsintresset av en beyggelseutveck-
ling i denna del överstiger skadan av exploatering på jordbruksmarken. 

En bebyggelseutveckling i Skee begränsas av ett flertal förutsätt-
ningar så som bullerpåverkan från väg E6,  risk för översvämning och 
skred samt höga natur- och kulturmiljövärden. De utpekade utveck-
lingsområden bedöms utifrån en sammanvägning av förutsättningar, 
behov och begränsningar utgöra den stategiskt mest lämpade samhälls-
utvecklingen med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 

Landskapsbild/Stadsbild
Stadens silhuett, Skees samhällsbild och upplevelsen av landskapet 
kommer att påverkas vid ett genomförande av planen. Påverkan på 
staden sker i form av tillkommande bebyggelse som ger en bebyggd 
silhuett på delar av staden som i nuläget utgör obebyggda berg. Den 
sker också i form av att högre byggnader än vad som traditionellt till-
låts i de centrala delarna av staden. Höga byggnader och byggnader 
i topografiskt exponerade lägen ger en påverkan på stadsbilden dels 
från havet men också inifrån stadens bebyggda miljö. I planen görs 
bedömningen att stadens silhuett ska tillåtas att förändras inom vissa 
områden och under förutsättning att det inte får en påverkan på de vär-
defulla landmärken som fortsatt ska utgöra en väsentlig del av stadens 
silhuett - stadshuset, kyrkan, Korpeberget och Röseberget. De platser 
som i FÖP tillåts påverka stadsbilden i en större omfattning bedöms 
vara lämpliga lokaliseringar för att berika stadsbilden. För byggnader 
och bebyggelse som tillförs som en del av stadens silhuett ställs dock 
höga krav på utformning, kvalitet, funktion och skala för att de inte 
ska riskera att medföra negativa konsekvenser för stadsbilden. FÖP ger 
därmed riktlinjer kring behov av hantering av påverkan på stadsbilden 
i kommande planprocesser. 
De utvecklingsområden som tillåts påverka stadsbilden genom höga 
byggnader eller högt placerade byggnader är följande:

• 50 - Canning. Arbete med detaljplan pågår.
• 51 - Rådhusberget. Arbete med detaljplan pågår.

Se även avsnitt Risk för betydande miljöpåverkan. 
Påverkan på stadsbilden kommer även att ske genom byggnation i en-
lighet med gällande detaljplan på Myren. 

I Skee är det främst ett av områdena som kan påverka samhällsbil-
den vid planens genomförande:
• 32 - Triangeln i Skee redovisas som ett område där högre byggna-

der är möjligt att pröva. Detta utifrån områdets strategiska läge. 
Påverkan på samhälls- och landskapsbild ska prövas i detaljplan, 
vilket anges i riktlinjerna för området. 

För småskalig förtätning inom befintliga bebyggelsekvarter ger planen 
riktlinjer kring skala, höjd, karaktär och tillgång till grönområden för 
att anpassa förändringarna till stadsbilden. 

För de utvecklingsområden som innebär byggnation av bostäder 
eller verksamheter i tidigare obebyggda områden ger planen riktlinjer 
för lämpligt antal våningar med syfte att undvika negativ påverkan på 
landskapsbilden. 

Utvecklingsområden där påverkan på land-
skaps-/stadsbild behöver beaktas i detaljplane-
processen.

Strömsvattnet
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Hälsa och säkerhet - trafikbuller och trafiksäkerhet
Ett av planens mål är att småstaden och det mindre samhällets kvalite-
ter skall nyttjas för att hålla en hög ambition kring livskvalitet. 
Planen anger (i överensstämmelse med politiskt beslut i sambnd med 
aktualitetsprövning av ÖP, 2018-06-19) att riktvärde 55 dBA evivalent 
ljudnivå för trafikbuller vid bostadsfasad ska tillämpas i Strömstads 
kommun. Detta innebär ett striktare riktvärde än vad som anges i 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Vid 
nybyggnad av bostäder kan detta komma att innebära att bebyggelsens 
utbredning begränsas alternativt att krav ställs på till exempel genom-
gående lägenheter och bullerskyddande åtgärder där det finns risk att 
55 dBA ekvivalentnivå överskrids. Följande utvecklingsområden har 
ett läge i nära anslutning till större vägar: 
• 32 -  Triangeln
• 20 - Öster om väg 985
• 21 - Norra området vid Skee förskola
• 22 - Berget sydost om förskolan
• 23 - Södra området vid Skee förskola 
• 4 - Område längs vägen mot Seläter

Barnperspektivet är en viktig utgångspunkt i planen. En förutsätt-
ning för att barn och ungdomar på egen hand skall kunna ta sig skolor 
och fritidsaktiviteter är en utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar. De 
prioriterade stråken är en av planens strategier, som bedöms bidra till 
att uppnå säkra, attraktiva och trygga miljöer. 

Hälsa och säkerhet - risk för skred, översvämning och erosion
Det finns idag en dagvattenproblematik vid Bojarbäcken och Mällby/
Ånnerödsbäcken där ökade flöden kan få konsekvenser på befint-
lig och tillkommande bebyggelse om inte frågan hanteras på en mer 
övergripande nivå genom att mjukmark utanför utpekade utvecklings-
områden sparas. I rekommendationen R5 redovisar planen sådana 
områden, som dels är viktiga att bevara för infiltration och som dels 
ger förutsättningar för åtgärder kopplade till dagvattenhantering, som 
t ex byggnation av dagvattendammar. De har en strategisk lokalisering 
i förhållande till föreslagna utbyggnadsområden och utmed befintliga 
vattendrag, se även Vattenområden.

Vättlandsån och Grålösebäcken riskerar att översvämmas vid det
beräknade 100 års flödet i enlighet med Hav- och vattenmyndighetens
framtagna svämplan. Det innebär att delar av Skee med omgivande 
områden riskerar att påverkas av översvämning vid kraftiga skyfall och 
höga flöden. Svämplanen har dock visat sig innehålla felaktigheter i 
kartredovisningen, vilket behöver beaktas vid behov av fördjupade ut-
redningar. Den befintliga bebyggelsen runt Vättlandsån drabbas redan 
idag vid höga flöden och här finns också en skredproblematik som 
behöver hanteras av kommunen. Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har i en översiktlig stabilitetskartering redovisat dett 
område i Skee där risk för skred föreligger (riskklass 2). Området redo-
visas i delområdeskartan för Skee, samt under rubriken Hälsa och säker-
het/Översvämning och höga vattenstånd i kapitlet Intressen och anspråk. 

En extra trumma (till höger i bild) byggdes 
i början av 2000-talet för att hantera höga 
flöden i Vättlandsån.

Utvecklingsområden med närhet till större 
vägar.
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Följande områden bedöms utifrån dessa förutsättningar  beröras av 
risk för översvämning och/eller skred, vilket hanteras i riktlinjer för 
respektive område:
• 38 - Brovallen. Delar av området ligger inom riskområde för Skred. 

I riktlinjerna för området anges att såväl geoteknisk undersökning 
som en ny dagvattenutredning krävs vid planläggning av området 
för att avgöra om  området är lämpligt för verksamhetsetablering, 
vilken typ av användning som är lämplig och vilka åtgärder som 
krävs för att det ska vara lämpligt. 

• 32 - Triangeln. Triangeln som helhet ligger lågt på jordbruksmark 
med risk för översvämning. För att undvika skada vid en exploa-
tering krävs att marken höjs inom föreslaget utbyggnadsområde. 
Planen föreslår att de mer låglänta delarna av Triangeln (som an-
gränsar till utvecklingsområdet) nyttjas för dagvattenhantering och 
utvecklas som närrekreationsområde och/eller område för stadsnä-
ra odling. Vid en samordning av området som helhet där området 
för bebyggelse höjs, och kringliggande markområden utformas för 
att utjämna höga flöden finns förutsättningar att utveckla en god 
miljö för såväl verksamheter och bostäder som närrekreation.

• 21 - Norra området vid Skee förskola. En mindre del av området 
riskerar att påverkas av översvämning. Vid en exploatering behöver 
marken höjas eller ej bebyggas för att undvika skada. 

SMHI har i en beräkning kring ytnivåer vid extrema flöden i 
Vättlandsån och Strömsvattnet tagit fram en beräkning specifikt för 
Skee. Beräkningarna visar att ny bebyggelse bör ligga på minst + 7,1 
meter över havet för att inte riskera att översvämmas vid höga flöden. 
En analys visar dock att såväl befintliga bostäder i centrala Strömstad 
som väg E6 i sträckningen förbi Skee och norr om samhället översväm-
mas vid denna nivå. Kommunens bedömning är därmed att flöden 
upp till + 7,1 meter skulle ge stora negativa konsekvenser för befint-
lig bostadsbebyggelse och infrastruktur och att övergripande åtgärder 
kommer att krävas innan dessa nivåer nås. Den begränsande faktorn 
för behov av åtgärder är den befintliga bostadsbebyggelsen längs 
Oslovägen i centrala Strömstad. Påverkan på denna bebyggelse sker vid 
vattennivåer som överstiger ca +4,1 meter över havet. Planen föreslår 
ingen ny bebyggelse som begränsar dessa förutsättningar. 

Inom rekommendationen R5 redovisar planen ett område för 
dagvattenhatering i ett stråk mellan inre delen av Strömsvattnet och 
Hålkedalskilen. Detta stråk utgör en markreserv för ett eventuellt fram-
tida behov av att genomföra en bypass, öppna en vattenpassage, för att 
begränsa konsekvenser av översvämning i centrala Strömstad och Skee. 
Ett genomförande av en bypass bedöms innebära risk för betydande 
miljöpåverkan. Behov av ett genomförnde bedöms dock inte uppstå 
inom denna FÖP:s tidshorisont och dess genomförande konsekvens-
bedöms därmed inte i denna MKB.

Åtgärder för fördröjning av dagvatten och begränsning av flöden 
ger troligtvis störst effekt om de sker uppströms i Vättlandsån.

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

0 500 m
Område av värde för 
dagvattenhantering
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Hålkedals-
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Blåskrafferat område mellan Strömsvattnet 
och Hålkedalskilen utgör markreservat för 
bypass.

Utvecklingsområden där risker kopplade till 
översvämning och/eller skred behöver hanteras 
i detaljplaneprocessen.
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Hälsa och säkerhet - Förorenade områden
Planen redovisar tre utvecklingsområden inom områden där det finns 
kända föroreningar i mark och/eller sediment. En exploatering av 
områdena förutsätter detaljplanering.  I samband med att detaljplaner 
upprättas ska miljötekniska markmiljöundersökningar tas fram enligt 
MIFO-modell och sanering ska säkerställas till föreslagen markanvänd-
ning genom planbestämmelser. Sanering av områdena innebär positiva 
konsekvenser för miljö och för människors hälsa.
• 24 - Grandalen utgör ett markområde som nyttjats som deponi för 

hushållssopor. Det ligger utanför den tillståndklassade avslutade 
deponin. Även verksamheten inom det aktuella området är avslu-
tad och planen ger förutsättningar för utveckling av bostäder. 

• 6 - Grandalen föreslås som ett utbyggnadsområde för verksamheter. 
Området ligger i Mällby och har använts som upplag för tekniska 
förvaltningen och som brandövningsplats för räddningstjänsten. 

• 50 - Canning. Delar av området berörs av förorenad mark 
och bottensediment till följd av tidigare industriverksamhet. 
Detaljplaneprocess pågår för området och frågan om förorenad 
mark hanteras där.

Förenlighet med riksintressen
Riksintressena finns redovisade och beskrivna i detalj i kapitlet Intressen 
och anspråk. Nedan följer en redovisning av de riksintressen som blir 
berörda av planens förslag samt hur de tillgodoses.

Riksintresse för naturvård, 3 kap 6 § MB
En stor del av planområdets yttre kustlinje och vattenområde, samt
inre delen av Strömsvattnet, är av riksintresse för naturvård. Särskilt 
värdefulla naturområden inom riksintresseområdena omfattas därutö-
ver av områdesskydd, så som nationalpark, naturreservatoch strand-
skydd.

Föreslagen hamnverksamhet i Starekilen ligger till stor del inom riks-
intresseområdet ”Strömstads kust och innerskärgård” (NRO 14011). I 
föreslaget område finns redan bryggor, vilket innebär mindre risk för 
påtaglig skada än om helt orörda områden skulle tas i anspråk. Planen 
bedöms i dessa delar vara förenlig med riksintresset under förutsättning 
att en marinbiologisk utredning liksom inventering av naturvärdena 
på landområdet utförs och beaktas vid fortsatt planering. Det ska då 
kunna konstateras att åtgärderna kan utföras utan att marina värden 
eller höga naturvärden på land kommer till skada. 

Även området för hamnverksamhet i Strömstad hamn ligger till viss 
del inom riksintresset, också här är naturinventeringar en förutsättning 
vid upprättande av nya detaljplaner. 

Tre av campinganläggningarna inom planområdet; Lagunens cam-
ping och stugor, Daftö camping och Bjälveröds camping omfattas av 
riksintresset. Dessa anläggningar är sedan länge etablerade. För Lagunen 
och Daftö finns detaljplaner. Utvecklingsmöjligheter för anläggning-
arna påverkar huvudsakligen mark som redan är ianspråkstagen. För 
Bjälveröds camping finns idag ingen detaljplan. En avstämning mot 
riksintresset behöver därmed göras inom ramen för föreslagen plan-
läggning.

Utvecklingsområden där förorenad mark 
behöver hanteras i detaljplaneprocessen.

Utvecklingsområden (röda områden) som helt 
eller delvis ligger inom riksintresse för natur-
vård (grön skraffering).
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Fler åtgärder som skulle kunna skada värdena i riksintresseområdet 
”Strömstads kust och innerskärgård” är listade i tillhörande värdebe-
skrivning, se kapitlet Intressen och anspråk. 

Riksintresseområdet Strömsvattnet (NRO 14012) utgörs av ett 
stort öppet våtmarkskomplex med värdefulla strandängsmiljöer. 
Planförslaget bedöms inte medföra någon negativ påverkan på riksin-
tresset.

Riksintresse för friluftsliv, 3 kap 6 § MB
Riksintresseområdet Norra Bohusläns kust - inre kustzonen (FO30:1) för 
friluftsliv omfattar planområdets västra del. Föreslagna bebyggelseom-
råden för bostäder samt turismverksamhet i anslutning till Kebal ligger 
helt eller delvis inom riksintresset. Planen bedöms vara förenlig med 
riksintresset då bebyggelseområdena i planförslaget har lokaliserats i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Större, sammanhängande frilufts-
områden säkerställs genom rekommendationen R5 och R6 i syfte att 
bevara dem obebyggda, ofragmenterade och med förutsättningar för 
utveckling som främjar deras värde för närrekreation och friluftsliv. 

I planförslaget föreslås även en utveckling av anläggningar för 
turismverksamhet längs med kusten, i höjd med Starekilen. Föreslagna 
områden för turismverksamhet är befintliga och ligger redan idag inom 
riksintresseområdet. Även förslaget om en utveckling av hamnverksam-
heten i Starekilen ligger inom riksintresset. Planförslagen och dess syfte 
samverkar med syftet med riksintresset och riskerar inte att skada eller 
påverka riksintresset negativt. 

Friluftslivets intressen har i hög grad varit vägledande och beaktats 
i planförslaget. Se även under rubriken Särskilda hushållningsbestäm-
melser 4 kap MB.

Riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap 6 § MB
Planområdets sydöstra del, vid Skee, omfattas av riksintresseom-

rådet Skee-Folkestad (O 45). Riksintresset beskrivs i kapitlet Intressen 
och anspråk. Planen redovisar fyra bebyggelseområden för bostäder som 
helt eller delvis ligger inom riksintresseområdet. 
• 20 - Öster om väg 985
• 21 - Norra området vid Skee förskola
• 23 - Södra området vid Skee förskola 
• 22 - Berget sydost om förskolan

Utvecklingsområdena bedöms inte påverka kärnvärdena i riksin-
tresset. De är lokaliserade i anslutning till befintlig bebyggelse i sam-
hället och kan därmed ses som en naturlig förlängning av Skee. De 
har inte heller någon exponerad position i landskapet. Områdena 21, 
22 och 23 är lokaliserade söder om väg 167 och bedöms därmed inte 
påverka miljön kring Skee kyrka. Även område 20 är lokaliserat med en 
distans från miljön kring kyrkan. I planförslaget ges en rekommenda-
tion, R7a, för området kring kyrkan och kyrkmiljön som innebär att 
ny bebyggelse ska prövas restriktivt och att ny bebyggelse endast kan 
prövas som komplettering i anslutning till befintlig huvudbyggnad och 
inom hävdad tomt. 

Huvuddelen av riksintresset redovisas i planen med rekommenda-
tionerna R4, jordbruksmark och R5, områden med höga natur- och/

Utvecklingsområden (röda) som berör riks-
intresse för kulturmiljövård, Skee-Folkestad 
(brun skraffering).
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eller närrekrationsvärden. Den sammanvägda bedömningen är att 
planförslaget inte påtagligt kommer att skada riksintresset. 

En mindre del av planområdet omfattas av riksintresseområdet 
Blomsholm (O 41). Blomsholm är en fornlämningsmiljö med flera grav-
fält och förhistoriska monumentala anläggningar. Den del som berörs 
av planen omfattas i sin helhet av rekommendationen R6, inom vilket 
ny bebyggelse ska prövas restriktivt och endast i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Inom området förekommer befintlig bebyggelse i mycket 
begränsad omfattning. Planen bedöms inte påverka riksintresset.

Riksintresse för kommunikation, 3 kap 8 § MB
Strömstad hamn är en allmän färjehamn och av riksintresse för kom-
munikation. Hamnen utgör en viktig funktion i transportsystemet och 
färjetrafiken till Norge. I planen redovisas en avgränsning för hamnen 
inom vilket utbyggnad av hamnverksamhet får prövas. Inga förslag som 
innebär skada på riksintresset föreslås. 

Väg E6 är av riksintresse. Väg 164 är av riksintresse till följd av att 
den ansluter till riksintresse hamn inne i Strömstad. Inga förslag som 
som begränsar framkomligheten eller på annat sätt påverkar riksintres-
set för kommunikation negativt på ett betydande sätt föreslås.

Farleder av riksintresse påverkas inte av planförslaget.

Särskilda hushållningsbestämmelser, MB 4 kap
Planområdet ingår, med undantag från dess östra del (inklusive Skee), 
i ett större kustområde som omfattas av särskilda hushållningsbestäm-
melser enligt 4:e kapitlet i miljöbalken. Riksintresse för rörligt friluftsliv 
(4 kap. 2§ MB) samt obruten kust (4 kap. 3§ MB), är de rikintressen 
som berör planen. För beskrivning av riksintresset, se kapitlet Intressen 
och anspråk. 

I planen värnas högklassiga natur- och kulturmiljöer samt områden 
av värde för närrekreation och friluftsliv.  Planen stärker därmed indi-
rekt förutsättningar för besöksnäringen eftersom det är just möjlighe-
ten att få uppleva naturen, kulturmiljöerna och skönheten i landskapet 
som utgör syftet i riksintresset. Följande delar av planen ger stöd för 
riksintresset:
• En sammanhängande struktur av såväl storskaliga som småskaliga 

områden och stråk med höga natur- och/eller närrekreationsvärden 
(R5) med förutsättningar för utveckling av såväl naturvärden, som 
kulturmiljöer och värden för friluftsliv och närrekreation.

• Större, huvudsakligen obebyggda områden av värde för landskapsbil-
den och för friluftsliv (R6). 

• Generella rekommendationer om utformning och placering av enstaka 
ny bebyggelse lämnas i planen i syfte att behålla karaktären i kul-
turlandskapet.

Landskapsbilden och nationallandskapet kommer att påverkas i 
viss utsträckning av den exploatering som föreslås inom bebyggelseom-
råde för bostäder på bland annat Rådhusberget och Canning, se rubrik 
Påverkan och konsekvenser av planförslaget/Landskapsbild/Stadsbild.

Med de avvägningar som i planen är gjorda mellan olika allmänna 
intressen och utveckling av Strömstad-Skee bedöms planen vara fören-
lig med bestämmelserna. 

Med undantag av ett par områden, bland 
annat kring Skee, omfattas planområdet av 
särskilda hushållningsbestämmelser i miljö-
balken.
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© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Behandling av strandskyddsområden
Den fördjupade översiktsplanen föreslår utbyggnad inom vissa områ-
den som omfattas av strandskydd. Inom centrala Strömstad finns två 
utvecklingsområden för ny bebyggelse där strandskyddet i tidigare 
planläggning blivit upphävt, eller där det inte tidigare funnits något 
strandskydd då områdena planlades innan 1975, det vill säga innan 
den moderna strandskyddslagstiftningen trädde i kraft. Det är område 
50 - Canning och område 26 alternativt 27 - Mariedal. Inom båda 
dessa områden kommer det generella strandskyddet på 100 meter att 
inträda/återinträda vid upprättande av en ny detaljplan. För att kunna 
genomföra förslagen behöver strandskyddet upphävas inom delar av 
områdena. De skäl som krävs för att kunna upphäva strandskyddet 
finns angivna i miljöbalkens 7:e kapitel.

Område 50 - Canning
För Canning pågår en detaljplaneprocess med miljöbedömning där 
strandskyddet hanteras. 
Som särskilda skäl anges följande:
• Skäl nr. 5, angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utan-

för området (en lokaliseringsutredning har genomförts).
• Skäl nr. 3, området behövs för en funktion som måste ligga vid 

vattnet och som inte kan tillgodoses utanför området.

Område 26 alternativt 27 - Mariedal
I Mariedal föreslås två alternativa lägen för utbyggnad av särskilt bo-
ende. Båda områdena ligger inom strandskyddsområde. Som särskilt 
skäl för upphävande av strandskyddet åberopar kommunen:
• Skäl nr. 5, angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses ut-

anför området.
Det centrala läget med god tillgänglighet till såväl centrala staden som 
promenadstråk, grönområden som Strömsdalen, goda kommuni-
kationer och tillgång till attraktiva utblickar över skogsområden och 
Strömsvattnet bedöms utgöra värdefulla sociala aspekter vid uppfö-
rande av särskilt boende.  Planen redovisar två alternativa områden som 
båda påverkas av strandskydd. Det östra området (27) är lokaliserat i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Det innehåller inga kända, 
höga naturvärden. Området kring Strömsvattnet har i sin helhet ett 
stort värde för närrekreation, men område 27 har i sig inga kända, 
specifikt höga värden. Detta alternativ förespråkas därmed i planen. 
Det västra området, utgörs av ett relativt orört skogsområde med ett 
vattendrag. Stigar och kojor inom området indikerar att det nyttjas för 
närrekreation. I båda alternativen bedöms en fri passage för människor, 
djur och växter kunna säkerställas längs stranden.

Ytterligare alternativa lägen för särskilt boende har studerats på olika 
platser i kommunen. I planen redovisas även Mällbygård, Mällbydalen 
och Myren som möjliga lokaliseringar att utreda. Mariedals centrala 
läge är en stor fördel för verksamheten. Inget av tidigare utredda alter-
nativ i centrum kan få plats med den verksamhet som planeras.

Utvecklingsområden som berör strandskydds-
områden.
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76 - Starekilen och område 75 - Strömstads hamn 
Båda de utpekade hamnområdena berör strandskyddat vattenområde. 
Även delar av det närliggande landområdet berörs när strandskyddet 
återinträder vid ny detaljplan. 

För Starekilen pågår arbete med detaljplan. Detaljplanen ska mil-
jöbedömas och strandskyddet är en av flera frågor som ska hanteras. 
Allmänhetens tillgänglighet längs kusten samt naturvärden på land och 
i vatten är aspekter som ska hanteras i planen med koppling till strand-
skyddet. Dessa aspekter lyfts fram i riktlinjerna för området. Läs mer i 
avsnittet Miljökvalitetsnormer och Betydande miljöpåverkan.

Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet åberopar kom-
munen följande:
• Skäl nr. 3, området behövs för en funktion som måste ligga vid 

vattnet och som inte kan tillgodoses utanför området.

45 - Lagunens camping och stugor, 46 - Daftö camping 47 - Bjälveröds 
camping

Tre  av de befintliga turistanläggningarna inom planområdet ligger 
helt eller delvis inom strandskyddat område; område Område 45 och 
46 omfattas delvis av gällande detaljplaner. För dessa föreslår planen att 
nya detaljplaner upprättas som omfattar hela anläggningarna och där 
avvägningar kring bl a allmänhetens tillgång till strandområdet säker-
ställs och möjligheter till ett ökat helårsnyttjande hanteras. För område 
47 finns ingen detaljplan. Planen anger att detaljplan ska upprättas där 
lämplig markanvändning och avgränsning hanteras och säkerställs.

Hur strandskyddet skall tillämpas på campingverksamheter som har 
funnits innan 1975 är en fråga som diskuteras både på lokal, regional 
och nationell nivå. En utveckling av ovan angivna områden förutsätter 
detaljplanering och att något eller några av de av strandskyddslagstift-
ningen särskilda skälen går att uppfylla. 

Kommunens bedömning är att begreppet rörlig camping, vilket är 
centralt i hanteringen av camping och strandskydd, bör kunna breddas 
avseende tid. Rörlig camping innebär att platser inom strandskydd på 
en campinganläggning ska vara tillgängliga för många personer under 
en säsong, och att fasta platser därmed inte ska tillåtas. Det säkerställs 
i detaljplaner bl a genom att dessa delar endast får nyttjas under som-
marsäsong och att området därefter städas undan för att vara allmänt 
tillgängligt. En detaljplan bör dock utgå ifrån att marken ska vara 
lämplig för sin användning under hela året. Kommunen ser positivt på 
att platserna nyttjas av flera personer, som ”rörliga platser” men under 
hela året. Inte minst i takt med att det rörliga friluftslivet förändras och 
breddas till att vara aktivt under längre tid på året.

Som särskilda skäl åberopar kommunen följande:
• Skäl nr 1,  området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att 

det saknar betydelse för strandskyddets syften. (Gäller de områden 
som nyttjats som camping före 1975.)

• Skäl nr 4,  området behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

Vid tillämpningen av det särskilda skälet bör prövningen utgå från 
vilken utvidgning som kan ske inom det område som redan är påver-
kat av verksamheten. Genom att detta område nyttjas mer effektivt 
behöver inte nya områden tas i anspråk och intrånget på strandskyddet 
minimeras.
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Betydande miljöpåverkan 
Risk för betydande miljöpåverkan?
I en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska redovisas om det i nå-
got eller några avseenden finns risk för betydande miljöpåverkan om 
planen genomförs. Om det framkommer att sådan risk föreligger ska 
MKB:n beskriva kommunens och andra aktörers ansvar för åtgärder 
och uppföljning.

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

Nedan följer en beskrivning av de områden där det i det här skedet 
bedöms finnas risk för betydande miljöpåverkan.

76 - Starekilen och område 75 - Strömstads hamn 
I FÖP finns två utpekade områden för hamnverksamhet, hamnområdet 
i Strömstad - från Bojarkilen till Myren samt Starekilens småbåtshamn. 

Strömstad hamn är i dag till större delen redan ianspråktaget av 
hamnverksamhet som innefattar bland annat fisk- och handelsham-
nen vid Torskholmen och Myren, småbåtshamn i Bojarviken, Myren 
och Kebal samt Norra hamnen där bland annat Kosterbåtarna har sin 
utgångspunkt. 

För Starekilen har en detaljplaneprocess har påbörjats. För detalj-
planen ska en strategisk miljöbedömning genomföras och för hamn-
verksamheten en specifik miljöbedömning. En samordnad miljökon-
sekvensbeskrivning ska upprättas för de båda processerna. Utifrån 
följande aspekter bedöms det finnas risk för betydande miljöpåverkan:
• Miljökvalitetsnormer för vatten och musselvatten
• Marina värden (påverkan på bottensamhällena), blå infrastruktur 

och ekosystemtjänster
• Påverkan på vattenomsättning
• Påverkan på skyddsvärda naturmiljöer och höga naturvärden med 

fokus på skyddade arter, grön infrastruktur och ekosystemtjänster
• Buller från båtar, över och under vattenytan
• Utsläpp till vatten, mark – och luft

Inom hamnområdet Strömstads hamn, redovisas de ytor som prio-
riteras för hamnens nuvarande funktion och en möjlig utbyggnad. Här 
finns till exempel grundområden, ålgräsängar och en del av området är 
utpekat av länsstyrelsen som fredningsområde för lax och öring. Delar 
av området omfattas också av strandskydd. För att kunna avgöra hur 
utbyggnad genom exempelvis förtätning kan ske utan betydande miljö-
påverkan, behöver de marinbiologiska värdena utredas närmare och en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram när ett sådant projekt blir aktu-
ellt. Även marinarkeologiska värden kan behöva utredas. Att utveckla 
hamnområdet genom utbyggnad av anläggningar för båtbottentvättar 
och latrintömning för fritidsbåtar, ge fartyg som ligger vid kaj förutsätt-
ningar för elförsörjning och ge utrymme för båtramper mm är åtgärder 
som ger positiva miljöeffekter. 

Starekilens småbåtshamn.

Strömstads hamn.
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Vattentornsberget, Strömstad.

50 - Canning 
För utvecklingsområdet på Canning pågår en detaljplaneprocess som 
innefattar miljöbedömning. Följande aspekter ska hanteras i miljö-
bedömningen:
• Förorenad mark/sediment – byggnation och utfyllnader av kajer 

och bro/höga vattennivåer 
• Risk för påverkan av vattengenomströmningen i Bojarkilen vid 

utbyggnad av kajer och bro samt risk för påverkan på Strömsån vid 
utbyggnad av gångbro.

• De sammantagna värdena av landskap- och stadsbild/friluftsliv/
natur- och kulturvärden/Riksintresse 4 kap MB.

• Miljökvalitetsnormer för vatten

51 - Rådhusberget
För Rådhusberget pågår en detaljplaneprocess med prövning av förtät-
ning. Det exponerade läget innebär att en sådan utveckling påverkar 
stadsbilden. Förtätningens påverkan på områdets karaktär och på sta-
dens silhuett mot havet ska därför studeras i detaljplaneprocessen för 
att undvika betydande negativ miljöpåverkan. 

26 - Mariedal västra
Planen redovisar två alternativa områden för utveckling av särskilt bo-
ende i Mariedal. De är båda belägna i anslutning till Strömsvattnet och 
regleras i gällande detaljplan som parkmark. Strandskydd kommer att 
återinträda vid ny planläggning. Området kring Strömsvattnet har i sin 
helhet ett stort värde för närrekreation. Se vidare i avsnittet Behandling 
av strandskyddsområden.

Av de två alternativa områdena bedöms en utbyggnad inom område 
26 (det västra området) innebära risk för betydande miljöpåverkan uti-
från den samlade bedömningen av följande aspekter: 

• Strandskydd. 
• Det relativt orörda skogsområdet innefattar såväl naturvär-

den som värden för närrekreation. Utöver det generella värdet 
för närrekreation som omfattar området kring Strömsvattnet 
som helhet indikerar stigar och kojor att det specifika området 
nyttjas för närrekreation idag. Utvecklingsområdet ligger mitt 
emellan bebyggelseområden och riskerar därmed att vid bygg-
nation fragmentera grönområdet.  

10 - Vattentornsberget, Strömstad
För utvecklingsområdet på Vattentornsberget pågår en detaljplanepro-
cess. En exploatering av området innebär en påtaglig risk för skada på 
livsmiljöer för sandödla (riskklass 1). Det finns också en möjlig risk för 
negativ påverkan på livsmiljöer för hasselsnok. I ett inledande skede 
av detaljplanen skall artskyddsfrågan utredas. Skulle utredningen visa 
att en exploatering utlöser förbud enligt artskyddsförordningen kan 
området inte planläggas.
 

Mariedal västra

Canning

Rådhusberget
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8 - Centrala Mällbyhöjden
Centrala Mällbyhöjden innefattar till stora delar områden där en på-
taglig risk för skada på livsmiljöer för hasselsnok föreligger (riskklass 
1). Byggnation av området riskerar att skära av spridningstråket av 
habitatnätverk i öst-västlig riktning. Det finns också en trolig risk att 
livsmiljöer för sandödla påverkas negativt vid en byggnation inom om-
rådet. Ett platsbesök av sakkunig inom artskydd ska göras tidigt i de-
taljplaneprocessen för att bedöma lämplig avgränsning och disponering 
av planområdet samt föreslå lämpliga skyddsåtgärder i syfte att undvika 
och minimera förlust av livsmiljöområde och säkerställa spridningstrå-
ket genom området på ett sätt som gör att förbud inte utlöses.

Artskydd- påverkan på tidigare oexploaterade markområden 
Den omfattande utbredningen av habitat och habitatnätverk 
för sandödla och hasselsnok (med och utan kända förekomster 
av djur) innebär att flera utpekade utveklingsområden i FÖP i 
större eller mindre utsträckning påverkar dessa. Inom följande 
listade områden ska ett platsbesök av sakkunig inom artskydd 
göras tidigt i detaljplaneprocessen för att bedöma förekomsten av 
faktiska livsmiljöer och nätverk och därmed behovet av hänsyn till 
artskyddsfrågan i den fortatta detaljplaneprocessen. I det fall faktiska 
livsmiljöer berörs ska en artskyddsutredning göras för att utreda 
behovet av skyddsåtgärder i syfte att undvika risken för förbud.

1 - Norra Källviksdalen 
4 - Område längs väg mot Seläter 
24 - Grandalen (bostäder) 
3 - Område invid golfbanan 
9 - Rödshöjden 
11 - Stare västra 
12 - Stare östra 
13-15 - Södra Mällbyhöjden 1-3 
18 - Norra Mällbyhöjden 3 
46 - Trollemyrsvägen södra 
21 - Norra området vid Skee förskola 
22 - Berget sydost om förskolan 
23 - Södra området vid Skee förskola 
54 - Mällbygård 
55 - Lilla Åseröd 
6 - Grandalen (verksamheter) 
30 - Bastekärr norra 
48 - Brovallen 
 
Artskydd - campingplatser
Campingarna inom planområdet innefattar i större eller mindre om-
fattning habitat/-nätverk för sandödla och/eller hasselsnok. Samtliga 
campingar är befintliga anläggningar som i FÖP redovisas med möjlig-
het till utveckling. En sådan utveckling kan innebära att tidigare oex-
ploaterade områden inom anläggningen tas i anspråk för bebyggelse, 
att anläggningen utvidgas eller på annat sätt påverkar förutsättningarna 
för hasselsnok och sandödla.  För campinganläggningarna  ska ett plats-
besök av sakkunig inom artskydd göras tidigt i detaljplaneprocessen 
för att bedöma förekomsten av faktiska livsmiljöer och nätverk och 

Centrala Mällbyhöjden.
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därmed behovet av hänsyn till artskyddsfrågan i den fortatta detaljpla-
neprocessen.  I det fall faktiska livsmiljöer berörs ska en artskyddsutred-
ning göras för att utreda behovet av skyddsåtgärder i syfte att undvika 
risken för förbud.
Följande campinganläggningar påverkas:

40 - Seläters camping
43 - Strömstads camping
45 - Lagunen camping och stugor
46 - Daftö camping
47 - Bjälveröds camping

För Seläters camping pågår arbete med detaljplan som miljöbedöms. 
I avgränsningen av MKB:n ingår aspekterna artskydd (påverkan på 
hasselsnok och sandödla), påverkan på övriga naturvärden, grön infra-
struktur och ekosystemtjänster.  

Miljökvalitetsnormer
Allmänt
Miljökvalitetsnormer anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten i mark, 
vatten och luft och finns reglerade i miljöbalkens kapitel 5. Normerna 
syftar till att skydda miljön och människors hälsa. Miljökvalitetsnormer 
finns för vattenkvalitet, föroreningar i utomhusluft, fisk- och mussel-
vatten samt för utomhusbuller.

MKN för vatten
Aktuella miljökvalitetsnormer för vatten har beslutats för pe-
rioden 2016-2021. Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. 
Strömstadfjorden (god ekologisk status) och Inre Tjärnöarkipelagen  
(måttlig ekologisk status) är två kustvatten, som tillsammans med ytvat-
tenförekomsten Strömsvattnet (dålig ekologisk status), berörs av planen 
genom att bebyggelseområden föreslås i anslutning till, eller i närheten 
av, vattenförekomsterna. Inom planområdet finns även sex berörda 
vattendrag. Strömsån, Vättlandsån, biflöde till Vättlandsån, Jörlovsälven, 
Blomsholmsbäcken och Stenebäcken har alla måttlig ekologisk status. 

Vattendragen har samtliga miljöproblem som kan härledas till över-
gödning till följd av hög belastning av näringsämnen. Samtliga vat-
tendrag har även problem med miljögifter. Vättlandsån och Biflöde till 
Vättlandsån, har utöver detta även morfologiska förändringar orsakade 
av mänsklig påverkan. De tre ytvattenförekomsterna har samtliga pro-
blem med miljögifter.

Strömstadsfjorden är påverkad av övergödning. Parametrarna 
näringsämnnen och klorofyll är i denna vattenförekomst på gränsen 
till måttlig status.

Den kemiska statusen för samtliga vattenförekomster uppnår ej god 
ytvattenstatus med avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna 
av kvicksilver och PBDE i fisk bedöms överskrida EU:s gränsvärden 
i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det går inte att avgöra inom 
vilken tid det är möjligt att minska halterna. Vattenmyndigheten har 
därför beslutat om ett generellt undantag i form av ett mindre strängt 

Läs mer 
om miljökvalitetsnormer för vatten:
https://viss.lansstyrelsen.se

Karta som visar de senaste klassningarna av 
vattenförekomsterna (VISS november 2019). 
Det gröna färgen betyder att god ekologisk 
status är uppnådd. Gul färg visar vattenföre-
komster där statusen är bedömd som måttlig 
och röd färg visar vattenförekomster med dålig 
ekologisk status.
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För cempinganläggningarna ska behovet av 
hänsyn till artskydder hanteris tidigt i detalj-
planeprocesser.
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krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. Ingen tidsram är 
satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus. De nuva-
rande halterna (december 2015) får dock inte öka. Strömstadsfjorden 
uppnår dessutom inte god status med avseende på tribultyltenn (TBT). 
Vattenförekomsten har fått tidsfrist 2027 för TBT. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller 
god potential och att statusen inte får försämras. Om status är sämre än 
god, kan undantag ges, antingen i form av att årtalet för när normen 
ska uppnås flyttas fram med en tidsfrist eller att ett mindre strängt krav 
sätts än god status. Flera av de vattenförekomster som berörs av planen 
har fått undantag i form av förlängd tidsfrist eller mindre stränga krav. 

76 - Starekilens småbåtshamn och 75 - Strömstad hamn 
Förändringar inom hamnområdena kan få en stor påverkan på MKN 
för vatten. Särskilt gäller detta för Starekilen, som utgör ett utveck-
lingsområde för en ny småsbåtshamn. Miljökvalitetsnormen blir för 
utvecklingen av hamnen den begränsande faktorn. Det fortsatta plan-
arbetet med miljöbedömning behöver visa att hamnutbyggnaden inte 
försvårar att god status kan uppnås eller på något annat sätt försämrar 
statusen på vattenförekomsten. 

En MKN-utredning ska genomföras inom ramen för detaljplane-
processen och därmed utgöra en del av miljöbedömningen. 

50 - Canning
För området pågår detaljplaneprocess med miljöbedömning. 
Detaljplanens påverkan på MKN för vatten är en av de frågor som han-
teras i processen, se rubrik Risk för betydande miljöpåverkan. Sanering 
av förorenad mark i anslutning till vattenområdet och förbättrad dag-
vattenhantering inom området kan ge positiva effekter på vattenkvali-
teten i det omgivande kustvattnet.

Nya bostäder och verksamheter 
Nya bostäder och verksamheter innebär en ökad andel hårdgjorda ytor 
och ökad trafik. Det kan bidra till att belastningen på vattenförekom-
sterna från avrinnande dagvatten blir större med avseende på närings-
ämnen och gifter kopplat till trafik. Nya verksamheter kan medverka till 
ökade utsläpp av miljögifter. Detta påverkar i sin tur djur- och växtlivet 
i vattnet. Hårdgjorda ytor ökar om nya bostads- och verksamhetsområ-
den  byggs ut enligt planförslaget. Den ökade mängden hårdgjorda ytor 
vägs i viss mån upp av de i planen redovisade grönområdena. 

Planen redovisar (inom rekommendationen R5) låglänta markom-
råden som ur ett helhetsperspektiv fyller en viktig funktion för fördröj-
ning och rening av dagvatten, vilket kan bidra till att uppnå god status 
i vattenförekomsterna. Åtgärder för att ta hand om dagvatten lokalt 
inom föreslagna utbyggnadsområden ska även hanteras i kommande 
detaljplaneprocesser.

Vatten och avlopp
All bebyggelse inom utpekade utvecklingsområden, samt inom om-
råden med förtätningsmöjligheter ska anslutas till kommunalt VA. 
Reningsverket har god kapacitet. Spridd bebyggelse med enskilda av-
loppsanläggningar tillåts endast i begränsad utsträckning och ska då 
utföras med hög skyddsnivå. Sammantaget bidrar detta till förbättrad 
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kvalitet i vattenförekomster och att den biologiska mångfalden i sjöar 
och vattendrag stärks. 

MKN för fisk- och musselvatten 
Musselvatten innebär i detta sammanhang kustvatten eller bräckt vat-
ten som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för 
musslor att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet 
på skaldjursprodukter som äts av människor. Den fördjupade över-
siktsplanen berör två vattenförekomster, Inre Tjärnöarkipelagen och 
Strömstadfjorden, som båda ingår i länsstyrelsens förteckning över de 
musselvatten som ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitets-
normer för fisk och musselvatten (SFS 2001:554). 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för musselvatten motsvarar till 
stor del dem för vatten. Följande delar av planen är därmed av bety-
delse för musselvatten:

• Anslutning av ny bebyggelse till kommunalt VA-nät. Många 
befintliga fastigheter kan komma att erbjudas anslutning. Krav 
på hög skyddsnivå för enskilda avlopp.

• Områden för hamnverksamhet. Styrningen av utvecklingsmöj-
ligheter för hamnverksamhet till enbart två områden minskar 
risken för att enstaka båtplatser sprids inom området och att 
ålgräsängar fragmenteras. Förtätning inom Strömstad hamn 
och utbyggnad av ny småbåtshamn i Starekilen kan dock 
påverka MKN för musselvatten, se även MKN vatten. 

Planen bidrar sammantaget till att vattenstatusen successivt kan för-
bättras och medverkar därigenom till god ekologisk status och att mil-
jökvalitetsnormerna för musselvatten kan uppnås. 

MKN för luft
Miljökvalitetsnormer som gäller föroreningar i utomhusluft kommer 
inte att överskridas, eftersom trafikflödet inom området är relativt sett 
litet och fördelat på mindre vägar. Luftomsättningen i området är över-
lag god. 

MKN för buller
Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller har ingen relevans i 
denna plan.

Miljökvalitetsnormer för musselvatten är 
fastlagda inom områden markerade med blå 
skraffering.
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Avstämning mot miljömål
Nationella och regionala miljömål
Riksdagen har fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål. Syftet 
med miljömålen är att främja människors hälsa, värna den biologiska 
mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljövärden, bevara 
den långsiktiga produktionsförmågan i ekosystemen och trygga en god 
hushållning med naturresurserna. Västra Götaland har regionala till-
läggsmål till de nationella miljömålen (2015:50).

Strömstad kommun har i nuläget inga aktuella lokala miljömål. 
Avstämningen mot respektive miljömål görs därmed mot de nationella 
målen och de regionala tilläggsmålen.

Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa  miljöpro-
blemen ska nås inom en generation. 

Begränsad klimatpåverkan
Den största källan till luftföroreningar är användningen av fossila 
bränslen inom transportsektorn. Utsläppen från transportsektorn leder 
till att koldioxidhal terna i atmosfären ökar, vilket påverkar klimatsys-
temet i sin helhet. Planförslaget berör målet genom att ny bebyggelse 
lokliseras intill eller i anslutning till befintlig. Lokaliseringen av nya 
bostadsområden inne i Strömstad bidrar till boendemiljöer med gång-
avstånd till arbetsplatser, service, kollektivtrafik samt möjlighet till en 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Ny bebyggelse i stadens ytterkan-
ter, så som norr om staden i Mällby och Kebal samt i Skee, skapar dock 
ett större avstånd in till Strömstad stad och den service som erbjuds 
där. Det kan medverka till ett större bilberoende med ökat utsläpp av 
koldioxid som följd. Samtidigt är ett större befolkningsunderlag en 
viktig grundförutsättning för en möjlig utveckling av kollektivtrafiken.

Frisk luft
Delar av planens utvecklingsområden, i de yttre delarna av Strömstad 
kan medverka till ett bilberoende.
Komplettering av gång- och cykelvägnätet till en sammanhängande 
struktur samt utpekande av grönstråk för att göra gång- och cykelvä-
garna mer attraktiva kan på sikt leda till minskad biltrafik i centrala 
staden. Grönstråken kan, rätt utformade, i sig medverka till förbättrad 
luftkvalitet lokalt. En utveckling av entréplatserna/infartsparkeringarna 
och övriga knutpunkter för kollektivtrafik samt en stadsbuss året runt 
kan ytterligare medverka att begränsa biltrafiken.

Bara naturlig försurning
Skogsbruk berörs inte i nämnvärd omfattning.

Giftfri miljö
Användningen av båtbottenfärger kan leda till negativ påverkan på den 
marina miljön i småbåtshamnar. I planen föreslås utveckling av hamn-
verksamheten inne i Strömstad samt i Starekilen vilket kan få negativa 
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konsekvenser för berörda vattenmiljöer. En utveckling av hamnområ-
dena med spolplattor och båtbottentvättar kan bidra till att begränsa 
utsläpp av giftiga ämnen till havet.

För tre av utvecklingsområdena för ny bebyggelse; område 50 
Canning, område 6 Grandalen och område 24 Grandalen innebär en 
utbyggnad av området att marksanering genomförs och markförore-
ningar till följd av tidigare verksamhet försvinner.

Skyddande ozonskikt
Ingen påverkan på ozonskiktet sker genom aktuell planering.

Säker strålmiljö
Målet berörs inte av planen.

Ingen övergödning
Utsläpp från enskilda avlopp minskar genom att bebyggelse i stor 
utsträckning ska kopplas till det kommunala VA-nätet. Ny spridd 
bebyggelse tillåts endast i begränsad omfattning i planen och ska då 
utföras med hög skyddsnivå. Områden för rening och fördröjning av 
dagvatten kan begränsa tillförsel av näringsämnen till hav, sjöar och 
vattendrag.
Vid detaljplaneprövning av hamnområden hanteras frågan om miljö-
kvalitetsnormer för vatten inom ramen för miljöbedömning.

Levande sjöar och vattendrag
Vid utbyggnad av bostäder behöver dagvattenhanteringen ske i ett 
större sammanhang. Utpekade områden för fördröjning och rening av 
dagvatten ger förutsättningar för detta. Utredningar kring en even-
tuell påverkan på de vattendrag som utgör recipienter för dagvattnet 
behöver dock studeras vidare för att undvika negativa konsekvenser på 
vattendragen. 

Sjöar och vattendrag inom planområdet skyddas i stor utsträckning 
genom rekommendationer som begränsar risken för negativ påverkan. 
Rekommendationerna ger samtidigt förutsättningar för utveckling av 
ekosystemtjänster, av nytta för såväl människor (förutsättningar för 
närrekreation och friluftsliv) som för växter och djur (livsiljöer, större 
sammanhängande områden och stråk som stärker en grön infrastruk-
tur). 

Grundvatten av god kvalitet
Nya hushåll får i stor utsträckning möjlighet att ansluta till kommu-
nens vatten- och avloppsnät som har god kapacitet.

Hav i balans och en levande kust och skärgård
Planen bidrar till att värna biologisk mångfald och upplevelser av na-
tur- och kulturmiljövärden genom rekommendationer som säkrar till-
gänglighet längs kusten och i skärgården med utvecklingsmöjligheter 
för såväl natur- och kulturvärden som närrekreation och friluftsliv. 

Planen ger förutsättningar för samhällsutveckling med god livskva-
litet genom bland annat en god tillgång till havet med förutsättningar 
för bad- och båtliv. Utvecklingsmöjligheter för befintliga turistanlägg-
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ningar där allmänhetens tillgång till kustområdet säkerställs ger goda 
förutsättningar för friluftsliv. Ett ökat båtliv kan i sin tur medverka till 
ökade störningar i vattenmiljön i form av utsläpp, buller, svall med 
mera. Det är därför viktigt att kommunen aktivt arbetar med frågor 
kring ett hållbart båtliv och upprätthåller samverkan i frågor som rör 
den marina miljön. Hamnverksamhet begränsas till två områden; 
befintlig hamn i Strömstad och Starekilen. Inom Starekilen behöver 
detaljplaneprocessen hantera ett flertal aspekter för  att begränsa de 
negativa miljökonsekvenserna av en ny småbåtshamn.

Planen innehåller rekommendationer till skydd för grunda områden.
Kommunen medverkar till att uppfylla målet genom planens rekom-
mendationer om krav på anslutning till det kommunala VA-nätet av all 
ny sammanhållen bebyggelse. I övrigt krävs VA-anslutning där det är 
möjligt alternativt en hög skyddsnivå på enskild anläggning.

Myllrande våtmarker
Våtmarker ingår i områden som har områdesskydd enligt miljöbalken. 
Inga våtmarker med naturvärden berörs av föreslagna utvecklingsom-
råden.

Levande skogar
De delar av planområdet som hyser skog med höga naturvärden, 
omfattas av områdesskydd och ingår i planen i sammanhängande 
grönområden. I den sammanhängande grönstrukturen skyddas stora 
områden med skogsmark av värde för den gröna infrastrukturen och 
med möjligheter att såväl nyttja som utveckla ekosystemtjänster. 
Inom det större utbyggnadsområdet Mällbyhöjd prioriteras skogs-
mark i dalgångarna som obebyggda stråk, och föreslagna bebyggelse-
områden lokaliseras främst till berg.

Ett rikt odlingslandskap
Inriktningen i planen är att öppen odlingsmark inte ska bebyggas och 
den skyddas huvudsakligen genom rekommendationer specifikt för 
jordbruksmark eller till skydd för större, huvudsakligen obebyggda 
landskapsavsnitt.

I Skee tas jordburksmark i anspråk till förmån för tätorts- och verk-
samhetsutveckling, vilket påverkar miljömålet negativt.

God bebyggd miljö
Den fördjupade översiktsplanen är det viktigaste strategiska styrdoku-
mentet med funktion att ge stöd för att långsiktigt styra utvecklingen 
i området Strömstad - Skee på ett hållbart vis. Avvägningar mellan ut-
vecklings- och bevarandeintressen är gjorda i planen. 

Livskvalitet genom ett tillvaratagande av den lilla stadens och sam-
hällets kvaliteter som närhet, begränsad bullerpåverkan, kvalitativa 
natur- och närrekreationsmiljöer, och inte minst tillgången till ett rent 
hav, är en av utgångspunkterna i planförslaget.

Planen ger förutsättningar för att en miljö med frisk luft och 
god tillgång till friluftsområden, både på land och på havet, på lång 
sikt kan säkras för för såväl helårs- och delårsboende som besökare. 
Kulturhistoriska värden värnas genom rekommendationer i planen.
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Ett rikt växt- och djurliv
Stor vikt har lagts vid att inventera naturvärden inom planområdet, 
vilket gör att skada på naturvärden kan undvikas. Utförd habitatnät-
verksanalys för sandödla och hasselsnok har bidragit till att framtida 
exploatering anpassats till arternas livsmiljöer, samt att eventuell 
påverkan på arternas livsmiljöer kan uppmärksammas och hanteras 
på ett lämpligt sätt i ett tidigt skede i kommande planprocesser. Yt-
terligare utredningar kan komma att krävas i den kommande plane-
ringen för att säkerställa att bevarandestatus för de skyddade arterna 
inte påverkas negativt av föreslagen exploatering runt tätorten. Den 
redovisade grönstrukturen värnar värdefulla nätverk av livsmiljöer för 
arterna samt innefattar en delstruktur för samlade skyddsåtgärder.

Områden med höga naturvärden ingår i en struktur som tillsam-
mans med områden av värde för närrekreation samt områden av värde 
för landskapsbild och friluftsliv långsiktigt ska värnas som obebyggda. 
Dessa utgör tillsammans en sammanhängande grön infrastruktur. 
Inom strukturen finns goda förutsättningar att i samverkan med natur-
vårdsplanen genomföra aktiva skötselåtgärder i syfte att bland annat 
förbättra förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.











169Utställningshandling 

Fortsatt arbete

FORTSATT ARBETE

Aktiviteter
Den fördjupade översiktsplanen ska ligga till grund för detaljplanering och 
andra beslut och utredningar med sikte på ett konkret genomförande.

I arbetet med planen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har 
olika konkreta åtgärder uppmärksammats. Nedan redovisas en samman-
ställning över aktiviteter som genomförs eller är lämpliga att genomföra i 
det fortsatta arbetet.

Bostadsförsörjningsplanen är ett nödvändigt komplement till FÖP. I 
Bilaga 2 anges antal bostäder,  typ av bostäder och planerad byggstart per 
delområde. Bilaga 2, ska uppdateras årligen. En aktuell bostadsförsörjnings-
plan krävs som underlag för beslut om nya detaljplaner och för etappindel-
ning av utbyggnad av kommunal infrastruktur.

Aktivitet Ansvar När

VA-försörjningsplan (för kommunens verksamhetsområde) TN
Pågående arbete som 
uppdateras löpande.

Dagvattenpolicy MBN 2020

Dagvatten inom kommunalt verksamhetsområde TN Löpande

Åtgärder inom kommunens vägnät för ökad kapacitet TN Löpande

Bostadsförsörjningsplan KS Löpande

Parker, gator och torg inom tätorterna TN Löpande

Omarbetning av kommunens naturvårdsplan MBN 2018-2020

Åtgärder enligt naturvårdsplan MBN,TN Löpande

Vandringsleder KS Löpande

Upprätta detaljplaner MBN Löpande

Uppföljning och kontroll av åtgärder enligt detaljplan MBN,TN
Enligt avtal/
kontrollplan

Cykelplan för hela kommunen TN 2018-2020

Anlägga GC-vägar på prioriterade sträckor 
TN, 
Trafikverket,
Exploatör

Enligt kommunens 
cykelplan samt 
i samband med 
detaljplanering.

Bedriva en aktiv markpolitik KS,TN Löpande
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