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Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen 
(PBL). Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad 
gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. PBL i ett senare 
planeringsskede.  

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av förslaget framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB 
inte följs,

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två 
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den 
antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i 
översiktsplanen.

Samlad bedömning 
Strömstad kommunen har till granskningsförslaget av fördjupad översiktsplan för 
Nordby-Svinesund kompletterat handlingen med ett flertal utredningar för att visa 
på att föreslagen markanvändning är lämplig. 
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Bilagd trafikutredningen visar att en trafiklösning som löser den nuvarande 
trafiksituationen och klarar det tillkommande trafiken går att skapa. 
Handelsutredningen visar att efterfrågan finns och att Nordby främst konkurrerar 
med andra gränshandelsetableringar. Påverkan på Strömstad centrum och andra 
handelsetableringar i Bohuslän bedöms som ringa. En landskapsanalys har visat på 
vilka delar av landskapsrummet som redan är stark påverkade av 
handelsetableringar samt vilka delar som fortfarande upplevs som relativt orörda. 

Utifrån detta bedömer Länsstyrelsen att det principiella ställningstagandet från 
Strömstad kommun att Nordby-Svinesund kan byggas ut enligt förslag är rimligt. 
Gränshandeln är ett faktum och en utbyggnad av Nordby-Svinesund får ses som det 
mest strategiska läget i Västra Götaland. Ställningstagande utgår från att det 
angivna behovet av ytterligare 100 000 m2 handelsyta är det maximala antalet 
kvadratmeter att utgå ifrån i kommande detaljplaner. 

Miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar att etableringen ger upphov till negativa 
miljökonsekvenser och inte bidrar till en hållbar utveckling. Länsstyrelsen ställer 
sig bakom detta konstaterande. I och med detta anser Länsstyrelsen att kommunen 
måste ha en hög ambitionsnivå i arbetet med att säkerställa att den negativa 
miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Länsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att gång- och cykelmöjligheter och 
möjligheten till kollektivtrafik säkerställs i kommande vägplaner och detaljplaner. 

De åtgärder som krävs för att klara dagvattenhanteringen ska inte bara säkerställa 
att miljökvalitetsnormer för vatten inte påverkas negativt utan bidra till att uppsatta 
normer nås. Kommunen måste gå in i kommande planering med mycket hög 
ambitionsnivå och säkerställa att dagvattenhanteringen så långt som möjligt bidrar 
till den biologiska mångfalden. Fiskars möjlighet att vandra i Kobbungsbäcken och 
dess biflöden får inte påverkas negativt. Hanteringen av dagvatten måste också få 
en långsiktig drift och skötsel.

Etableringen bör utformas så energieffektivt som möjlig. Utformningen bör inte 
uppmuntra till rörelsemönster typiska för externa köpcentrum som att ta bilen 
mellan olika butiker. Länsstyrelsen förordar att kommunen prioriterar en 
exploatering av Nordby köpcentrum framför ny exploatering vid Nordby gamla 
skola. Detta för att ta så lite jordbruksmark som möjligt i anspråk och bevara 
landskapsbilden. 

Länsstyrelsen anser att område U7, utredningsområde för landbaserat vattenbruk, 
inte är tillräckligt motiverat. Platsen består av jordbruksmark och kommunen 
behöver därmed motivera ianspråktagande, se synpunkter under Jordbruksmark. 
Vidare behöver konsekvenserna tydligare beskrivas. Vilka markanspråk, i form av 
vägar och ledningar, riskerar verksamheten att ge?

I övriga delar anser Länsstyrelsen att den fördjupade översiktsplanen ger god 
vägledning och innehåller tydliga ställningstaganden om hur markanvändningen 
ska utvecklas och bevaras. Länsstyrelsen välkomnar att mycket mark avsätts för 
natur- och friluftsvärden samt att restriktiv bedömning av ny bebyggelse ska gälla 
för övriga R8 områden. 

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen enligt miljöbalken i stort 
tillgodoses. 
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Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det för Lunneviken är rimligt att ge 
företräde för riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 2000-
förordnandet framför riksintresse kommunikationer för djupa och skyddade 
områden. 

I Kålvik delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att redan ianspråktagna 
områden kan vara strategiskt lämpliga att utreda för småindustri, hamnverksamhet. 
Dock kommer Natura 2000-förordnandet begränsa utvecklingsmöjligheterna. 

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. 
MB följs. Detta under förutsättning att hållbara dagvattenlösningar genomförs för 
de stora handelsområdena. 

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som 
angår angränsande kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt.

Bebyggelse enligt planen bedöms inte bli olämplig med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning och erosion. Det 
förutsätter dock att översiktsplanens rekommendationer följs i kommande 
planering.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § PBL

Riksintressen

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. Miljöbalken 
Områdets samlade kultur – och naturvärden är i vissa delar starkt påverkade av 
befintliga handelsetableringar. Kommunen har sedan samrådet genomfört en 
landskapsanalys för Nordbyslätten och utifrån denna angett rekommendationer för 
att minska påverkan på de idag opåverkade landskapsrummen. Länsstyrelsen anser 
att det är av största vikt att dessa rekommendationer följs i kommande processer 
för att undvika påtaglig skada på riksintresset. 

För övriga områden (områden som inte förslås för utredningsområde för handel, 
besöksverksamhet och dagvattenhantering) ska bebyggelse prövas restriktivt. 
Genom att kommunen prioriterar natur, friluftsliv och kulturvärden anser 
Länsstyrelsen att riksintresset tillgodoses. 

Natura 2000-områden
Havsområdet ingår i Natura 2000-område enligt art- och habitatsdirektivet. Detta 
innebär att verksamheter i och utanför vattenområdet inte får skada områdets 
värden. Finns det risk för påverkan på Natura 2000-området krävs det att en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Inom utredningsområde för småindustri och hamnverksamhet i Kålvik bör 
påverkan på Natura 2000 uppmärksammas och utredas mycket tidigt inom 
potentiella projekt. Länsstyrelsen bedömer att anläggningar i vatten kommer prövas 
mycket restriktivt. 

I Lunneviken finns idag flera bryggor. Ytterligare bryggor måste prövas mycket 
restriktivt och samlat.  
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Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Länsstyrelsen anser att de rekommendationer som anges för R5 och R6 områdena 
innebär att riksintresse för naturvård tillgodoses. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det i Lunneviken är rimligt att ge 
företräde för riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 2000-
förordnandet framför riksintresse kommunikationer för djupa och skyddade 
områden.

Vid Kålvik finns en nyckelbiotop med inventerad lövskog klass 2, skyddsvärd 
randlövskog, som har ett bevarandevärde. Området ingår i det större område som 
utgör riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen förutsätter att detta området inte 
påverkas av en eventuell småindustri/hamnverksamhet. 

Länsstyrelsen saknar en bedömning av hur område U2 påverkar berört 
riksintresset. Kommunen har inte tagit upp detta område i sin bedömning av 
förslagets förenlighet med riksintresset på sidan 62. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Länsstyrelsen delar bedömningen att bebyggelsen inom riksintresse för 
kulturmiljövården ska prövas restriktivt. En kommande detaljplan måste förhålla 
sig till riksintressets värden och inte tillåta ny bebyggelse som påverkar det 
kulturhistoriska värdet negativt. Ett kulturhistoriskt underlag bör tas fram tidigt i 
kommande detaljplaneprocess för att utreda områdets tålighet och hur placering av 
bebyggelse och eventuellt skydd av bebyggelse bör utformas.

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Länsstyrelsen anser att de rekommendationer som anges för R5 och R6 områdena 
innebär att riksintresse för det rörliga friluftslivet säkerställs. Planerna på en 
vandringsled är mycket positiva. 

Gällande behovet av båtplatser så bedömer Länsstyrelsen att utrymmet för nya 
anläggningar i vattnet är mycket begränsande, se under Natura 2000-områden

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Bilagd trafikutredning visar att ombyggnad av det allmänna vägnätet krävs för att 
klara dagens och framtida trafik i området. Förslaget innebär att riksintresset 
tillgodoses. Trafikverket bekräftar i sitt yttrande, som bifogas i sin helhet, att de 
deltagit i trafikutredningen. Trafikverket framför att nästa steg är att ta fram ett 
medfinansieringsavtal för framtagande av vägplan. 

I Kålvik finns ingen konflikt mellan riksintresse för djupa och skyddade områden 
och föreslagen användning, utredningsområde för småindustri, hamnverksamhet. 
Se dock synpunkter från Sjöfartsverket och under rubriken Natura 2000-områden.

Miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen bedömer att kommunen på ett tillräckligt sätt beskrivit de 
vattenförekomster som finns och dess status, både på karta och i text. 

Kobbungebäcken (vattenförekomst) har idag måttlig ekologisk status på grund av 
övergödning och hydromorfologisk status (pga fysisk påverkan så som brist på 
kantzoner). Bäcken och dess biflöden är fiskförande och har elfiskats. 
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Dagvattensituationen för Nordby är idag ansträngd. För att miljökvalitetsnormerna 
ska kunna uppnås är det viktigt att kommande dagvattenåtgärder har en hög 
ambitionsnivå och får en långsiktig drift och skötsel. Länsstyrelsen välkomnar 
därför att en nulägesbeskrivning av vattenkvalitén och dess biologiska status ska 
tas fram och att en skötselplan för dagvattenhanteringen ska ingå i kommande 
detaljplaner. 

Länsstyrelsen anser att de dagvatten lösningar som kan behövas söder om Nordby 
köpcentrum (som finns med i dagvattenutredningen) bör synas på regler och 
rekomendationskartan.

Strandskydd 

Strandskyddat område berörs vid en detaljplaneläggning av U5, Lunneviken. I 
kommande processer behöver kommunen redovisa särskilda skäl om det blir 
aktuellt att upphäva strandskyddet. 

Kobbungsbäcken omfattas av strandskydd. Genomförande av dagvattenåtgärder 
inom strandskyddet kan kräva dispens. Om kommunen går vidare med en 
omledning av Kobbungsbäcken kommer strandskyddet att prövas i 
tillståndsprocessen enligt 11 kap. MB. 

Mellankommunala frågor

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning 
som även berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Planen bedöms inte medföra några sådana problem avseende människors hälsa 
eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare 
planeringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det 
förutsätter dock att översiktsplanens rekommendationer följs i kommande 
planering.

Farligt gods 
Precis som framgår i PM Riskbedömning kommer riskfrågan att behöva belysas 
när detaljplaner tas fram. Det gäller då bebyggelse planeras inom 150 meter från 
väg där det förekommer transporter med farligt gods. Väg E6 är en 
rekommenderad primär väg för farligt gods medan väg 1040 inte är en 
rekommenderad väg. Vägens klassning påverkar inte risken för omgivningen om 
det inte finns en lokal trafikföreskrift som innebär förbud för transporter. Risker 
behöver beaktas om det är sannolikt att farligt gods transporteras i närheten av ett 
planområde, detta oavsett om transportleden är rekommenderad eller inte. De 
transporter som går till målpunkter i omgivningen behöver därför beaktas. Det är 
bra att väg 1040 har beaktats i riskbedömningen då det går transporter med farligt 
gods där.

Risk för översvämning
Föreslagen utbyggnad ligger enligt uppgift på en nivå som gör att risken för 
översvämning på grund av höga vattennivåer i havet är liten. Det har tagits fram en 
dagvattenutredning som belyser dagvattensituationen i området. Föreslagna 
åtgärder i dagvattenutredningen ska förhindra framtida översvämningar. Utöver 
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dessa översvämningsrisker behöver även översvämningsrisk till följd av skyfall 
beaktas. Som framgår i riskbedömningen kan fler hårdgjorda ytor öka risken för 
översvämning vid exempelvis kraftig nederbörd. Länsstyrelsen anser att det är 
lämpligt att hantera ett skyfallsscenario motsvarande minst ett 100-årsregn. 
Detaljplanerna ska redovisa vad konsekvenserna av ett skyfall blir för den 
planerade och befintliga bebyggelsen. 

Buller
På sidan 56 så bör hänvisningen ändras från Naturvårdsverkets riktvärden till 
Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande

Vid ombyggnaden av vägar bör Naturvårdsverkets vägledning Riktvärde för buller 
från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder följas.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna 

intressen

Kulturmiljö

Området är rikt på välbevarade fornlämningar från hela förhistorien, vilket 
arkeologiska undersökningar i samband med bygget av nya E6 och etableringen av 
Nordby köpcenter visat prov på. Utöver detta har nästan inga arkeologiska 
undersökningar genomförts i planområdet.

Arkeologiska utredningar
Bohusläns museum genomförde under 2014 en arkeologisk utredning, etapp 1 
(Länsstyrelsens dnr 431-1666-2014), inom följande delar av planområdet. 
Numrering hänvisar till illustrationskartan i FÖP sid. 47:

- Handels-/besöksområde 3 och obebyggda delar av handels-/besöksområde 2
- Norra delen av kulturmiljövärden vid Torp 5
- Utredningsområde för dagvatten 7 (närmast ovanstående)
- Delar av vägreservat 8, omkring ovanstående områden

Länsstyrelsen delar de föreslagna åtgärder rörande kulturmiljö och fornlämningar 
som presenteras i PM-rapport 2014-12-05. Därmed återstår att genomföra 
arkeologisk utredning, etapp 2, inom område 3, 2, 7 och 8.

Det är viktigt att understryka att ytterligare områden i planområdet inte har utretts 
beträffande påverkan på kulturmiljö och fornlämningar. Inom dessa områden 
behöver också en arkeologisk utredning, etapp 1, genomföras:

- Handels-/besöksområde 1
- Småindustri-/hamnverksamhet 4
- Bostäder och verksamhet 6
- Utredningsområden för dagvatten 7 (övriga)
- Friluftsliv/turism 11
- Landbaserat vattenbruk
- Ny gång-/cykelväg
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Alla utredningar bör genomföras så tidigt som möjligt i kommande 
detaljplaneprocesser för största möjlighet till anpassningar.

Vägutredning
I vägutredningen nämns anpassningar i relation till fornlämningarna RAÄ Hogdal 
193:1 och 193:2 vid läget för ny cirkulationsplats för ny väg 1038. Länsstyrelsens 
preliminära bedömning är att hällristningarna, som utgörs av enstaka skålgropar, 
inte är av sådant vetenskapligt och pedagogiskt värde att de förhindrar en bättre 
anpassning ur trafiksäkerhetssynpunkt.

I övrigt behöver arkeologiska utredningar genomföras för alla nya vägar, 
breddningar av befintliga vägar och ny gång och cykelväg, utom i den del av 
vägreservat som ligger i direkt anslutning till Nordbymotet, då denna redan har 
utretts tillfredsställande i samband med ny E6.

Dagvattenutredning
I dagvattenutredningen, sid. 15, presenteras ett förslag till placering av 
fördröjningsmagasin söder om nuvarande Nordby köpcenter, som inte återfinns i 
illustrationskartan till FÖP, sid. 47. Läget är inom den kommunala kulturmiljön 
Torp. Innan påverkan på kulturmiljövärden för denna lokalisering kan avgöras 
behöver en arkeologisk utredning genomföras. Det finns en uppenbar risk att 
fornlämningar kan komma att påverkas med denna lokalisering, utifrån tidigare 
arkeologisk undersökning inför etableringen av Nordby köpcenter.

Byggnadsvård
När det gäller den kommunala kulturmiljön är det värdefullt att försöka bevara de 
kulturhistoriska gårdsmiljöerna och ta tillvara dess värden. Då området redan är 
såpass påverkat och förändrat är det rimligt med en justering av det kommunala 
kulturmiljöområdets gränser.

Vatten 

Länsstyrelsen bedömer att biotopåtgärder i Kobbungbäcken kan vara möjliga men 
kräver prövning. Dock kan breddning och fördjupning vara markavvattning som 
kräver dispens och tillstånd. Dispens ges mycket restriktivt.

Åtgärder i Kobbungsbäcken inom R5 området bedömer Länsstyrelsen som mindre 
lämpliga. Dagvattenlösningar bör som helhet sökas inom U6. 

Inga utjämningsmagasin får placeras i vattendrag. 

Jordbruksmark

En utbyggnad av U1, U3, U6 och U7 innebär att jordbruksmark tas i anspråk. 
Planen beskriver att konsekvenserna av utbyggnaden av handelsområdena är att 
jordbruket i området försvinner. I planen anges att jordbruksmarken är värdefull, 
men att jordbruksmarken i södra delen av kommunen är bättre. Vidare anges att det 
inte finns någon alternativ utbyggnadsriktning utifrån nuvarande handelscentrum. 

Gällande U3 och U6 så är Länsstyrelsen bedömning att om en utbyggnad av 
gränshandel ska ske så bör det vara i anslutning till befintlig bebyggelse och där 
med är områdena som föreslås rimliga. Gällande U1 finns en alternativredovisning 
för olika områden som prövats för bostadsbebyggelse. 
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Gällande U7 så framgår det inte vilken avvägning kommunen gjort mellan 
etableringen och jordbruksmarkens värden. 

Som helhet kan den analys som ligger till grund för ianspråktagandet av 
jordbruksmarken redovisas tydligare enligt de villkor som krävs enligt 3 kap 4 § 
miljöbalken genom att besvara följande frågor:  

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark än brukningsvärd jordbruksmark i 
anspråk inte tillfredsställande?

Kommer kommunen fram till att jordbruksmarken är brukningsvärd så behöver 
fråga två besvaras. Är svaret på fråga två att det är ett väsentligt samhällsintresse, 
så ska det redovisas varför det inte finns förutsättningar för att använda mark som 
inte är brukningsvärd jordbruksmark.

Anspråk från Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk har yttrat sig över förslaget. De ser ett behov av att utöka sitt 
markanspråk vid den nya tullstationen. Statens fastighetsverks yttrande bifogas i 
sin helhet. Det vore önskvärt om kommunen kunde tillgodose önskemålet att ändra 
beteckning från DP till FPD samt i text nämna att önskemål om en utökning finns. 
Själva möjligheterna till en utökning får prövas i kommande detaljplaneprocess.

Statens fastighetsverk framför också önskemål om att hela fastigheten för den äldre 
tullstation kommer att omfattas av en ny detaljplan, vilket bör beaktas. 

Beredning
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Sjöfartsverket, 
Försvarsmakten, Svenska Kraftnät, Statens Geotekniska institut, Statens 
fastighetsverk, Trafikverket och Lantmäteriet. Kopior av yttrandena överlämnas till 
kommunen för kännedom.

Detta beslut har fattats av enhetschef Helena Carling efter föredragning 
av planhandläggare Torun Signer. I den slutliga handläggningen har även 
Länsstyrelsens naturavdelning, vattenavdelning, landsbygdsavdelning 
miljöskyddsavdelning och samhällsavdelning deltagit.

Helena Carling                                  

                                                               Torun Signer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Page 8 of 9



Yttrande
2018-03-07

Diarienummer
401-41981-2017

Sida
9(9)

Yttranden för kännedom från: 
Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Svenska Kraftnät, Statens Geotekniska institut, Statens 
fastighetsverk, Trafikverket och Lantmäteriet

Kopia till:
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se
Statens Geotekniska Institut sgi@swedgeo.se
Lantmäterimyndigheten lm-vastra-gotaland@lm.se
Försvarsmakten exp-hkv@mil.se
Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se
Svenska Kraftnät registrator@svk.se 

Strömstad kommun/ Björn Richardsson

Länsstyrelsen/
Landsbygdsenheten, Stefan Gustavsson
Miljöskyddsavdelningen, Annika Lundahl 
Naturavdelningen, Maria Ericsson
Samhällsbyggnadsenheten, Bodil Samuelsson, Anna Olsfelt och Niklas Ytterberg
Vattenavdelningen, Lena Sedin
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2018-02-06 FM2018-2671:3 

         

Sida 1 (1) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(JER)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Länsstyrelsen Västra Götalands län          401-41981-2017 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD INFRA Julia Axman 

Julia.Axman@mil.se, 08-788 71 54 

                  

Yttrande avseende remiss om fördjupad översiktsplan för 

Nordby-Svinesund, Strömstads kommun, Västra 

Götalands län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Bramer, Camilla 

Delprocessledare fysisk planering, produktionsledningens infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
Sändlista 

Länsstyrelsen Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

För kännedom 

Fortifikationsverket  fortv@fortv.se 

Strömstads kommun  ks@stromstad.se 
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L A N T M Ä T E R I E T  

 
 

 1 (1) 

Kris t ina L indqvis t  

Lantmäteriet, Fastighetsbildning POSTADRESS: 801 82 Gävle 

 

E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET: www.lantmateriet.se 

 

YTTRANDE 
2018-03-01 

Dnr 404-2018/428 

 Länsstyrelsen i Västra Götaland 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund i Strömstads 
kommun 

Ert ärende: KS/2009-0085 

Vid genomgång av planförslagets utställningshandlingar (daterade 
2017-12-15) har följande noterats: 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 

Översiktsplanen berör endast indirekt Lantmäteriets kommande ar-
bete. Många av de förändringar som beskrivs i planen kommer i och 
för sig att innebära att fastighetsindelningen kommer att behöva för-
ändras eller att fastighetsanknutna rättigheter (servitut, ledningsrät-
ter, gemensamhetsanläggningar etc.) kommer att behöva bildas. Om-
fattningen av dessa behov kommer dock att konkretiseras i senare 
skeden, t.ex. då områden detaljplaneläggs. 

Lantmäteriets synpunkter 

Ev. strategi för områden med enskilt huvudmannaskap 

En fråga som kan, men inte måste, belysas i en översiktsplan är om 
kommunen har någon uttalad strategi för inom vilka områden man 
avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i detalj-
planer. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt 
plan- och bygglagen tillämpas om särskilda skäl finns för detta. Om 
det är aktuellt att tillämpa enskilt huvudmannaskap i någon del av 
kommunen kan det vara ett bra stöd vid framtida planläggning att 
dessa områden och de särskilda skälen redovisas i översiktsplanen. 

För Lantmäteriet 

Kristina Lindqvist 

Kristina Lindqvist 
förrättningslantmätare 

Kopia till: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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YTTRANDE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2018-01-31 17-04112-3 
 Infrastruktur   
Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning 

Johan Eriksson, +46104785396 2017-12-22 401-41981-2017 
KS2009-0085 

   

 

 
Besöksadress Telefon Organisationsnummer 
Lindholmspiren 5 0771 63 00 00 202100–065401 

Postadress  E-post 
417 56 Göteborg   sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 

 Länsstyrelsen Västra Götaland 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
Strömstad kommun 
ks@stromstad.se 
 
 

 
Sjöfartsverkets granskningsyttrande rörande FÖP Nordby-
Svinesund, Strömstad kommun.  
 
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.  
 
Yttrande 
Sjöfartsverket ser positivt på det förslag till FÖP som Strömstads kommun upprättat och 
har inget att erinra i sak. 
 
Övriga synpunkter 
Det tycks råda en viss begreppsförvirring kring de två områdena i havet utanför Kålvik 
och Lunneviken. Områdena är utpekade såsom ”Djupa och skyddade områden” vilket har 
en bakgrund i att offshoreindustrin här hade en utvecklingspotential för ett antal år sedan. 
Trafikverket arbetar nu med att revidera kriterier för riksintressena kommunikationer och 
Sjöfartsverket kommer sannolikt rekommendera att dessa områden tas bort, delvis på 
grund av bristfälliga kriterier. Utpekandena har alltså inget med själva hamnen i Kålvik 
att göra eller transporter dit.  
 
Det bör i sammanhanget nämnas att hamnen i Kålvik med sin nuvarande utformning 
endast kan användas i begränsad omfattning. Kajläget byggdes specifikt för den färja som 
gick där och är av typen RoRo-läge. 
 

Det har inkommit förfrågningar till Sjöfartsverket om 
hamnen kan nyttjas för lossning av vindkraftverk vid ett 
par tillfällen men detta går alltså inte på grund av 
hamnens nuvarande konstruktion och begränsade 
djupgående. 

 
 
 
 
 
 

Detta ärende har handlagts av chefen för infrastrukturenheten Marielle Svan samt 
infrastruktursamordnare Johan Eriksson vid Sjöfartsverkets infrastrukturenhet, varav den 
sistnämnde varit föredragande. 
 
Johan Eriksson 
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SVENSKA 
— KRAFTNÄT

Koncessioner och kommunikation Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Jenny Stern vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-475 83 39 
samhallsplanering@svk.se

2018-02-07 2017/3715 YTTRANDE

Yttrande angående fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund, Ström
stads kommun
Ert diarienummer: 401-41981-2017

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingen
ting att erinra mot upprättat förslag. Vi har inga anläggningar i anslutning till det 
aktuella området men det kan finnas regionnätsledningar i närheten, regionnätsä- 
garen bör därför höras i samrådet.

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledning
ar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska 
kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfarandet 
för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor 
är ni välkomna att höra av er till oss.

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. 
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts led
ningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen 
finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för 
våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anlägg- 
ningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket 
svenska kraftnät”.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
www.svk.se
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För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stam
nätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018 - 2027. Detta doku
ment finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.

Med vänlig hälsning

Jenny Stern

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med 
Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: 
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningslcor- 
ridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg
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Från: patrik.alenklint@trafikverket.se
Till: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län; Signer Torun
Kopia: erica.kvist@trafikverket.se; helen.hansson-burman@trafikverket.se; maria.zachariadis@trafikverket.se;

britta.johnson@trafikverket.se; Max Falk VGregion; yvonne.thoren@trafikverket.se;
kristin.blomqvist@trafikverket.se; rune.andersson@trafikverket.se

Ärende: Trafikverkets yttrande i ärende 401-41981-2017
Datum: den 16 februari 2018 14:19:18

 

 

 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland                                                                                                                
                             Trafikverkets Dnr: TRV 2017/123623
Att: Torun Signer                                                                                                                                           
Ert Dnr: 401-41981-2017

 

Trafikverkets yttrande över utställningshandling för fördjupad översiktsplan
för NORDBY-SVINESUND i Strömstad kommun
 
Ärende
Trafikverket har fått rubricerade ärende för yttrande.
 
Trafikverket bevakar frågor som rör transportsystemet och viktiga aspekter som behöver
behandlas i en fördjupad översiktsplan (fortsättningsvis kallad översiktsplan). Att dessa aspekter
beaktas är en förutsättning för att kommunens transportsystem som helhet ska fungera väl
utifrån tillgänglighet, jämställdhet och långsiktig hållbarhet. I översiktsplanen skall kommunen
redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man
tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Hur infrastrukturen planeras kan i hög
grad påverka om inriktningen kan leda till en hållbar samhällsutveckling. Trafikverket anser att
det är önskvärt att kommunens översiktsplan innehåller en långsiktig strategi med ett
helhetsgrepp kring trafikfrågor.
 
På grund av den ökade utvecklingen av köpcentrumen vid Nordby och Svinesund har Strömstads
kommun beslutat att omarbeta gällande FÖP för Hogdalsnäset avseende Nordby och Svinesund.
 
Trafikverket delar Länsstyrelsens bedömning att riksintresset för väg E6 redan nu skadas av
Nordby och Svinesund köpcentrum på grund av den trafik köpcentren genererar.
 
Man avser att öka dagens cirka 120 000 kvm butiksyta med ytterligare cirka 100 000 kvm till cirka
220 000 kvm. Man konstaterar att de förslag på förändringar kräver omfattande ombyggnationer
av det allmänna vägnätet. För denna ombyggnad har Strömstads kommun tagit fram en
trafikutredning som redovisar möjlig utformning av ombyggnation avseende väg 1038, 1040 och
trafikplats Nordby mm. Trafikverket har deltagit i detta arbete och kan konstatera att det
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redovisade förslaget kan vara genomförbart. Trafikutredningen kommer att ligga till grund för
den Vägplan som Trafikverket kommer att ta fram för att bygga om den allmänna
väganläggningen för att möjliggöra utbyggnaden enligt föreslagen översiktsplan.
 
Vägplanen och kommande detaljplaner ska tas fram i samverkan. Finansieringen av
ombyggnaden av det allmänna vägnätet kommer att bekostas till fullo av exploatörerna genom
Strömstads kommun. För eventuella kollektivtrafikåtgärder kan det bli aktuellt med statlig
medfinansiering, vilket regleras i senare skede.
 
Synpunkter
Strömstads kommun och Trafikverket avser att träffa medfinansieringsavtal för framtagande av
Vägplan.
 
Ett sådant avtal är en förutsättning för vidare detaljplaneläggning och genomförande i enlighet
med den utställda översiktsplanen för Nordby-Svinesund.
 
Trafikverket avser att i kommande Vägplan pröva om väg 1038 ska utgå ur det allmänna
underhållet.
 
 
Med vänlig hälsning

 

Patrik Alenklint
Samhällsplanerare Regionalt

 

patrik.alenklint@trafikverket.se

Direkt: 010-123 66 28

Trafikverket

Box 1170

462 28 Vänersborg

Besöksadress: Vassbottengatan 14

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se
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