
STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista 1 (2) 

Kommunfullmäktige 2018-03-19 Dnr: KS/2018-0055 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: Tisdag 2018-03-27 
Tid: 18.00 - 
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal 

Program 
Information; Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde 
Anna Wallblom och Pär Höjman 

Information; Utredning tillagningskök – Nicklas Faritzon 

Allmänhetens fråga 

Sammanträdet öppnas 
Upprop 
Tidpunkt för justering; 6 april 8:30 
Val av justerare 

Nr Ärenderubrik Diarienummer 

01 Avtal investeringar – färjeläget 

02 Svar på -Medborgarförslag om lokaler till HVB-
boende 

KS/2017-0570 

03 Motion om ny högstadieskola från 
Vänsterpartiet 

KS/2018-0153 

04 Strategi för fossiloberoende KS/2017-0151 

05 Granskning av verkställighet och 
återrapportering av kommunfullmäktiges beslut 

KS/2017-0437 

06 Kostpolicy KS/2017-0010 

07 Utredning tillagningskök KS/2017-0030 

08 Detaljplan för Kv. Rönnen m fl Myrenområdet KS/2009-0089 

09 Gatukostnadsutredning, kv Rönnen m.fl, 
Myrenområdet 

KS/2014-0310 

10 Anmälningsärende FÖRVALTNINGSRÄTTEN I 
GÖTEBORG DOM 2018-02-23 

KS/2017-0529 
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Peter Heie 
ordförande 

Ralf Karlsson 
kommunsekreterare 

 
Ledamöter Ersättare 
Ronnie Brorsson (S) 
Peter Dafteryd (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Lena Martinsson (S) 
Åsa Torstensson (C) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Karla Valdivieso (MP) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Marie Rask (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Stefan Jensen (KD) 
Morgan Gutke (C) 
Eva Borg (M) 
Ingemar Nordström (L) 
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande 
Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S) 
Ulf Peter Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Mette H Johansson (L) 
Leif Andersson (S) 
Kurt Andersson (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Heie (C), Ordförande 
Peter Sövig (S) 
Anne-Lise Lindmark (L) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Katharina Meyer (V) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Anders Karlsson (MP) 

Anders Ekström (M) 
Mikael Sääf (M) 
Monica Larsen (C) 
Terése Lomgård (C) 
Tommy Midtsundstad (C) 
Jane Forsberg-Karlsson (C) 
Stig Carlsson (C) 
Håkan Eriksson (L) 
Anette Andersson (L) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Roland Wiklander (KD) 
Arlette Lacabanne Raber (KD) 
Lena Sundberg (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Kent Hansson (S) 
Olle Westling (S) 
Sten Brodén (V) 
Mia Öster (V) 
Britt-Marie Winberg (MP) 
David Nikkinen (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Morgan Gustafsson (SD) 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 20                                             Dnr: KS/2017-0052 

Avtal investeringar – färjeläget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  

att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line  

att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line  

att  bevilja investeringsmedel för anpassning och uppgradering av infrastrukturen på 
färjeläget med  127 250 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 
Rederierna Color Line och Fjord Line har meddelat att de kommer med nya 
miljövänligare och större fartyg. För att ta emot de nya fartygen krävs en anpassning och 
uppgradering av infrastrukturen på färjeläget. Bland annat behövs en ny fordonsramp, 
trossbrygga, tryckbank, kajsida och trapptorn. 

I enlighet med hamnavtal som antagits i KF § 27 daterat 2017-03-02 mellan kommunen 
och rederierna, Color Line och Fjord Line har ett investeringsavtal tagits fram. Avtalet 
reglerar bland annat kommunens kostnadstäcknings- och garantibehov för den 
planerade uppgraderingen av färjeläget. Rederierna skall fullt ut täcka 
investeringskostnaderna oavsett fördelning av amorteringskostnader och 
garantiutformning. 

Investeringsavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl Johan Dhuner i 
samarbete med Tekniska förvaltningen och rederierna Color Line samt Fjord Line. 

För att genomföra uppgraderingen av färjeläget behöver förvaltningen 
investeringsmedel. Totalt behövs 147 250 000 kr varav 3 255 000 är kommunala 
investeringar för generella uppgraderingar och överskjutande 143 995 000 omfattas av 
investeringsavtalen.  

KF har tidigare beviljat 20 000 000 kr, § 141 daterat 2017-11-23. Investeringen fördelas 
med 90 000 000 kr under 2018 och 37 250 000 kr under 2019. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-21 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14 
Tjänsteskrivelse Roland Kindslätt daterad 2018-03-13 
Investeringsavtal för Color Line och Fjord Line daterat 2018-03-13 
Garanti investeringsavtal med Color Line Transport AS  
Trafikgaranti med Fjord Line AS 

 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 1



STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Justerandes sign 

KS § 34 

l<SAU § 57 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2018-03-21 

Dnr: KS/ 2017-0052 

Avtal investeringar - färjeläget 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäkt ige besluta 

att anta investeringsavta let som är undertecknat av Color Line 

att anta investeringsavta let som är undertecknat av Fjo rd Line 

Diarienummer 
KS/2018-0175 

att bevilja investeringsmedel för anpassn ing och uppgradering av infrastrukturen 

på färjeläget med 127 250 000 kronor 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning av ärendet 
Rederierna Color Line och Fjord Line har meddelat att de kommer med nya 

miljövänligare och större fartyg. För att ta emot de nya fartygen krävs en 

anpassning och uppgradering av infrastrukturen på färjeläget. Bland annat behövs 
en ny fordonsramp, trossbrygga, tryckbank, kajsida och trapptorn . 

I enlighet med hamnavtal som antagits i KF § 27 daterat 2017-03-02 mellan 

kommunen och rederierna, Color Line och Fjord Line har ett investeringsavtal tagits 

fram . Avtalet reglerar bland annat kommunens kostnadstäcknings- och 

garantibehov för den planerade uppgraderingen av färjeläget. Rederierna skall fullt 

ut täcka investeringskostnaderna oavsett fördelning av amorteringskostnader och 

garantiutformning. 

lnvesteringsavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl Johan 

Dhuner i samarbete med Tekniska förvaltningen och rederierna Color Line samt 

Fjord Line. 

För att genomföra uppgraderingen av färjeläget behöver förvaltningen 

investeringsmedel. Totalt behövs 147 250 000 kr varav 3 255 000 är kommunala 

investeringar för generella uppgraderingar och överskjutande 143 995 000 

omfattas av investeringsavtalen. 

KF har tidigare beviljat 20 000 000 kr,§ 141 daterat 2017-11-23. Investeringen 
fördelas med 90 000 000 kr under 2018 och 37 250 000 kr under 2019. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14 

Tjänsteskrivelse Roland Kindslätt daterad 2018-03-13 

lnvesteringsavtal för Color Line och Fjord Line daterat 2018-03-13 

Garanti investeringsavtal med Color Line Transport AS 

Trafikgaranti med Fjord Line AS 

Protokollsanteckning 
Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska förvaltningen föredrar ärendet 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖJ\1ISTAD 

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-19110 
E-pos tadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Justerandes sign 

Beslutsgång 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2018-03-21 

Diarienummer 

KS/ 2018-0175 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förs lag t ill beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-19110 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

3 (3) 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0047 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 55                                             Dnr: KS/2017-0052 

Avtal investeringar – färjeläget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

att ge Tekniska förvaltning i uppdrag att fortsätta arbetet med att få båda  
rederierna, Color Line och Fjord Line att skriva på avtalet. 

att lyfta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning av ärendet 
Rederierna Color Line och Fjord Line har meddelat att de kommer med nya 
miljövänligare och större fartyg. För att ta emot de nya fartygen krävs en 
anpassning och uppgradering av infrastrukturen på färjeläget. Bland annat 
behövs en ny fordonsramp, trossbrygga, tryckbank, kajsida och trapptorn. 
I enlighet med hamnavtal som antagits i KF § 27 daterat 2017-03-02 mellan 
kommunen och rederierna, Color Line och Fjord Line har ett  
investeringsavtal tagits fram. Avtalet reglerar bland annat kommunens 
kostnadstäcknings- och garantibehov för den planerade uppgraderingen av 
färjeläget. Rederierna skall fullt ut täcka investeringskostnaderna oavsett 
fördelning av amorteringskostnader och garantiutformning. 
lnvesteringsavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl 
Johan Dhuner i samarbete med Tekniska förvaltningen och rederierna 
Color Line samt Fjord Line. 
För att genomföra uppgraderingen av färjeläget behöver förvaltningen 
investeringsmedel. Totalt behövs 147 250 000 kr. KF har tidigare beviljat 
20 000 000 kr,§ 141 daterat 2017-11-23. Investeringen fördelas med 
90 000 000 kr under 2018 och 37 250 000 kr under 2019. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2018-03-13 
Tjänsteskrivelse, Förvaltningschef Roland Kindslätt, 2018-03-13 
lnvesteringsavtal Fjord Line, 2018-03-13 
lnvesteringsavtal Color Line, 2018-03-13 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line 
att anta investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line 
att investeringsmedel för anpassning och uppgradering av infrastrukturen på 
färjeläget med 127 250 000 kronor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0047 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att ge Tekniska förvaltning i uppdrag att fortsätta arbetet med att få båda  
rederierna, Color Line och Fjord Line att skriva på avtalet. 
att lyfta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Tekniska förvaltningen 2018-03-13 Dnr: TN/2016-0238 
Administrativa avdelningen   
Roland Kindslätt  0526-191 70   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405 

 

 

Investeringsavtal 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
investeringsavtalet som är undertecknat av Color Line  

att Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
investeringsavtalet som är undertecknat av Fjord Line  

att Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige om investeringsmedel 
för anpassning och uppgradering av infrastrukturen på färjeläget med  
127 250 000 kronor 

att beslutet förklaras att omedelbart justeras 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Rederierna Color Line och Fjord Line har meddelat att de kommer med nya 
miljövänligare och större fartyg. För att ta emot de nya fartygen krävs en 
anpassning och uppgradering av infrastrukturen på färjeläget. Bland annat 
behövs en ny fordonsramp, trossbrygga, tryckbank, kajsida och trapptorn. 
 
I enlighet med hamnavtal som antagits i KF § 27 daterat 2017-03-02 mellan 
kommunen och rederierna, Color Line och Fjord Line har ett 
investeringsavtal tagits fram. Avtalet reglerar bland annat kommunens 
kostnadstäcknings- och garantibehov för den planerade uppgraderingen av 
färjeläget. Rederierna skall fullt ut täcka investeringskostnaderna oavsett 
fördelning av amorteringskostnader och garantiutformning. 

Investeringsavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl 
Johan Dhuner i samarbete med Tekniska förvaltningen och rederierna 
Color Line samt Fjord Line. 

För att genomföra uppgraderingen av färjeläget behöver förvaltningen 
investeringsmedel. Totalt behövs 147 250 000 kr varav 3 255 000 är 
kommunala investeringar för generella uppgraderingar och överskjutande 
143 995 000 omfattas av investeringsavtalen.  

Tekniska nämnden 



 STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 2 (2) 

Tekniska förvaltningen 2018-03-13 Dnr: TN/2016-0238 
Administrativa avdelningen   

 

KF har tidigare beviljat 20 000 000 kr, § 141 daterat 2017-11-23. 
Investeringen fördelas med 90 000 000 kr under 2018 och 37 250 000 kr 
under 2019. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Roland Kindslätt daterad 2018-03-13 
Investeringsavtal för Color Line och Fjord Line daterat 2018-03-13, bifogas 

Roland Kindslätt  
Förvaltningschef 
0526-191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Roland Kindslätt 
Hamnchef Niclas Samuelsson 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Mellan 
 
Strömstads kommun, 452 80 Strömstad (SK)  
 
 
och  
 
Color Line Transport AS, org. nr.991 779 493, address Hjortness, 0250 Oslo, Norge 
(Rederiet)  
 
 

 
har denna dag ingåtts följande 

 
 

INVESTERINGSAVTAL 
 
1. BAKGRUND  
 
1.1 Parterna har ingått ett hamnavtal för färjetrafiken i Strömstad hamn 2017-01-24 
(Hamnavtalet). Hamnavtal med samma lydelse har även ingåtts med rederiet Fjord Line  
(gemensamt kallade Rederierna) med vilka ett separat motsvarande investeringsavtal 
ingås. 
 
1.2 Hamnavtalet p. 6 reglerar förutsättningarna för investeringar från SK’s sida avsedda 
för färjetrafiken generellt för förekommande rederier. För större investeringar (över 10 
MSEK) skall ett särskilt investeringsavtal upprättas.   
 
1.3 Till följd av nya ankommande fartyg fordras nya anpassningar och förstärkningar av 
färjeläget i Strömstad och i anslutning därtill ett anpassat generellt uppgraderingsbehov 
enligt den uppdelning som anges i p. 2.2 nedan, vilket kräver upprättande av ett 
investeringsavtal.  
 
1.4 Rederierna skall fullt ut täcka investeringskostnaderna oavsett fördelning av 
amorteringskostnader och garantiutformning Rederierna emellan enligt avtalet p. 4 och 5 
nedan.  
 
1.5 Samråd enligt Hamnavtalet p. 6.1 om anläggningarnas uppförande har skett med 
Rederierna. 
 
1.6 Samordning enligt Hamnavtalet p. 6.2 sker fortsatt kontinuerligt på 
uppgraderingsmöten med Rederierna. 
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1.7 SK har upphandlat investeringen genom en s.k. partnering-upphandling där  
Skanska lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. 
 
1.8 Vid tidpunkten för ingåendet av detta avtal är Color Line enda rederi som har beslutat 
att anlöpa hamnen med fartyg som är över 140 m. I syfte att kunna påbörja 
byggnationerna av anläggningarna enligt detta avtal för att dessa skall vara färdigställda 
1.6.2019 till uppfyllande av Color Lines behov, har parterna avtalat en 
kostnadsfördelning och garantiutformning enligt p. 4 resp. 5. Beroende på om Fjord 
Lines trafikerar hamnen med större eller mindre fartyg skall Fjord Lines och Color Lines 
kostnadsfördelning baseras på p. 2.2 nedan. Med ’större fartyg’ avses fartyg med en 
längd över 140 m. Fjord Line har – oavsett val av fartyg, och därmed eventuellt ansvar 
för A-investeringar – rätt att fortsatt trafikera Strömstad hamn enligt villkoren i 
Hamnavtalet.  
 
1.8.a Fjord Line skall i rimligt god tid i förväg meddela SK om insättande av ett större 
fartyg med angivande av tonnageuppgifter. 
 
1.8.b Detta avtal skall vid behov omförhandlas eller justeras genom tilläggsavtal med 
anledning av fartygsförändringar som påverkar utnyttjandet av anläggningarna i p. 2.2, 
och/eller av eventuella nya beslut av Sandefjords kommun om trafikförhållandena på 
rutten. 
 
 
2. INVESTERINGENS OMFATTNING OCH PRECISERING 
 
2.1 Investeringarna uppdelas i  

- A-investeringar som är anpassningar för större fartyg över 140 m respektive  
- B-investeringar som avser generella uppgraderingar. 

 
2.2 Följande anläggningar ska uppföras (gemensamt Anläggningarna):  
- Trossbrygga inklusive fendrar och pollare  

(A-investering 50 % och B-investering 50%)  
- Rororamp (24,5 meter) inklusive fundamentering och påkörningsskydd 

(A-investering 50 % och B-investering 50%)  
- Ny kajsida inklusive fendrar och pollare 

(A-investering 20 % och B-investering 80%)  
- Tryckbank 

(A-investering 0 % och B-investering 100%)  
- Trapptorn 

(A-investering 100 % och B-investering 0%)  
 

 
 
 
 



3 
 

3. INVESTERINGSKOSTNADER 
 

3.1 För i p. 2 angivna åtgärder uppgår kostnaderna preliminärt till 
 

SEK 143 823 390 enligt budget daterad 2018-03-08 (Bilaga 1). 
 

3.2 Skanska har reserverat sig för ev. tillkommande/avgående arbeten som framkommer 
under arbetenas gång. SK kommer att justera den slutliga investeringskostnaden, i såväl 
minskad som ev ökad omfattning, till den faktiska kostnaden när den föreligger vid 
färdigställd entreprenad. Vid den tidpunkten skall Rederiernas kostnadstäckning och 
garantiansvar enligt nedan slutligt fastställas med ev. justering av gjorda och kommande 
amorteringar enligt p. 4. Beloppet i 3.1 innefattar projekteringskostnader. Reviderad 
budget skall presenteras den 1 juni 2018 och 31 december 2018. Slutlig 
investeringskostnad för projektet beräknas kunna lämnas kring årsskiftet 2019/20 och 
skall tillfogas Avtalet som bilaga.  

 
3.3 För det fall SK skulle erhålla bidrag till investeringen från EU, myndighet eller 
liknande skall det medföra reduktion av kostnadstäckningen från rederiernas sida.  
 
3.4 Löpande kostnadsuppföljning sker på fortlöpande uppgraderingsmöten under 
uppförandet av anläggningarna mellan SK, Skanska och Rederierna, varvid Rederierna 
får möjlighet till påverkan med förslag på kostnadseffektiva lösningar. 
Uppgraderingsmötena skall hållas minst 1 gång/månad eller när SK eller ett av 
Rederierna så kräver. SK skall med rederiernas samtycke utse en neutral part/person med 
byggnadsteknisk erfarenhet av byggnation av hamninfrastruktur att delta i 
uppgraderingsmöten med Skanska för teknisk och kostnadsmässig uppföljning och 
kontroll att största kostnadseffektivitet uppnås. SK ska välja omfattning och sådana 
tekniska lösningar som bidrar till den lägsta kostnad med uppfyllande av 
entreprenadvillkoren. Statusrapportering till Rederierna sker 1 vecka innan varje 
uppgraderingsmöte med en uppdaterad översikt av löpande kostnader. Kostnaden för 
denna tjänst skall tilläggas investeringskostnaden.  

 
 
4. KOSTNADSTÄCKNING 
 
4.1 Investeringskostnaden baserad på Skanskas budget på ca 143 823 390 SEK kronor 
ska avbetalas under tiden 1.1.2019 till och med 31.12.2038. 
Avskrivningstiden blir då 20 år. 
Årlig amortering = 7 191 169 SEK. 
 
4.2 SK kommer att vidareföra sina ränte- och avgiftskostnader utan påslag till Rederierna.  
 
4.3 SKs kostnadstäckningsbehov (med exempelränta 1%) för 
A-investeringar blir då år ett 3 744 044 SEK och  
B-investeringar blir då år ett 4 885 360 SEK. 
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Beloppen skall justeras när de verkliga kostnaderna föreligger. Betalningsskyldigheten 
gäller från 1.1.2019 de investeringar som till den dagen är genomförda medan betalning 
för senare investeringar sker från dagen då dessa färdigställts. 
 
4.4.a Fartyg över 140 m tilldelas en kostnadstäckningsandel i A-investeringsgruppen. 
Alla fartyg tilldelas en kostnadstäckningsandel i B-investeringsgruppen. 
Ett fartyg över 140 m ger således en kostnadstäckningsandel för både A- och B-
investeringsgruppen. Fjord Line har vid detta investeringsavtals ingående inte något 
fartyg över 140 m. Om och när Fjord Line sätter in ett fartyg över 140 m i trafik ska Fjord 
Line meddela SK dag för trafikstart, varvid Fjord Line ska tilldelas 
kostnadstäckningsandel i A-investeringsgruppen från dagen för trafikstart och övriga 
rederiers kostnadstäckningsandel i A-investeringsgruppen ska justeras i motsvarande 
mån.  
 
4.4.b Fördelning av kostnadstäckningen mellan fartygen inom respektive 
investeringsgrupp ska ske på basis av trafikintensiteten efter samma principer som vid 
fastställande av ordinarie hamnavgifter. Kostnadstäckningen mellan rederierna ska 
således motsvara rederiets relativa andel av de totala hamnavgifter från rederi som driver 
färjeverksamhet i Strömstad.     
 
4.5 Kostnadstäckningen skall ske genom att SK debiterar respektive rederi för sin del av 
månatlig betalning påförd SK’s löpande fakturering såsom en del av hamnavgifterna. 
 
 
5. GARANTIUTFORMNING 
 
5.1 Hamnavtalet p. 6.3 ger SK rätt att begära garanti till säkerhet för betalning av löpande 
ersättning för kostnadstäckningen som anges i p. 4 ovan.  
 
5.2 Garantibeloppet skall minskas i takt med gjorda amorteringar av respektive rederi 
enligt p. 4 ovan beräknat enligt p. 5.3.  
 
5.3 Hamnavtalet p. 6.3 anger att vid flera användare av Anläggningarna skall garanti-
ansvaret fördelas mellan användarna efter graden av utnyttjande beräknat efter antalet 
anlöp per dygn. Antalet anlöp skall avse faktiska anlöp.  Fördelningen skall även ta 
hänsyn till utnyttjandet av A- respektive B-investeringar rederierna emellan på 
motsvarande sätt som anges i p. 4.4.a ovan. Vid kommande beslut om slottiderna för 
tiden 2020-2038 skall SK också ange fördelningen av garantiansvaret mellan rederierna.  
 
5.4 Om Rederiet säger upp Hamnavtalet eller på annat sätt upphör med färjeverksamhet i 
Strömstad är SK berättigat till ersättning för sin resterande fordran enligt detta  
Investeringsavtal såsom angett i Hamnavtalet p. 17 och 18, här beräknad som Rederiets 
andel av kvarstående garantibelop fram till 31.12.2038. 
 
5.5 För det fall ett nytt rederi etablerar sig med färjeverksamhet i Strömstad under tiden 
2019 – 2038 med anledning av att Rederiet upphör med sin verksamhet och med 
utnyttjande av Anläggningarna  skall SK ingå ett investeringsavtal med denna lydelse 
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med det nya rederiet med avseende på resterande tid för kostnadstäckning och 
garantiansvar för det gamla rederiet enligt detta avtal.  
Kostnadstäckning och garantiansvaret för det gamla rederiet upphör när det  fullgjort sin 
betalningsskyldighet enligt Avtalet. 
 
5.6 För det fall ett tredje, eller mer, rederi etablerar sig med färjeverksamhet i Strömstad 
under tiden 2019 – 2038 och med utnyttjande av Anläggningarna  skall SK ingå ett 
investeringsavtal med det rederiet med avseende på resterande tid för kostnadstäckning 
och garantiansvar enligt detta avtal. Garantiansvaret enligt Hamnavtalet p 6.3 skall då 
fördelas mellan samtliga trafikerande rederier. 

 
5.7 Rederiet har på SK’s begäran ställt garanti genom godkänd moderbolagsgaranti 
(Bilaga 2). 
 
 
6. DRIFT OCH UNDERHÅLL 
 
6.1 De förpliktelser som åvilar SK enligt Hamnavtalet p. 9 gäller även de investeringar 
som omfattas av detta avtal. 
 
 
7. TVISTER 
 
7.1 Tvister skall avgöras på motsvarande sätt som anges i Hamnavtalet p. 21. 
 
 
8. AVTALETS GODKÄNNANDE 
 
8.1 Avtalet förutsätter för SK’s del att det godkänns av Kommunfullmäktige och för 
Rederiet av dess styrelse. 
 
 
9. ÄNDRINGAR  
 
9.1 Ändringar och/eller tillägg till Avtalet skall ske skriftligt för att vara gällande. 
 
 
10. AVTALSTID 
 
10.1 Avtalet gäller från dagen för ingåendet av detta avtal till 31.12.2038, förutsatt att 
Hamnavtalet förlängs från 2031 med angivna 10 år. Om Hamnavtalet inte skulle 
förlängas är resterande fordran enligt detta avtal förfallet till omgående betalning såvida 
annan överenskommelse inte träffas.   
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11. TOLKNING 
 
11.1 Vid uppkommen fråga om tolkning av Avtalet skall tolkningen ske mot bakgrund av 
innehållet i Hamnavtalet och dess intentioner. 
 
 
12. ÖVRIGT 
 
12.1 För frågor som rör parternas mellanhavanden men som inte omfattas av Avtalet skall 
frågan behandlas med tillämpning av Hamnavtalet. 
 
       
 

****** 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i 2 exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Strömstad den       Oslo den  
 
För Strömstads kommun     För (Rederiet) 
  
 
………………………….     ……………………………. 
Namnförtydligande      Namnförtydligande 
 
 



 

 

 

GARANTI 

 

Color Line AS är moderbolag (100 %) till Color Line Transport AS.  

Color Line Transport AS och Strömstad kommun har ingått ett hamnavtal för färjetrafiken i 
Strömstad hamn 2017-01-24. Hamnavtalet p. 6 reglerar förutsättningarna för investeringar från 
SK’s sida avsedda för färjetrafiken generellt för förekommande rederier. För större 
investeringar (över 10 MSEK) skall ett särskilt investeringsavtal upprättas.  

Med anledning av att Color Line Transport AS ingått ett investeringsavtal med Strömstad kommun för 
uppförande av anläggningar i Strömstad hamn för bolagets färjetrafik den [dato]   mars 2018 förklarar 
siggaranterer Color Line AS obegränsat förpliktat, för de betalningsskyldigheter t fall Color Line 
Transport AS inte skulle fullgöra sinahar betalningsskyldigheter enligt investeringsavtalet, att till 
Strömstad kommun vid anfordran utbetala utestående förfallen fordran såsom för sin egen skuld. 

      ***** 

Tvist om tillämpningen eller tolkningen av denna garanti som inte kan lösas av parterna (Color 
Line AS och Strömstad kommun) skall i första hand hänskjutas till medling i Strömstad med en 
av parterna gemensamt utsedd medlare. Kan parterna inte enas om valet av medlare skall 
denne utses av Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. Kan en förlikning inte uppnås 
inom 1 månad från det medlaren utsetts, eller annan senare överenskommen tid, skall tvisten 
slutligt avgöras genom skiljedom i Göteborg enligt Skiljedomsregler för Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut av tre skiljemän såvida parterna inte träffar annan 
överenskommelse. Tvist skall avgöras med tillämpning av svensk rätt. Tvister skall avgöras på 
motsvarande sätt som anges i Hamnavtalet p. 21. 

Denna garanti skall inte beta Strömstad kommun rätten att vidta annan laglig åtgärd för 
fullgörande av sin fordran om denna garanti inte skulle infrias. 

 

Oslo den ……mars 2018 

COLOR LINE  AS 

 

----------------------------------------------------- 

Firmatecknare 

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)
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Mellan 
 
Strömstads kommun, 452 80 Strömstad (SK)  
 
 
och  
 
Fjord Line AS, org. nr. 910 310 895, adress N-4379 Egersund, Norge (Rederiet)  
 

 
har denna dag ingåtts följande 

 
 

INVESTERINGSAVTAL 
 
1. BAKGRUND  
 
1.1 Parterna har ingått ett hamnavtal för färjetrafiken i Strömstad hamn 2017-03-02 resp. 
2017-04-12 (Hamnavtalet). Hamnavtal med samma lydelse har även ingåtts med rederiet 
Color Line Transport (gemensamt kallade Rederierna) med vilka ett separat motsvarande 
investeringsavtal ingås. 
 
1.2 Hamnavtalet p. 6 reglerar förutsättningarna för investeringar från SK’s sida avsedda 
för färjetrafiken generellt för förekommande rederier. För större investeringar (över 10 
MSEK) skall ett särskilt investeringsavtal upprättas.   
 
1.3 Till följd av nya ankommande fartyg fordras nya anpassningar och förstärkningar av 
färjeläget i Strömstad och i anslutning därtill ett anpassat generellt uppgraderingsbehov 
enligt den uppdelning som anges i p. 2.2 nedan, vilket kräver upprättande av ett 
investeringsavtal.  
 
1.4 Rederierna skall fullt ut täcka investeringskostnaderna oavsett fördelning av 
amorteringskostnader och garantiutformning Rederierna emellan enligt avtalet p. 4 och 5 
nedan.  
 
1.5 Samråd enligt Hamnavtalet p. 6.1 om anläggningarnas uppförande har skett med 
Rederierna. 
 
1.6 Samordning enligt Hamnavtalet p. 6.2 sker fortsatt kontinuerligt på 
uppgraderingsmöten med Rederierna. 
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1.7 SK har upphandlat investeringen genom en s.k. partnering-upphandling där  
Skanska lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. 
 
1.8 Vid tidpunkten för ingåendet av detta avtal är Color Line enda rederi som har beslutat 
att anlöpa hamnen med fartyg som är över 140 m. I syfte att kunna påbörja 
byggnationerna av anläggningarna enligt detta avtal för att dessa skall vara färdigställda 
1.6.2019 till uppfyllande av Color Lines behov, har parterna avtalat en 
kostnadsfördelning och garantiutformning enligt p. 4 resp. 5. Beroende på om Fjord 
Lines trafikerar hamnen med större eller mindre fartyg skall Fjord Lines och Color Lines 
kostnadsfördelning baseras på p. 2.2 nedan. Med ’större fartyg’ avses fartyg med en 
längd över 140 m. Fjord Line har – oavsett val av fartyg, och därmed eventuellt ansvar 
för A-investeringar – rätt att fortsatt trafikera Strömstad hamn enligt villkoren i 
Hamnavtalet.  
 
1.8.a Fjord Line skall i rimligt god tid i förväg meddela SK om insättande av ett större 
fartyg med angivande av tonnageuppgifter. 
 
1.8.b Detta avtal skall vid behov omförhandlas eller justeras genom tilläggsavtal med 
anledning av fartygsförändringar som påverkar utnyttjandet av anläggningarna i p. 2.2, 
och/eller av eventuella nya beslut av Sandefjords kommun om trafikförhållandena på 
rutten. 
 
 
2. INVESTERINGENS OMFATTNING OCH PRECISERING 
 
2.1 Investeringarna uppdelas i  

- A-investeringar som är anpassningar för större fartyg över 140 m respektive  
- B-investeringar som avser generella uppgraderingar. 

 
2.2 Följande anläggningar ska uppföras (gemensamt Anläggningarna):  
- Trossbrygga inklusive fendrar och pollare  

(A-investering 50 % och B-investering 50%)  
- Rororamp (24,5 meter) inklusive fundamentering och påkörningsskydd 

(A-investering 50 % och B-investering 50%)  
- Ny kajsida inklusive fendrar och pollare 

(A-investering 20 % och B-investering 80%)  
- Tryckbank 

(A-investering 0 % och B-investering 100%)  
- Trapptorn 

(A-investering 100 % och B-investering 0%)  
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3. INVESTERINGSKOSTNADER 
 

3.1 För i p. 2 angivna åtgärder uppgår kostnaderna preliminärt till 
 

SEK 143 823 390 enligt budget daterad 2018-03-08 (Bilaga 1). 
 

3.2 Skanska har reserverat sig för ev. tillkommande/avgående arbeten som framkommer 
under arbetenas gång. SK kommer att justera den slutliga investeringskostnaden, i såväl 
minskad som ev ökad omfattning, till den faktiska kostnaden när den föreligger vid 
färdigställd entreprenad. Vid den tidpunkten skall Rederiernas kostnadstäckning och 
garantiansvar enligt nedan slutligt fastställas med ev. justering av gjorda och kommande 
amorteringar enligt p. 4. Beloppet i 3.1 innefattar projekteringskostnader. Reviderad 
budget skall presenteras den 1 juni 2018 och 31 december 2018. Slutlig 
investeringskostnad för projektet beräknas kunna lämnas kring årsskiftet 2019/20 och 
skall tillfogas Avtalet som bilaga.  

 
3.3 För det fall SK skulle erhålla bidrag till investeringen från EU, myndighet eller 
liknande skall det medföra reduktion av kostnadstäckningen från rederiernas sida.  
 
3.4 Löpande kostnadsuppföljning sker på fortlöpande uppgraderingsmöten under 
uppförandet av anläggningarna mellan SK, Skanska och Rederierna, varvid Rederierna 
får möjlighet till påverkan med förslag på kostnadseffektiva lösningar. 
Uppgraderingsmötena skall hållas minst 1 gång/månad eller när SK eller ett av 
Rederierna så kräver. SK skall med rederiernas samtycke utse en neutral part/person med 
byggnadsteknisk erfarenhet av byggnation av hamninfrastruktur att delta i 
uppgraderingsmöten med Skanska för teknisk och kostnadsmässig uppföljning och 
kontroll att största kostnadseffektivitet uppnås. SK ska välja omfattning och sådana 
tekniska lösningar som bidrar till den lägsta kostnad med uppfyllande av 
entreprenadvillkoren. Statusrapportering till Rederierna sker 1 vecka innan varje 
uppgraderingsmöte med en uppdaterad översikt av löpande kostnader. Kostnaden för 
denna tjänst skall tilläggas investeringskostnaden.  

 
 
4. KOSTNADSTÄCKNING 
 
4.1 Investeringskostnaden baserad på Skanskas budget på ca 143 823 390 SEK kronor 
ska avbetalas under tiden 1.1.2019 till och med 31.12.2038. 
Avskrivningstiden blir då 20 år. 
Årlig amortering = 7 191 169 SEK. 
 
4.2 SK kommer att vidareföra sina ränte- och avgiftskostnader utan påslag till Rederierna.  
 
4.3 SKs kostnadstäckningsbehov (med exempelränta 1%) för 
A-investeringar blir då år ett 3 744 044 SEK och  
B-investeringar blir då år ett 4 885 360 SEK. 
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Beloppen skall justeras när de verkliga kostnaderna föreligger. Betalningsskyldigheten 
gäller från 1.1.2019 de investeringar som till den dagen är genomförda medan betalning 
för senare investeringar sker från dagen då dessa färdigställts. 
 
4.4.a Fartyg över 140 m tilldelas en kostnadstäckningsandel i A-investeringsgruppen. 
Alla fartyg tilldelas en kostnadstäckningsandel i B-investeringsgruppen. 
Ett fartyg över 140 m ger således en kostnadstäckningsandel för både A- och B-
investeringsgruppen. Fjord Line har vid detta investeringsavtals ingående inte något 
fartyg över 140 m. Om och när Fjord Line sätter in ett fartyg över 140 m i trafik ska Fjord 
Line meddela SK dag för trafikstart, varvid Fjord Line ska tilldelas 
kostnadstäckningsandel i A-investeringsgruppen från dagen för trafikstart och övriga 
rederiers kostnadstäckningsandel i A-investeringsgruppen ska justeras i motsvarande 
mån.  
 
4.4.b Fördelning av kostnadstäckningen mellan fartygen inom respektive 
investeringsgrupp ska ske på basis av trafikintensiteten efter samma principer som vid 
fastställande av ordinarie hamnavgifter. Kostnadstäckningen mellan rederierna ska 
således motsvara rederiets relativa andel av de totala hamnavgifter från rederi som driver 
färjeverksamhet i Strömstad.     
 
4.5 Kostnadstäckningen skall ske genom att SK debiterar respektive rederi för sin del av 
månatlig betalning påförd SK’s löpande fakturering såsom en del av hamnavgifterna. 
 
 
5. GARANTIUTFORMNING 
 
5.1 Hamnavtalet p. 6.3 ger SK rätt att begära garanti till säkerhet för betalning av löpande 
ersättning för kostnadstäckningen som anges i p. 4 ovan.  
 
5.2 Garantibeloppet skall minskas i takt med gjorda amorteringar av respektive rederi 
enligt p. 4 ovan beräknat enligt p. 5.3.  
 
5.3 Hamnavtalet p. 6.3 anger att vid flera användare av Anläggningarna skall garanti-
ansvaret fördelas mellan användarna efter graden av utnyttjande beräknat efter antalet 
anlöp per dygn. Antalet anlöp skall avse faktiska anlöp.  Fördelningen skall även ta 
hänsyn till utnyttjandet av A- respektive B-investeringar rederierna emellan på 
motsvarande sätt som anges i p. 4.4.a ovan. Vid kommande beslut om slottiderna för 
tiden 2020-2038 skall SK också ange fördelningen av garantiansvaret mellan rederierna.  
 
5.4 Om Rederiet säger upp Hamnavtalet eller på annat sätt upphör med färjeverksamhet i 
Strömstad är SK berättigat till ersättning för sin resterande fordran enligt detta  
Investeringsavtal såsom angett i Hamnavtalet p. 17 och 18, här beräknad som Rederiets 
andel av kvarstående garantibelop fram till 31.12.2038. 
 
5.5 För det fall ett nytt rederi etablerar sig med färjeverksamhet i Strömstad under tiden 
2019 – 2038 med anledning av att Rederiet upphör med sin verksamhet och med 
utnyttjande av Anläggningarna  skall SK ingå ett investeringsavtal med denna lydelse 
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med det nya rederiet med avseende på resterande tid för kostnadstäckning och 
garantiansvar för det gamla rederiet enligt detta avtal.  
Kostnadstäckning och garantiansvaret för det gamla rederiet upphör när det  fullgjort sin 
betalningsskyldighet enligt Avtalet. 
 
5.6 För det fall ett tredje, eller mer, rederi etablerar sig med färjeverksamhet i Strömstad 
under tiden 2019 – 2038 och med utnyttjande av Anläggningarna  skall SK ingå ett 
investeringsavtal med det rederiet med avseende på resterande tid för kostnadstäckning 
och garantiansvar enligt detta avtal. Garantiansvaret enligt Hamnavtalet p 6.3 skall då 
fördelas mellan samtliga trafikerande rederier. 

 
5.7 Rederiet har på SK’s begäran ställt garanti genom godkänd trafikgaranti från FL till 
2038 (Bilaga 2). 
 
 
6. DRIFT OCH UNDERHÅLL 
 
6.1 De förpliktelser som åvilar SK enligt Hamnavtalet p. 9 gäller även de investeringar 
som omfattas av detta avtal. 
 
 
7. TVISTER 
 
7.1 Tvister skall avgöras på motsvarande sätt som anges i Hamnavtalet p. 21. 
 
 
8. AVTALETS GODKÄNNANDE 
 
8.1 Avtalet förutsätter för SK’s del att det godkänns av Kommunfullmäktige och för 
Rederiet av dess styrelse. 
 
 
9. ÄNDRINGAR  
 
9.1 Ändringar och/eller tillägg till Avtalet skall ske skriftligt för att vara gällande. 
 
 
10. AVTALSTID 
 
10.1 Avtalet gäller från dagen för ingåendet av detta avtal till 31.12.2038, förutsatt att 
Hamnavtalet förlängs från 2031 med angivna 10 år. Om Hamnavtalet inte skulle 
förlängas är resterande fordran enligt detta avtal förfallet till omgående betalning såvida 
annan överenskommelse inte träffas.   
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11. TOLKNING 
 
11.1 Vid uppkommen fråga om tolkning av Avtalet skall tolkningen ske mot bakgrund av 
innehållet i Hamnavtalet och dess intentioner. 
 
 
12. ÖVRIGT 
 
12.1 För frågor som rör parternas mellanhavanden men som inte omfattas av Avtalet skall 
frågan behandlas med tillämpning av Hamnavtalet. 
 
       
 

****** 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i 2 exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Strömstad den       Egersund den  
 
För Strömstads kommun     För (Rederiet) 
  
 
………………………….     ……………………………. 
Namnförtydligande      Namnförtydligande 
 
 



Trafikgaranti 
 
Den 12 april 2017 ingick Strömstad kommun och Fjord Line AS ett avtal om nyttjandet av 
hamnen i Strömstad vid Torskholmen (”Hamnavtalet”). Enligt Hamnavtalet, särskilt dess pp. 2.3 
och 6, ska Fjord Line, enligt särskilt investeringsavtal därom (se Hamnavtalet pp. 6.3 och 6.4) 
bekosta investeringar i Anläggningar samt garantera dess betalning över tid, även då 
kommunen utför och äger sådan Anläggning.  
 
Parterna har den […] mars 2018 ingått ett dylikt avtal (”Investeringsavtalet”) rörande vissa 
anpassningar för nya ankommande fartyg, förstärkningar av färjeläget och ett anpassat 
generellt uppgraderingsbehov. Investeringsavtalet är för sin giltighet villkorat av att det 
godkänns av såväl Fjord Lines styrelse som av Strömstad kommuns kommunfullmäktige. Enligt 
Investeringsavtalet p. 5 (i anledning av Hamnavtalet p. 6.4) ska Fjord Line ställa garanti för 
vissa åtaganden.  
 
Under förutsättning att Investeringsavtalet träder i kraft, samt i den mån Fjord Line tilldelas 
garantiansvar enligt Investeringsavtalet (se dess pp. 5.2 och 5.3) lämnar Fjord Line följande 
trafikgaranti. Om Investeringsavtalet inte träder i kraft, är denna trafikgaranti utan verkan.  
 
Fjord Line åtar sig att, i tillägg till vad som anges i Hamnavtalet, under tiden fram till den 31 
december 2038, trafikera Strömstad hamn med i vart fall ett fartyg i regelbunden daglig trafik 
(med sedvanliga undantag som följer av en normal drift), med undantag för tid under perioden 1 
januari 2026 – 31 december 2038 för det fall Fjord Line inte då har tilldelning av slottider i 
Sandefjords hamn. Fjord Line är skyldigt att söka tilldelning av slottider, i Sandefjords hamn till 
den tidpunkt Sandefjords hamn upphör med sin verksamhet, och därefter, i annan norsk 
Sandefjord näraliggande hamn som, utan Fjord Lines ytterligare investering, kan möjliggöra 
trafik till Strömstad (dock som längst till 31 december 2038).  
 
Om Fjord Line, dessa åtaganden till trots, inte trafikerar Strömstad hamn, ska Fjord Line erlägga 
ersättning för investeringskostnaden enligt Investeringsavtalet p. 4 motsvarande den trafik som 
inte utförts, beräknad enligt p. 5.4, med avräkning av de investeringskostnader som belöper på 
trafik utförd av annan enligt pp. 5.5. och 5.6. 
 
Begrepp i denna Trafikgaranti ska ha den betydelse som framgår av Investeringsavtalet, och i 
annat fall av Hamnavtalet, om inte annat framgår av sammanhanget. Denna trafikgaranti utgör 
en del av Fjord Lines åtaganden gentemot Strömstad kommun, varför tvister ska lösas på sätt 
som anges i Hamnavtalet p. 21.1, och med tillämpning av den lag som anges i Hamnavtalet p. 
20.1.  
 
Denna garanti skall inte beta Strömstad kommun rätten att vidta annan laglig åtgärd för 
fullgörande av sin fordran om denna garanti inte skulle infrias. 
 
Fjord Line AS 
 
 



 

 Kallelse/ärendelista 3 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §  21                                            Dnr: KS/ 2017-0570 

Svar på medborgarförslag: Omflyttning av ensamkommande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att medborgarförslaget ska anses besvarat genom kommunstyrelsens beslut  
2017-12-07 att upplåta till Crusellska till ändamålet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Åsa Rognås m.fl har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att; 
Det tillfälliga kommunbidraget kommunen får från staten för att låta ungdomarna 
vara kvar, räcker ju inte till ett HVB-boende, men vi har ett förslag: 
Att kommunen hyr de lokaler i sjukhuset där Stella tidigare var. Där finns det dom 
behöver och vi är några som gärna ställer upp som volontärer. Ungdomarna är 18 
år och ska således klara sej själva. Kommunen får under 2017 : 794.000:- och under 
2018: 397.000:- 
Vi anser att detta är ett bra sätt att använda pengarna på. Finns det nåt annat 
användningsområde ni anser vara bättre? Vi träffar dessa ungdomar hela tiden och 
vet hur fruktansvärt dåligt dom mår. Beslutet måste tas snabbt då omflyttningar 
redan pågår. Många kommuner förstår ungdomarnas situation och hittar kreativa 
lösningar för att dom ska kunna stanna. Vi tycker Strömstad också kunde göra detta. 
Vi önskar att den frågan tas upp på ert nästa sammanträde den 12/10-2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-14 §19 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 §28 
Protokoll socialnämnden 2018-01-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-02 signerad av förvaltningschef Monica Birgersson. 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-10-12 
Medborgarförslag 2017-10-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 
KS § 19 
KSAU § 28                                             Dnr: KS/ 2017-0570 

Svar på medborgarförslag: Omflyttning av ensamkommande 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget ska anses besvarat genom kommunstyrelsens beslut  
2017-12-07 att upplåta till Crusellska till ändamålet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Åsa Rognås m.fl har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att; 
Det tillfälliga kommunbidraget kommunen får från staten för att låta ungdomarna 
vara kvar, räcker ju inte till ett HVB-boende, men vi har ett förslag: 
Att kommunen hyr de lokaler i sjukhuset där Stella tidigare var. Där finns det dom 
behöver och vi är några som gärna ställer upp som volontärer. Ungdomarna är 18 
år och ska således klara sej själva. Kommunen får under 2017 : 794.000:- och under 
2018: 397.000:- 
Vi anser att detta är ett bra sätt att använda pengarna på. Finns det nåt annat 
användningsområde ni anser vara bättre? Vi träffar dessa ungdomar hela tiden och 
vet hur fruktansvärt dåligt dom mår. Beslutet måste tas snabbt då omflyttningar 
redan pågår. Många kommuner förstår ungdomarnas situation och hittar kreativa 
lösningar för att dom ska kunna stanna. Vi tycker Strömstad också kunde göra 
detta. 
Vi önskar att den frågan tas upp på ert nästa sammanträde den 12/10-2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Protokoll socialnämnden 2018-01-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-02 signerad av förvaltningschef Monica 
Birgersson. 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-10-12 
Medborgarförslag 2017-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att medborgarförslaget ska anses besvarat genom kommunstyrelsens beslut  
2017-12-07 att upplåta till Crusellska till ändamålet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Till Kommunfullmäktiges ledamöter/medborgarförslag 
 
Det tillfälliga kommunbidraget kommunen får från staten för att låta ungdomarna vara kvar, räcker ju 
inte till ett  HVB-boende, men vi har ett förslag: 
Att kommunen hyr de lokaler i sjukhuset där Stella tidigare var. Där finns det dom behöver och vi är 
några  som gärna ställer upp som volontärer. Ungdomarna är 18 år och ska således klara sej själva.  
Kommunen får under 2017 : 794.000:- och under 2018: 397.000:- 
Vi anser att detta är ett bra sätt att använda pengarna på. Finns det nåt annat användningsområde ni 
anser vara bättre? Vi träffar dessa ungdomar hela tiden och vet hur fruktansvärt dåligt dom mår. 
Beslutet måste tas snabbt då omflyttningar redan pågår. Många kommuner förstår ungdomarnas 
situation och hittar kreativa lösningar för att dom ska kunna stanna. Vi tycker Strömstad också kunde 
göra detta. Vi önskar att den frågan tas upp på ert nästa sammanträde den 12/10-2017. 
 
Mvh  
Marie Rosén 
Thomas Rosén  
Ingegerd Liljestrand Qvicklund 
Lorrie Cinar 
Åsa Rognås 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-12 KS/2017-0530 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 116                        Dnr: KS/2017-0570 

Medborgarförslag - Omflyttning av ensamkommande 

Kommunfullmäktiges beslut 

att överlämna medborgarförslaget till Socialnämnden för yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Rognås m.fl har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att; 
Det tillfälliga kommunbidraget kommunen får från staten för att låta ungdomarna 
vara kvar, räcker ju inte till ett  HVB-boende, men vi har ett förslag: 

Att kommunen hyr de lokaler i sjukhuset där Stella tidigare var. Där finns det dom 
behöver och vi är några  som gärna ställer upp som volontärer. Ungdomarna är 18 
år och ska således klara sej själva. Kommunen får under 2017 : 794.000:- och under 
2018: 397.000:- 

Vi anser att detta är ett bra sätt att använda pengarna på. Finns det nåt annat 
användningsområde ni anser vara bättre? Vi träffar dessa ungdomar hela tiden och 
vet hur fruktansvärt dåligt dom mår. Beslutet måste tas snabbt då omflyttningar 
redan pågår. Många kommuner förstår ungdomarnas situation och hittar kreativa 
lösningar för att dom ska kunna stanna. Vi tycker Strömstad också kunde göra detta. 
Vi önskar att den frågan tas upp på ert nästa sammanträde den 12/10-2017. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-10-04 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslaget till Socialnämnden för yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Åke Karlgren (V) yttrar sig i ärendet och menar att det kan finnas andra platser 
som är lämpliga och att det är viktigt att man tar med den humanitära aspekten. 

Ronnie Brorsson (S) bifaller Kommunfullmäktiges presidiums förslag till  beslut och 
efterfrågar samtidigt statistik i de ärenden som Socialnämnden har behandlat i 
dessa frågor med ensamkommande, hur många ärenden har varit uppe till 
behandling och hur är utfallet? hur många har fått stanna?  

Siwert Hjalmarsson (M) yttrar sig i ärendet och anger att det är viktigt att detta inte 
blir en pengafråga och att Nya Moderaterna önskar att man ska hitta en bra lösning 
och hantera detta på bästa sätt.    

Bengt Bivrin (MP) yttrar sig i ärendet där han anger att det är viktigt med en snabb 
handläggning, då det är många av den ensamkommande, som är på gång att fylla 18 
år, som känner en stor otrygghet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-12 KS/2017-0530 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämndens diarium 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2018-01-24 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Omsorgsnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: on@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 10  Dnr SN/2017-0325 
SNAU § 5 
 

Medborgarförslag: Omflyttning av ensamkommande 
 
Socialnämnden beslutar  
att medborgarförslaget anses besvarat i och med Kommunstyrelsens 
beslut 2017-12-07  (KS § 159) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Åsa Rognås m.fl har inkommit med ett medborgarförslag där de föreslår 
att kommunen hyr de lokaler i sjukhuset där Stella tidigare var. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-02 signerad av förvaltningschef Monica 
Birgersson. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 

att medborgarförslaget anses besvarat i och med Kommunstyrelsens 

beslut 2017-12-07  (KS § 159) 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Gunilla Hegardt (V) tackar förvaltningen för hur de har arbetat med 
integration och ensamkommande. Hela nämnden ställer sig bakom tacket. 
 
 
 
 
Kopia till  
Kommunledningskontoret 

 



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Socialförvaltningen 2017-01-02 Dnr: SN/2017-0325 
Administrativ avdelning   
Monica Birgersson, 0526-192 08    
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:   Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405 

 

 

Medborgarförslag - Omflyttning av ensamkommande  

Socialförvaltningens förslag till beslut 
att medborgarförslaget anses besvarat i och med Kommunstyrelsens beslut 2017-
12-07  (KS § 159) 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Rognås m.fl har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att; 
Det tillfälliga kommunbidraget kommunen får från staten för att låta 
ungdomarna vara kvar, räcker ju inte till ett HVB-boende, men vi har ett 
förslag: 
 
Att kommunen hyr de lokaler i sjukhuset där Stella tidigare var. Där finns 
det dom behöver och vi är några som gärna ställer upp som volontärer. 
Ungdomarna är 18 år och ska således klara sej själva. Kommunen får under 
2017: 794.000:- och under 2018: 397.000:- 
 
Vi anser att detta är ett bra sätt att använda pengarna på. Finns det nåt 
annat användningsområde ni anser vara bättre? Vi träffar dessa ungdomar 
hela tiden och vet hur fruktansvärt dåligt dom mår. Beslutet måste tas 
snabbt då omflyttningar redan pågår. Många kommuner förstår 
ungdomarnas situation och hittar kreativa lösningar för att dom ska kunna 
stanna. Vi tycker Strömstad också kunde göra detta. Vi önskar att den 
frågan tas upp på ert nästa sammanträde den 12/10-2017. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Åsa Rognås m.fl 
Protokoll kommunfullmäktige (KF § 116, 2017-10-12) 

Monica Birgersson 
  
0526-192 08  
monica.birgersson@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 



Kallelse/ärendelista 4 (12) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-03-27 KS/ 2018-0055 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF§ 22  Dnr: KS/ 2018-0153 
Motion om ny högstadieskola 

Kommunfullmäktiges presidium förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera motionen till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet  
Sten Brodén (V) har inkommit med en motion där han anger; 
När Strömstiernaskolan renoverades 1994 dimensionerades den för 350 elever. 
Kommunen hade då knappt 11 000 invånare. Inom en snar framtid behövs en 
högstadieskola som kan ta emot minst 500 elever. 

Strömstiernaskolan byggdes för en annan tid och är inte alls lämpad för 
modern undervisning. Det saknas tex lämpliga lokaler för gruppundervisning. 
Strömstiernaskolans lokaler är olämpliga för modern undervisning. Lokalerna är 
gamla och slitna och i ständigt behov av reparationer. 

Strömstiernaskolan ligger instängt och svåråtkomligt för alla slags transporter 
av elever, personal, föräldrar, gods och skolmat mm. Den nya högstadieskolan 
ska placeras i ett optimalt läge för alla slags transporter. 
Vid nybyggnation ska kulturskolans särskilda behov tillgodoses 

Vänsterpartiet föreslår 
Att Strömstads kommun beslutar att bygga en ny högstadieskola och 
Att arbetet därmed påbörjas under kommande mandatperiod 2019-2022 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-03-07 
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 Kallelse/ärendelista 5 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 23                                             Dnr: KS/2017-0151 

Strategi för fossiloberoende 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta strategin för fossiloberoende. 

Sammanfattning av ärendet  
Ett förslag till fördjupning av Vision 2030, strategin kommer nu åter för beslut efter en 
återremittering. 

Vision 2030 för Strömstads kommun som antogs 2016 anger att kommunen ska bli 
fossiloberoende. Med anledning av det så har en strategi tagits fram för att precisera och 
prioritera arbetet för fossiloberoende. Strategin har avhandlats på ett 
kommunfullmäktigemöte i juni 2017 och återremitterades då till samtliga partigrupper. 
Yttranden har inkommit och vissa justeringar har gjorts utifrån dessa i nuvarande förslag. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-14 §20 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 §32 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08 av miljöstrateg Maria Aronsson 
Strategi för fossiloberoende 2018-02-06 
Västra götalandsregionens strategiska vägval 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 20 
KSAU § 32                                             Dnr: KS/2017-0151 

Strategi för fossiloberoende 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta strategin för fossiloberoende. 

Sammanfattning av ärendet  
Ett förslag till fördjupning av Vision 2030, strategin kommer nu åter för beslut efter 
en återremittering. 

Vision 2030 för Strömstads kommun som antogs 2016 anger att kommunen ska bli 
fossiloberoende. Med anledning av det så har en strategi tagits fram för att 
precisera och prioritera arbetet för fossiloberoende. Strategin har avhandlats på ett 
kommunfullmäktigemöte i juni 2017 och återremitterades då till samtliga 
partigrupper. Yttranden har inkommit och vissa justeringar har gjorts utifrån dessa i 
nuvarande förslag. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08 av miljöstrateg Maria Aronsson 
Strategi för fossiloberoende 2018-02-06 
Västra götalandsregionens strategiska vägval 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta strategin för fossiloberoende. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 

Hans-Inge Sältenberg (C) och Bengt Bivrin (MP) bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Mattias 
Gustafssons yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2018-02-08 Dnr: KS/2017-0151
KS - Utvecklingsavdelning
Maria Aronsson, 0526 194 08

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Strategi för fossiloberoende 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta strategin för fossiloberoende.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till fördjupning av Vision 2030, strategin kommer nu åter för beslut 
efter en återremittering.

Ärendet
Vision 2030 för Strömstads kommun som antogs 2016 anger att kommunen ska 
bli fossiloberoende. Med anledning av det så har en strategi tagits fram för att 
precisera och prioritera arbetet för fossiloberoende. Strategin har avhandlats på 
kommunfullmäktigemöte i juni 2017 och återremitterades då till samtliga 
partigrupper. Yttranden har inkommit och vissa justeringar har gjorts utifrån dessa 
i nuvarande förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08 av miljöstrateg Maria Aronsson
Strategi för fossiloberoende 2018-02-06
Västra götalandsregionens strategiska vägval

Maria Aronsson
miljöstrateg
0526 194 08
maria.aronsson@stromstad.se

Kommunstyrelsen



Strömstads kommun

Strategi för fossiloberoende 
2018-02-06

Dokumenttyp Strategi

Beslutande organ Kommunfullmäktige

Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen

Antagen xxxx

Ansvar Kommunstyrelsen

Aktualitetsförklaras xxx  

SAMMANFATTNING



FOSSILOBEROENDE 2030, STRATEGI

Fördjupning av det övergripande målet om fossiloberoende i Vision 2030 Strömstad kommun. 

DEFINITIONER AV FOSSILOBEROENDE

Ur den statliga utredningen Fossilfrihet på väg beskrivs fossiloberoende som att minska användningen av fossil 
drivmedelsenergi med 80 % mellan åren 2010 och 2030. 

Klimatpåverkan orsakas dock inte bara av fossila utsläpp. Regionalt så väljer man att sätta mål för  samtliga 
utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen har sitt klimatmål 
formulerat som  80 procent lägre utsläpp av växthusgaser och menar då samtliga utsläpp (basår 1990 
respektive 2006).

Miljömålsberedningen, som är en parlamentariskt sammansatt grupp, presenterade under 2016 en strategi för 
Sveriges klimatarbete. Denna strategi innebär noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och att inrikes 
transporter till 2030 ska ned med 70 % sett till 2010 års nivå.

Strömstad kommun kommer som indikator för målet om fossiloberoende att mäta den fossila 
drivmedelsanvändningen per capita. En minskning med 80% mellan åren 2016 och 2030 ska vara ett godkänt 
resultat, minskningen ska gärna vara jämn över åren.  Samma metod används i 2030-indikatorerna som tas 
fram av Gröna bilister, Miljöbarometern och 2030- sekretariatet. Detta för att kunna separera trender som 
beror på omställning av transportsektorn från de som bara beror på ändrad folkmängd och besökare . Målet 
kan komma att följas upp av fler lämpliga indikatorer.

STRÖMSTADS KOMMUN SKA BLI FOSSILOBEROENDE 2030, TILLSAMMANS MED HELA 
VÄSTRA GÖTALAND

Samhället behöver utvecklas bort från dagens beroende av olja och annan fossil energi. Detta innebär 
betydande utmaningar men även många möjligheter. Lösningar ska inte bara ge minskade utsläpp av 
växthusgaser utan även bidrar till lokal utveckling. Omställningen till  fossiloberoende ger många 
positiva effekter som ökad hälsa, nya arbetstillfällen och mer integration och delaktighet.

Strömstads kommun ska därför vara en del av Strategiska vägval- för ett gott liv i en fossiloberoende 
region (bilaga 1) och vi har på uppmaning av länet och regionen tidigare prioriterat och valt bland 
framtagna fokusområden.

Kommunen har prioriterat och i ett politiskt beslut (dnr KS/2016-0217) särskilt valt Hållbara 
transporter ur Strategiska vägval men även de resterande fokusområdena kommer att hanteras av 
kommunen. Arbetet för fossilfrihet gäller hela den geografiska kommunen, det involverar hela 
samhället och arbetet ska ske i dialog med berörda parter.
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ALLA SATSNINGAR SKA GÖRAS MED ARBETSSÄTTEN:

•Vi är föregångare 

•Vi klimatplanerar 

•Vi utvecklar attraktiva samhällen

1.TRANSPORTER

Fokusområde ”Hållbara transporter” medför följande satsningar:

•Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande

•Accelererad omställning till fossilfria fordon

•Klimatsmarta möten och semestrar

•Effektiva godstransporter

Vägtrafik är enligt rapporten Fossiloberoende Västra Götaland (1:2015) den näst största posten när 
det gäller fördelning av växthusgasutsläpp i Västra Götaland och den ökar dessutom. Största posten är 
raffinaderier men det är en särställning då merparten av Sveriges raffinaderier ligger på västkusten. 
Även Miljömålsberedningen pekar ut transporter som det viktigaste området för att nå klimatmålet.

Utvecklingen ska vara relativt jämt fördelad mellan effektivare fordon, drivmedelsbyte och reducerade 
transporter (Bilen, Bränslet och Beteendet). Utvecklingen ska också vara relativt jämn, det blir svårt 
att vara beroende av en mycket snabb utveckling i slutet av målperioden.

I dagsläget faller fokus när det gäller transporter sällan på samtliga markburna transporter, som till 
exempel entreprenadmaskiner men dessa precis som sjöfart och flyg ska inte lämnas utanför 
omställningen. 

Fokusområdet Transporter betyder arbete för ökad cykelpendling, fler resor med kollektivtrafik,  
prioritering av gång och cykel i stadsmiljö och mellan orter, ökad tillgång till fler typer av fossilfria 
bränslen för transporter, premiering av fossilfria fordon, att besöksnäring och handel sker med minskat 
transportbehov och att resfria möten utvecklas samt att fiberutbyggnaden fortsätter.

2. KLIMATSMART OCH HÄLSOSAM MAT

Fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat betyder matkunskap, minskat svinn, matavfallsinsamling, 
medvetna offentliga måltider, noggrant val av kött som till exempel kött från djur som har verkat  för 
biologisk mångfald, offensiv upphandling. Val av livsmedel har en tydlig påverkan på klimatet . Det 
finns en större potential i klimatsmarta val än i att förändra livsmedlens produktionsätt, det vill säga 
att vilken typ av mat vi äter är generellt mycket viktigare än var och hur den har producerats. 

3. SUNDA OCH KLIMATSMARTA BOSTÄDER OCH LOKALER

Fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler betyder grön el, gynna småskalig 
produktion av energi framförallt genom solceller. Underlätta utbyggnad av laddinfrastruktur,  
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produktion av plushus, förtätning av samhällen samt att använda parkeringsbestämmelser för 
fossilfrihet. 

4. FÖRNYBARA OCH RESURSEFFEKTIVA VAROR OCH TJÄNSTER

Fokusområde Förnybara och resurseffektiva varor och tjänster betyder effektiv upphandling, minska 
resurskrävande varor både gällande produktion och drift, varutransporter, skolskjutsar, uppmuntra 
och använda delandeekonomi och reparationer, minska avfall, öka återanvändning och slutligen 
placeringar av kapital  på ett sätt som inte stödjer fossilberoendet.

EN FOSSILOBEROENDE KOMMUN, ALLA BEHÖVER BIDRA!

Målet är att klara maximalt två graders höjning av jordens medeltemperatur och det ger att varje 
människa i världen behöver komma under två ton i koldioxidutsläpp per år enligt beräkningar gjorda 
av FN:s klimatpanel IPCC. 

Idag släpper den genomsnittlige invånaren i Göteborgs stad ut ca 8 ton växthusgaser per år vilket bör 
överensstämma med en genomsnittlig invånare i Strömstads kommun. Studien är gjord av Mistra 
Urban Futures som också i andra studier visar att utsläppen skiljer mycket åt mellan personer, från 4 
till 15 ton per person och år. Många flygresor och stor varukonsumtionen förklarar de högsta 
utsläppen. 

Utsläppen är ur ett konsumtionsperspektiv, vilket har beräknats utifrån varje persons sammanlagda 
utsläpp oavsett var i världen de äger rum. Detta beräkningssätt ger inte utsläppsminskningar genom 
att till exempel flytta produktion över gränsen och sedan importera varorna. 

Bilagor

Bilaga 1. Sammanfattning av strategiska vägval för ett gott liv i fossiloberoende region



 

STRATEGISKA 
VÄGVAL
FÖR ETT GOTT LIV I ETT FOSSILOBEROENDE 
VÄSTRA GÖTALAND 2030

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG TILL 

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara en fossiloberoende region till år 2030. Vi måste utveckla vårt 
samhälle bort från dagens beroende av olja och annan fossil energi. Detta innebär betydande utmaningar, men även 
många möjligheter. Vi behöver satsa på lösningar som inte bara ger minskade utsläpp av växthusgaser utan även 
bidrar till regional utveckling och den övergripande regionala visionen om ”det goda livet”. Omställningen till fossil-
obroende kan ge många positiva effekter som ökad hälsa, nya arbetstillfällen och mer integration och delaktighet. 
Västra Götaland har goda förutsättningar att gå före och ta en ledande roll i omställningen till fossiloberoende. Vi 
bedriver redan ett omfattande klimatarbete, men för att vi ska nå vårt klimatmål krävs att vi höjer tempot och att ännu 
fler aktörer i Västra Götaland samverkar.

De strategiska vägvalen innebär förslag på regionala prioriteringar som ska underlätta ett intensifierat omställnings-
arbete i Västra Götaland och leda oss mot målet om en fossiloberoende region 2030. Förslaget är inriktat på områden 
där lokala och regionala aktörer har möjlighet att styra över planer och processer och möjlighet att agera. Stor beto-
ning ligger även på att skapa genomförandekraft genom ett tydligt och koordinerat lokalt och regionalt ledarskap. För-
slaget är resultatet av ett omfattande arbete. Regionala klimatutmaningar har kartlagts, dialogprocesser med bred upp-
slutning från näringsliv, universitet och högskolor samt offentliga aktörer har genomförts och slutligen har ett 
omfattande analysarbete gjorts. Allt detta utgör grunden för förslaget till strategiska vägval för ett gott liv i ett fossil-
oberoende Västra Götaland 2030.

Förslaget är uppdelat i två delar. Den första delen består av tolv satsningar inom fyra fokusområden. Dessa definierar 
tematiska prioriteringar där ett intensifierat arbete kan leda till avgörande minskningar av klimatutsläppen med regional 
utveckling och ökad sysselsättning som följd. Den andra delen består av arbetssätten. Här finns verktygslådan för att 
åstadkomma en förändrad färdriktning – för ett fossiloberoende Västra Götaland. När fokusområden och satsningar 
kombineras med arbetssätten kan vi få kraften att genomföra den tydliga samhällsförändringen som behövs. 

För att öka tempot i arbetet med att nå klimatmålet behöver alla aktörer i Västra Götaland agera – från offentlig sektor, 
universitet och högskolor samt näringsliv till organisationer och enskilda invånare. Omställningen sker i den egna 
organisationen men också i bred samverkan över organisationsgränserna. För att få kraft i arbetet med genomförandet 
av förslagen till strategiska vägval ska färdplaner formuleras där mål och åtgärder för arbetet beskrivs mer i detalj. 
Viktiga resurser i genomförandet är regionala och lokala utvecklingsmedel, samt statliga och europeiska utvecklings-
resurser. Ett led i det arbetet är att bilda ett regionalt miljö- och klimatråd med uppgiften att följa, driva på och lyfta 
goda exempel i Västra Götaland.

Detta förslag har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. 



4 arbetssätt som bidrar till 
samhällsförändring 
För att åstadkomma den breda samhällsomställning som är nöd-
vändig för att nå vårt klimatmål behöver vi i större utsträckning se 
till helheten och skapa synergier mellan olika samhällssektorer. 
Därför föreslås omställningsarbetet utgå från fyra arbetssätt som 
på olika sätt stimulerar samhällsförändring och där ett regionalt 
ledarskap kan göra en tydlig skillnad. 

 Vi är föregångare för ett gott liv i en 
 fossilfri framtid
Västsvenska aktörer som kommuner, myndigheter, företag och 
organisationer kan alla utföra kraftfulla åtgärder inom sitt verksam-
hetsområde för att visa ansvar och ligga i framkant i omställningen. 
Genom medvetna inköp, investeringar och satsningar skapas efter-
frågan på framtidens lösningar. Offentlig sektor har en extra viktig 
roll att spela och all offentlig verksamhet i Västra Götaland ska vara 
fossiloberoende före år 2030. 

 Vi klimatplanerar för framtidens  
       samhällsstruktur  
En fossiloberoende framtid förutsätter en planering som gör det  
möjligt. Med nytänkande samhälls- och klimatplanering kan vi 
minska utsläppen av växthusgaser, hantera effekterna av klimat-
förändringarna och samtidigt öka människors möjligheter till ett  
hälsosamt och gott liv. Regionala infrastruktursatsningar och kom-
munala byggprocesser ska genomsyras av omställningen till fossil-
oberoende och vi planerar för att förhindra skador av översväm-
ningar och andra klimateffekter. 

 Vi investerar i testarenor och innovatio-  
 ner som bidrar till utveckling och jobb 
 
Västra Götaland har förutsättningarna för att utmärka sig som växt-
plats för framtidens fossilfria lösningar. Nytänkande forskning, test-
bäddar för ny teknik, samverkan kring pilotprojekt, kreativa inkuba-
torer och riktat innovationsstöd är viktiga verktyg inom detta arbets-
sätt. Genom att våga testa nya angreppsätt kan vi utveckla  
produkter och samhällslösningar som underlättar omställningen 
både lokalt och globalt. 
 

 Vi utvecklar attraktiva samhällen där det 
 är lätt att göra rätt 
 
De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv kan 
stärkas samtidigt som våra samhällen och stadsdelar blir mer 
levande och attraktiva. Här kan kreativitet, samarbete och resurs-
effektivitet vara i fokus och kommuner, lokala företag, föreningar 
och invånare kan samverka för att ta fram smarta lösningar. Initiativ 
kring exempelvis delningsekonomi och fler lokala mötesplatser som 
distansarbetsplatser, verkstäder och odlingar kan underlätta en 
fossiloberoende livsstil. 

Fokusområden och satsningar  
som ger störst klimatnytta 
Omställningen till fossiloberoende omfattar alla delar av samhället. 
Samtidigt är det viktigt att fokusera på de områden där kraftfulla 
insatser kan få störst effekt. Därför prioriteras ett antal satsningar 
inom viktiga fokusområden. Detta är satsningar där det finns en 
tydlig regional rådighet och där god klimatnytta kan förväntas.

           FOKUSOMRÅDE 1 

           Hållbara transporter 
• Klimatsmart vardagsresande där fler väljer 

gång, cykling och kollektivt resande 
• Accelererad omställning till fossilfria fordon
• Effektiva godstransporter
• Klimatsmarta möten och semestrar

  FOKUSOMRÅDE 2 

  Klimatsmart och hälsosam mat 

• Främja hållbart lantbruk
• Mer vegetariskt på tallriken
• Minskat matsvinn

  FOKUSOMRÅDE 3 

  Förnybara och resurseffektiva  
  produkter och tjänster  

• Större marknad för biobaserade material  
och drivmedel

• Tjänster och cirkulära varor
• Design för en hållbar livsstil

  FOKUSOMRÅDE 4 

  Sunda och klimatsmarta bostäder  
  och lokaler

• Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder
• Effektiv renovering av befintlig bebyggelse

Satsningarna genomsyras 
av alla arbetssätten 

Varje satsning behöver genomsyras av alla  
fyra arbetssätten för att vi på ett effektivt sätt 
ska lyckas nå klimatmålen och samtidigt bidra 

till regional utveckling och ett gott liv för  
invånarna.

Exempel på möjliga
åtgärder inom satsning: 

”Klimatsmart vardagsresande 
där fler väljer gång, cykling och 
kollektivt resande”

 



 

 Kallelse/ärendelista 6 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §  24                                            Dnr: KS/2017-0437 

Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta rutin för redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en rutin för 
återrapportering av fullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-14 §21 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 §33 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2018-02-13 
Rutin samt blankett 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 21 
KSAU § 33                                             Dnr: KS/2017-0437 

Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta rutin för redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en rutin för 
återrapportering av fullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2018-02-13 
Rutin samt blankett 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta rutin för redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-02-13 Dnr: KS/2017-0437
KS 
Maria Reinholdsson, 0526-19055

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta rutin för redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en rutin för 
återrapportering av fullmäktiges beslut.

Ärendet
2017 genomfördes granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut av revisionsnämnden. Kommunfullmäktige gav 
2017-10-12 kommunchefen i uppdrag att senast 2018-03-30 ta fram en rutin 
för redovisning av kommunfullmäktiges beslut. 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § 
ansvara för verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § 
redovisa hur uppdrag fullgjorts. 
Återrapporteringen föreslås ske två gånger per år samtidigt med redovisning 
av motioner och medborgarförslag. Av redovisningen ska utläsas vad beslutet i 
huvudsak rörde, vem som är ansvarig, om beslutet är verkställt, om verkställan 
pågår eller om beslutet inte är verkställt. Uppgift om status på ärendena samt 
kommentar inhämtats från berörd nämnd.

Beslutsunderlag
Rutin samt blankett

Maria Reinholdsson
kommunchef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-02-13 Dnr: KS/2017-0437
KS 

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
AB Strömstadsbyggen
AB Strömstadslokaler
AB Strömstads Badanstalt



Datum 2018-02-21
Sida 1 (1)

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10

Rutin för redovisning av kommunfullmäktiges beslut

Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvara för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur uppdrag 
fullgjorts. 

Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år samtidigt med 
redovisning av motioner och medborgarförslag. 

Redovisning sker i blankettform senast i början av maj månad, inför vårens sista 
kommunfullmäktige, samt i början av november inför årets sista kommunfullmäktige.

Redovisning 20XX-MM-DD 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar
☐Verkställt
☐Verkställighet pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☐Verkställighet pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☐Verkställighet pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☐Verkställighet pågår
☐Ej verkställt

Maria  Reinholdsson
Kommunchef
maria.reinholdsson@stromstad.se



REVISONSNÄMNDEN  
I STRÖMSTAD KOMMUN 2017-06-22

Strömstads kommun
KF, KS och Maria Reinholdsson
452 80 Strömstad

Missiv Revisionens rapport - Verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut

Revisionsnämnden i Strömstads kommun har behandlat rubricerade rapport och godkänt 
densamma.
Vi konstaterar i rapporten att Kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig 
hantering och uppföljning av fullmäktiges beslut. Dock finns viss förbättringspotential, som 
visas under punkt 5:2.
Vi önskar en återkoppling innan 31 oktober 2017 av vad Kommunstyrelsen vidtagit för 
åtgärder med anledning av revisionsrapporten. 

Vi överlämnar härmed ovannämnda rapport.

Med vänlig hälsning
För Revisionsnämnden

Åsa Karlsson
Ordf.

Sändlista:
KF:s presidie
Kommunstyrelsen
Kommunchefen















































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (22) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-10-12 KS/2017-0530 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF §121   Dnr: KS/2017-0437 

Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

att uppdra åt kommunchefen att slutföra pågående processarbete 

att uppdra åt kommunchefen att ta fram en rutin för återkoppling av beslut 
senast 2018-03-31 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsnämnden har med stöd av auktoriserade revisorerna vi EY, granskat 
verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten 
innehåller rekommendationer till förbättringar inom sex områden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-09-27 KS § 113 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 KSAU § 140 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-08-30 
Revisionsrapport Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att uppdra åt kommunchefen att slutföra pågående processarbete 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram en rutin för återkoppling av beslut 
senast 2018-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunchef Maria Reinholdsson 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 Kallelse/ärendelista 7 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §  25                                            Dnr: KS/2017-0010 

Revidering kostpolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att Kostpolicyn behålls i sin helhet med tillägg om ökad samverkan med socialnämnden 
enligt bifogat förslag till Kostpolicy. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunens kostpolicy har skickats på remiss till samtliga partier som är representerade 
i kommunfullmäktige, till socialnämnden och till kostchefen. Sammanställningen av de 
olika yttrandena presenteras för arbetsutskottet som konstaterar att flera av förslagen 
har en detaljnivå som gör att de ligger i nivå med nämndens handlingsplan. 
Socialnämndens förslag och önskemål om utökad samverkan bör skrivas in i kostpolicyn. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-14 §22 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 §37 
Protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen  2018-01-25 
Reviderad kostpolicy  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 22 
KSAU § 37                                             Dnr: KS/2017-0010 

Revidering kostpolicy 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Kostpolicyn behålls i sin helhet med tillägg om ökad samverkan med 
socialnämnden enligt bifogat förslag till Kostpolicy. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunens kostpolicy har skickats på remiss till samtliga partier som är 
representerade i kommunfullmäktige, till socialnämnden och till kostchefen. 
Sammanställningen av de olika yttrandena presenteras för arbetsutskottet som 
konstaterar att flera av förslagen har en detaljnivå som gör att de ligger i nivå med 
nämndens handlingsplan. Socialnämndens förslag och önskemål om utökad 
samverkan bör skrivas in i kostpolicyn. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen  2018-01-25 
Reviderad kostpolicy  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Kostpolicyn behålls i sin helhet med tillägg om ökad samverkan med 
socialnämnden enligt bifogat förslag till Kostpolicy. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/




PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-12-15

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

BUN/2016-0206

BUN § 122 Uppföljning 2016 - Kostpolicy
Barn- och utbildningsnämndens beslut

1) att ställa sig bakom förvaltningschefens uppföljning av kommunens 
kostpolicy, samt

2) att uppföljningen skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering

Sammanfattning av ärendet
Kostchef Agneta Kullberg och utredare Nicklas Faritzon föredrar ärendet.

I april 2015 antog kommunfullmäktige en kostpolicy för Strömstads kommun. 
Kostpolicyn ska följas upp årligen av barn- och utbildningsnämnden och resultatet 
ska redovisas för kommunfullmäktige.

Kostchefen använder den kommunala kostpolicyn i planerings- och uppföljnings-
arbetet. Måltidsverksamhetens tre kökschefer använder kostpolicyn i planerings-
arbetet och i som stöd för den dagliga tillagningen av måltider.

Arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån kostpolicyn har påbörjats och 
förväntas vara klart under första kvartalet 2017.

Förvaltningschefen och kostchefen gör bedömningen att kostpolicyn fungerar och 
används enligt kommunfullmäktiges intentioner så som kvalitetssäkring av 
måltidsverksamheten. I bifogad bilaga finns uppföljning av kostpolicyns mål.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1) att ställa sig bakom förvaltningschefens uppföljning av kommunens 
kostpolicy, samt

2) att uppföljningen skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-29 Dnr: BUN/2016-0206
BUN - Kost och städ
Agneta Kullberg, 0526-19 

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Uppföljning 2016 - Kostpolicy

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. att ställa sig bakom förvaltningschefens uppföljning av kommunens 
kostpolicy, samt 

2. att uppföljningen skickas till kommunstyrelsen för kännedom

Sammanfattning av ärendet
I april 2015 antog kommunfullmäktige en kostpolicy för Strömstads kommun. 

Kostpolicyn är ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra 
kommunens måltidsverksamhet. Policyn ska användas vid planering och 
uppföljning av måltidsverksamheten, samt ligga till grund för handlingsplaner. 

Kostpolicyn ska följas upp årligen av barn- och utbildningsnämnden och resultatet 
ska redovisas för kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning
Verksamhetschefen för måltid använder den kommunala kostpolicyn i planerings- 
och uppföljningsarbetet. Måltidsverksamhetens tre kökschefer använder 
kostpolicyn i planeringsarbetet och i som stöd för den dagliga tillagningen av 
måltider. 

Kökscheferna har kommunicerat kostpolicyns innehåll, syfte och funktion ut till 
samtliga anställda inom måltidsorganisationen via arbetsplatsträffar. 

Arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån kostpolicyn har påbörjats och 
förväntas vara klart under första kvartalet 2017. 

Förvaltningschefen och kostchefen gör bedömningen att kostpolicyn fungerar och 
används enligt kommunfullmäktiges intentioner så som kvalitetssäkring av 
måltidsverksamheten. I bifogad bilaga finns uppföljning av kostpolicyns mål.

Agneta Kullberg
administrativ chef/utredare
0526-19 
nicklas.faritzon@stromstad.se

Annelie Gollungberg
förvaltningschef
0526-192 20
annelie.gollungberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-29 Dnr: BUN/2016-0206
BUN - Kost och städ

Bilaga

Mål kostpolicy Kommentar uppföljning
Uppmuntra och stimulera 
till sunda matvanor och 
näringsriktig kost samt 
främja god hälsa och 
hållbar utveckling

Kostchefen och kökscheferna arbetar kontinuerligt med målet. 
Under skolornas matråd tas frågan upp till diskussion 
tillsammans med elevrepresentanterna och personalen. Här 
förmedlar man från måltidsorganisationen kunskap om sunda 
matvanor och näringsriktig kost och hur detta främjar god hälsa 
och en hållbar utveckling. Detta tas också upp i skolans 
hemkunskapsundervisning. Även på förskolornas 
matrådsmöten diskuteras detta. 

Inom äldreomsorgen diskuteras också vikten av sunda mat-
vanor, men här läggs mer fokus på åtgärder för att få brukarna 
att äta. En del i detta är att vid behov, tillfälligt eller permanent, 
anpassa maten till brukaren.

Skapa bra och trivsamma 
måltidsmiljöer inom för-
skola, skola och äldre-
omsorg

I arbetet med att skapa bra och trivsamma måltidsmiljöer är 
matråden en viktig del. Frågan om måltidsmiljön tas ofta upp på 
råden och många idéer om hur miljön i kommunens matsalar 
kan förbättras har framkommit. 

Öka källsorteringen och 
minska matsvinnet i alla led

Källsortering förekommer till viss del inom skola och förskola 
mindre inom äldreomsorgen.                                                           

Att minska svinnet är ständigt aktuellt och det arbetas med dels 
på matråd samt på APT för måltidspersonal.

Öka inköpen av ekologiska/ 
närproducerade livsmedel, 
öka utbudet av vegetariska 
rätter samt sträva efter 
minskad klimatbelastning

Måltidsenhetens kök har ökat andelen eko/KRAV-inköp till 
23,4% (161031), andelen förväntas öka något till årsslut.

I ett internationellt och 
rörligt samhälle använda 
måltiden som ett verktyg för 
integration och sträva efter 
att servera mat som kan ätas 
av så många som möjligt 
oavsett etiska och religiösa
skäl

I matsedelplanering har detta en central roll.  Principen är att 
det ska så långt det är möjligt tillaga mat att de flesta ska kunna 
äta utan att det behövs tillagas något extra.  Detta för att kunna 
där det är möjligt minska antal specialkoster. 



 
 
 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
 

 
 

 
Kostpolicy för Strömstads kommun 

 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-23 

 

 

 

 

 



Kostpolicy 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra kommunens måltids-
verksamhet. Policyn ska användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten, samt vara 
utgångspunkt för handlingsplaner som beskriver hur ansvariga tjänstemän omsätter policyn i det dagliga 
arbetet.  

Kostenheten och respektive verksamhetschef ansvarar för att policyn efterlevs och att handlingsplaner 
upprättas. 

Strömstad kommun har som mål att: 

• Uppmuntra och stimulera till sunda matvanor och näringsriktig kost samt främja god hälsa och håll-
bar utveckling

• Skapa bra och trivsamma måltidsmiljöer inom förskola, skola och äldreomsorg
• Öka källsorteringen och minska matsvinnet i alla led
• Öka inköpen av ekologiska/närproducerade livsmedel, öka utbudet av vegetariska rätter samt sträva

efter minskad klimatbelastning
• I ett internationellt och rörligt samhälle använda måltiden som ett verktyg för integration och

sträva efter att servera mat som kan ätas av så många som möjligt oavsett etiska och religiösa
skäl

Matvanor 

Strömstads kommun tar ansvar för att uppmuntra och inspirera till sunda matvanor där kvalitet, smak 
och måltidsmiljö är viktiga komponenter. I Strömstads kommun står kunskap och tillagning i centrum för 
måltidsarbetet och menyerna ska anpassas efter säsong.  

Måltiderna ska följa svenska näringsrekommendationer, men också anpassas efter matgästernas behov. 
Det innebär att måltiden anpassas efter individen utifrån medicinska och religiösa skäl. Varje matgäst 
ska ha möjlighet till inflytande genom verksamheternas matråd.  

Vid planering, tillagning samt servering av måltider ska måltidsverksamheten bland annat följa Livsme-
delsverkets råd skrifterna ”Bra mat i skolan”, ”Bra mat i äldreomsorgen”, ”Ät S.M.A.R.T-modellen” och 
andra liknande dokument.  

Måltidsmiljön 

Strömstads kommun ska skapa en måltidsmiljö där maten presenteras på ett trevligt och inbjudande 
sätt. Måltidsmiljön ska ge förutsättningar för en god social gemenskap och samvaro och bidra till ökad 
matglädje. Varje enhet där måltider serveras har till ansvar att stimulera engagemanget för bra måltider 
och behaglig måltidsmiljö. 

Upphandling 

I livsmedelsupphandlingar ställer Strömstads kommun höga och tydliga krav på god kvalitet, miljö-
medvetande, rättvisemärkt samt ekologiskt och i möjligaste mån närodlat. Livsmedelsinköpen ska an-
passas efter säsong. 

Kompetens 

God kunskap om kostens och måltidens betydelse på alla nivåer är en förutsättning för att skapa goda 
måltider och en bra måltidsmiljö. Strömstads kommun genomför därför regelbundet kompetensutveckl-
ing för berörd personal.  

Uppföljning 

Policyn följs upp vart annat år av barn- och utbildningsnämnden i samverkan med socialnämnden och 
redovisas för Kommunfullmäktige. 



Kallelse/ärendelista 8 (12) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-03-27 KS/ 2018-0055 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF § 26   Dnr: KS/2017-0030 

Utredning multifunktionellt kök 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i 
fastigheten Mekanikern inom angiven kalkyl. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler har genomfört en förstudie avseende ett multifunktionellt kök. 
Ärendet har varit på remiss hos Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden. 

Strömstads kommun har behov av att skapa en långsiktig lösning avseende kapacitet, 
kvalitet och ekonomisk effektivitet för måltidsförsörjningen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans Strömstadslokaler tagit fram ett konkret 
beslutsunderlag gällande den framtida organisationen för tillagningskök. Underlaget 
bygger på Britt Lernebys utredning, men har kompletterats med en jämförande analys 
gällande driftskostnader, antal tjänster och investeringsbehov i nuvarande 
mottagningskök. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-14
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2018-02-20
Tjänsteskrivelse Strömstadslokaler samt ritning 
Samlat beslutsunderlag 
Remissvar Barn- och utbildningsnämnden 
Remissvar Socialnämnden 
Tjänsteskrivelse Jenny Persson verksamhetschef vård och omsorg 2018-01-31

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 7



               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 23 
KSAU § 35                                             Dnr: KS/2017-0030 

Utredning multifunktionellt kök 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt 
kök i fastigheten Mekanikern inom angiven kalkyl. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler har genomfört en förstudie avseende ett multifunktionellt kök. 
Ärendet har varit på remiss hos Barn- och utbildningsnämnden samt 
Socialnämnden. 

Strömstads kommun har behov av att skapa en långsiktig lösning avseende 
kapacitet, kvalitet och ekonomisk effektivitet för måltidsförsörjningen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans Strömstadslokaler tagit fram ett konkret 
beslutsunderlag gällande den framtida organisationen för tillagningskök. 
Underlaget bygger på Britt Lernebys utredning, men har kompletterats med en 
jämförande analys gällande driftskostnader, antal tjänster och investeringsbehov i 
nuvarande mottagningskök. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2018-02-20 
Tjänsteskrivelse Strömstadslokaler samt ritning 
Samlat beslutsunderlag 
Remissvar Barn- och utbildningsnämnden 
Remissvar Socialnämnden 
Tjänsteskrivelse Jenny Persson verksamhetschef vård och omsorg 2018-01-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt 
kök i fastigheten Mekanikern inom angiven kalkyl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att man även utreder ytterligare ett alternativ med 2-3 
större kök. 

Mattias Gustafsson (SD) och Lena Martinsson (S) bifaller Ronnie Brorssons yrkande. 

Hans-Inge Sältenberg (C), Margareta Fredriksson (L), Bengt Bivrin (MP) och Anna-
Lena Carlsson (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Ronnie Brorssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 

Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons (S) yrkande röstar nej. 

Beslutsgång 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsen 2018-03-14 § 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Kent Hansson S  Peter Sövig  X   

10 Siwert Hjalmarsson M  Morgan Gutke (C) X    
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  7   4   

 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/




STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2018-02-20 Dnr: KS/2017-0030
KS
Maria Reinholdsson, 0526-190 55

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Utredning multifunktionellt kök

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt 
kök i fastigheten Mekanikern inom angiven kalkyl.

Sammanfattning av ärendet
Strömstadslokaler har genomfört en förstudie avseende ett multifunktionellt kök. 
Ärendet har varit på remiss hos Barn- och utbildningsnämnden samt 
Socialnämnden.

Ärendet
Strömstads kommun har behov av att skapa en långsiktig lösning avseende 
kapacitet, kvalitet och ekonomisk effektivitet för måltidsförsörjningen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans Strömstadslokaler tagit fram ett konkret 
beslutsunderlag gällande den framtida organisationen för tillagningskök. 
Underlaget bygger på Britt Lernebys utredning, men har kompletterats med en 
jämförande analys gällande driftskostnader, antal tjänster och investeringsbehov i 
nuvarande mottagningskök.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Strömstadslokaler samt ritning
Samlat beslutsunderlag
Kalkyl, sekretess
Remissvar Barn- och utbildningsnämnden
Remissvar Socialnämnden

Maria Reinholdsson
kommunchef
0526-190 55
Maria.reinholdsson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Ab Strömstadslokaler
Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 1 (2)

2018-01-08 Dnr: KS/2017-0030

Utredning multifunktionellt kök

Ärendet
I beslut 2017-04-12 gav Kommunstyrelsen AB Strömstadslokaler uppdraget att i 
dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen genomföra 
en förstudie gällande ett multifunktionellt kök.

En förstudie har genomförts och resultatet har under december månad muntligen 
redovisats Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. 

Förstudien har inkluderat layout/ritning, ekonomiska förutsättningar och 
lokalisering. Medverkande i förstudien har varit:

Kökskonsulten Ove Rydberg som ritat, dimensionerat och prissatt köket i dialog 
med Barn- och utbildningsförvaltningens Agneta Kullberg och Gary Lyckell,
Ramböll Håkan Lundberg som kalkylerat åtgärder med själva byggnaden, 
AB Strömstadslokaler Thomas Karlsson och Gary Lyckell som sammanställt 
materialet.

Framtagna skisser/ritningar redovisar ett kök med goda förutsättning för att 
kostnadseffektivt, Kvalités- och kapacitetsmässigt producera livsmedel för dagens 
behov med drygt 3 000 portioner och med en framtida tillväxtkapacitet på upp till 
4 500 till 5 000 portioner.  

Det framtagna köksförslaget har utformats flexibelt för att klara av att producera, 
förpacka och distribuera både kyld och varm mat. I köket finns även en egen helt 
avskild del för produktion av specialkost. Utrymmena inkluderar även en så kallad 
butik där leveranserna av varm eller kyld mat även kan kompletteras med övriga 
ingredienser för att kunna samutnyttja transporter ut till förskolor, skolor, 
boenden mm.

I uppstartsfasen av förstudien granskades förutsättningarna för att bygga köket i 
befintlig byggnad på Mekanikern 1 på Prästängen. Förutsättningarna bedömdes 
goda då såväl byggnadens läge, disponibel yta och utformning samt lokalens höjd 
gav bra och kostnadseffektiva förutsättningar. 

Utformningen av multiköket ses i bilaga 1, de med blått markerade områdena 
inrymmer annan verksamhet. 

Kostnaden för byggnationen av multiköket har kalkylerats till ca 32 Mkr, då ingår 
en mindre mängd arbeten i angränsande blå del som påverkas av 
köksbyggnationens anpassning av byggnaden.  Besparingen med att nyttja 
befintlig byggnad istället för att bygga ny bedöms bli ca 12-15 Mkr. 

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2 (2)

                      2018-01-08 Dnr: KS/2017-0030

Vid den muntliga redogörelsen som gjordes i kommunstyrelsen i december 2017 
framkom tydliga besked om att platsen för ett nytt multikök skulle även inrymma 
möjlighet för lagring av t.ex närproducerade råvaror. Det har inte gjorts några 
förslag eller beräkningar avseende dessa lokaler då omfattningen är svår att 
bedöma. Möjlighet en att lösa behovet bedöms som goda antingen genom att 
nyttja av del av resterande byggnad alternativ uppföra en till- eller nybyggnad då 
fastighetens byggrätt tillåter detta. 

Gary Lyckell
fastighetsansvarig
0526-49451
Gary@stromstadslokaler.se

Bilaga 1 ritning förstudie
Bilaga 2 Samlat beslutsunderlag, måltidsförsörjning inom förskola, skola och 
äldreomsorg



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-15  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 BUN/2016-0072 

BUN § 121 Utredning 2016 - Tillagningskök 
Barn- och utbildningsnämndens beslut  
1) att utifrån köksutredningen förorda byggnation av ett multifunktionellt kök 

2) att föreslå kommunstyrelsen att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i dialog 
med barn- och utbildningsförvaltningen genomföra en förstudie gällande 
multifunktionellt kök 

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 10:45, sammanträdet återupptas klockan 11:10  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamot Marie Edvindsson Kristiansen (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar 
in en skriftlig reservation. 

Barn- och utbildningsnämndens socialdemokratiska ledamöter deltar inte i 
beslutet och lämnar in en skriftlig protokollsanteckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Agneta Kullberg och utredare Nicklas Faritzon redogör för ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med konsult Britt Lerneby, 
Strömstadslokaler tagit fram ett konkret beslutsunderlag gällande den framtida 
organisationen för tillagningskök. Underlaget bygger på Britt Lernebys utredning, 
men har kompletterats med en jämförande analys gällande driftskostnader, antal 
tjänster och investeringsbehov i nuvarande mottagningskök. 

Redogörelse för det samlade beslutsunderlaget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1) att utifrån köksutredningen förorda byggnation av ett multifunktionellt kök 

2) att föreslå kommunstyrelsen att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i dialog 
med barn- och utbildningsförvaltningen genomföra en förstudie gällande 
multifunktionellt kök 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 

  



 

 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-15  
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Bilagor 

 

Protokollsanteckning till barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 121 
Utredning 2016 - Tillagningskök 

 

Protokollsanteckning – Socialdemokrater 

 

Hur och var måltiderna ska tillagas är en stor fråga som berör hela kommunen. 
Det är därför av stor vikt att beslutet förankras såväl hos nämndsledamöter som 
hos partimedlemmar. Med måltidsutredningen tillsammans med de samtal som 
förts i nämnden, men kökspersonal och i partiet som grund, finns mycket som talar 
för ett multifunktionellt kök i kommunen.  

Men det samlade beslutsunderlaget tillställdes nämndsledamöterna mindre än en 
vecka innan detta möte. Vi har därför inte givits möjlighet att med tid till förfogan-
de gå igenom handlingen. Vid den första anblicken finns också kostnader som kan 
ställas frågetecken till.  

Vi socialdemokrater i BUN väljer därför att inte delta i nämndens beslut.  

Rolf Pettersson  
För de socialdemokratiska BUN-ledamöterna 

 



Barn och utbildningsnämnden 

Strömstad den 15 december 2016 

Ärende nr 12 ,  BUN/2016-0072 

Utredning 2016 Tillagningskök  

Nya Moderaterna i Strömstad reserverar sig mot inriktningsbeslutet med 
följande motivering. 

Vi menar att utredningen genomförd av Eriksson och Lerneby konsult AB är partisk då bland 
annat Jan Antonsson som varit med och genomfört den även arbetar som rådgivare åt 
MicVac som säljer en tillagningsprocess som kräver multikök. 

Utredningen är uppenbart inriktad mot fördelarna av multikök med inriktning kyld mat. 

Det sammanställda beslutsunderlaget visar till 2 möjligheter, multikök med inriktning kyld 
mat och kommunens nuvarande situation. Man kan laga mat på många olika sätt och de 
möjligheterna saknas i utredningen. Det saknas också en reell konsekvensanalys.  

Dagens organisation är väldigt sårbar gällande mottagningskök, det finns inget i 
beslutsunderlaget som visar till hur man kan minska detta genom en förändring.  

Tillsist menar vi även att tiden från det att beslutsunderlaget blev tillgängligt fram tills det att 
beslut skulle fattas (6 dagar) är alldeles för kort med tanke på den inverkan beslutet kommer 
ha under lång tid framöver. 

För Moderaterna  

__________________________________ 

Marie Edvinsson Kristiansen 

BILAGA
Skriftlig reservation till barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 121 
Utredning 2016 - Tillagningskök 
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Socialförvaltningen 2018-01-31 Dnr: SN/2018-0038
Administrativ avdelning
Jennie Persson,  0526-19163

18

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405

Remiss Utredning multifunktionellt kök 
KSAU § 04 Dnr: KS/ 2017-0030

Socialförvaltningens förslag till beslut
att ställa sig bakom yttrandet

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har behov av att skapa en långsiktig lösning avseende 
kapacitet, kvalitet och ekonomisk effektivitet för måltidsförsörjning.

Ärendet
Remissvar på förstudie multifunktionellt kök för Strömstads kommun.

Beslutsunderlag

Yttrande Multifunktionellt kök.

Samlat beslutsunderlag – Måltidsförsörjning inom förskola, skola och äldreomsorg 
dat. 161214

Jennie Persson
Verksamhetschef Vård och Omsorg 
 0526-19163
jennie.persson@stromstad.se

 Monica Birgersson
 Förvaltningschef 
 0526-19208
 monica.birgersson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Socialnämnden
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STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405

Yttrande Remiss Utredning multifunktionellt kök KSAU § 04 
Dnr: KS/ 2017-0030

Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har behov av att skapa en långsiktig lösning avseende 
kapacitet, kvalitet och ekonomisk effektivitet för måltidsförsörjning.

Ärendet
Remissvar på förstudie multifunktionellt kök för Strömstads kommun.

Socialförvaltningens målgrupp som berörs av utredning kring måltidsförsörjning är 
äldreomsorg. Berörda verksamheter är hemtjänst, särskilt boende, 
korttidsboende samt dagverksamhet.

I det samlade underlaget framgår nuläge och konsekvensbeskrivning av två 
alternativ: 

Förslag 1 - Nytt multikök

Förslag 2 - Fler lokala tillagningskök

Bakgrunden är att Strömstads kommuns nuvarande tre stora tillagningskök har 
stora renoverings- och investeringsbehov, behov av utrymme för volymökning av 
antal portioner samt brister i kvalitetssäkring genom hela kedjan.

Idag levereras varm mat till äldreomsorgens enheter. Varmhållning av maten 
påverkar smak, utseende och näringsinnehåll. Ett vanligt förekommande problem 
är att maten inte har rätt temperatur och att den varmhålls för länge vilket får 
negativ påverkan på matens kvalité, smak, konsistens, utseende och 
näringsinnehåll. Idag är det fasta serveringstider för måltiderna på enheterna. 

Socialnämnden
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Socialförvaltningen 2018-01-31 Dnr: SN/2018-0038
Vård och Omsorg

Förvaltningen kan utifrån förslag kring nytt multifunktionellt kök se nedanstående 
aspekter:

 Minskat svinn på mat

 Större flexibilitet i serveringstider på enheterna

 Högre och jämnare kvalité på måltider 

 Samma kvalité och näringsinnehåll för alla enheter 

 Möjlighet att öka volymen av antal portioner mat

 Ger möjlighet till bättre resursplanering av personal och täckning av 
frånvaro samt effektiv ekonomistyrning

 Finns möjlighet till både varm och kyld mat

 Ökad sopmängd i form av emballage

 Minskade transporter

Förvaltningen kan utifrån förslag kring fler tillagningskök se nedanstående 
aspekter:

 Kan ge variationer i kvalité då måltider lagas på flera enheter

 Specialkost kan variera utifrån enhet som tillagar

 Mat lagas i nära anslutning till kund

 Ökad sårbarhet vad gäller kompetens hos personal samt mer 
personalkrävande

 Kan ge effektiv ekonomistyrning med egen budget för de olika köken

 Varm mat serveras huvudsakligen vilket ger fortsatt problematik med 
varmhållning och serveringstider.

 Fortsatt svinn på mat då varm mat ej kan frysas eller sparas

 Dagliga transporter

 Ej behov av emballage 

Underlaget visar även att det finns behov av kompetensutveckling av personal och 
att utbildning bör ske regelbundet för att säkerställa att man har kompetens för 
att hantera tillagning av måltider på ett sätt som gör att matens kvalitet och 
näringsinnehåll är bibehållen oavsett multikök eller fler tillagningskök.

Måltiderna är en viktig del av dagen för våra äldre och det är av största vikt att 
maten som serveras smakar gott och ser god ut. Det ska finnas delaktighet och 
möjlighet via t ex matråd att kunna påverka vilken mat som serveras och föra fram 
synpunkter. Maten skall hålla en hög och jämn kvalitet med bibehållet 
näringsinnehåll.
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Jennie Persson
Verksamhetschef Vård och Omsorg 
 0526-19163
jennie.persson@stromstad.se

 Monica Birgersson
 Förvaltningschef 
 0526-19208
 monica.birgersson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Inledning  
I mars 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningschef Annelie Gollungberg i 
uppdrag att utreda den framtida köksorganisationen i Strömstads kommun. Bakgrunden till upp-
draget var dels att kommunens nuvarande tre stora tillagningskök behöver renoveras och rustas upp 
och dels att nuvarande tillagningskök nått sin produktionskapacitet. Till detta behöver Strömstads 
kommun också ta ställning sjukhuskökets framtid då gällande avtal går ut i mars 2018.  

Utredningsuppdraget gick till företaget Ericson & Lerneby konsult AB och utredningen presenterades 
i sin helhet för barn- och utbildningsnämnden i september 2016. Utredningen innehåller en nuläges-
beskrivning och två konkreta förslag till en framtida köksorganisation; ett förslag om multikök och ett 
förslag om fler tillagningskök.  

Föreliggande dokument är ett sammanfattande beslutsunderlag som innehåller jämförande uppgifter 
och kostnader gällande de två olika alternativen till en framtida köksorganisation. Besluts-
dokumentet bygger på uppgifter från konsult Britt Lerneby och är sammanställt av utredare Nicklas 
Faritzon (BUF) i dialog med kostchef Agneta Kullberg (BUF), konsult Britt Lerneby och fastighets-
förvaltare Gary Lyckell (AB Strömstadslokaler) 

 

Utgångspunkter investeringskostnader och jämförelser 

Underlaget, vilket presenteras i tabellform (se bifogade tabeller), innehåller dels beräkningar 
gällande kostnader för investeringar, nya inventarier samt underhåll och dels beräkningar gällande 
drift så som lönekostnader, personalbehov och hyror. Lönekostnaderna utgår från genomsnittslöner 
och hyran på investeringskostnader är schablonmässig och utgår från 10 %. 

Samtliga investeringskostnader gällande förslagen multikök respektive fler tillagningskök som 
presenteras i de bifogade tabellerna bygger på uppgifter från företaget ORCP AB1. I bilaga 2 finns 
uppskattade investeringskostnader för ett multikök omfattande tillagning av 4 500 portioner 
respektive 5 000 portioner. Dessa investeringskostnader är anpassade till ett multikök omfattande 
tillagning av 3 500 portioner.  

Det är viktigt att poängtera investeringskostnaderna kan förändras vid en konkret upphandling 
gällande båda alternativen. Däremot är relationen mellan de två olika alternativens investerings-
kostnader tillförlitlig.  

I de bifogade tabellerna jämförs de två föreslagna alternativen med nuvarande organisation. Här-
igenom skapas möjligheter att se skillnader mellan dagens driftskostnader - utifrån antal tjänster, 
lönekostnader och antal transportkilometer - och framtida driftskostnader. För att kunna jämföra de 
två alternativen med nuvarande organisation utgår beslutsunderlaget från dagens antal producerade 
måltider.   

För att den ovan beskrivna jämförelsen ska bli korrekt har den framtida volymökningen inte räknats 
med. Vår bedömning är att detta inte påverkar möjligheten att jämföra de två olika alternativens 
drifts- och investeringskostnader. En framtida volymökning kommer att generera ökat behov av 
tjänster oavsett alternativ. Däremot framgår det av underlaget hur och på vilket sätt de olika 
alternativen klarar av en framtida volymökning.  

Utöver detta innehåller underlaget också en konsekvensbeskrivning av de två föreslagna alternativen 
utifrån fem områden: Tillagning, kvalitet, säkerhet och lagring, Personal och organisation, Framtida 
behov och volymökning, Drift och ekonomi, samt Miljöpåverkan och transporter.  

                                                      
1 Företaget ORCP AB är ett konsultföretag inom livsmedelsteknik och storkök.   
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Mattransporter och miljöpåverkan 
Avsnittet bygger på uppgifter från TaxiVäst och Arbetslivsenheten.    
 
Nuläge 
I och med att den nuvarande köksorganisationen har tre större tillagningskök (exklusive Rossö och 
Koster) behöver den tillagade maten transporteras till övriga mottagningskök. Mattransporter av 
varmhållen mat måste ske inom en viss tidsrymd på förmiddagen och kräver därför fler än ett fordon.  

Dagens mattransporter sköts dels av kommunens arbetslivsenhet och dels av TaxiVäst.  

TaxiVäst kör två turer varje dag för att levererar varmhållen mat till samtliga grundskolor och till de 
flesta förskolor. För att klara av att leveransen på förmiddagen behövs två fordon. Den totala 
körsträckan för de två fordonen ca 14 mil per dag, vilket innebär ca 70 mil per vecka.  

Arbetslivsenheten distribuerar mattransporter till äldreomsorg, gymnasium samt till Eken förskola, 
Strömstierna förskola och Korpen förskola. För att klara av leveranserna behövs även här två fordon. 
Totalt är körsträckan ca 2 mil per dag, vilket innebär ca 13 mil per vecka (inkluderat transporter på 
helgerna till äldreomsorgen). 

Den totala körsträckan för nuvarande organisation är alltså ca 16 mil per dag och ca 83 mil per 
veckan och motsvarar en årskostnad på ca 650 Tkr.  

Alternativ multikök och fler tillagningskök 
För att leverera mat till mottagningskök från ett multikök med systemet kyld mat krävs ett fordon i 
och med att leveranserna kan ske under en längre tidsperiod. Systemet kyld mat kräver inte 
transporter varje dag det räcker med två till tre gånger i veckan. Den totala körsträckan för en 
dagstur är uppskattningsvis ca 9 mil, vilket totalt innebär ca 18 mil per veckan för två turer/vecka och 
ca 21 mil per veckan för tre turer/vecka. 

Alternativet fler tillagningskök med systemet varmhållen mat kräver dagliga transporter och fler än 
ett fordon. Den totala körsträckan är uppskattningsvis ca 12 mil dag och 60 mil per vecka.  

Det innebär att alternativet multikök kräver färre antal transportmil i veckan till mottagningsköken 
jämfört med alternativet fler tillagningskök.  

Organisation och miljöpåverkan 

Alternativet multikök med systemet kyld mat bygger på att huvudkomponenten tillagas och paket-
eras i miljövänliga engångsemballage. Det innebär att mängden avfall ökar jämfört med varmhållen 
mat där rostfria kantiner och bleck används. Systemet kyld mat kräver också mer energi för ned-
kylning och uppvärmning jämfört med varmhållen mat.  

Alternativet fler tillagningskök kräver diskning av rostfria kantiner och bleck, vilket kräver en högre 
volym vatten och diskmedel än vid systemet kyld mat.  

Det finns i dagsläget ingen forskning som kartlagt miljöpåverkan gällande de olika tillagnings-
systemen. I bedömningen av miljöpåverkan måste samtliga delar tas med; transporter, energi-
förbrukning, svinn och avfall.  
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Konsekvenser gällande multikök respektive fler tillagningskök 
 
Nedan följer en konsekvensbeskrivning av de två alternativen.  
 
  Multikök Fler tillagningskök 
Tillagning, 
kvalitet, säkerhet 
och lagring 

Ett multikök möjliggör en samlad kock-
kompetens, vilket garanterar en hög och 
jämn kvalitet, samt säkerhet på tillagad mat 
utifrån lagstiftning. 

Fler tillagningskök ökar behovet av kock-
kompetens, vilket kan medföra svårigheter att 
garanterar en hög och jämn kvalitet samt säkerhet 
på tillagad mat utifrån lagstiftning. 

 

Genom systemet kyld mat minimeras 
varmhållning av mat i mottagningsköken, 
vilket ger högre kvalitet på smak, konsistens, 
färg och näringsinnehåll. 

Varmhållningsproblematik med negativ påverkan 
på kvalitet såsom smak, konsistens, färg och 
näringsinnehåll kvarstår även med fler tillagnings-
kök. Påverkan kommer dock att vara mindre än 
idag då fler kök har tillagning.  

 

Dietproduktion kan samlas på ett och samma 
ställe och blir härigenom kostnadseffektiv 
och garanterar hög och jämn kvalitet. 

Dietproduktion på flera tillagningskök kan bli 
mindre kostandeffektiv och mer sårbar gäl-lande 
hög och jämn kvalitet. 

 

Ett multikök möjliggör flexibilitet gällande 
olika tillagningsmetoder. 

Flexibilitet för tillagning utifrån dagligt behov för 
fler enheter (tillagningsköken). Möjliggör inte 
flexibilitet gällande olika tillagnings-metoder. 

 

Systemet kyld mat skapar flexibilitet gällande 
serveringstider inom äldreomsorgen. 
(Mottagningsköken är inte beroende av att 
servera levererad varmhållen mat under en 
viss tidsrymd) 

Fler tillagningskök ökar antal portioner mat som 
lagas i nära anslutning till ”kunden”.  

 
 Multikök Fler tillagningskök 

Personal och 
organisation 

För att tillaga det totala antalet portio-ner 
krävs färre anställda med kockkompetens 
jämfört med fler tillagningskök (totalt 9,5 
kocktjänster) 

För att tillaga det totala antalet portioner med 
flera tillagningskök krävs fler anställda med 
kockkompetens (totalt 12,5 kock-tjänster) 

 

Skapar utrymme för kompetens-utveckling, 
då tillagning inte sker varje dag. 

Äldreomsorgens tillagningskök behöver bemannas 
med kockpersonal även på helger, vilket ökar 
driftskostnaderna. 

 

Ett multikök ger möjlighet till flexibilitet 
gällande korttidsfrånvaro. 

Många tillagningskök kan ge kan innebära ökad 
sårbarhet vid korttidsfrånvaro. 

 

Centralisering skapar möjlighet till effektiv 
personalplanering i multiköket.  

Kan uppstå svårighet att rekrytera personal med 
kockutbildning till samtliga tillagningskök. 
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 Multikök Fler tillagningskök 
Framtida behov 
och volymökning 

Ett multikök har möjlighet och kapacitet att 
möta en framtida volymökning inom 
befintliga lokaler. 

En framtida volymökning kan bli svårt att hantera 
enligt förslaget med fler tillagningskök, befintliga 
tillagningskök inte har samma kapacitet till lokal-
mässig utökning. 

 

Vid en planering av ett multikök finns 
möjlighet till samverkan med andra huvud-
män för att utnyttja stordriftsfördelar. 

 
 

 
 Multikök Fler tillagningskök 
Drift och ekonomi Möjlighet till effektiv ekonomistyrning 

genom att alla huvudkomponenter 
tillagas på ett och samma ställe. 

Möjlighet till effektiv ekonomistyrning genom 
att tillagning sker i fler tillagningskök med 
egen budget. 

 

Systemet kyld mat skapar möjlighet att 
tillaga mat måndag till fredag och ha 
stängt på helger, vilket minskar drifts-
kostnaderna. 

Tillagningsköken inom äldreomsorgen 
behöver vara öppna på helgerna. 

 

Skapar flexibilitet för hantering gällande 
lagerhållning av livsmedel. 

För att tillaga det totala antalet portioner 
med flera tillagningskök krävs fler anställda 
med kockkompetens, vilket medför en dyrare 
drift. 

 

Kräver mer energi för nedkylning och 
uppvärmning. 

En större volym tillagningsutrustning behöver 
underhållas. 

 

Systemet kyld mat kräver investerings-
kostnad för kyllagring och ugnskapacitet 
i mottagningskök. 

System med varmhållen mat kan hanteras 
med befintliga mottagningsköks nuvarande 
utrustning. 

 

Systemet kyld mat minskar svinnen 
utifrån att enheterna efter hand kan 
värma maten. Det innebär att mat som 
inte går åt kan sparas och/eller frysas. 

Svinnet kvarstår med fler tillagningskök och 
leverans av varmhållen mat, då uppvärmd 
mat inte kan sparas eller frysas. Dock i mindre 
utsträckning än idag utifrån att det blir fler 
tillagningskök. 
  

 

 Multikök Fler tillagningskök 
Miljöpåverkan 
och transporter 

Minskade mattransporter från dagliga 
leveranser till leverans två till tre gånger 
i veckan 

Dagliga transporter av mattransporter 
nödvändiga, även om antalet mil minskar 
jämfört med idag 

 
Multikök skapar möjlighet till anpassade 
leveranser 

 

 

Systemet kyld mat medför minskat 
behov av disk av rostfria kantiner, vilket 
påverkar vattenmängden och disk-
medelsförbrukning som i sin tur påverkar 
miljön positivt 

Fler tillagningskök medför fortsatt behov av 
disk av rostfria kantiner, vilket påverkar 
vattenmängden och diskmedelsförbrukning 

 
Med engångsbleck och emballage ökar 
sopmängden. 

Systemet med varmhållen mat har inte behov 
av engångsemballage. 
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Sammanfattning  
 
Nedan följer en sammanfattning av det som presenteras i tabellbilagan. 
 
 

Typ av köks-
organisation 

Kostnad för 
renovering, 

om- och 
tillbyggnad 

Kostnader 
för nya 

inventarier 

Hyra beräknad 
10 % på 

investerings-
kostanden 

Antal 
tjänster 

Antal 
kock-

tjänster 

Antal 
köks-
biträd

en 

Lönekostnad 
(inkl. social 

avgifter) 

Antal till-
lagade 

portioner 

Antal mil/ 
vecka för 

mat-
transporter 

Multikök 29,8 Mkr 1,4 Mkr 2,8 Mkr 39,7 8,5 31,2 16,7 Mkr 3500 21 mil 

Fler 
tillagnings-

kök 
36,7 Mkr 

Ingår i 
investerings-

kostnaden 
3,6 Mkr 40,4 12,5 27,9 17,3 Mkr 3402 60 mil 

Dagens 
organisation - - - 40,0 12,0 28,0 - 3000 83 mil 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Standardiserad vedertagen köksstorlek vid om och tillbyggnad 
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Bilaga 2 - Kalkyl nytt multikök 
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Bilaga 3 (Hämtad från utredningen och skriven av Britt Lerneby) 
 
Drifteffektivitet inom storhushåll samt kostnader för om och tillbyggnad av 
tillagningskök  
 
1. Exempel Rossö skola 

 
• 0,9 årsarbetare 
• ca 80 luncher/dag samt bereder mellanmål till förskola och fritidshem som omräknat från 0,3 portion x 

80 = 24, totalt antal portioner 104 
• nyckeltal antal minuter/portion =4,15 minuter/portion 

 
Rossö skola är det enda tillagningsköket i kommunen där tillagning sker på plats och eleverna äter i 
matsal i skolan. Kokerskan i köket sköter inköp, beredning, tillagning, disk och städning. 

Det finns inget bra jämförelseunderlag i Strömstads kommun för att mäta drifteffektiviteten eftersom 
andra tillagningskök skickar ut varm huvudkomponent till en del enheter och komplett måltid till 
andra.  För jämförbara nyckeltal är det viktigt att samma koncept och referenser används. 

2. Exempel från skolmåltid i annan kommun 
 
• Storhushåll som producerar 1200 skolluncher till gymnasielever 
• köket serverar ca 1000 luncher av kött/fisk samt ca 200 vegetariska luncher 
• Servering sker i buffé som startar med salladsbuffé 
• Köket har som policy att producera så mycket som möjligt från grunden, köttbullar köps 

färdiga men övriga färsprodukter tillverkas i köket. 
 

Produktionseffektivitet från ovan beskrivet exempel: 
• Nyckeltal antal minuter/producerad portion = 3,4 minuter/portion 
• Livsmedelskostnad/portion hösten 2016  - 11,25 kr  

 
2.1  Effektivitetsmått ett antagande och ett exempel 
 
Ett antagande beräkningen baserat på tidigare utredningar för kommunal måltidsverksamhet. 
Tabell 2.1 Verksamhets och kostnader 

Verksamhet Kostnad 
Förskola innefattar, frukost, lunch och mellan mål 20,48 kr 
Skolbarnomsorg                                                                                                                        6,22 kr 
Grundskola lunch 12,90 kr 
Gymnasiet lunch  13,00 kr 
Äldreomsorg innefattar frukost, middag och kvällsmat 57,60 kr 

 
Referensmaterial och siffror i tabell 2.1.1 är från Delfi storhushållsguide 2014. 
Siffrorna är baserade på sammanställning från kommuner och landsting och är ett genomsnitt på 
antalet serverade portioner och livsmedelskostnaden.           
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3. Förtydligande av produktion i ett multikök 
3.1  Produktion och leverans av varm mat 
Multikök som producerar varm mat och levererar varm huvudkomponent till mottagningskök 
Köket producerar 3 500 portioner och är öppet alla veckans dagar, leveransen till mottagningsköken 
sker dagligen och består av huvudkomponent som är varm. Köket är öppet alla veckan dagar. I varje 
mottagningskök kokas potatis, ris och pasta samt salladsbuffé bereds. Upphandlad grossist levererar 
varor till centralköket som distribuerar varor och tillbehör efter beställning till mottagningsköken. 
 
3.1.1 Effektivitetsmått 
2 minuter/producerad portion är baserat på erfarenhet och en produktion av 4500 portioner till olika 
målgrupper, det vill säga äldreomsorg, förskola och skola. 
 
3.1.2 Fördelar 
Producerad mat konsumeras samma dag och i varje mottagningskök tillagas potatis, ris och pasta samt 
sallad bereds. Om varmhållning av huvudkomponent och andra tillbehör minimeras så är denna 
metod optimal. Maten är nylagad fräsch. Näringsinnehållet är intakt av vitaminer och mineraler. 
 
3.1.3 Nackdelar 
Varmhållningen påverkar maten negativt, C-vitaminet i potatis är till 90 % borta efter i timma. 
Varmhållning påverkar konsistens, färg och smak. Överbliven mat som varmhållits kan inte sparas, 
utan slängs. Svårt att minimera svinnet i organisationen. Ingen flexibilitet alla måste äta när den varma 
maten serveras. Det åtgår samma mängd energi för att laga maten som för kyld mat. 

Varmmatsdistribution kräver värmeskåp och värmeboxar som kopplas på när arbetsdagen startar för 
att hålla en temperatur av + 800 vid leverans. Transporter är nödvändigt två gånger per dag till 
äldreomsorgen. 

Transporter till skolor och förskolor sker på tider då barn och elever finns på skolgård. 

3.2 Produktion och leverans av kyld mat 
Tillagningen görs på samma sätt för varm mat, men produkten tillagas till 80 % för att därefter kylas, 
den sista tillagningen sker vid uppvärmningen. Ett kök som arbetar med ett koncept som levererar kyld 
huvudkomponent till mottagningsköken, är öppet måndag-fredag och är stängt alla röda dagar. 
Produktionen kan styras och planeras med framförhållning och levereras till mottagningsköken 3 
ggr/vecka, kyllagring sker mottagningsköken, alternativt leverans 5 dagar i veckan. Leverans kan ske 
när elever har slutat skolan.  

Produktion av kyld mat kräver mer energi än produktion av varm mat eftersom nedkylningstiden 
inräknas och likaså åtgår det mer energi att värma upp maten i mottagningsköken. Den merkostnaden 
tas tillbaka genom att svinnet minskar med 10-15% av råvarukostnaden. Kostnaden för helg-
bemanning sjunker, hur mycket är beroende på hur schemat för helger är planerat. 

3.2.1 Effektivitetsmått 
2 minuter/producerad portion i multiköket och det åtgår lite med tid i mottagningsköket för att värma 
maten. I tillagningsköket kan produktion ske under hela dagen och även tvåskift är tänkbart. 
 
3.2.2 Fördelar 
Producerad och levererad mat kan kyl lagras upp till 5 dagar i kyla max +30, alternativt längre 
beroende på vilken metod som används. Skapar flexibilitet i organisationen varje enhet kan anpassa 
serveringstiderna efter verksamheten. Maten kan värmas efter hand och överblivna portioner kan 
frysas och sparas. Serveringssvinnet kan minimeras. Näringsvärdet bevaras vid rätt hantering. 

Kylda en-portioner av specialkost till barn och elever kan värmas efter hand vilket minimerar svinnet. 
För de äldre som får matleverans hem via hemtjänsten skapar kyld mat flexibilitet, man behöver inte 
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äta när leveransen kommer utan kan vänta och anpassa måltiden när det passar, kanske vid olika tider 
under veckan. 

3.2.3 Nackdelar  
Felaktig tillagning, för lång tillagning innan nedkylning ger en sämre uppvärmd produkt. Felaktig 
hantering i mottagningsköken som för varm lagring samt ovarsam uppvärmning skadar produkten. 

Serveringspersonal behöver utbildas regelbundet för bibehållen kvalitet. 

 

4. Sammanställning av kostnader för om- och tillbyggnader till tillagningskök 
 

Tabell 4.1 Sammanställning för om- och tillbyggnader  

Skola/förskola/äldreboende Investeringskostnad 
Kostnad för om- och tillbyggnad  

inklusive inventarier 
Antal portioner 

Jägaren 500 000 kr  3 600 000 kr (115m2)     250 
Bojarskolan  5 600 000 kr (175m2)     450 
Gymnasiet  4 800 000 kr (150m2) 600 
Odelsbergskolan  3 600 000 kr (115m2)                 500 
Valemyr  3 600 000 kr (115m2)                 300 
Skee skola (Alternativ A)  5 600 000 kr (175m2) 500 
Mellegården Näsinge  3 200 000 kr (100m2) 200 
Strömstiernaskolan kök renovering 6 250 000 kr  600 
Sammanställning 6 750 000 kr 30 000 000 kr 3 300 

 

TOTAL KOSTNAD 36 750 000 kr 
 
 

4.1 Sammanställning   
Sammanställningen i tabell 4.1 visar på konsekvensen av att bygga ut nuvarande mottagningskök till 
tillagningskök. Volymen blir totalt ca 3 300 portioner.  

Många tillagningskök innebär att upphandlad grossist levererar varor till samtliga enheter på tider som 
inte alltid går att styra. Det innebär också många transporter av tunga fordon vilket är miljöbelastande. 

Kompetensen i alla kök behöver höjas eftersom det krävs kockar i samtliga och kunskap i att laga 
specialkost.  

Alla kök behöver underhållas regelbundet och används 178 dagar/år övrig tid är det delvis tomma 
lokaler. Under sommarmånaderna samordnas produktionen oftast till 1-2 kök för tillagning till 
förskolor och fritids, resten av köken är tomma. 

I förslaget enligt tabell 4.1 renoveras Strömstierna skolans kök. I köket tillagas lunch fortsättningsvis till 
elever och pedagoger samt till närliggande förskola.  

Strömstiernaskolan kök måste renoveras om det ska vara kvar som tillagningskök, en översyn av 
utrustning görs i samband med detta. Renovering av ett gammalt kök kan innebära att estimerad 
kostnad blir betydligt högre eftersom golv, väggar och tak kan vara i sämre skick än man bedömt 
inledningsvis. En uppskattad kostnad för renovering av befintligt kök är cirka 25 000 kr/m2. 

Förslaget innebär också att tillagningen som idag sker i ”sjukhusköket” avvecklas och fördelas ut till 
nybyggnation av ovan beskrivna kök. 

5. Miljöpåverkan  
Måltidsproduktion har miljöpåverkan eftersom man arbetar med livsmedel. Genom att köpa in 
ekologiska livsmedel så kan man bidra med mindre miljöpåverkan. Transporter är en annan miljöbov 
som brukar användas som exempel, tittar man på transporter inom livsmedelshantering så är miljö-
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påverkan en mindre del av en större helhet. Strömstad kommun står inför en framtida förändring 
inom måltidsverksamheten och som kommer att sträcka sig 10-30 år framåt.  

Alla nuvarande transporter av varm mat från produktionsenheterna sker idag med bil/lastbil, bilar som 
går på bensin/diesel. Inom minst 5 år sker alla transporter inom kommunen med elbilar och före-
trädesvis grön el. Plast som används idag som emballage kommer att ersättas av material med mindre 
miljöpåverkan. Idag diskas alla rostfria bleck två gånger/dag och det går åt mycket vatten och 
kemikalier. Framtida emballage kommer att bli koldioxid och vatten som avfall.  

Miljöpåverkan är också en del av medarbetarens arbetsmiljö och en förändring av produktions-
metoden kan bidra till mindre belastningsskador och en ökad flexibilitet inom verksamheten. 

 
 



Typ av köksorganisation
Kostnad för renovering, om- och 

tillbyggnad
Kostnader för nya inventarier

Hyra beräknad 10 % på 
investeringskostanden

Antal 
tjänster

Antal kock-
tjänster

Antal köks-
biträden

Lönekostnad (inkl. 
social avgifter)

Antal tilllagade 
portioner

Miljöpåverkan antal 
mil/vecka för 

mattransporter 

Multikök 29 808 095 kr           1 367 000 kr       2 980 810 kr    39,7 8,5 31,2 16 719 992 kr              3500 21 mil

Fler tillagningskök 36 750 000 kr               Ingår i investerings-kostnaden 3 675 000 kr    40,4 12,5 27,9 17 333 310 kr              3402 60 mil

Dagens organisation 40,0 12,0 28,0 3000 83 mil



Nödvändiga åtgärder utifrån 
renoveringsbehov och lagstifning

Nödvändiga behov för fler tillagningskök
Kostnad för 

renovering om- och 
tillbyggnad 

Kostnader för nya 
inventarier

Hyra beräknad 10 % 
på investerings-

kostanden

Antal 
tjänster 

2016

Antal tjänster 
fler tillagnings-

kök

Antal 
kocktjänster

Antal köks-
biträden

 Månatlig löne-
kostnad (inkl. 

social avgifter) 

Antal tillagade 
portioner

Antal mil gällande 
måltidstransport 

Tillagningskök Mottagningskök

Strömstiernaskolan kök Renovering av köket som helhet                  6 250 000 kr                  625 000 kr 4,8 3,9 2,0 1,9                140 536 kr 516
Strömstierna förskola Ingen åtgärd 0,6 0,6 0,6                  21 334 kr 

Odelsbergskolan Nuvarande kökslokal behöver utökas med 115 kvm 
för att kunna fungera som ett tillagningskök

                 3 600 000 kr                  360 000 kr 3,0 3,7 2,0 1,7                133 763 kr 488

Korpens förskola, stora Ingen åtgärd 0,9 0,9 0,9                  29 800 kr 

Korpens förskola, lilla Ingen åtgärd 0,6 0,6 0,6                  21 334 kr 

Skee skola Kräver renovering och utbyggnad av köksytan med 
minst 175 kvm, bättre ventliation, förråd kyl och 
frysmöjligheter. 

                 5 600 000 kr                  560 000 kr 1,6 2,5 2,0 0,5                  93 126 kr 400

Skee förskola Kommer att ersättas med ny förskola 1,0 1,5 1,5                  50 796 kr 

Mellegården skola/förskola Tillbyggnad samt renovering och utökning av 
matsalen. Köket för litet och saknar arbetsytor. 
Behoven finns med i förprojektering tillbyggnad 
skola

                 3 200 000 kr                  320 000 kr 1,5 1,3 1,0 0,3                  48 256 kr 200

Nordby förskola Ingen åtgärd Behov finns av leverans av varor och ny ugn 0,5 0,5 0,5                  16 932 kr 

Valemyr skola/förskola Kräver renovering och utbyggnad av köksytan med 
minst 100 kvm, bättre ventliation, förråd kyl och 
frysmöjligheter. 

                 3 600 000 kr                  360 000 kr 1,6 2,6 1,0 1,6                  92 279 kr 350

Ekens förskola Ingen åtgärd Behov finns av leverans av varor och ny ugn 0,9 0,9 0,9                  29 800 kr 
Tjärnö skola/förskola Ingen åtgärd Behov av kyl, frys och ugn 0,5 0,5 0,5                  16 932 kr 

Koster Skola/förskola Ingen åtgärd 0,5 0,5 0,5 0,0                  19 726 kr 12
Rossö skola/förskola Tillbyggnad av förråd genomförd 

under hösten 2016
0,9 0,9 0,9                  29 800 kr 

Bojarskolan skola/förskola Utökat behov av köksyta 175 kvm och renovering av 
den gamla köksytan. 

                 5 600 000 kr                  560 000 kr 2,0 3,8 1,0 2,8                132 916 kr 500

Mällby förskola Ingen åtgärd

Mällby nya förskola Är under planering 1,0 1,0 1,0                  33 864 kr 

Gymnasiet Ny ugn                  4 800 000 kr                  480 000 kr 1,7 3,8 1,0 2,8                132 916 kr 500
Tången Förskola, stora Ingen åtgärd 1,0 1,0 1,0                  33 864 kr 
Tången Förskola, lilla Ingen åtgärd 0,6 0,6 0,6                  20 318 kr 
Arkens förskola Ingen åtgärd 0,5 0,5 0,5                  16 932 kr 

Beatebergsgården Ingen åtgärd 5,5 3,4 1,0 2,4                119 371 kr 215
Solbo köket Ingen åtgärd                     500 000 kr                    50 000 kr 1,8 1,0 1,0                  33 864 kr 

Jägaren För att kunna tillaga måltider i köket krävs 
renovering och utbyggnad med 115 kvm, ny ugn och 
steamkittel samt en översyn av serveringsutrustning 
i matsalen

                 3 600 000 kr                  360 000 kr 1,2 3,4 1,0 2,4                119 371 kr 221

Sjukhusköket (dialys och 
korttidsboendet)

Avveckling av köket Behov finns av annan lokal att utrusta som 
mottagningskök för portioner till kommunens 
kortitidsavd och dialyspat.

5,8 1,0 1,0                  33 864 kr 

Sammantällning 36 750 000 0              3 675 000 kr 40,0 40,4 12,5 27,9          17 333 310 kr 3402

Skola/förskola/äldreboende



Skola/förskola/äldreboende
Nödvändiga åtgärder utifrån 

renoveringsbehov och lagstifning
Nödvändiga behov för att klara multikök

Kostnad för 
renovering, om- och 

tillbyggnad

Kostnader för nya 
inventarier

Hyra beräknad 
10 % på 

investerings-
kostanden

Antal 
tjänster 

2016

Antal 
tjänster 

Multikök

Antal kock-
tjänster

Antal köks-
biträden

Kocklön Biträdes-lön
Löne-kostnad (inkl. 

social avgifter)

Antal 
tilllagade 
portioner

Miljöpåverkan antal 
km/vecka för 

mattransporter 

Kostnader 
mattransporter

Multikök för all tillagning

Multikök (3500 portioner) 25 283 095 kr         2 528 310 kr 3500

Kockar 3,0 3,0      27 000 kr 114 291 kr 
Köksbiträden 3,0 3,0              24 600 kr 104 132 kr 
Kundansvarig 
Kostekonom/kökschef administration

Mottagningskök

Strömstiernaskolan kök Renovering av köket som helhet 3 000 000 kr            300 000 kr 4,8 3,0 1,0 2,0      27 000 kr              24 600 kr 107 518 kr 10,0
Odelsbergskolan För att få plats med kyl och frys behöver befintligt 

utrymme för omkläddningsrum och wc tas i anspråk. 
Innebär mindre tillbyggnad.  
Behov av 2 kylar och 1 frys (800 L)

  225 000 kr 75 000 kr              22 500 kr 3,0 3,0 1,0 2,0      27 000 kr              24 600 kr 107 518 kr 10,9

Skee skola Renovering av befinligt kök och 
ombyggnad av diskutrymmet. 
Utrustning och ytskikt behöver 
åtgärdas.

Behov av utökade lokaler. Inköp av kyl, frys och ugn   700 000 kr 163 500 kr              70 000 kr 1,6 2,0 2,0              24 600 kr 69 421 kr 22,4

Skee förskola Nyckelpigan och 
gräshoppan/förskola Spindeln och Myran

Kommer att ersättas med ny förskola 1,0 1,0 1,0              24 600 kr 34 711 kr 

Mellegården skola/förskola Tillbyggnad samt renovering och 
utökning av matsalen. Köket för litet 
och saknar arbetsytor. Behoven finns 
med i förprojektering tillbyggnad 
skola

Saknar plats för kyl/frys. Behov av ugn, kyl och frys. 
Eventuellt behov av utökad elkapacitet. Behoven finns 
med i förprojektering tillbyggnad skola

138 500 kr 1,5 1,8 1,8              24 600 kr 60 744 kr 41,8

Valemyr skola/förskola Finns behov att omstrukturera 
lokalerna utifrån lagstifning; dela på 
disk och kök, dela på varuintag och 
kök, 

Omdisponering av lokaler för att skapa utrymmer för kyl 
och frys (eventuellt ett kylrum) Ny ugn och ny kyl och 
frys

  250 000 kr 113 500 kr              25 000 kr 1,6 1,8 1,8              24 600 kr 60 744 kr 10,0

Koster Skola/förskola Ingen åtgärd Fortsätter tillaga lunch 0,5 0,5 0,5 0,0      27 000 kr 19 049 kr 
Rossö skola/förskola Tillbyggnad av förråd genomförd 

under hösten 2016
Behov av kyl, frys och ugn 115 000 kr 0,9 0,9 0,9              24 600 kr 30 545 kr 68,0

Tjärnö skola/förskola Ingen åtgärd Behov av kyl, frys och ugn 103 500 kr 0,5 0,5 0,5              24 600 kr 17 355 kr 
Bojarskolan skola/förskola Lokalbehovet ingår i omställning till 

två-parallellig skola
Kyl och frys samt större kylrum 50 000 kr 2,0 2,0 1,0 1,0      27 000 kr 38 097 kr 

Gymnasiet Ny ugn Frys 88 500 kr 1,7 2,5 2,5              24 600 kr 86 777 kr 
Nordby förskola Ingen åtgärd Behov finns av leverans av varor och ny ugn 63 500 kr 0,5 0,8 0,8              24 600 kr 26 033 kr 
Korpens förskola, stora Underhållsbyte av kyl och disk Frys och kylrum genom omdisponering av lokaler   250 000 kr 25 000 kr              25 000 kr 0,9 0,9 0,9              24 600 kr 30 545 kr 

Korpens förskola, lilla Ingen åtgärd Behov finns av leverans av varor och ugn 63 500 kr 0,6 0,6 0,6              24 600 kr 21 868 kr 
Tången Förskola, stora Ingen åtgärd Kyl och frys 46 000 kr 1,0 1,0 1,0              24 600 kr 34 711 kr 
Tången Förskola, lilla Ingen åtgärd Behov finns av leverans av varor och ny ugn 65 000 kr 0,6 0,8 0,8              24 600 kr 26 033 kr 
Strömstierna förskola Ingen åtgärd Behov finns av leverans av varor och ny ugn 63 500 kr 0,6 0,6 0,6              24 600 kr 21 868 kr 
Mällby Förskola Ingen åtgärd Frys och Kylrum genom omdisponering av lokaler   100 000 kr 23 000 kr              10 000 kr 1,0 1,0 1,0              24 600 kr 34 711 kr 

Arkens förskola Behov av kyl, frys och ugn Går att lösa genom omdisponering av lokaler. Kyl, frys 
och ugn

106 500 kr 0,5 0,6 0,6              24 600 kr 21 868 kr 

Ekens förskola Ingen åtgärd Behov finns av leverans av varor och ny ugn 63 500 kr 0,9 0,9 0,9              24 600 kr 30 545 kr 
Beatebergsgården Underhållsbehov 5,5 3,8 1,0 2,8      27 000 kr              24 600 kr 133 551 kr 
Solbo köket Ingen åtgärd 1,8 1,5 1,5      27 000 kr              24 600 kr 52 066 kr 
Jägaren Underhålls- och renoveringsbehov 1,2 1,2 1,0 0,2      27 000 kr              24 600 kr 45 039 kr 

Sjukhusköket (dialys och korttidsboendet) Avveckling av köket Behov finns av annan lokal att utrusta som 
mottagningskök för portioner till kommunens 
kortitidsavd och dialyspat.

5,8 1,2 1,2              24 600 kr 41 653 kr 

Sammantällning 29 808 095 kr 1 367 000 kr        2 980 810 kr 40,0 39,7 8,5 31,2         16 719 992 kr 3500
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-03-27 KS/ 2018-0055 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KF §  27   Dnr: KS/2009-0089 

Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12-22, rev 
2018-03-13 

att godkänna exploateringsavtal med Startsidan i Strömstad AB, upprättat 2018-03-08 

att godkänna exploateringsavtal med Häggträdet 2 AB, upprättat 2018-03-08 

att godkänna exploateringsavtal med Linden 13 AB, upprättat 2018-03-08 

att enligt 6 kap 16§ i Miljöbalken offentliggöra den särskilda sammanställningen av 
miljöbedömningsprocessen 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-02-22, § 36, att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande så snart beslutsunderlaget är komplett och att 
uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan antagande i 
kommunfullmäktige. 
Planens syfte är att ge förutsättningar för en omvandling av dagens industriområde till 
ett område med möjlighet att utveckla handel, upplevelser, restauranger, hotell och 
konferens, kontor och bostäder mm. En del av syftet är också att ge förutsättningar för 
att den befintliga industrin inom fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar 
inom området. Förslaget medger 60.000 m² BTA, varav bland annat cirka 250 lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-14
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-07 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 
Planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta, upprättade 2017-12-22, 
rev 2018-03-13 
Granskningsutlåtande, 2018-03-13 
Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17 
Samrådsredogörelse, 2016-09-16 
Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24 
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-22 
Särskild sammanställning, 2018-03-07 
Beslut Miljö- och byggnämnden 2018-02-22, § 36 
Exploateringsavtal med Startsidan i Strömstad AB, upprättat 2018-03-08 
Exploateringsavtal med Häggträdet 2 AB, upprättat 2018-03-08  
Exploateringsavtal med Linden 13 AB, upprättat 2018-03-08 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 24  
KSAU § 51                                             Dnr: KS/2009-0089  

Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde  

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12- 

22, rev 2018-03-13 

att godkänna exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 

att godkänna exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 

att godkänna exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 

att enligt 6 kap 16§ i Miljöbalken offentliggöra den särskilda sammanställningen av 
miljöbedömningsprocessen 

att detaljplanen inte kommer att antas innan samtliga avtal är undertecknad av 
exploatörerna  

Sammanfattning av ärendet  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-02-22, § 36, att överlämna planförslaget 
till kommunfullmäktige för antagande så snart beslutsunderlaget är komplett och att 
uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige.  

Planens syfte är att ge förutsättningar för en omvandling av dagens industriområde 
till ett område med möjlighet att utveckla handel, upplevelser, restauranger, hotell 
och konferens, kontor och bostäder mm.  

En del av syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga industrin inom 
fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar inom området. Förslaget 
medger 60.000 m² BTA, varav bland annat cirka 250 lägenheter.  

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-07 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 
Planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta, upprättade 2017-12-22, rev 
2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
Granskningsutlåtande, 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17 
Samrådsredogörelse, 2016-09-16 
Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24 
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-22 
Beslut Miljö- och byggnämnden 2018-02-22, § 36 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 
Exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 
Exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 
Särskild sammanställning, 2018-03-13  

Protokollsanteckning 
Anna Wallblom miljöplanerare, Pär Höjman planeringsarkitekt föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12- 
22, rev 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
att godkänna exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 
att godkänna exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 
att godkänna exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 
att redaktionella ändringar i detaljplanen och exploaterings avtalen pågår fram till 
beslut i kommunstyrelse.  
att detaljplanen inte kommer att antas innan samtliga avtal är undertecknad  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår följande tillägg att enligt 6 kap 16§ i Miljöbalken offentliggöra 
den särskilda sammanställningen av miljöbedömningsprocessen  samt att i sista att- 
satsen lägga till av exploatörerna 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
ordförandes tilläggsyrkande antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-07 KS/2018-0046 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 51                                             Dnr: KS/2009-0089  

Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12- 

22, rev 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 

att godkänna exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 

att godkänna exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 

att godkänna exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 

att redaktionella ändringar i detaljplanen och exploaterings avtalen pågår fram till 
beslut i kommunstyrelse.  

att detaljplanen inte kommer att antas innan samtliga avtal är undertecknade. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-02-22, § 36, att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande så snart beslutsunderlaget är komplett och att 
uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige. 

Planens syfte är att ge förutsättningar för en omvandling av dagens 
industriområde till ett område med möjlighet att utveckla handel, 
upplevelser, restauranger, hotell och konferens, kontor och bostäder mm. 

En del av syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga 
industrin inom fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar inom 
området. Förslaget medger 60.000 m² BTA, varav bland annat cirka 250 
lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 
Planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta, upprättade 2017-12-22, rev 
2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
Granskningsutlåtande, 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17 
Samrådsredogörelse, 2016-09-16 
Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24 
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-22 
Särskild sammanställning, 2018-03-00 (inte klar förrän till KS) 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-07 KS/2018-0046 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslut Miljö- och byggnämnden 2018-02-22, § 36 
Exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 
Exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 
Exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12- 
22, rev 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
att godkänna exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 
att godkänna exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 
att godkänna exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår följande tillägg  
att redaktionella ändringar i detaljplanen och exploaterings avtalen pågår fram till 
beslut i kommunstyrelse.  

att detaljplanen inte kommer att antas innan samtliga avtal är undertecknade. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med förslag 
till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-03-13 Dnr: KS/2009-0089
KS - Administrativ avdelning MBN/2009-0276
Björn Richardsson, 0526-196 80

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12-22, rev 
2018-03-13

2. Godkänna exploateringsavtal med Startsidan i Strömstad AB, upprättat 2018-03-08
3. Godkänna exploateringsavtal med Häggträdet 2 AB, upprättat 2018-03-08
4. Godkänna exploateringsavtal med Linden 13 AB, upprättat 2018-03-08

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-02-22, § 36, att överlämna planförslaget 
till kommunfullmäktige för antagande så snart beslutsunderlaget är komplett och 
att uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige.
Planens syfte är att ge förutsättningar för en omvandling av dagens industriområde 
till ett område med möjlighet att utveckla handel, upplevelser, restauranger, hotell 
och konferens, kontor och bostäder mm. En del av syftet är också att ge 
förutsättningar för att den befintliga industrin inom fastigheterna Linden 4 och 10 
ska kunna finnas kvar inom området. Förslaget medger 60.000 m² BTA, varav bland 
annat cirka 250 lägenheter.

Beslutsunderlag
 Planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta, upprättade 2017-12-22, rev 2018-03-13
 Granskningsutlåtande, 2018-03-13
 Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17
 Samrådsredogörelse, 2016-09-16
 Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24
 Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-22
 Särskild sammanställning, 2018-03-07
 Beslut Miljö- och byggnämnden 2018-02-22, § 36
 Exploateringsavtal med Startsidan i Strömstad AB, upprättat 2018-03-08
 Exploateringsavtal med Häggträdet 2 AB, upprättat 2018-03-08 
 Exploateringsavtal med Linden 13 AB, upprättat 2018-03-08

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-03-13 Dnr: KS/2009-0089
KS - Administrativ avdelning

Björn Richardsson
översiktsplanerare
0526-196 80
bjorn.richardsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet, MBN, TN, Exploatörerna



 

Detaljplan för 

Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet 
Strömstads kommun, Västra Götalands län 

Dnr MBN/2009-0276 

PBL 2010:900, SFS 2014:900 

PLANBESKRIVNING  Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-13
  



 

 

Granskningshandlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustrationskarta 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Fastighetsförteckning, 2017-10-30 

 Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24 

 Samrådsredogörelse, 2016-09-16 

 Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17 

 Granskningsutlåtande, 2018-03-07 

 Miljökonsekvensbeskrivning, Miljö- och byggförvaltningen 
Strömstads kommun, 2017-12-22 

 

Övriga handlingar: 

 Bergteknisk besiktning och radonundersökning, Bergab,  
2011-05-05 

 PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28 

 Bullerutredning, ÅF, 2014-10-13, rev 2016-10-12 inkl. bilaga 2018-
03-08 

 Detaljerad riskbedömning för detaljplan, WSP, 2013-07-05, rev 
2015-05-12 

 PM - Geoteknisk utredning inkl. bilagor, Skanska, 2014-08-20 

 MUR - Geoteknisk undersökning, Skanska, 2014-08-20 

 PM - Geotekniskt utlåtande avseende stabilitetsförhållandena för ny 
cirkulationsplats inkl. bilagor, Skanska, 2015-04-13 

 MUR - Geoteknisk undersökning inför nybyggnad av 
cirkulationsplats, Skanska, 2015-04-13 

 VA- och Dagvattenutredning, ÅF, 2015-03-23, rev. 2017-10-19 

 Luftkvalitet inom Myrens industriområde, WSP, 2014-09-28 

 Översiktlig inventering av natur- och friluftsvärden på Myren, 
Strömstads kommun, 2014-09-09 

 Bedömd föroreningssituation inom myren, WSP, 2017-06-14, rev. 
2017-07-03 

 Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan Myrenområdet, ÅF, 2017-12-20 

 Gestaltningsprogram för Myrenområdet, 2017-12-22 

 Riskutredning för planerad verksamhet - Etanol, ÅF, 2018-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planhandlingar samt övriga handlingar kan hittas på: 
www.stromstad.se/detaljplanering 

Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 
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Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-13 Strömstads kommun, Västra Götalands län

 

INLEDNING 

Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden i Strömstad gav i februari 2009 ett positivt planbe-
sked för planläggning av fastigheterna Rönnen 8, Linden 8 och Linden 11 
inom Myrenområdet. Ansökan rörande Rönnen 8 avsåg möjligheten att 
skapa ett upplevelsecenter. Idéerna om ett upplevelsecenter inom fastig-
heten har diskuterats i kommunen under flera år. I planbeskedet betonades 
att samtliga av de äldre planerna inom Myrenområdet bör ses över för att få 
en helhetssyn på området, att trafikangöringen till området behöver ses över 
och att det inte får tillkomma ytterligare trafik genom närliggande bostads-
områden.  

Ett planprogram som omfattade hela Myrenområdet upprättades  
2011-02-17.  

Inom det aktuella planområdet finns 12 fastigheter. Målet med planarbetet 
är att möjliggöra en utveckling av Myrenområdet till en levande stadsdel 
som hjälper till att utveckla och bredda besöksnäringen i Strömstads kom-
mun. Stadsdelen ska inrymma ett upplevelsecenter med hotell, badland samt 
handel, bostäder och kvalitativa allmänna ytor. Målet är att Strömstads at-
traktivitet som besöksmål ska öka genom etableringen av ett upplevelsecent-
rum och att turistsäsongen ska kunna förlängas med ett brett och nytt utbud 
av aktiviteter. En detaljplan behöver därför upprättas för området. 

Ett samråd genomfördes under 3:e kvartalet 2015. Efter det första samrådet 
omarbetades planförslaget kraftigt och kommunen bedömde att ytterligare 
ett samråd skulle genomföras. Fokus under arbetet mellan det första samrå-
det och andra samrådet låg främst på risker, bullerfrågor samt trafiklös-
ningar. Planförslaget korrigerades även för att kunna inrymma byggrätt för 
fler bostäder på bekostnad av det planerade upplevelsecentret. Utöver detta 
reducerades byggrätten totalt sätt inom området och de föreslagna bygg-
nadshöjderna inom området sänktes kraftigt. 

I granskningen modifierades planförslaget relativt sparsamt från det planför-
slag som presenterades i det andra samrådet. En viss förändring av byggrät-
ten, främst inom fastigheten Häggen 2, genomfördes dock. I övrigt så kvar-
stod i stort den storlek och de föreslagna byggnadshöjder som presenterades 
under det andra samrådet. I granskningsförslaget studerades frågor gällande 
förorenad mark, dagvattenhantering, miljökvalitetsnormer och grundvatten-
förhållanden vidare. Gatukostnadsutredningen reviderades också i samband 
med granskningen.  

Endast mindre korrigeringar av planförslaget har skett inför antagande. Be-
tydande ändringar redovisas i punktform under rubriken ”revideringar” i  
slutet på planbeskrivningen. 
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Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskrivning

Strömstads kommun, Västra Götalands län                       Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-13 

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en omvandling av da-
gens industriområde till ett område med möjlighet att utveckla handel, upp-
levelser, restauranger, hotell och konferens, kontor och bostäder med mera.  
En del i syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga industrin 
inom fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar inom området.   

Inom området (Rönnen 2, Rönnen 8) planeras ett större upplevelsecenter 
(WATER) som är tänkt att innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, restau-
ranger, handel, badanläggning, hotell och konferens med mera. I den östra 
delen planeras huvudsakligen för bostäder i form av flerbostadshus. 

Totalt planeras för byggrätter ovan mark på cirka 90 000 m² bruttoarea.  

Med tanke på den ökade trafiken till Myrenområdet möjliggör detaljplanen 
att en cirkulationsplats kan anläggas i korsningen av Uddevallavägen och 
Trädgårdsgatan. 

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger i södra delen av Strömstads tätort och omfattar cirka 
110 000 m² (11 ha).  
 

Planområdet är markerat med en rödstreckad linje. Avgränsningen är inte exakt.  

Området avgränsas i söder och väster av Uddevallavägen och järnvägen 
(Bohusbanan) och i norr av villabebyggelsen utefter Vatulandsgatan och 
Myrängsvägen samt naturmark.  

Småbåtshamn 

Begravningsplats 



 

 

4 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-13 Strömstads kommun, Västra Götalands län

 

Området avgränsas i öster av naturmark i anslutning till en befintlig kyrko-
gård samt av befintlig villabebyggelse. En mindre del av planområdet omfat-
tar den nordöstra delen av den befintliga småbåtshamnen söder om Udde-
vallavägen. 

        Myrens industriområde sett från öster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Planområdets läge i Strömstad samt dess storlek i relation till innerstaden. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och 3 och Linden 4, 8, 10, 11, 12 
och 13 är i privat ägo. Fastigheten Strömstad 4:16 ägs av Strömstads kom-
mun och fastigheten Strömstad 4:17 ägs av Jernhusen fastigheter (statligt fö-
retag). En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfäl-
ligheter inom och intill planområdet framgår av tillhörande fastighetsför-
teckning. 

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. Totalt finns 12 fastigheter inom plan- 
området:  
 
1: Strömstad 4:16 (2 delområden), ägare: Strömstads kommun.  
2: Strömstad 4:17, ägare: Trafikverket/Jernhusen Fastigheter AB 
3: Rönnen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
4: Rönnen 8, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
5: Häggen 2, ägare: Häggträdet 2 AB c/o Baker Tilly  
6: Häggen 3, ägare: Strömstad Häggen 3 AB.  
7: Linden 8, ägare: Kosterfjord Invest AB.  
8: Linden 4, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB.  
9: Linden 10, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB.  
10: Linden 11, ägare: Bazar Invest i Strömstad AB.  
11: Linden 12, ägare: Lennart & Robert Fastigheter AB.  
12: Linden 13, ägare: Strömstad Linden 13 AB  
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Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-
plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbe-
skrivningen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-26 § 41 att lämna positivt plan-
besked för tre ansökningar om planläggning inom Myrenområdet. Dessa 
planbesked innebar att planarbetet skulle omfatta hela Myrens industriom-
råde, inte endast de fastigheter som hade ansökt om planbesked och att ett 
planprogram skulle tas fram för industriområdet. Programmet upprättades 
och sändes på samråd under det första kvartalet 2011. 2013-11-14 § 301 
godkände Strömstads kommun redogörelsen för programsamrådet och tog 
beslut om att upprätta samrådshandlingar för detaljplanen. 

2013-11-26 tog Strömstads kommun beslut om att ett genomförande av 
planförslaget innebär risk för betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning skulle tas fram i samband med planarbetet. 

Detaljplanen ska samrådas och granskas tillsammans med länsstyrelsen, stat-
liga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som 
är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samråd och granskning ge-
nomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge 
möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. 

Ett samråd genomfördes under det 3:e kvartalet 2015. Efter relativt stora 
förändringar av planförslaget sändes förslaget ut för ett andra samråd under 
det 4:e kvartalet 2016. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en granskning 
av planförslaget.  

Utökat planförfarande 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015 (SFS 2014:900). Detaljplanearbetet bedrevs tidi-
gare med ett normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10 men Miljö- och 
byggnämnden tog 2016-09-01 § 171 beslut om att byta lagstiftning till den 
nu gällande versionen av PBL 2010:900. 

Planarbetet bedrivs med ett så kallat utökat planförfarande, vilket bland an-
nat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och sedan 
ställs ut på granskning innan planen kan tas upp för antagande.  

Det utökade förfarandet används med tanke på att planförslaget har be-
dömts innebära betydande miljöpåverkan.  
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Läs mer angående planprocessen under rubriken ”Fortsatt arbete”. 

Parallellt med planprocessen ska även en gatukostnadsutredning tas fram, 
läs mer under rubriken ”Gatukostnadsutredning” i genomförandedelen. 

I det aktuella skedet har ett granskningsutlåtande arbetats fram och planen kan antas.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 

Översiktsplan 2013 

För Strömstads kommun gäller den kommuntäckande planen ÖP Ström-
stad, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24 § 90. 

I översiktsplanen beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen behandlar hela Strömstads kommun. För vissa delområden 
inom kommunen som är lokaliserade väster om E6 finns fördjupade över-
siktsplaner antagna eller arbeten med fördjupade översiktsplaner pågår. Läs 
mer under rubriken ”Fördjupad översiktsplan”. 

Generellt påpekas i översiktsplanen att huvuddelen av utbyggnaden av bo-
städer ska ske i staden Strömstad. Strömstad planeras växa både genom om-
vandling och komplettering inom befintlig struktur och genom utbyggnad 
av nya områden i anslutning till tätorten.  

Om kommunens mål om en utveckling av besöksnäringen ska uppfyllas be-
hövs bland annat fler och bättre boendeanläggningar för besökarnas behov.  

Nya bostäder ska lokaliseras så att underlaget för kollektivtrafik och annan 
service stärks. Strömstad ska också växa genom omvandling av äldre centralt 
belägna industriområden och genom komplettering och förtätning av sta-
den. Exempel på omvandlingsområden är Canningområdet och Myrenom-
rådet. 

Myrenområdet ligger inom området ”RC” som i regel- och rekommendat-
ionskartan i översiktsplanen är definierad som ett område ”för utveckling av 
centralorten Strömstad”. All ny bebyggelse och förändring i den befintliga 
bebyggelsen inom detta område ska prövas i detaljplan. 

Vidare anges att mark- och vattenanvändningen i kustområdet väster om E6 
studeras i fördjupningar av Strömstads översiktsplan. 
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Utdrag ut regel- och rekommendationskartan i ÖP Strömstad 2013. Planområdet, som 
ligger inom rekommendationen” RC – utveckling av centralorten Strömstad”, är schema-
tiskt markerat med svartstreckad linje.  

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

Kommunens avsikt är att hela det område som ligger väster om väg E6 ska 
komma att omfattas av fördjupningar av översiktsplanen. 

Myrenområdet ligger inom det område som omfattas av den fördjupade 
översiktsplan som tas fram för området Strömstad-Skee. Ett förslag till ny 
fördjupad översiktsplan har varit ute på samråd. Ett nytt samråd beräknas 
ske under våren 2018. 

Det finns alltså i dagsläget ingen antagen fördjupad översiktsplan som kan 
ligga till grund för detaljplanearbetet. Istället ska de utgångspunkter som re-
dovisas i den kommunala översiktsplanen ligga till grund för planarbetet.  

Detaljplaner 
Det som idag kallas Myrens industriområde berör ett flertal detaljplaner med 
varierande ålder. Huvudändamålet för de detaljplaner som berörs är främst 
industriverksamhet och genomförandetiden har för samtliga  
planer gått ut.  

På följande sida redovisas avgränsningen av de gällande planerna som åter-
finns inom planområdet.  
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Illustration över gällande detaljplaner inom planområdet. 
 

1. Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Tjädern och Haren i STRÖM-
STAD, laga kraft 1956 (14-STR-18). 

2. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, kv. 
Rönnen m m, laga kraft 1959 (14-STR-23). 

3. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD, kv. Hackspetten m m, laga kraft 1961 (14-STR-30) 

4. Förslag till utvidgning och ändring av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD, kv. Linden m m, laga kraft 1962 (14-STR-35) 

5. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, Skär-
bygdsvägen och Torskholmen, laga kraft 1966 (14-STR-49) 

6. Detaljplan för kv. Linden 13 m fl, laga kraft 1992 (1486-P92/11) 

7. Förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen för del av STRÖM-
STAD, laga kraft 1937 (14-STR-90) 

8. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD (Myren-området), laga kraft 1963 (14-STR-36) 

9. Förslag till ändring i stadsplanen för del av STRÖMSTAD, laga 
kraft 1945(14-STR-211)  

10. Förslag till ändring i och tillägg till Stadsplanen för del av Ström-
stad, laga kraft 1942 (14-STR-93). 
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Planprogram 
Ett planprogram för Myrens industriområde upprättades 2011-02-17 och 
den tillhörande redogörelsen för programsamråd godkändes 2013-11-14 § 
301. 

Planförslaget som presenterades i programmet innehöll möjligheter för eta-
blering av bostäder inom stora delar av området. Ett upplevelsecentrum 
som innehöll två högre byggnadsdelar om vardera 8 respektive 12 våningar 
planerades i den nordvästra delen av programområdet.  För fastigheterna i 
den östra delen planerades främst att den nuvarande användningen för di-
verse verksamheter skulle bekräftas samt att möjligheten till kontor skulle 
tillkomma. Inom fastigheten Linden 8 fanns planer på bostäder och kontor 
och inom Linden 11 fanns planer på en diversifierad användning som inne-
höll lager, kontor, förenings- och aktivitetslokaler för upplevelser och nöje, 
hotell, handel inom en begränsad yta samt boende. 

Planprogrammets utgångspunkter och mål samt samrådsredogörelsen ligger 
delvis till grund för det aktuella planförslaget. Detta gäller främst inrikt-
ningen mot att skapa ett upplevelsecentrum i den nordvästra delen av My-
renområdet samt att till stor del utgå från och utveckla den befintliga gatu-
strukturen, bland annat med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsgatan 
som löper genom området. 

Förutsättningarna har dock ändrats sedan programsamrådet genomfördes. 
Bland annat då verksamheten på fastigheten Linden 13 har avvecklats vilket 
möjliggör bostadsanvändning i den östra delen av planområdet. Bensinlag-
ret, lokaliserat söder om planområdet, har också avvecklats sedan program-
förslaget presenterades, vilket minskar riskerna.  

En annan förändring sedan programmet är att genomfartstrafik i området i 
allmänhet och störande trafik för de närbelägna villorna i synnerhet ska und-
vikas, viket innebär en avstängning av Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan.  

En omdisponering inom Myrenområdet, främst gällande placeringen av bo-
stadsanvändningen, är den största förändringen sedan planprogrammet togs 
fram. Områden för bostäder har utökats och ytan för upplevelsecentret re-
ducerats. Byggrätten och de tillåtna byggnadshöjderna inom planområdet 
har reducerats avsevärt. 

I det aktuella förslaget placeras bostäder inom Häggen 2, Häggen 3, Linden 
12, Linden 13 samt den östra delen av Linden 11. Möjligheten till att eta-
blera bostäder inom Linden 8 och den västra delen av Linden 11 försvåras 
av att vissa säkerhetsavstånd till industriverksamheten inom Linden 4 och 10 
måste säkerställas. 
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Behovsbedömning  

Allmänt 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av detalj-
planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett 
genomförande kan antas innebära en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § 
MB) ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) upprättas. 

Bedömningen om en plan kan innebära en betydande miljöpåverkan eller 
inte görs i en så kallad behovsbedömning. Behovsbedömningen ska göras i 
ett tidigt skede och samråd ska ske med länsstyrelsen om denna.  

Under arbetet med att ta fram planprogrammet tog miljö- och byggförvalt-
ningen fram en behovsbedömning, daterad 2011-02-17. En kort samman-
fattning av behovsbedömningen redovisas nedan. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 

Syftet med programmet var att pröva förutsättningarna att omvandla My-
rens industriområde till ett område för upplevelser med bl.a. bad, hotell, 
konferensanläggning, butiker, restauranger och bio samt kontor och bostä-
der.  

Samtidigt som två befintliga miljöprövade verksamheter (vid programmets 
upprättande återfanns Bohus Biotech och Flexibles inom planområdet) ska 
få möjlighet att finnas kvar i området och utvecklas. Detaljplanen berör ett 
flertal miljöaspekter som sammantaget kan innebära risk för betydande mil-
jöpåverkan bl.a. trafik- och verksamhetsbuller, transport av farligt gods, luft-
emissioner, olycksrisker, trafiksäkerhet och förorenad mark.  

Detaljplanen uppfyller bedömningskriterierna i bilaga 4 i MKB-förord-
ningen och en MKB för detaljplanen ska tas fram under samrådsskedet. 

Enligt 6 kap 12 § punkt 3 ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en 
beskrivning av de miljöförhållanden i de områden som kan antas att komma 
att påverkas betydligt. Då detaljplanen i detta fall både påverkar och påver-
kas av ett större område har en MKB-avgränsning gjorts som innebär att 
MKB-området delas in i ett primärområde (planområdet) och ett sekundär-
område (påverkansområde), se karta på följande sida. 
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Illustration som visar en schematisk bild över primärområdet (röd linje) och sekundär-
området (grönstreckad linje). Det rödmarkerade området har korrigerats något sedan be-
slut om betydande miljöpåverkan togs och överensstämmer inte längre med det aktuella 
planområdet.  

MKB-dokumentet för detaljplanen behandlar planens påverkan på följande 
aspekter: 

 Trafiksäkerhet, olycksrisker 
 Buller och vibrationer 
 Luftkvalitet 
 Transport av farligt gods och olycksrisker 
 Risk för skred och bergras 
 Risk för översvämningar 
 Förorenad mark 
 Stads-/landskapsbild 
 Tillgänglighet 
 Natur, kultur och friluftsliv 
 Miljökvalitetsnormer 
 Berörda miljömål 
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Ställningstagande 

Kommunen bedömde att projektet kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Länsstyrelsen delade 
kommunens uppfattning. 

En behovsbedömning med en avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningen har tagits fram. Denna reviderades 2013-11-26. Ett 
delegationsbeslut togs 2013-11-26 om att planen innebär risk för betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning med en miljökonsekvens-
beskrivning ska upprättas. 

En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram parallellt med att 
samråd- och granskningsförslag har arbetats fram. MKB:n har reviderats 
sedan de två samråden har genomförts. MKB:n finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska samrådas under planprocessens gång och 
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redovisas i ett sär-
skilt utlåtande.  

En sammanfattning av slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen 
redovisas under rubriken ”Miljökonsekvenser”i detta dokument. 

Naturvårdsplan 
Strömstad har en naturvårdsplan från 2006. Planen uppdaterades  
2008-12-17. 

Ett område med tätortsnära natur återfinns direkt öster om och delvis inom 
planområdet. Kyrkogården och bergshöjden med tillhörande lövskog utpe-
kas som ett område som är skyddsvärt. I området finns bland annat ett äldre 
alträd som av Skogsstyrelsen anses ha ett högt naturvärde.  

Övriga kommunala beslut 
Vision 2030  
Våren 2016 antog kommunfullmäktige en vision som siktar mot år 2030. 
Målet är att skapa en internationell småstad med livskvalitet, natur, kultur 
och friluftliv i världsklass. 

Enligt visionen så ska Strömstad år 2030 ha befäst sin position som 
Bohusläns mest internationella småstad. Här bor nu 16 000 invånare, 
inflyttning har skett till både tätorten och till alla kommundelar. 

Kommunen värderar naturtillgångarna högt med siktet inställt på god hälsa 
och attraktivt boende och levererar mer förnybar energi till elnätet än vad 
kommunen förbrukar.  

Det ska även finnas en attraktiv boendemiljö och bra kommunikationer, 
fysiska och elektroniska, som lockar kunskapsföretag till kommunen.  
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Kommunen planerar och utvecklar stadskärnan med hänsyn till 
kulturmiljövärden och stadens historia. En levande landsbygd med 
livskraftiga lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens 
attraktionskraft. Ungdomarna flyttar i högre grad tillbaks för att ge sina barn 
goda uppväxtvillkor.  

Vatten i öst och väst sätter sin prägel på stadsbilden. Strömstad är den grön-
blå staden där Kosterhavet och frisk natur ger goda förutsättningar till ett 
hälsosamt liv.  

Näringslivsstrategi 

Kommunfällmäktige antog 2011-03-17 § 14 en näringslivsstrategi för 
Strömstads kommun.  

Motorn i Strömstads näringsliv är besöksnäringen vilket inkluderar 
upplevelsebaserad handel. I strategin påpekas att besöksnäringen och den 
upplevelsebaserade handeln är ett av de fokusområden som är viktiga för 
näringslivet.  

Dagens konsumenter  kombinerar upplevelser av såväl shopping, natur som 
kultur och aktiviteter. Ett breddat utbud är nödvändigt. Besöksnäringen är 
en framtida tillväxtmarknad, vilket uppmärksammas av många aktörer som 
satsar på att bli bättre inom besöksnäring. Konkurrensen kommer att bli 
tuffare inom kort. 

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål.  

Planförslagets påverkan på de miljömål som anses beröras kommenteras i 
den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen i kapitlet ”berörda miljö- 
kvalitetsmål”. 
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BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 

Förutsättningar 

I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  

Väg 164 som delvis ingår i planområdet omfattas av riksintresse enligt 3 kap 
8 § MB. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv återfinns söder 
om Uddevallavägen, men ligger utanför planområdet.  

Strömstads hamn som återfinns väster om Uddevallavägen och ligger utan-
för planområdet är av riksintresse för kommunikation.  

Utdrag ur karta som redovisar riksintressen (ej 4 kap MB), ÖP Strömstad 2013.  
Riksintresse för kommunikation redovisas med heldragen röd linje. Riksintresse för na-
turvård redovisas med grön skraffering. Områden av riksintresse för friluftsliv redovisas 
med ljusblå skraffering och Strömstads hamn med mörkblå skraffering. Planområdets av-
gränsning redovisas schematiskt i kartan med svartstreckad linje. 

Planförslaget 

Trafiken på väg 164 kommer att öka vid ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget möjliggör dock ett anläggande av en cirkulationsplats för att 
förbättra in- och utfartsmöjligheterna till de planerade verksamheterna inom 
planområdet. Detta bedöms förbättra standarden på väg 164. Riksintresset 
för kommunikation bedöms inte påverkas påtagligt negativt av ett genomfö-
rande av planförslaget.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 

Förutsättningar 

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 
hänsyn till sina natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. 
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Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-
vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Planområdet ligger, liksom hela Strömstads tätort, inom den kustzon utmed 
norra Bohuskusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt miljöbalken 4 kap 2 och 3 §§.  

 
Utdrag ur karta som redovisar de särskilda hushållningsbestämmelserna av riksintresse, 
4 kap MB, ÖP Strömstad 2013. Planområdets lokalisering i anslutning till Strömstads 
tätort är markerat på kartan. 

Enligt bestämmelserna i 2 § ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av om 
exploatering eller andra ingrepp ska tillåtas.  

Enligt bestämmelserna i 3 § får inte anläggningar av visst slag, som tung 
industri, anläggas. Samtidigt ska bestämmelserna inte vara ett hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Planförslaget 

Planområdet är en del av Strömstad tätort och är redan till stor del 
exploaterat. Även om landskapsbilden på grund av föreslagen bebyggelse 
kommer att påverkas bedöms inte planförslaget stå i strid mot miljöbalkens 
4:e kapitel.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i 
yt- och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Luftkvalitet 

För att begränsa negativ inverkan av luftföroreningar på människans hälsa 
och miljö har Sveriges regering fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) som 
baseras på aktuell forskning inom området. Det finns gränser för ett flertal 
olika luftföroreningar varav kvävedioxid, partiklar och flyktiga organiska äm-
nen är utvalda då dessa ämnen oftast ger problem i trafikerade områden, 
samt att kolväten är det ämne som i regel släpps ut av den lokala industrin. 
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Vattenförekomster  

Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för alla yt- och 
grundvattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt (14 FS 2009:533 
Länsstyrelsens författningssamling). Miljökvalitetsnormerna anger de kvali-
tetskrav som gäller för varje vattenförekomst och vid vilken tidpunkt de 
senast ska vara uppfyllda. Inför beslutet har Vattenmyndigheten kartlagt och 
beskrivit tillståndet för alla vattenförekomster genom en statusklassificering. 
För ytvatten anges exempelvis status utifrån de ekologiska och kemiska för-
hållandena. 

Fisk- och musselvatten   

Strömstadsfjorden är ett utpekat musselvatten och ska skyddas enligt för-
ordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Avsikten är 
att inom området göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så 
sätt bidra till en hög kvalitet på skaldjursprodukter som äts direkt av männi-
skor.  

Omgivningsbuller  

Området omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. 

Sammanfattning av bedömd påverkan på miljökvalitetsnormer 

En bedömning av planförslagets påverkan på de aktuella miljökvalitetsnor-
merna redovisas i den till planförslaget tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ningen.  

Områdesskydd, 7 kap, MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse 
olika miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i  
7 kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden 
och Natura 2000-områden. 

Strandskydd, 7 kap 13 § MB 

I dagsläget ligger inte planområdet inom strandskydd. Planområdet omfattas 
inte av generellt strandskydd då strandskyddet aldrig har inträtt för de delar 
som är detaljplanerade. När en ny detaljplan upprättas inträder dock strand-
skyddet automatiskt, se schematisk illustration inom vilket område strand-
skyddet inträder på nästa sida.   

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång 
till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Inom det aktuella strandskyddsområdet finns ingen utpe-
kad värdefull naturmark eller några utpekade värdefulla djur- eller växtarter. 

Det är en förutsättning för att kunna genomföra planförslaget är att strand-
skyddet upphävs inom de delar av planområdet där strandskydd inträder. 
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Illustration av området där strandskydd inträder och ska upphävas (skraffering). 

I en detaljplan kan kommunen bestämma att strandskyddet enligt 7 kap. MB 
ska upphävas, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses med planen, väger tyngre än strandskyddsin-
tresset. I den aktuella planen föreslås strandskyddet upphävas inom de delar 
som berörs av ett inträtt strandskydd.  

För att upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl som redovisas i 7 kap 
MB. De särskilda skäl som kan åberopas för ett upphävande av strandskyd-
det i det aktuella fallet är att: 

 Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, (§ 18 c, 1. 7 kap MB). 

 Området genom en väg (Uddevallavägen), järnväg (Bohusbanan), 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
(§ 18 c, 2. 7 kap MB). 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och natur 

Mark, terräng, natur och vegetation 

Planområdet är till huvuddelen ett exploaterat industriområde. Ytorna är be-
byggda med industribyggnader, används som uppställningsplatser eller utgör 
ytor för vägar, järnväg, angöring och omlastning. Stora delar av markområ-
dena är asfalterade eller grusade. I planområdets nordöstra del finns en plan 
gräsyta. I den östra delen finns en dunge med tätt växande björkar. Direkt 
nordväst och sydost om planområdet finns obebyggda höjdpartier, med gles 
vegetation och bergssidor som lutar brant in mot industriområdet. 

Marken inom Myrenområdet är relativt plan med en svag lutning från öster 
mot väster. Terrängen har utjämnats i samband med att industriområdet har 
byggts ut och sprängningsarbeten och utfyllnader har utförts.  
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I områdets sydvästra del sluttar marken mot en viadukt vid områdets tillfart. 
På ett par platser, exempelvis mellan Rönnen 2 och Rönnen 8 och mellan 
Linden 4 och Linden 11, finns större höjdskillnader eller bergknallar mellan 
fastigheterna.  

Strömstads kommun har genomfört en översiktlig inventering, ”Översiktlig 
inventering av natur- och friluftvärden på Myren, 2014-09-09”, av grön- och  
naturområdena inom och i anslutning till planområdet. Inventeringen finns 
att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering.  

I sydost (utanför planområdet) finns en större yta som i kommunens natur-
vårdsplan pekas ut som skyddsvärt närområde i Strömstads tätort.  

Ytan består dels av en björkdunge och dels av en bergsrygg med huvudsakli-
gen öppen hällmark och hällmarkstallskog. Delar av denna yta är i nuva-
rande detaljplan planlagd för lagerverksamhet men området har inte exploa-
terats.  

I den centrala delen uppe på bergsryggen finns en sänka med lövträd, fram-
för allt asp. Här har Skogsstyrelsen pekat ut ett naturvärde i form av en grov 
klibbal.  Nordväst om planområdet består marken huvudsakligen av öppen 
hällmark och hällmarkstallskog på en höjd samt en något lummigare del 
med blandskog och en medelgrov ask i den östra kanten. Grönytan i den 
norra delen av planområdet utgörs av en gräsyta med enstaka träd, framför 
allt björk, en lekplats samt en klippt gräsmatta med fotbollsplan. Inga ovan-
liga arter observerades vid inventeringstillfället. Vid en kontroll i Artportalen 
finns inga inrapporterade artfynd i det berörda området under 2000-talet. 
Sammantaget bedöms inventeringsområdet inte ha några höga naturvärden 
med undantag från den medelgrova asken och den grova klibbalen. 

Geoteknik 

Skanska anläggning och geoteknik har genomfört en geoteknisk utredning 
för planområdet, ”PM - Geoteknisk utredning för ny detaljplan, 2014-08-20”.  

Syftet med undersökningen har varit att klarlägga de geotekniska förhållan-
dena för pågående detaljplanarbete och att kunna ge översiktliga rekommen-
dationer avseende grundläggningsmetoder för planerade byggnader och an-
läggningar. 

En kompletterande geoteknisk utredning, ”PM - Geotekniskt utlåtande avseende 
stabilitetsförhållandena för ny cirkulationsplats, Skanska, 2015-04-13”, har också ta-
gits fram inom ramen för planarbetet.  

För en mer utförlig beskrivning av den geotekniska situationen hänvisas till 
de framtagna utredningarna som finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering.  

Allmänt 
Det aktuella området är beläget i den sydvästra delen av Strömstads tätort. 
Området omfattar en yta av cirka 80 000 m² och sträcker sig cirka 200 meter 
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i nord-sydlig riktning respektive cirka 400 meter i väst-östlig riktning. I norr 
och öster begränsas området av bergspartier samt ett bostadsområde. 

I utredningen delas planområdet upp i 7 områden med olika geotekniska 
förutsättningar, se karta nedan. 

Illustration av delområden för beskrivning av de geotekniska förhållandena. 

Topografi och markförhållanden 

Markytans nivå inom området varierar mellan cirka +2 till +10, där de 
högsta nivåerna i huvudsak återfinns inom områdets centrala delar. Från 
områdets centrala del sluttar markytan i huvudsak mot sydväst samt svagt 
mot öster. Anslutande bergpartier i nordväst och sydost har en högsta punkt 
kring nivå cirka +19 respektive cirka +32. 

I sydväst finns en småbåtshamn i anslutning till planområdet. Från Udde-
vallavägen, med en marknivå kring cirka +2,0, finns en slänt av sprängstens-
fyllning med lutning ned mot hamnbassängen. 

Markytorna inom det undersökta området består i huvudsak av hårdgjord 
asfalterad gatumark och ytor för parkering. Bergspartier förekommer i nord-
väst samt i öster. Förutom de större bergspartierna förekommer berg i da-
gen lokalt inom områdets centrala och sydvästliga delar. Partier med gräsy-
tor förekommer främst i öster. Mindre partier med gräsytor förekommer i 
anslutning till befintliga byggnader. 

Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljd och jordlagrens tekniska egenskaper har undersökts och ut-
värderats översiktligt. Kompletterande geotekniska undersökningar kan be-
hövas för att upprätta underlag inför detaljprojektering av till exempel plane-
rade byggnaders grundläggning, höjdsättning av omkringliggande markytor 
och för dimensionering av schakter med mera. 
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Inom området har det påträffats jordlager av fyllnadsmassor, torv, gyttja, 
lera, sand och morän. Naturliga jordlager av torv, gyttja och lera har i hu-
vudsak påträffats inom områdets östra delar, samt i väster i form av 
skikt/lager i anslutning till korsningen Trädgårdsgatan-Bohusbanan.  

Sydväst om Bohusbanan ökar mäktigheten av gyttje- och lerlagren i riktning 
mot småbåtshamnen. Naturligt lagrad sand och morän har i huvudsak på-
träffats i områdets centrala delar och västra delar. 

Bergytans nivå bedöms huvudsakligen slutta från områdets centrala delar 
ned mot väster respektive öster. Vid nu och tidigare utförda sonderingar har 
stora variationer i bergytans nivå påträffats inom korta avstånd, dvs. risk för 
släntberg finns inom området. 

I samband med detaljprojektering bör jordlagerföljder, jordlagrens tekniska 
egenskaper samt registrerade bergnivåer utvärderas i detalj när byggnaders 
läge och geometrier har bestämts inom respektive fastighet.  

Stabilitet 
Inom delområdena ”Öster”, ”Syd” och ”Nordväst” förväntas byggnader att 
kunna grundläggas på undersprängt berg och/eller spetsbärande pålar, even-
tuellt kombinerat med plintar. Grundläggning direkt i mark kan för lättare 
byggnader såsom hus med 2-4 våningar bli aktuellt inom områden med 
friktionsjord. 

Inom delområde ”Öster” medför de mycket sättningskänsliga jordlagren att 
endast begränsade tillskottslaster bedöms bli aktuella. Totalstabiliteten inom 
delområdet bedöms vara tillfredsställande för rådande och framtida förhål-
landen då det krävs grundförstärkningsåtgärder vid belastning av jordlagren. 

Inom delområdet ”Syd” och ”Nordväst” är nivåskillnaderna relativt måttliga 
och jordlagren utgörs av friktionsjord. Totalstabiliteten inom delområdena 
bedöms vara tillfredsställande för rådande och framtida förhållanden vid yt-
laster upp till 4,0 ton/m² på befintlig markyta.  

Vid utförande av temporära schakter och uppfyllnader kan stabiliteten lokalt 
bli försämrad.  

Delområdena ”Sydväst”, ”Bohusbanan” och ”Sydväst om Bohusbanan” är 
belägna i närheten av småbåtshamnen i sydväst. Kvicklera har påträffats i 
samband med provtagning i hamnbassängen. På grund av detta har stabili-
tetsberäkningar utförts i två sektioner.  

Beräkningarna visar att för delområde ”Sydväst” bedöms befintliga stabili-
tetsförhållanden som tillfredsställande. Om last överstigande 4,0 ton/m² på-
förs befintlig markyta bör kompletterande kontroll utföras av stabilitetsför-
hållanden mot hamnbassängen. 
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För delområde ”Bohusbanan” bedöms befintliga stabilitetsförhållanden som 
tillfredsställande. Stabiliteten för järnvägsbanken och stabiliteten mot hamn-
bassängen förutsätts vara kontrollerad och dimensionerad i samband med 
upprustningen av Bohusbanan år 2011-2012.  

Befintliga stabilitetsförhållanden för delområde ”Söder om Bohusbanan” 
bedöms som något låga men acceptabla med hänsyn till de krav vilka ges en-
ligt IEG Rapport 4:2010. Vid en eventuell framtida förändring av Udde-
vallavägens geometri bör stabilitetsberäkningar utföras för att säkerställa att 
stabiliteten ner mot hamnbassängen blir acceptabel.  

Planerad cirkulationsplats 
Den geotekniska utredningen som redovisats ovan kompletterades med en 
utredning som fokuserade på stabilitetsförhållandena vid den planerade cir-
kulationsplatsen lokaliserad på Uddevallavägen vid infarten till Myrenområ-
det. Syftet med denna undersökning var att fastställa jordlagerföljd och jord-
lagrens tekniska egenskaper samt att kontrollera stabilitetsförhållandena med 
hänsyn till den planerade ombyggnationen till en cirkulationsplats. 

Vid en ombyggnad från fyrvägskorsning till cirkulationsplats kommer en 
viss breddning av vägområdet att ske mot småbåtshamnen i sydväst.  

Inom vägområdet finns cirka 1 meter med överbyggnadsmaterial som ligger 
ovanpå cirka 1,5–3 meter av fyllnadsmaterial bestående av sprängsten, sand 
och grus. Under fyllnadsmaterialet följer sand och en siltig lera. Lerlagrets 
mäktighet är inte helt klarlagt under vägen eftersom undersökningar enbart 
har utförts vid vägens kanter. Lerlagrets mäktighet bedöms vara cirka 3 me-
ter vid vägens södra kant och 0-2 meter vid vägens norra kant. 

Tidigare undersökningar visar på att de översta metrarna under havsbottnen 
är gyttjiga. Under gyttjan följer ett par meter sand ovan ett 5-6 meter mäktigt 
lerlager. Under leran följer sand till fast botten. 

Jord-bergsonderingar har visat att djupet till berg varierar kraftigt över om-
rådet. Väster om korsningen ligger berget på cirka 6 meters djup medan dju-
pet till berg uppgår till drygt 20 meter vid stödmuren som står i den södra 
delen av korsningen. 

Stabilitetsberäkningar har utförts i 2 sektioner. Uppgifter om släntlutning på 
sprängstensvallen under bryggan samt bottengeometri saknas delvis och 
geometrin baseras därför delvis på antaganden och bedömningar utifrån de 
inmätningar som utförts i samband med denna utredning samt tidigare ut-
förda inmätningar av borrpunkter ute i vattnet. 

Den bedöms vara tillfredställande stabil utifrån antagna förutsättningar. Den 
andra sektionen bedöms inte vara tillfredställande stabil utifrån antagna för-
utsättningar.  
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Grundvatten 

I samband med den geotekniska utredningen för planområdet utfördes mät-
ningar i tidigare installerade grundvattenrör. Registrerade grundvattennivåer, 
i samband med den nu utförda undersökningen, inom delområde ”Öster” 
visar att grundvattenytan generellt ligger kring cirka 0,5-1,0 meters djup un-
der markytan. Norr om korsningen Trädgårdsgatan/Vatulandsgatan ligger 
nivån lokalt 4,4 meter under markytan. 

Inom denna del av planområdet har nu uppmätta nivåer i tre stycken grund-
vattenrör registrerats cirka 0,1-0,5 meter lägre jämfört med tidigare mättill-
fälle under år 2010.  

I de två övriga grundvattenrören inom områdets östra delar, ligger grundvat-
tennivåerna cirka 3 meter lägre respektive cirka 3 meter högre jämfört med 
tidigare mättillfälle. Dessa mätresultat bedöms som osäkra och bör följas 
upp. 

Registrerade grundvattennivåer inom områdets västra delar visar att grund-
vattenytan ligger på cirka 1,5–4 meters djup under markytan i samband med 
den nu utförda undersökningen. Desto längre västerut desto mer styrs 
grundvattenytan troligen delvis av havsytans nivå. 

Enligt SMHI är det beräknade medelvattenståndet för år 2014 -0,04 meter 
vid närmast belägna mätstation. Övriga karakteristiska vattenståndsnivåer 
har beräknats utifrån medelvattenstånd och av SMHI observerade högsta 
och lägsta havsvattenstånd för Skagerrak vilket ger: 

HHW +1,53 (högsta högvatten) 

LLW -1,22 (lägsta lågvatten) 

Stigande vatten 

Handboken för fysisk planering i översvämningshotade områden ”Stigande 
vatten…”, utgiven av länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, ska 
fungera som ett stöd vid fysisk planering med tanke på översvämningsfrå-
gor. I handboken presenteras en planeringsmodell där översvämningsrisken 
delas in i 4 olika zoner. Zonerna utgår från nivån över befintlig vattennivå.  
I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning inträffar som högst och i 
zon 1 som lägst. Planeringsnivåerna för kusten utgår från ett framtida högsta 
högvatten i kombination med säkerhetsmarginaler.  

Länsstyrelsen har tagit fram ett faktablad för kusten där säkerhetsnivåer för 
4 orter längs med kusten anges. Mätstationen i Kungsviken ligger cirka 7 
kilometer norr om Strömstad och används som referens i detta planarbete. 
Planeringsnivåerna för Strömstads kommun är: 

Zon 1: över cirka 3,2   

Zon 2: cirka 2,7–3,2 

Zon 3: cirka 2,2–2,7 

Zon 4: under cirka 2,2. 
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Beroende på vilken zon som berörs krävs, enligt ”Stigande vatten…” an-
tingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner 
helt ska undvikas. Åtgärderna som kan krävas vid exploatering består utav 
sannolikhetsreducering samt konsekvenslindring. 

Planerad bebyggelse inom planområdet ligger på en lägsta höjd av cirka 3,4 
meter vilket innebär att all bebyggelse placeras inom zon 1 som enligt ”Sti-
gande vatten...” är lämpligt för bebyggelse. Den planerade cirkulationsplat-
sen inom planområdet ligger på en nivå av cirka 2,5 meter över havets nivå. 
Etableringen av en cirkulationsplats sker på en befintlig vägsträcka. 

Kulturhistoria 

Inom fastigheten Rönnen 8 finns två minnesmärken, varav ett märke i form 
av en minnessten från 1950-talet som är belägen på en berghäll med en in-
ristning. Stenen är lokaliserad på norra sidan av Trädgårdsgatan i omedelbar 
anslutning till entrén till den förre detta Electroluxfabriken (inom fastig-
heten Rönnen 8). Minnesmärket är i fornlämningsregistret registrerat som 
en ”övrig kulturhistorisk lämning” som dock inte utgör en fornlämning. 

Bebyggelse 

Omgivande bebyggelse/stadsbild 

Myrenområdet ligger i den södra delen av Strömstads tätort, cirka 1 kilome-
ter från järnvägsstationen och cirka 1,3 kilometer från centrum. Området 
angränsar i norr till villabebyggelse som ligger relativt centralt i Strömstad 
och som hänger ihop med bebyggelsen i centrum. Vatulandsgatan och Träd-
gårdsgatan förbinder Myrenområdet med den närliggande bostadsbebyggel-
sen. Ett plant grönområde fungerar som skyddszon mellan den småskaliga 
villabebyggelsen och industriområdet.  

Huvuddelen av byggnaderna inom Myrenområdet ligger vid Trädgårdsgatan, 
som sträcker sig genom området i östlig riktning. Området har idag en tydlig 
industriell karaktär, med breda gator och stora asfalterade ytor. Även bygg-
naderna inom området har en industriell karaktär. Byggnader med plåt-, te-
gel- och putsfasad dominerar. Storlek och färgsättning på byggnaderna vari-
erar men är mestadels storskalig. 

Industriområdet avgränsas i söder av Bohusbanan och Uddevallavägen.  
Söder om Bohusbanan och Uddevallavägen ligger Myrens hamn med små-
båtshamn och en före detta depå för lagring av bensin/olja. Bensinlagret på 
Myren är idag avvecklat, anläggningen är gasfri och bedöms inte längre ut-
göra någon risk för hälsa eller explosion. Det återstår ett visst miljöarbete, 
demontering av utrustning samt återfyllning av grundvatten. Planområdet är 
delvis synligt för dem som närmar sig Strömstad söderifrån, på Bohusbanan 
eller Uddevallavägen, eller för dem som befinner sig till havs.  

I de sydvästra delarna av planområdet finns en visuell kontakt med det när-
liggande hamnområdet. 
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Verksamheter 

Planområdet omfattar hela Myrenområdet. Inom området finns i dagsläget 
ett 20-tal verksamheter. Verksamheterna varierar från enklare kontorsverk-
samhet till industri med tillståndsplikt.  

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. 1: Strömstad 4:16 (2 delområden) 
2: Strömstad 4:17 3: Rönnen 2 4: Rönnen 8 5: Häggen 2 6: Häggen 3 7: Linden 8  
8: Linden 4 9: Linden 10 10: Linden 11 11: Linden 12 12: Linden 13 

En redovisning av befintlig och eventuell historisk verksamhet på de respek-
tive fastigheter som finns inom planområdet följer nedan: 

1: Strömstad 4:16. Kommunalägd fastighet som utgörs av vägar och natur- 
och parkområden. 

2: Strömstad 4:17. Statligt ägd fastighet som omfattar området för järn-
vägen. 

3: Rönnen 2. Fastigheten Rönnen 2 ligger mellan Trädgårdsgatan och Rön-
nen 8. Inom fastigheten finns idag en mindre tvåvåningsbyggnad med ett 
anslutande garage. I dagsläget bedrivs ingen verksamhet på fastigheten men 
den har tidigare använts som uppställningsplats för bilar, båtar, grävmaski-
ner med mera. Fastigheten har tidigare bland annat använts av bilprov-
ningen, Orusttrafiken/Swebus och av Statens järnvägar. 
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4: Rönnen 8. Inom fastigheten finns i nuläget en stor, långsträckt byggnad 
som är uppdelad i två volymer. Byggnaden ligger högt i terrängen jämfört 
med övriga byggnader och dominerar området med sin storlek och place-
ring. Fastigheten är förbunden med Linden 8 via en inglasad gångbro över 
Trädgårdsgatan. Fastigheten är idag till största delen utrymd. En mindre del 
av fastigheten används som kontorshotell och båtförvaring 

Inom fastigheten har industriell verksamhet tidigare bedrivits i större skala. 
Byggnaden har bland annat inhyst Electrolux och Original Odhner.  

 

Bebyggelsen inom den nordvästra delen av planområdet. Bild tagen från öster. 
 
5: Häggen 2. Inom fastigheten Häggen 2 finns en långsträckt byggnad i två 
våningar med gaveln mot Trädgårdsgatan. Byggnaden står i dagsläget oan-
vänd. 

6: Häggen 3. Inom fastigheten finns en envåningsbyggnad som är sam-
manbyggd av flera volymer. Inom fastigheten bedrivs idag viss verksamhet. 

7: Linden 8. Inom fastigheten finns idag två hopbyggda tvåvåningsbyggna-
der, som står i vinkel mot varandra. Större delen av byggnaden står idag 
oanvänd.  

Inom fastigheten har Electrolux, Original Odhner och Svenska Reservoar-
pennfabriken tidigare bedrivit verksamhet.  

8: Linden 4: Inom fastigheten Linden 4 bedriver Bohus BioTech AB verk-
samhet. Inom fastigheten finns en äldre villa som tidigare använts som vakt-
mästarbostad. 

9: Linden 10. Inom fastigheten Linden 10 finns idag verksamheten Bohus 
BioTech AB som omfattar produktion och utveckling av medicintekniska 
produkter/läkemedel. Byggnaden inom Linden 10 består av flera samman-
byggda volymer, med en sluten, produktionsinriktad del i en våning och en 
kontorsdel i två våningar.  
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Verksamheten har 2 olika tillstånd. Det första tillståndet gäller hantering av 
brandfarlig vara och utfärdas av räddningstjänsten. Bohus Biotech har idag 
tillstånd att lagra 20 000 liter etanol klass 1, 20 000 liter etanol klass 2a och 
400 liter aceton klass 1. Det andra tillståndet omfattar rätten till en B-verk-
samhet enligt miljöbalkens 9:e kapitel. Tillståndet innefattar villkor som om-
fattar bland annat utsläpp till vatten, utsläpp till luft och buller. Länsstyrel-
sen har tillsynsansvar för detta tillstånd. 

 

Cisterner inom fastigheten Linden 10. 
 
Transport av brandfarlig vara sker med tankbil som kan ske när som helst 
under dygnet. Idag lagras den brandfarliga varan dels i en cistern som är in-
byggd i den östra delen av byggnaden mot Linden 11 samt i en cistern som 
är uppställd utomhus i det sydöstra hörnet av fastigheten Linden 10.  

Verksamheten är mycket störningskänslig då produktionen sker i ett special-
byggt renrum. 

10: Linden 11. Inom fastigheten finns flera byggnader med varierad utform-
ning. Utrymmet mellan byggnaderna används som parkering och omlast-
ningsyta. Inom fastigheten finns idag bland annat livsmedelsförsäljning, 
kontorshotell, försäljning, grossistetableringar och lagerlokaler. 

 

Befintlig bebyggelse inom Linden 11. Till höger i bild befintligt kontorshotell inom den västra delen 
av fastigheten. 
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11: Linden 12. Inom fastigheten finns två byggnader. Närmast Trädgårds-
gatan finns en tvåvåningsbyggnad och bakom tvåvåningsbyggnaden ligger 
en äldre träbyggnad. Fastigheten används för bland annat för reklam- 
verksamhet, lager samt verkstad.  

12: Linden 13. Inom fastigheten finns en tvåvåningsbyggnad, som är upp-
delad i två volymer. Inom fastigheten har Skipnes Flexibles AB fram tills ny-
ligen bedrivit sin verksamhet, i form av tryck av text och dekorationer på 
livsmedelsförpackningar. Skipnes Flexibles har avbrutit verksamheten och 
avyttrat marken för att omlokaliseras till annan plats utanför Myrenområdet. 
Tidigare inrymdes även SYCO keramik inom området. En liten del av 
lokalerna brukas i dagsläget som kontorslokaler. 

Friytor och rekreation 
I planområdets nordöstra del finns en relativt stor plan grönyta, med lek-
plats och bollplan, som används av boende i närområdet. 

Söder om planområdet och Uddevallavägen ligger Röseberget, som är ett 
kuperat område med bland annat camping och badplats. Området har 
betydelse som närrekreationsområde i Strömstad och ingår i område av riks-
intresse för friluftslivet. Avståndet mellan planområdet och badplatsen är 
cirka 800 meter.  

Trafik 

Vägar/Gator, g/c-vägar, järnväg 

Den huvudsakliga tillfarten till området sker idag från väster, från Udde-
vallavägen. Området nås via en viadukt under järnvägen (Bohusbanan). Till-
farten utgörs av en fyrvägskorsning mellan Trädgårdsgatan, Uddevallavägen 
och Nils Ljungquists väg.  Uddevallavägen är tillfart till Strömstad söderi-
från.  

Området kan även nås norrifrån via Vatulandsgatan eller österifrån via Myr-
ängsvägen/Trädgårdsgatan. 

Trädgårdsgatan utgör stommen i Myrenområdet. Gatan sträcker sig från 
Uddevallavägen i sydväst till Myrängsvägen i nordost. De befintliga verk-
samheterna ligger längs med gatan och har sin tillfart från Trädgårdsgatan el-
ler Vatulandsgatan. Trädgårdsgatan är rak och bred och saknar på långa 
sträckor trottoarer. Centralt i planområdet ansluter Trädgårdsgatan till Vatu-
landsgatan. Trädgårdsgatan används idag främst som lokalgata inom områ-
det och som genomfartsgata av boende nord och nordost om planområdet.  
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Befintlig infrastruktur inom och i anslutning till planområdet. 
 
Inom planområdet finns inget samordnat gång- och cykelvägnät. Vid Träd-
gårdsgatans och Vatulandsgatans sidor finns trottoar på vissa delsträckor, 
dock utan sammanbindning. 

Planområdet kan idag nås av gående och cyklister från flera håll. Längs  
Uddevallavägen finns en kombinerad gång- och cykelbana till Strömstads 
centrum. Enda kopplingen från Uddevallavägen till området är via järnvägs-
viadukten vid områdets tillfart. 

De centrala delarna av Strömstad kan även nås via Vatulandsgatan. Vatu-
landsgatan passerar villabebyggelse och ansluter till Myrenområdet norrifrån. 
Längs gatan finns en smal trottoar, men ingen cykelbana. Gatan har en bit-
vis brant lutning. En gångstig som korsar järnvägen kopplar ihop Vatulands-
gatan och Uddevallavägen i förlängningen av Myrängsvägen.  

De östra och nordöstra delarna av Strömstad nås via Myrängsvägen - Lin-
négatan - Östergatan - Ringvägen. Längs gatorna finns trottoarer och vid 
Ringvägens sida finns en kombinerad gång- och cykelbana.  

Inom exploaterade delar av planområdet är marklutningen obetydlig och lätt 
tillgängligt.  

Bohusbanan passerar parallellt med Uddevallavägen i planområdets södra 
del.	Strömstad är ändstation för banan. 

Trafiken på Uddevallavägen i anslutning till infarten till Myrenområdet har 
mätts vid olika tidpunkter år 2010. År 2011, 2012 och 2014 mättes även den 
mest belastade veckan under juli (19-26 juli).  

Uddevallavägen 

Vatulandsgatan 

Trädgårdsgatan 

Myrängsvägen 

Bohusbanan 

Ringvägen 

Linnégatan 

Östergatan 

Befintlig 
gångstig 
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Trafiken under den mest belastade veckan i juli 2014 uppgick till drygt  
10 000 fordon per dygn. 

I dagsläget trafikerar cirka 1500 stycken bilar genom Myrenområdet, fördelat 
på främst Trädgårdsgatan och Myrängsvägen. 

I utkanten av Myrenområdet, parallellt med Uddevallavägen, går Bohusba-
nan. Järnvägen trafikeras av 5 persontåg i varje riktning dagligen. Tågen be-
döms utgöras av motorvagnståg typ X10 eller X50. Hastigheten antas vara 
max 40 km/h förbi Myrenområdet. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 1 kilometer från Strömstads station. Stationen är en 
sammanbindande punkt för all kollektivtrafik i kommunen. Från stationen 
utgår tåg söderut mot Uddevalla - Stenungssund - Göteborg. Stationen är 
även utgångspunkt för bussar inom såväl den lokala som den regionala trafi-
ken. Regionala bussar avgår exempelvis norrut mot Halden i Norge och sö-
derut mot Göteborg. Från stationen är det cirka 350 meter till Strömstads 
norra hamn, som bland annat är utgångspunkt för färjan till Kosteröarna. 
En busshållplats, ”Myrängsvägen” återfinns cirka 200 meter öster om plan-
området. 

Parkering och varumottagning 

Parkering för verksamheterna sker idag huvudsakligen inom de egna fastig-
heterna. En större allmän parkering finns på kommunal mark i anslutning 
till Vatulandsgatan. Inlastning och varumottagning till verksamheterna sker 
inom de egna fastigheterna. Platserna för varumottagning är i allmänhet  
orienterade till byggnadernas baksida eller till den sida som vetter från Träd-
gårdsgatan. 

2011-02-17 antog kommunfullmäktige en parkeringsnorm för Strömstads 
kommun. Parkeringsnormen ska tillämpas vid bygglovsprövning för ny-
byggnad, ombyggnad och ändrad användning.  Då en detaljplan upprättas 
ska en individuell bedömning göras i den enskilda detaljplanen. En ny parke-
ringsnorm håller på att arbetas fram, men är ännu inte antagen. 

I det aktuella planarbetet har en trafikutredning beräknat parkeringsbehovet 
för planerade verksamheter inom planområdet.  

Service 
Kommersiell och offentlig service finns i de centrala delarna av Strömstads 
tätort, drygt 1 kilometer norr om planområdet. Cirka 1 kilometer österut, vid 
Prästängens verksamhetsområde, finns en större matvarubutik. 

En förskola finns cirka 650 meter från planområdet. Odelsbergsskolan, års-
kurs 1-6, ligger cirka 1 kilometer från området, Strömstiernaskolan, årskurs 
7-9, ligger cirka 650 meter från området och Strömstads gymnasium åter-
finns cirka 2 kilometer från Myrenområdet. 
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Hälsa och säkerhet 

Risk för skred/bergras 

Inom och i anslutning till planområdet finns ett par branta bergspartier och 
blottade berghällar. I övrigt är planområdet relativt flackt. 

En bergteknisk utredning, ”Detaljplan Myren, Strömstads kommun, bergteknisk 
besiktning och radonundersökning” har genomförts av Bergab AB, 2011-05-05. 
Utredningen finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. 

Den bergtekniska besiktningen har utförts som en översiktlig okulär under-
sökning av blottade hällar i och i anslutning till planområdet, för att bedöma 
risk för ytliga ras och blocknedfall. 

Berggrunden består huvudsakligen av en massformig, gråröd till röd medel-
kornig granit, s.k. Bohusgranit. I graniten förekommer diffust avgränsade 
brottstycken (xenoliter) av grå till mörkt grå ådrad, slirig gnejs med kraftigt 
undulerande foliation och högt glimmerinnehåll. Brottstyckena av gnejs vari-
erar i storlek från knappt meterstora till flera meter. Det förekommer även 
inslag av pegmatit. 

Graniten är helt massformig och saknar alltså foliation. Gnejsens foliation är 
kraftigt undulerande och har ej kunnat uppmätas. Berggrunden uppvisar ett 
granitiskt sprickmönster, med en flack sprickgrupp och två branta-vertikala 
sprickgrupper som är mer eller mindre vinkelräta mot varandra. Dessutom 
förekommer medelbrant lutande sprickor allmänt. 

Bergsslänterna inom det aktuella planområdet är idag stabila enligt utred-
ningen. Utredningen pekar på vissa områden där åtgärder i form av besikt-
ning bör genomföras, dessa områden ligger dock utanför planområdet. 

Radon 

Strömstads kommun utgörs i huvudsak av högradonmark med en berg-
grund av granit.  

I samband med den bergtekniska besiktningen (Bergab, 2011-05-05) utför-
des radonmätningar inom planområdet. Vid undersökningstillfället uppmät-
tes nivåer på gammastrålning från Bohusgraniten huvudsakligen på cirka 
0,30–0,40 mikrosievert per timma (μS/h), med enstaka partier upp till 0,50 
μS/h. Gnejsens nivåer ligger genomgående lägre, på cirka 0,20 μS/h. 

Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att säker-
ställa att gränsvärdet för radongas (200 Bq/m³) inte får överskridas. Detta 
betyder att det i de flesta fall krävs ett radonsäkert byggande. Eventuella åt-
gärder ska beaktas och bevakas vid bygglovsprövning. 

Buller 

Det som kan ge upphov till buller är vägtrafik, järnvägstrafik, industrier 
inom området, hamnverksamhet vid Myrens hamnområde, färjetrafik vid 
Torskholmen och båttrafik. 
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Bostäder och skolgårdar 
2015-04-09 utfärdade näringsdepartementet en bullerförordning, ”Förord-
ning om trafikbuller vid bostadsbyggnader” (2015:216). I förordningen finns 
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 
flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmel-
ser när det gäller beräkningen av bullervärden vid bostadsbyggnader. För-
ordningen reviderades den 1 juli 2017 vilket innebar att vissa riktvärden kor-
rigerades.  

Den reviderade förordningen säger att buller från spårtrafik och vägar inte 
bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad och 
50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats, om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. För bostäder på upp till 35 m² gäl-
ler istället att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 65 dBA ek-
vivalent ljudnivå vid fasad. 

Om ljudnivån skulle överskrida riktvärdena vid fasaden bör minst hälften av 
bostadsrummen (rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn) i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-
skrids. Minst hälften av bostadsrummen bör också vara vända mot en sida 
där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasaden inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00. 

Vid beräkning av bullernivåerna ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen. 

Naturvårdsverket publicerade i september 2017 riktlinjer för buller på skol-
gårdar från väg- och spårtrafik. Riktvärdena anger att den ekvivalenta buller-
nivån på skolgårdar ska vara 50 respektive 55 dBA beroende på vilken del av 
gårdsytan som avses. Den maximala nivån bör vara högst 70 dBA. 

Industriverksamhet 
Vägledningar för bostäder i anslutning till industri- och annat verksamhets-
buller har arbetats fram av Boverket och Naturvårdsverket. Vägledningarna, 
som släpptes i april 2015, innehåller riktvärden som är avsedda som ut-
gångspunkt för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall. 

I Boverkets vägledning för nybyggnad av bostäder används tre olika zoner 
för bostadsbebyggelse, zon A, B och C.  

I zon A bör bostadsbebyggelse kunna accepteras i planering och bygglovgiv-
ning utan någon bulleranpassad utformning av bebyggelsen. 

I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att tillkommande 
bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna 
bulleranpassas. 

I zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att område 
ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accept-
eras. På följande sida redovisas riktvärden för de olika zonerna. 

 

Riktvärden för trafikbuller vid  
bostadsbyggnader (Förordning 
2015:216, ändrad t.o.m. SFS 
2017:359) 
 60 dBA ekvivalent nivå vid bostads-

byggnadens fasad. För bostäder upp till 
35 m² bör inte 65 dBA överskridas. 

 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA 
maximal nivå vid uteplats, om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggna-
den. 

 Möjligheter till avsteg finns:  
- Om ljudnivån vi fasad överskrids 

bör minst hälften av bostadsrum-
men vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids och hälften av bostads-
rummen bör vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljud-
nivå inte överskrids mellan 22.00-
06.00 vid fasaden.  

- Om riktvärdet för uteplats (70 
dBA maximalt värde) överskrids 
bör nivån inte överskridas mer än 
10 dBA fem gånger per timme 
mellan kl. 06.00-22.00. 
 

Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik 
 50 dBA ekvivalent nivå på de delar av 

skolgården som är avsedd för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet 

 55 dBA ekvivalent nivå för övriga vis-
telseytor inom skolgården 

 70 dBA maximal nivå inom hela skol-
gården.  
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Riktvärden för zon A-C. Utdrag ur vägledning från Boverket gällande industri- och annat verk-
samhetsbuller. 
 

Riktvärden för ljuddämpad sida. Utdrag ur vägledning från Boverket gällande industri- 
och annat verksamhetsbuller.  

Inom Myrens industriområde finns idag Bohus Biotech AB. Företaget har 
krav gällande bullerpåverkan till omgivningen enligt miljötillstånd från Läns-
styrelsen daterat 2007-01-25. Enligt punkt 6 i tillståndet gäller följande: 

Buller från anläggningen skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå som riktvärde vid bostäder än: 

- 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 
- 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt söndag och helgdag (kl.07-18) 
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 

I miljöbalkens 29:e kapitel (4 § stycke två) finns bestämmelser som innebär 
att trots de gällande bullervillkoren angivna i det befintliga miljötillståndet 
kan verksamhetsutövaren överstiga de bullernivåer som anges i tillståndet 

 

Miljöbalken, Sjätte avdelningen – 
Påföljder 
 
29 kap. Straffbestämmelser och 
förverkande 
 
4 § 2. i egenskap av innehavare av det till-
stånd eller det beslut om tillåtlighet, godkän-
nande eller dispens som gäller för verksam-
heten eller åtgärden och som har meddelats 
med stöd av balken, förordning (EG) nr 
1907/2006, förordning (EG) nr 
1107/2009 eller förordning (EU) nr 
528/2012 bryter mot ett villkor eller en be-
stämmelse i tillståndet eller i beslutet. 
   I fråga om ett villkor eller en bestämmelse 
om buller (bullervillkor) som har angetts i 
ett sådant tillstånd eller beslut som avses i 
första stycket 2 ska det förhållandet att en 
bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbul-
ler i strid med bullervillkoret inte anses ut-
göra ett brott mot villkoret, om  
1. byggnaden ingår i ett område med detalj-
plan eller omfattas av ett bygglov enligt plan- 
och bygglagen (2010:900),  
2. det i planbeskrivningen till planen eller i 
lovet har angetts beräknade bullervärden och 
omgivningsbullret inte överskrider dessa vär-
den, och 
3. beräkningen av bullervärdena har gjorts 
med hänsyn till intresset att förebygga olä-
genhet för människors hälsa. 
att betala miljösanktionsavgift. Lag 
(2017:419). 
  
Miljöbalken, Femte avdelningen – 
Tillsyn m.m. 
 
26 kap. Tillsyn 

 
9 a § I fråga om omgivningsbuller vid en 
bostadsbyggnad får tillsynsmyndigheten inte 
besluta om förelägganden eller förbud om det 
i planbeskrivningen till detaljplanen eller i 
bygglovet enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) har angetts beräknade buller-
värden och omgivningsbullret inte överskrider 
dessa värden. 
   Trots första stycket får förelägganden eller 
förbud beslutas om det med hänsyn till de 
boendes hälsa finns synnerliga skäl för det. 
   Förelägganden eller förbud får dock aldrig 
beslutas i fråga om omgivningsbuller vid ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § plan- och bygglagen. Lag 
(2014:901). 
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om situationen uppfyller tre kriterier. De tre kriterierna som ska uppfyllas är 
att: 

1. Byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov 
enligt plan- och bygglagen (2010:900),  
2. Det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade bul-
lervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och 
3. Beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att före-
bygga olägenhet för människors hälsa. 

I det aktuella fallet uppfylls samtliga kriterier vilket innebär att verksamhets-
utövaren kan tillåtas att överstiga bullernivåerna som har angetts i miljötill-
ståndet.  

I miljöbalkens 26:e kapitel (9a §) finns bestämmelser om att tillsynsmyndig-
heten inte får besluta om förelägganden eller förbud om det i planbeskriv-
ningen har angetts beräknade bullernivåer. Kriteriet uppfylls i planen. 

Hamnverksamhet 
Strömstads handelshamn har i dagsläget kajer vid två platser, Torskholmen 
och Myren. Verksamheten har kapacitet att ta emot cirka 2700 fartygsanlöp 
med bruttovikt över 1350 ton årligen. Vid Torskholmen görs årligen cirka 
2200 anlöp med fartyg med bruttovikt över 1350 ton. 

Tanken är att i framtiden utnyttja hela kapaciteten i hamnen. Med ökad fär-
jetrafik ökar även personbil- och lastbilstrafiken till och från hamnen via 
Uddevallavägen. Hamnområdet vid Torskholmen trafikeras i dagsläget av 
ett antal passagerarfärjor.  

Fartyg med bruttovikt <1350 ton gör anlöp vid Myren. Vid Myren är pro-
gnosen för framtida fartygsanlöp cirka 6000. Tidigare har hamnområdet an-
vänts som omlastningsplats för bensinlagret men denna funktion har för-
svunnit och lagret har därför avvecklats. 

Strömstads handelshamn har idag krav på bullerbegränsningar för externt 
industribuller enligt SNV RR 1978:5 rev 1983, befintlig industri 55 dB(A) 
dagtid kl. 07-18, 50 dB(A) kvällstid kl. 18-22 och 45 dB(A) nattetid kl. 22-07 
samt lördagar, söndagar och helger kl. 07-18. 

Vibrationer 

Markvibrationer kan ge påverkan både på människor och på byggnader. 
Känslig utrustning kan också påverkas och i extrema fall finns det en risk att 
skador på konstruktioner kan uppstå. Människor kan uppleva vibrationer på 
olika sätt främst beroende på frekvensområde (relevant frekvensområde är 
1-80 Hz) eller som ljud. 

Mycket höga nivåer av markvibrationer ger en ökad risk för byggnadsska-
dor. För att orsaka byggnadsskador krävs vibrationsnivåer som är i storleks-
ordningen 10 till 100 gånger större än de värden som normalt ger komfort-
störningar för människor. 
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Riktvärden för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 61 re-
dovisas nedan: 

 Vägd hastighet Upplevelse 

Måttlig störning 0,4 – 1,0 mm/s Ger i vissa fall anledning till 
klagomål 

Sannolik störning > 1 mm/s 

 

Kännbara vibrationer och upp-
levs av många som störande. 

 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagningen av angivna 
riktvärden i svensk standard, anses mycket få människor uppleva vibrationer 
under skiktet ”Måttlig störning” som störande. 

Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar och vid nybebyggelse. De kan 
tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Riktvärdena bör tillämpas 
mer strikt för bostäder nattetid. Riktvärdena kan vidare användas som mål-
sättning för långsiktig förbättring av vibrationsförhållanden i befintliga mil-
jöer. 

Risker, farligt gods m m 

Planområdet är detaljplanerat och omfattas inte av några generella skyddsav-
stånd, såsom exempelvis byggnadsfritt avstånd från Uddevallavägen. 

Söder om och i den södra delen av planområdet löper Uddevallavägen  
respektive Bohusbanan som båda är rekommenderade transportleder för 
farligt gods.  Uddevallavägen är en landsväg med en hastighetsbegränsning 
på 70 km/h sydost om planområdet som övergår till 50 km/h förbi planom-
rådet.  

Mellan bebyggelsen inom Myrenområdet och Uddevallavägen ligger Bohus-
banan som är placerad på en järnvägsvall som ligger cirka 2 meter över plan-
området. Järnvägsvallen utgör, på en stor del av sträckan inom planområdet, 
en barriär mellan vägen och planområdet som hindrar avåkning från Udde-
vallavägen in till planområdet. Bohusbanan är en järnvägssträckning mellan 
Göteborg och Strömstad. Förbi planområdet trafikeras banan i dagsläget 
endast av persontrafik. Tillstånd finns dock för att transportera farligt gods 
på banan. 

Trädgårdsgatan utgör en lokalgata som i dagsläget löper rakt genom plan-
området med en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Till sjöss transporteras farligt gods idag via Color Line och Fjordline som 
avgår från Torskholmen. Kortast avstånd mellan Torskholmen och planom-
rådet uppgår till cirka 200 meter. För att ta sig till Torskholmen måste Udde-
vallavägen, som passerar och delvis ingår i planområdet, användas. 

Bohus Biotech är en läkemedelsindustri belägen inom planområdet. Verk-
samheten har idag ett tillstånd för brandfarlig vara som innebär en rätt att 
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lagra 20 000 liter etanol klass 1, 20 000 liter etanol klass 2a och 400 liter ace-
ton klass 1. Verksamheten hanterar brandfarlig vara i klass 1 och 2.  

Biotech hanterar farligt gods som transporteras till anläggningen via Udde-
vallavägen och Trädgårdsgatan närsomhelst på dygnet. Bohus Biotech har 
även ett tillstånd för en B-anläggning enligt miljöbalkens 9 kapitel.  

Söder om Uddevallavägen har det tidigare funnits ett bergrum för mellanlag-
ring av bensin och olja. Verksamheten är numera avvecklad. 

Förorenad mark 

Planområdet har varit ett industriområde ända sedan 1940-talet. Under åren 
har ett antal större och mindre verksamheter, däribland tillverkningsindu-
strier funnits inom området. Än idag finns här bland annat läkemedelstill-
verkning. På alla fastigheter inom Myrenområdet, utom på fastigheten Lin-
den 4, har det bedrivits verksamheter som i större eller mindre omfattning 
kan ha förorenat mark och grundvatten. 

Planprocessen drivs parallellt med processen gällande förorenad mark. De 
olika processerna styrs av olika lagstiftningar. Detaljplanen tas fram via Plan- 
och bygglagen (PBL), medan processen gällande förorenad mark regleras i 
Miljöbalken (MB).  

För att kunna bedöma områdets lämplighet för de användningar som före-
slås i detaljplaneförslaget måste föroreningssituationen utredas och en be-
dömning av vilka åtgärder som krävs för att området ska vara lämpligt för 
föreslagen exploatering ska presenteras. I det aktuella fallet är utredningen 
av markföroreningssituationen en naturlig följd av planarbetet där använd-
ningen inom området föreslås förändras från den tidigare industrianvänd-
ningen mot en användning mer inriktad mot boende och centrumverksam-
het som är mer personintensiv. 

Planprocessen har fram till och med samråd 1 drivits i enlighet med den 
äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 2016-09-01 tog Miljö- och bygg-
nämnden beslut (MBN § 171) om att fortsätta att driva planen enligt nya 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detta innebär bland annat att det går 
att använda planbestämmelser som innebär att kommunen nu kan bevilja 
bygglov men inte ge startbesked innan en markförorening har sanerats, vil-
ket är en fördel vid exploateringen. 

Undersökningarna av markföroreningsförhållandena inom planområdet har 
utförts i enlighet med MIFO-metodiken. MIFO är en förkortning för Meto-
dik för Inventering av Förorenade Områden, och har tagits fram av Natur-
vårdsverket. Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och risk-
klassning för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältunder-
sökningar på ett misstänkt förorenat område. Den första orienterande stu-
dien inom metodiken benämns Fas 1. Bedöms platsen efter fas 1 som ange-
lägen att undersöka vidare initieras MIFO fas 2 som innebär översiktliga 
miljötekniska undersökningar.  
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Nya fakta som kommer fram i fas 2 ligger till grund för en ny riskklassning 
och bedömning av om fördjupade undersökningar och eventuell efterbe-
handling bör genomföras. 

Ett mycket stort antal provtagningar, undersökningar och rapporter har ta-
gits fram för det aktuella området under planprocessens gång. Sedan samråd 
2 har de tidigare genomförda undersökningarna sammanfattats i rapporten 
”Bedömd föroreningssituation inom Myren, 2016-06-14, rev. 2017-07-03” 
framtagen av WSP.  

I rapporten görs en generell bedömning av föroreningssituationen inom in-
dustriområdet. Behovet och kostnaden av efterbehandling för förorenad 
mark redovisas fastighet för fastighet. En rekommendation gällande regle-
ring med planbestämmelser ingår också i rapporten. 

Baserat på den framtagna utredningen har Strömstads kommun begärt ett så 
kallat planeringsbesked av länsstyrelsen. Syftet med ett planeringsbesked är 
att kommunen ska kunna få ett bindande besked beträffande en eller flera av 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § andra stycket PBL. I detta fall gällde be-
skeden om ingripandegrunderna hälsa och säkerhet gällande föroreningsbilden 
och om miljökvalitetsnormerna för vatten och musselvattenplan skulle kunna 
påverkas negativt vid ett genomförande av detaljplanen. 

Länsstyrelsen beslutade 2017-09-13 att planförslaget inte strider mot ingri-
pandegrunderna. Bedömningen baseras på att kommunen i detaljplanen 
nyttjar de i utredningen föreslagna skyddsbestämmelserna och dessutom 
villkorar startbesked för att på så sätt kunna säkerställa att nödvändiga sane-
ringar genomförs inom respektive fastighet. 

Luftkvalitet 

Luftföroreningssituationen i ett område bestäms av utsläpp i området, bak-
grundshalter beroende på intransporterade föroreningar och av omgivnings-
luftens förutsättningar för utspädning. Vid låg vindhastighet och stark vär-
meutstrålning från marken kan inversionsförhållanden uppstå som försvårar 
ventilationen och därmed utspädningen. Inversion förekommer speciellt un-
der vintern och kan leda till kraftigt förhöjda luftföroreningshalter. Kraftiga 
vindar däremot medför goda ventilationsmöjligheter och lägre halter.  

Luftkvaliteten påverkas också av långdistanstransporterade luftföroreningar. 
Periodvis kan intransporterade luftföroreningar bidra till kraftigt förhöjda 
luftföroreningshalter i staden. 

Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort antal källor som till exem-
pel trafiken (som i stadsmiljö är den dominerande källan), uppvärmning, 
långdistanstransport och industriprocesser. Partiklar och kväveoxider är ex-
empel på föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och sjukdo-
mar. Organiska ämnen, såsom bensen, eten och polyaromatiska kolväten, är 
också cancerframkallande ämnen i luftföroreningar från ofullständig för-
bränning. I ett statistiskt urval av Sveriges befolkning angav en tiondel att de 
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hade besvär orsakat av främst bilavgaser och vedeldning. Antalet lungcan-
cerfall till följd av föroreningar i tätortsluften i Sverige uppskattas till mellan 
100 och 200 fall per år. För andra cancerformer uppskattas mellan 100 och 
1000 fall per år härröra från luftföroreningar. 

I Myrenområdet kommer de dominerade luftutsläppen från vägtrafiken, 
främst från Uddevallavägen men även från Trädgårdsgatan som passerar 
igenom planområdet.   

Bohus Biotech har även utsläpp av VOC (lättflyktiga organiska föreningar). 
Miljötillståndet för Bohus Biotech har villkor gällande utsläpp till luft som 
lyder "Avgången till luft av lösningsmedel skall minimeras genom bästa tek-
nik och utrustning samt lämpligt underhåll och andra förebyggande åtgär-
der." 

Färjetrafiken lokaliserad nordost om Myrenområdet kan även den medverka 
till en påverkan på luftkvaliteten. 

Teknisk försörjning 

Vatten- och avlopp, dagvatten 

Området är anslutet till det kommunala Va-nätet. Befintliga dricks- och 
spillvattenanläggningar inom och intill planområdet finns dels norr om järn-
vägsbron längs Trädgårdsgatan, inom Myrens bostads- och industriområde 
samt söder om järnvägsbron, längs Nils Ljungqvists väg och Uddevallavä-
gen.  

Planområdets spillvatten leds idag via befintliga spillvattenledningar i Träd-
gårdsgatan mot den befintliga avloppspumpstationen i hamnen, söder om 
Uddevallavägen. 

Befintliga dagvattenanordningar inom planområdet utgörs dels av dagvat-
tenledningar under Trädgårdsgatans västra del och dels av en dagvattenled-
ning med en diameter på 800 millimeter längs järnvägen. I den östra delen 
av parkområdet har Strömstads kommun en pumpstation vars syfte är att 
pumpa bort dräneringsvatten från husen runt Hagtornsvägen och Boks-
tigen. Detta vatten leds vidare till befintliga dagvattenledningar i området.   

Planområdet består idag till stor del av större byggnader samt parkeringsytor 
avsedda för olika verksamheter bl.a. kontor och industriverksamheter. En 
mycket stor del, cirka 85 %, av planområdet utgörs alltså redan idag av stora 
hårdgjorda ytor där infiltrationen av dagvattnet är mycket begränsad. Dock 
finns en relativt stor yta, cirka 2 500 m², inom fastigheten Häggen 2 som ut-
görs av mjukmark.  

I den östra delen av planområdet återfinns en större parkyta och ett mindre 
skogsområde där infiltration i dagsläget är möjlig, dock ligger grundvattenni-
vån relativt grunt under marknivån.  
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När hårdgjorda ytor drabbas av nederbörd genereras ett ökat avrinnings-
flöde. Med hårdgjorda ytor menas ytor med hög lutning eller dålig infiltrat-
ion till exempel tak eller asfalt.  

Dagvattnet från stora delar av planområdet leds idag direkt ut till havet utan 
någon rening eller fördröjning. Dagvattenhanteringen inom planområdet får 
idag betecknas som bristfällig. 

Den östra delen av planområdet är beläget inom en lågpunkt i området. Vid 
en extrem vädersituation med ett 100- eller 200-årsregn kommer dessa delar 
till stor del att översvämmas med nuvarande förutsättningar, se illustration 
nedan. 

Illustration över dagens översvämningssituation i den nordöstra delen av planområdet 
samt i intilliggande villaområde i händelse av ett 10 minuter långvarigt 100- respektive 
200-årsregn. 100-årsregnet illustreras med blå linje och 200-årsregnet med röd linje.  
Dagens dagvattensituation för närliggande villor är inte acceptabel. Ett skyfall skulle få 
stora negativa konsekvenser för enskilda fastighetsägare. Illustrationen redovisar hur över-
svämningssituationen skulle se ut utan några åtgärder gällande dagvattenhanteringen.  

Värme och el 

Fastigheterna inom Myrenområdet är idag anslutna till ett befintligt elnät. 
Inom planområdet finns ett antal transformatorstationer.  

Uppvärmning sker idag med enskilda anläggningar och det finns inget när-
liggande fjärrvärmesystem. 

Avfall 

Strömstads kommun sköter insamlingen av hushållsavfall. Återvinningsan-
läggningen Österröd ligger vid den södra infarten till Strömstad, cirka 1 kilo-
meter från planområdet. 
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PLANFÖRSLAGET – FÖRÄNDRINGAR, 
KONSEKVENSER 
Allmänt 
Avsikten med planförslaget är att möjliggöra en utveckling inom Myrenom-
rådet - från ett industriområde till en levande och attraktiv stadsdel.  

Förslaget bygger i stort vidare på den befintliga struktur som redan finns i 
området. Omvandlingen föreslås i första hand ske genom att Myrenområdet 
får ett flertal olika användningar såsom boende, kontor, förskolor, handel, 
centrumaktiviteter och industri. De olika användningarna inom området 
kommer innebära att stadsdelen får förutsättningar att användas under hela 
dygnet. Attraktiva aktiviteter och en välkomnande vistelsemiljö ska ytterli-
gare bidra till att göra stadsdelen levande. 

Norr om Trädgårdsgatan, i den västra delen av planområdet, ges möjligheter 
för en stor sammanhållen byggnad med centrumanvändning avsedd för en 
upplevelseanläggning. Söder om Trädgårdsgatan föreslås en omvandling av 
delar av nuvarande industrimark till att istället användas för centrumfunkt-
ioner och bostäder. En del industrimark ska dock finnas kvar. Öster om Va-
tulandsgatan, som i och med planförslaget omvandlas till en gång- och cy-
kelväg för att undvika genomfartstrafik, föreslås att bostäder och kontor får 
uppföras. Befintlig park- och naturmark föreslås huvudsakligen vara kvar 
och förädlas. 

Trafikföringen i planområdet förändras så att genomfartsmöjligheterna för 
bilar på Trädgårdsgatan upphör och att det inte längre kommer vara möjligt 
att med bil (men fortsatt med gång- och cykel) ta sig via Vatulandsgatan till 
Trädgårdsgatan. Karaktären på gatorna inom området kommer att föränd-
ras. Från att vara till huvuddelen industrivägar utformade så att transporter 
kan komma fram på enkelt vis, till att vara gator med olika karaktär allt efter 
vad för verksamhet som bedrivs i de anslutande fastigheterna. Detta innebär 
att gatumiljöer i anslutning till centrumfunktioner ska utformas för att tillåta 
att folk vistas nära eller på gatan. Kvarvarande industri ska få överblickbara 
infarter men transportarbetet ska även fortsättningsvis ske på Trädgårdsga-
tan. Plats- och torgbildningar ska komplettera Trädgårdsgatan. 

På grund av den ökande trafiken möjliggör detaljplanen att en cirkulations-
plats kan anläggas som en naturlig infart till området, i korsningen mellan 
Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. 

Sammantaget ska Myrenområdet omvandlas från en del av staden som an-
vänts för industri och arbete till en stadsdel som kan användas för många 
olika sorters aktiviteter. På följande sida redovisas kortfattat de ändringar 
som har skett sedan granskningen.  
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Sedan granskningen har planförslaget endast förändrats marginellt. 
Nedan listas de förändringar som har skett i planförslaget sedan 
granskningen: 

- En marginell förändring av tillåtna byggnadshöjder har skett inom 
den östra delen av fastigheten Linden 11. Byggnaderna närmast 
Trädgårdsgatan tillåts bli 2 meter högre, men totalhöjden motsvarar 
i princip omkringliggande byggnader. Höjden för byggnaden i sö-
der, närmast Bohusbanan, sänks istället med 1 meter. Den genom-
snittliga höjden blir därmed 1 meter högre än granskningsförslaget, 
medans den maximala höjden blir 1 meter lägre. 
 

- En ökning av byggnadsarean har skett inom den östra delen av fas-
tigheten Linden 11. Detta för att på ett rationellt sätt kunna in-
rymma den avsedda handelsytan på 1200 m². Bruttoarean är oför-
ändrad och korrigeringen av byggnadshöjder och byggnadsarea in-
nebär endast en omfördelning av byggrätten inom den östra delen 
av fastigheten Linden 11. 
 

- Regleringen av höjden på byggnader inom fastigheten Linden 10 
har ändrats. Totalhöjden på 21 meter över nollplanet ändras istället 
till en maximal nockhöjd på 21 meter över nollplanet. Regleringen 
innebär att skorstenar, fläktanordningar och övriga tekniska anlägg-
ningar kan placeras ovan den maximala nockhöjden. 
 

- Vid den befintliga järnvägsbron har det införts två användningar i 
skilda plan. ”T1 - Järnvägstrafik” omfattar själva bron och placeras 
på kvartersmark och utgör den huvudsakliga användningen. An-
vändningen ”(GATA) - Gata för lokal trafik” utgörs av allmän 
platsmark och omfattar den befintliga kommunala gata som är dra-
gen under järnvägsbron. 
 

- Som en följd av de två användningarna i skilda plan vid den befint-
liga järnvägsbron så har en tidigare administrativ bestämmelse angå-
ende brons utformning utgått och istället ersatts med en utform-
ningsbestämmelse, ”f”, som säkerställer att högre fordon kan pas-
sera under bron. 
 

- En möjlighet att uppföra en skyddsmur, med en utformning enligt 
räddningstjänstens krav, vid fastighetsgräns mot väster har införts 
på en del av fastigheten Linden 11. Korrigering av bestämmelsen 
gällande skyddsmuren på fastigheten Linden 4 och 10 har genom-
förts  
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- Bestämmelserna avseende byggrätten inom fastigheterna Häggen 2 
och den östra delen av fastigheten Linden 11 har kompletterats    
genom att förtydliga att brutto- respektive byggnadsarean ska beräk-
nas exklusive gårdsbjälklag. 

Bebyggelse 

Omgivande bebyggelse/stadsbild/landskapsbild 

Planförslaget kommer att påverka stadsbilden genom de stora och höga vo-
lymer av byggnader som planförslaget möjliggör. Beroende på var i land-
skapet man befinner sig kommer de föreslagna byggnaderna att få olika på-
verkan på landskapsbilden.  

Mellan planområdet och havet finns inga topografiska höjder eller höga 
byggnader vilket gör att området är synligt från havet. Från havet i väster 
kommer därför upplevelsecentret att utgöra ett betydande inslag i vyn när 
man ser in mot land. Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och 
större i volym än dagens byggnader inom Myrenområdet.  

Genomförandet av planförslaget kommer att påverka utsikten från villaom-
rådena norr om planområdet och förslaget innebär en stor skalskillnad mel-
lan villorna och exploateringen. De nya byggnaderna trappas ner i höjd för 
att möta villabebyggelsen och placeras för att uppnå transparens och ge-
nomsikt i området.   

Omvandlingen innebär att Myrenområdet förädlas från ett slitet industriom-
råde till en levande stadsmiljö. Från större delen av Strömstads centrum, 
cirka 1,3 kilometer norr om planområdet, kommer inte upplevelsecentret att 
bli synligt, dock kommer upplevelsecentret/hotellet att kunna skymtas från 
Laholmens terrass. 

På följande sidor redovisas volymstudier som syftar till att visa vilken visuell 
påverkan som planförslaget innebär. Observera att volymerna i huvudsak är 
redovisade med ett maximalt utnyttjande av de tillåtna höjderna. På vissa 
fastigheter redovisas dock inte den maximala höjden, dock visualiseras bygg-
nader som har utnyttjat all byggrätt i form av maximal bruttoarean inom re-
spektive fastighet. Detta på grund av att i praktiken kan inte alla maxvoly-
mer utnyttjas samtidigt, då bruttoarean i så fall överskrids.  

Studierna redovisar endast volymer och är inte menade att redovisa en arki-
tektonisk gestaltning av hur byggnaderna kommer att se ut. 

 



   43 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskrivning

Strömstads kommun, Västra Götalands län                       Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-13 

Volymstudie. Vy från öster. 
 

Volymstudie. Vy från söder. 

Volymstudie. Vy från väster. 
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Volymstudie. Vy från norr. 
 
 

 
Volymstudie. Vy från havet i nordväst (Skruveskär). 

Volymstudie. Vy från havet i väst. 
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Verksamheter 
WATER (Rönnen 8, Rönnen 2 samt del av Strömstad 4:16): 
Inom detta område (cirka 24 000 m²) ska ett upplevelsecentrum innehål-
lande hotell- och konferensanläggning, badland, kongresshall, handel, aktivi-
tetsytor, restauranger med mera uppföras. Anläggningen ska bidra till att 
bredda utbudet av turistverksamhet i Strömstads kommun och medverka till 
att turistsäsongen förlängs. 

Användningen inom detta område sätts till ”C1 - Centrum”. Centruman-
vändningen innebär att ett mycket differentierat utbud av verksamheter kan 
uppföras inom området. I centrumanvändningen ingår bland annat butiker, 
service, hotell, kontor, bank, bio, bibliotek, teatrar, samlingslokaler, gym, re-
stauranger med mera. Det är dock inte tillåtet att uppföra bostäder inom 
området.  

Inom detta användningsområde sätts den maximala tillåtna bruttoarean till 
32 000 m². Inom användningsområdet begränsas den maximala bruttoarean 
för hotelländamål till 12 500 m². Den maximala tillåtna bruttoarean för han-
delsändamål sätts till 1 000 m². Maximal tillåten bruttoarea för samlingslokal 
(inkl. konferens) är 4 000 m². Maximal tillåten bruttoarea för restaurang är  
1 500 m². Parkeringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Viktigt att påpeka är att en restaurang för hotellets behov ingår i använd-
ningen hotell och därför inte ska räknas av från den maximalt tillåtna brutto-
arean för restaurangverksamhet. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs bestäm-
melser om att varken parkeringsgarage eller hotellrum får uppföras i mark-
plan/entréplan. 

Höjden på bebyggelsen inom detta område regleras enligt följande: Maximal 
tillåten totalhöjd varierar från +16,0 upp till +37,0 meter över grundkartans 
nollplan. Detta innebär att cirka 10 våningar kan uppföras inom den del av 
området som tillåter +37,0 meter över nollplanet. Inom en mindre del av 
området, lokaliserat längs en relativt lång sträcka intill Trädgårdsgatan, tillåts 
en totalhöjd på +16,0 meter över grundkartans nollplan. I denna del kan 
högst 2 våningar uppföras. I byggrätten finns en flexibilitet som innebär att 
man kan välja att utforma byggnaden på ett annat sätt än vad som redovisas 
i volymstudier och illustrationer. Inom den föreslagna byggrätten regleras 
alltså byggrätten dels genom en maximal höjd i förhållande till grundkartans 
nollplan samt genom en maximal bruttoarea.  

Vid en utbyggnad med 32 000 m² BTA så kommer troligtvis inte den maxi-
malt tillåtna höjden inom alla delar av området att kunna utnyttjas.  

Parkeringen för de olika verksamheterna är planerad att ske i ett underjor-
diskt parkeringsgarage i 2 våningar kompletterat med markparkeringar hu-
vudsakligen norr om byggnaden, främst avsedd för personal. 

 I detaljplaneförslaget regleras byggrätten 
på olika sätt beroende på vilken fastig-
het som berörs. Både byggnadsarea och 
bruttoarea regleras. Nedan förklaras 
dessa uttryck. Observera att byggrätten 
även regleras med prickmark och att 
höjden på planerade byggnader också re-
gleras. 
 

 Byggnadsarea (BYA): Med byggnads-
area avses den area som en byggnad 
upptar på marken. Byggnadsarean kan 
beskrivas som en horisontalprojektion 
av byggnadens fasadliv. Byggnadsarean 
reglerar alltså arean som en byggnad får 
uppta på marken. 
 

 Bruttoarea (BTA): Bruttoarean är 
summan av alla våningsplans area och 
begränsas av de omslutande byggnadsde-
larnas utsida. 

 I detaljplaneförslaget regleras höjden på 
de planerade byggnaderna främst genom 
en ”totalhöjd i meter över nollplanet”. 
Detta innebär att taknock samt eventu-
ella tekniska anläggningar, exempelvis 
fläktanordningar, måste inrymmas 
inom den angivna höjden. Nollplanet 
som det refereras till syftar på grund-
kartans höjdangivelse. Nollplanet 
(+0,0) representerar i princip vattnets 
nivå. Detta innebär att den faktiska 
höjden på en byggnad är skillnaden mel-
lan markens nivå där byggnaden upp-
förs och den tillåtna höjden. En angi-
velse på +20 innebär exempelvis att en 
byggnad på högst 10 meter kan uppfö-
ras om markens nivå där byggnaden 
ska uppföras ligger på +10 meter. 
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Volymstudie över bebyggelsen inom Rönnen 2 och 8. Vy från befintligt villaområde i 
norr. 

 
Volymstudie över bebyggelsen inom Rönnen 2 och 8. Vy från infarten i sydväst. 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Rönnen 2 och 8. 
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För ett område inom det nya kvarteret införs bestämmelsen ”ej parkering - 
parkering ovan mark/bjälklag får inte anordnas. Detta för att undvika parke-
ring i den nordöstra delen av kvarteret, i nära anslutning till befintlig villabe-
byggelse. Bestämmelsen ska medverka till att undvika att en ”baksida” bildas 
mot det offentliga gångstråket samt mot befintlig villabebyggelse.  

Längs den östra sidan av fastigheten har en remsa med allmän platsmark 
med användningen ”park” lagt in. Inom denna yta har en bestämmelse in-
förts som innebär att planteringar ska finnas. Detta för att ytterligare med-
verka till att området inte upplevs som en baksida mot det befintliga villa-
området. 

Längs med Trädgårdsgatan införs utfartsförbud för att styra in- och utfarter 
till fastigheten. Inlastningsmöjligheter kommer att finnas runt om byggna-
den, exempelvis längs den norra fasaden och kommer då delvis vara dold av 
bergshöjden norr om planområdet. Inlastning kan även komma att ske vid 
den östra fasaden, exempelvis vid konserter i konserthallen som planeras i 
den östra delen av byggnaden.  

Inlastning av varor är dock planerad att ske inom byggnaden i den sydvästra 
delen av fastigheten. Detaljplanen har anpassats efter detta genom att tillåta 
infart i anslutning till infarten till området. Dock finns fortfarande en möjlig-
het att lasta och lossa på andra platser inom fastigheten, då planen inte regle-
rar exakt var inlastningen kommer att kunna ske utmed byggnaden.  

För att kunna möjliggöra parkering under mark kommer en del av den be-
fintliga bergshöjden norr om befintlig och planerad byggnad att behöva 
sprängas bort. Redan idag finns här en bergsvägg som har tillkommit genom 
sprängning.  

Illustration av rundkörningsmöjligheten som finns runt byggnaden. 
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En bestämmelse om att räddningsväg ska anordnas införs för större delen 
av den yta som omringar den tänkta byggnaden. 

Längs med Trädgårdsgatan kan byggnaden uppföras direkt intill den plane-
rade gång- och cykelbanan. För att undvika att entréer och dörrar är i vägen 
för den allmänna gång- och cykeltrafiken införs en bestämmelse som inne-
bär att entréer ska placeras minst 4 meter från allmän platsmark. Eventuella 
utrymningsvägar får dock placeras i direkt anslutning mot allmän platsmark 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i väster och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras. 

Perspektivbild på WATER sett från Trädgårdsgatan. Observera att detta endast är ett 
exempel på hur man skulle kunna utforma en byggnad inom ramen för detaljplanens be-
stämmelser. Illustration: Henrik Schulz. 

 
Linden 8:  
Inom detta område (cirka 5 600 m²) sätts användningen till ”C2 – Centrum”. 
Detta innebär en flexibel användning som kan inrymma funktioner som 
bland annat butiker, service, hotell, kontor, bank, bio med mera. Bostäder är 
inte tillåtet. 

Inom detta användningsområde sätts den maximala tillåtna bruttoarean till  
7 000 m². Inom användningsområdet begränsas den maximala bruttoarean 
för handelsändamål till 1 000 m². Livsmedelsförsäljning är inte tillåten. Par-
keringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs bestäm-
melser om att varken parkeringsgarage eller hotellrum får uppföras i mark-
plan/entréplan. 
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Volymstudie över bebyggelse inom Linden 8. Vy från väster. 

 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 8. 

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Totalhöjden sätts till +15,0 
meter över grundkartans nollplan för en stor del av fastigheten. Detta inne-
bär att upp till 3 våningar kan uppföras inom denna del av området. Inom 
den östra delen av fastigheten tillåts en totalhöjd på +29,0 respektive +21,0 
meter. Inom detta område kan upp till cirka 7 respektive 4 våningar uppfö-
ras. 

Utfartsförbud införs på en lång sträcka längs Trädgårdsgatan för att styra ut- 
och infart från fastigheten till den befintliga utfarten i den västra delen av 
fastigheten. 

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i väster och söder och plane-
rad bebyggelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där 
byggnader inte får uppföras. 

Linden 4 och 10:  
Inom dessa två fastigheter (cirka 11 000 m²) planeras ingen förändring av 
användningen, som i dagsläget är ”J - Industri”. 

Maximal tillåten byggnadsarea sätts till 6 000 m² totalt för båda fastighet-
erna. 
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Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Högsta nockhöjd för Linden 
4 och Linden 10 sätts till + 21,0 meter över grundkartans nollplan. Detta in-
nebär att bebyggelse i upp till 4 våningar kan uppföras och att tekniska in-
stallationer tillåts uppföras utöver den reglerade nockhöjden. 

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras. 

En yta i den östra delen av fastigheten Linden 10 har avsatts som ett område 
för cisterner där farlig vätska ska förvaras. Området har fått beteckningen 
”cistern - Område för cistern innehållande brandfarlig vara”. Detta har 
gjorts med syfte att hitta en lämplig placering av cisterner samtidigt som ett 
säkerhetsavstånd till närliggande fastigheter ska kunna uppnås.  

En bestämmelse om att skyddsmur ska uppföras i enlighet med räddnings-
tjänstens krav införs i den östra delen av fastigheten, invid gränsen mot fas-
tigheten Linden 11. Krav på skyddsmur ställs av räddningstjänsten då detalj-
planen innebär att användningen ”H - Handel” införs på den västra delen av 
Linden 11. Detta innebär att upp till 600 personer kan vistas i en eventuell 
handelsbyggnad. För att minimera risker vid påfyllning och tömning av den 
brandfarliga varan på Linden 4 och 10 ska en skyddsmur i fastighetsgränsen 
mellan Linden 4, 10 och Linden 11 byggas. Muren ska uppföras och utfor-
mas enligt räddningstjänstens krav, som redovisas på sidan 75. 

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 4 och 10. 
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Befintlig entré till Bohus Biotech inom fastigheten Linden 10. 

Linden 11:  

Västra delen: 

Den västra delen av fastigheten Linden 11 (cirka 8 000 m²) planläggs som 
”KH - Kontor och handel”. Användningen motsvarar den befintliga an-
vändningen inom området idag. Den maximala byggnadsarean sätts till 3400 
m². Maximal bruttoarea sätts till 3 400 m² och den högsta tillåtna brutto-
arean för handelsändamål sätts till 1 700 m². Livsmedelsförsäljning är inte 
tillåten. Parkeringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Höjden på bebyggelsen inom den västra delen av området regleras. Den 
maximala höjden över grundkartans nollplan sätts till +21,0. Detta innebär 
att upp till 4 våningar kan uppföras inom området.  

Utfartsförbud införs på en del av sträckan mot Trädgårdsgatan för att styra 
in- och utfarter till den befintliga utfarten. 

Inom fastigheten ligger en större allmän dagvattenledning. Ledningen har 
säkerställts genom att ett 9 meter brett område har prickats bort, det vill 
säga inga byggnader får uppföras i detta område. En så kallad u-bestäm-
melse har även införts för det aktuella området. Bestämmelsen innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  

Ett avstånd på totalt 35 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad 
bebyggelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras. Anledningen till att avståndet från spåret till byggnader 
är större inom denna fastighet är att området för den befintliga ledningen 
ligger på ett avstånd av cirka 25 till 35 meter från spåret. 

Användningen inom denna del av fastigheten (”H – Handel”) innebär att en 
skyddsmur mot fastigheterna Linden 4 och 10 ska uppföras i enlighet med 
räddningstjänstens krav. Se beskrivning av murens utformning på sidan 75.  

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 
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Volymstudie över bebyggelse inom den västra delen av Linden 11. Vy från söder. 

Bostäder och verksamheter 

Linden 11:  

Östra delen: 

Inom detta område (cirka 6 700 m²) sätts användningen till ”BH - Bostäder 
och handel”. Maximal tillåten byggnadsarea är 2 400 m², exklusive gårds-
bjälklag. Maximal tillåten bruttoarea, exklusive gårdsbjälklag, är 10 200 m², 
varav maximalt 1200 m² får nyttjas för handelsändamål. Parkeringsgarage i 
källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Inom området regleras höjden med 2 olika totalhöjder vilket innebär att höj-
den på bebyggelsen trappas av mot norr, mot Trädgårdsgatan och den be-
fintliga villabebyggelsen norr om planområdet. I den södra delen av området 
sätts den maximala höjden över grundkartans nollplan till +29,0. Detta är en 
anpassning till den bergshöjd som finns direkt i öster som har en höjd på 
upp till +32,0 meter över grundkartans nollplan. I den norra delen, i anslut-
ning till Trädgårdsgatan sätts höjden till +26,0 meter över nollplanet. Detta 
innebär att byggnader inom området kan uppföras i upp till 6 respektive 5 
våningar. Syftet är att tre stycken ”fristående” bostadsenheter ska kunna 
uppföras som sammanbinds av ett gemensamt upphöjt gårdsbjälklag där 
parkering sker under jord. För att undvika en ”fasad utan liv” mot Träd-
gårdsgatan så införs en bestämmelse om att parkeringsgarage inte får uppfö-
ras i markplan mot Trädgårdsgatan. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras.  
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Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 11. 

 
Volymstudie över bebyggelse inom den östra delen av Linden 11. Vy från öster. 

Linden 12 och Linden 13:  
Inom detta område (cirka 6 300 m²) sätts användningen till ”BS1 -Bostäder 
och förskola”. Den maximala byggnadsarean för båda fastigheterna tillsam-
mans sätts till totalt 1 900 m², där byggnadsarean på Linden 12 och 13 är 
650 m² respektive 1250 m². Maximal tillåten bruttoarea sätts till totalt 8 100 
m², där bruttoarean på Linden 12 och 13 är 3200 m² respektive 4900 m². 
Byggnation kan uppföras separat inom respektive fastighet, dock redovisas i 
illustrationerna på följande sida ett scenario där byggnation genomförs över 
nuvarande fastighetsgräns, vid en eventuell sammanslagning av fastighet-
erna. 

Inom området regleras totalhöjden för att säkerställa en nedtrappning mot 
villabebyggelsen i nordost. Höjderna sätts till +26,0, +23,0, +20,0 och +17,0 
meter över nollplanet. Detta innebär att bebyggelsen kan uppföras i maxi-
malt 6 våningar i den västra delen av området för att sedan trappa ned till 5, 
4 respektive 3 våningar i den nordöstra delen av området. 
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Volymstudie över bebyggelse inom Linden 12 och 13. Vy från norr. 

Inom området finns möjlighet att införa förskoleverksamhet, exempelvis i 
bottenplanet på byggnaderna. Plats finns att anordna en förskolegård på fas-
tigheten. Närheten till den större parken innebär att utemiljön för en etable-
ring av en förskola är passande. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

I den norra delen av området har prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras lagts ut med anledning av en ledningsrätt. Området har 
även fått en så kallad u-bestämmelse, marken ska därmed vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. En del av fastigheten avsätts som allmän 
platsmark till förmån för en vändplats på Trädgårdsgatan. 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 12 och 13. 

Häggen 2:  
Inom detta område (cirka 3 600 m²) sätts användningen till ”BHKS1 -Bostä-
der, handel, kontor och förskola”. Den maximala byggnadsarean, exklusive 
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gårdsbjälklag, sätts till 800 m². Maximal tillåten bruttoarea är 4 800 m² exklu-
sive gårdsbjälklag. Handelsändamål får utgöra maximalt 500 m² av brutto-
arean. 

Sedan samrådet har förändringar av bestämmelserna inom området genom-
förts, vilket kommer att påverka utförandet av byggnaderna inom fastig-
heten. Nu föreslås att två punkthus i 5 respektive 7 våningar uppförs. Detta 
för att ännu tydligare skapa en transparent bebyggelse med djup och för-
stärka en miljö av ”hus i park” i anslutning till den allmänna parken norr om 
fastigheten. Förbud mot parkering ovan mark/bjälklag införs inom området. 
Detta för att bevara siktlinjer mellan parkområdet i norr och Trädgårdsga-
tan. Den totala byggnadsarean har sänkt från 1 200 m² till totalt 800 m². 
Den totala byggrätten i form av den maximala bruttoarean är dock oföränd-
rad och regleras till 4 800 m². En totalhöjd över nollplanet på +31,5 respek-
tive +25,5 införs för den västra respektive östra delen av området. Den ex-
akta placeringen av husen regleras inte. 

 
Volymstudie över bebyggelse inom Häggen 2. Vy från norr. 

Möjligheten finns att anordna ett parkeringsgarage under byggnaderna. 
Inom fastigheten tillåts därför gårdsbjälklaget att höjas upp till högst +9,0 
meter över nollplanet för att underlätta anordnandet av ett parkeringsgarage 
som delvis ligger under mark, se illustration nedan. 

 

Illustration på hur bestämmelsen om en maximal markhöjd inom Häggen 2 ska tolkas. Gårds-
bjälklaget får inte ligga högre än +9,0 meter över grundkartan nollplan. 
 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 
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Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Häggen 2. 

Häggen 3:  
Inom detta område (cirka 2 600 m²) sätts användningen till ” BKS1 - Bostä-
der, kontor och förskola. Maximal tillåten byggnadsarea är 1100 m². Maxi-
mal tillåten bruttoarea är 2 600 m².  

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Maximal tillåten totalhöjd 
sätts till +20,0 respektive +17,0 över nollplanet vilket innebär att det kan 
uppföras 4 respektive 3 våningar inom området. 

Prickmark placeras ut i den västra delen av fastigheten för att säkerställa att 
inga byggnader placeras ovanpå en ledningsdragning. Området har även fått 
en så kallad u-bestämmelse, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. 

 

Volymstudie över bebyggelse inom Häggen 3. Vy från norr. 
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En stor del av fastigheten prickas, d.v.s. mark där inga byggnader får uppfö-
ras. Detta för att skapa ett intryck av ”hus i park” i anslutning till den befint-
liga parken/grönytan i norr. Parkeringar är tänkt att kunna anordnas i mark-
plan och möjlighet finns till att etablera en förskola, exempelvis i bottenvå-
ningen. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Häggen 3. 

Gestaltning 
Några planbestämmelser som specifikt reglerar utformningen av byggna-
derna vad gäller material, färgval, takvinklar med mera har inte införts i de-
taljplanen. 

Utformningen styrs istället främst av bestämmelser vad gäller placering i för-
hållande till fastighetsgränser men framförallt reglering av byggnadernas 
storlek i form av höjder i förhållande till grundkartans nollplan. Generellt 
ska byggnader placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot kvarters-
mark. 

Bestämmelser med syfte att skapa en levande fasad mot Trädgårdsgatan har 
införts i planförslaget. Mot Trädgårdsgatan får vare sig hotellrum eller par-
keringsgarage uppföras i entréplan. En upplysning på plankartan har även 
införts som innebär att parkeringsgarage i källare inte ska medräknas i an-
givna byggrätters bruttoarea. Detta för att uppmuntra fastighetsägare till att 
placera parkeringar under jord.  

Till planhandlingarna har ett gestaltningsprogram tagits fram som ger en ge-
nerell bild av utformningen inom planområdet. Programmet redovisar över-
gripande gestaltningsprinciper för Myrenområdet, med fokus på utformning 
av allmänna platser.  
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Solstudier 

Solstudier har tagits fram för att visualisera vilken påverkan de föreslagna 
byggnaderna kan få på befintliga byggnader i anslutning till planområdet. På 
följande sidor redovisas solstudier för olika tidpunkter på dygnet vid vår- re-
spektive höstdagjämning samt under juni, oktober och december månad.  
Skuggningen av befintliga bostadsfastigheter i anslutning till planområdet till 
följd av exploateringen enligt planförslaget är mycket begränsad. Inom plan-
området skuggas dock planerade byggnader relativt kraftigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- höstdagjämning kl. 09.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- och höstdagjämning kl. 12:00. 
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Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- och höstdagjämning kl. 15:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 09:00. 
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Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 15:00. 
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 Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden 21 oktober kl. 15:00. 
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Solstudie som visar skuggförhållanden vid vintersolståndet (slutet av december) kl. 12:00. 

 

Befintliga bostadsfastigheter 

Två mindre områden i anslutning till befintliga bostadsfastigheter får an-
vändningen ”B - Bostäder”.  

Dessa områden föreslås regleras till befintliga bostadsfastigheter om intresse 
finns från fastighetsägarna. För ett av dessa områden finns redan ett arrende 
att nyttja marken.  

Områdena prickas för att inte kunna inrymma några nya byggnader. 

 
Två befintliga bostadsfastigheter ges möjligheten att utökas. Fastigheterna ligger i 
anslutning till parkområdet. 
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Friytor och rekreation 
Grönytan i den nordöstra delen av planområdet ska förbättras och utvecklas 
i samband med ett genomförande av planförslaget. Området får använd-
ningen ”PARK - Anlagd park” och är cirka 10 000 m² stort.  

Parken kan innehålla en rad olika aktiviteter, exempelvis lekplats, bollplan, 
boulebanor med mera. En planbestämmelse ”lek - Lekplats” (tillsammans 
med en bestämmelse för dagvattenhantering) har införts för en stor del av 
parken.  

Illustration över möjlig utformning av parkområdet. 

Parken kommer att ta i anspråk den ytan som i dagsläget utgörs av en allmän 
parkeringsplats. Parkeringsplatsen kommer att tas bort och istället omvand-
las för att ingå i ett större parkområde. Två mindre delar av grönområdet 
kommer att ianspråktas för bostadsanvändning, se rubriken ”Befintliga bo-
stadsfastigheter”. 

Bestämmelser om att planteringar ska finnas införs längs med den planerade 
gång- och cykelvägen i väster införs. Syftet med planteringarna är att av-
skärma det storskaliga upplevelsecentret från villabebyggelsen. 

Parken ska även inrymma dagvattenhantering för att kunna hantera extrema 
vädersituationer. En nedsänkt bollplan kan fungera som ett tillfälligt öppet 
dagvattenmagasin. I plankartan regleras dessa funktioner med beteckning-
arna ”boll – Bollplan” och ”dagvatten – Dagvattenhantering”.  

Anläggandet av den kombinerade bollplanen och dagvattenmagasinet kom-
mer att minska risken för översvämning i villaområdet vid häftiga regn. Läs 
mer under rubriken ”Teknisk försörjning”. 
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Trafik 

Vägar/Gator, g/c-vägar 

Ett genomförande av planförslaget kommer att innebära stor påverkan på 
trafikföringen och utförandet av gator inom planområdet. 

De viktigaste ändringarna som sker gällande trafiken är: 

 Vatulandsgatan stängs av för genomfartstrafik genom att en vänd-
plats anläggs i anslutning till fastigheterna Älgen 1 och Renen 5. Va-
tulandsgatan omvandlas, från vändplatsen och söderut, till en gång- 
och cykelväg i gatans nuvarande sträckning. 

 Trädgårdsgatan stängs av för genomfartstrafik. Observera att detalj-
planen inte säkerställer att trafiken på Trädgårdsgatan stängs av. 
Gatan är kommunal och det är kommunen som äger frågan gäl-
lande en avstängning. Kommunens avsikt är att hindra genomfarts-
trafik. Av säkerhetsskäl måste det dock finnas en möjlighet att 
komma till och från området på fler sätt än via infarten i väster. 
Detta ska lösas på ett sätt som gör att räddningstjänsten ska kunna 
öppna avstängningen vid behov. 

 En rondell anläggs där Uddevallavägen och Trädgårdsgatan möts. 
Rondellen ersätter den nuvarande fyrvägskorsningen som idag fun-
gerar som den huvudsakliga infarten till området.  

 Trädgårdsgatan omvandlas från en industriväg till en mer stads-
mässig gata med kantparkering, trädplanteringar och gång- och cy-
kelvägar. En vändmöjlighet skapas i korsningen av Trädgårdsgatan 
och Vatulandsgatans förlängning samt i höjd med villatomterna i 
öster. 

 Den östra delen av Trädgårdsgatan omvandlas till en gångfartsgata, 
från den större vändplatsen vid Vatulandsgatans förlängning fram 
till vändplatsen i höjd med villatomterna. 

Användningen ”VÄG - Väg för trafik mellan områden” omfattar den del av 
Uddevallavägen där det idag finns en fyrvägskorsning som fungerar som in-
fart till planområdet. Vid ett genomförande av planen kommer det att anläg-
gas en rondell för att förbättra kapaciteten och flödet i korsningen. Ett gene-
röst användningsområde har säkerställts för att kunna inrymma vissa geo-
tekniska åtgärder som krävs för en säker anläggning av cirkulationsplatsen. 
Användningsområdet har utökats sedan det andra samrådet för att inrymma eta-
bleringen av en busshållplats norr om Uddevallavägen. 

In- och utfart till Myrenområdet ska endast ske från Uddevallavägen. All tra-
fik som ska ta sig fram till WATER samt all övrig trafik till områdena i söder 
och öster kommer därmed att behöva använda Trädgårdsgatan.  
Den tunga trafiken till WATER planeras att få sin infart tidigt för att und-
vika onödiga konflikter med exempelvis farligt gods-leveranser till Bohus Bi-
otech och med persontrafiken till bostäderna i öster.  
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Detaljplanen förbjuder inte att varutransporter kan ske på andra ställen ut-
med eller runt byggrätten. Ett exempel på detta är att leveranser exempelvis 
kan ske via en infart öster om byggnaden och inlastning ske längs den norra 
fasaden på Waterbyggnaden. Personalparkering avsedd för anställda inom 
Waterområdet är planerad att ske på Waterbyggnadens baksida i norr. 

 
Planerad cirkulationsplats på Uddevallavägen som ska fungera som in- och utfart till 
Myrenområdet.  

Inom Myrenområdet sätts användningen för den största delen av Trädgårds-
gatan, inklusive den del som ligger under befintlig järnvägsbro, samt en del 
av Vatulandsgatan till ”GATA - Gata för lokal trafik”.  

En del av Trädgårdsgatan, från Vatulandsgatans förlängning fram till vänd-
platsen mellan bollplanen och Linden 13 ska utföras som en gångfartsgata. 
Användningen sätts till ” GATA1 - Gångfartsgata”. 

Genomfartstrafiken ska stoppas på Trädgårdsgatan. Detta regleras inte i de-
taljplanen men Strömstad kommun kan som väghållare besluta om att sätta 
ut exempelvis en bom eller på annat sätt med fysiska hinder förhindra ge-
nomfartstrafik på Trädgårdsgatan. Detta planeras att ske i höjd med villabe-
byggelsen som avgränsar planområdet i öster. En vändplats skapas i anslut-
ning till den planerade avstängningen av Trädgårdsgatan. 

Trädgårdsgatan ska rustas upp och omvandlas från en industrigata till en at-
traktiv stadsgata som innehåller trottoarer och trädplantering på varje sida 
samt en gång- och cykelbana som sträcker sig norr om gatan, fram till gång-
fatsgatan där trafiken ska anpassa hastigheten till gångare och cyklister.  

Omvandlingen av vägen ska leda till en bättre upplevelse av Myrenområdet. 
Etableringen av gång- och cykelbanor kommer göra området tillgängligt 
även för trafikanter som inte transporterar sig med bil. 
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Sektion som redovisar en möjlig utformning av Trädgårdsgatans västra del inom ramen 
för detaljplanens genomförande. 

 

Planskiss som redovisar en möjlig utformning av den västra delen av Trädgårdsgatan inom  
ramen för detaljplanens genomförande.
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Inspirationsbild över utförandet av den västra delen av Trädgårdsgatan. Illustration: Henrik 
Schulz. 
 

 
Planskiss som redovisar en möjlig utformning av den östra delen av Trädgårdsgatan (gångfarts-
gata) inom ramen för detaljplanens genomförande. 
 
Den tunga trafiken ska ledas av Trädgårdsgatan så snart som möjligt genom 
att inlastning till upplevelsecentret har sin planerade inlastning i den västra 
delen av planområdet.  

En vändplats planeras även för Vatulandsgatan. Vatulandsgatan ska nämli-
gen även den stängas av för att förhindra genomfartstrafik genom Myren-
området och det befintliga villaområdet lokaliserat norr om planområdet. 
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Vatulandsgatan ersätts istället med en gång- och cykelväg som löper i Vatu-
landsgatans nuvarande sträckning. På detta sätt gynnas gång- och cykeltrafik 
till och från Myrenområdet och biltrafiken styrs till att använda Uddevallavä-
gen med den planerade cirkulationsplatsen. 

Användningen ”GATA - Gata för lokal trafik” sätts även för att bekräfta de 
befintliga vändplatserna i anslutning till parkområdet i den norra delen av 
planen. 

Den planerade gång- och cykelvägen i Vatulandsgatans förlängning säker-
ställs genom användningen ”CYKEL - Gång- och cykeltrafik”. 

Gestaltningsprogrammet kommer att redovisa exempel på utformning av de 
olika gatorna inom planområdet. Utbyggnad och kostnadsfördelning gäl-
lande utbyggnad av gator inom planområdet redovisas i Gatukostnadsutred-
ningen. 

Parkering 

Planförslaget för Myrenområdet inrymmer mycket stora byggrätter vilket in-
nebär att om byggrätterna utnyttjas skapar det ett stort behov av parkerings-
platser. För de flesta fastigheter inom planområdet, med undantag av Häg-
gen 3, måste parkeringen sannolikt lokaliseras under mark i parkeringsgarage 
vid ett maximalt utnyttjande av byggrätten.  

Under planarbetets gång har en uppskattning av antalet parkeringsplatser 
som kan komma att behövas inom planområdet tagits fram inom ramen för 
trafikutredningen, ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28”, 
som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. Utredningen 
har utgått från de normer som finns redovisade i Strömstad kommuns par-
keringsnorm som är antagen av kommunfullmäktige. Kommunens parke-
ringsnorm omfattar dock inte normtal för en sådan blandad ”upplevelse-
verksamhet” som exempelvis Waterprojektet utgör. Vid en sådan etablering 
ska ett samnyttjande gällande parkeringsplatserna användas, vilket förklaras i 
den framtagna trafikutredningen. 

För beräkning av antalet parkeringsplatser vid bygglovgivning hänvisas till 
sidan 14-19 i ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28”. En 
upplysning som hänvisar till denna del av planbeskrivningen samt det aktu-
ella stycket i trafikutredningen har införts på plankartan. Om respektive fas-
tighetsägare endast väljer att utnyttja en mindre del av sin byggrätt kan möj-
lighet finnas att inrymma parkeringar inom respektive fastighet genom 
markparkering. 

Järnväg  

För fastigheten som innehåller Bohusbanan och som ägs av Trafikverket 
sätts användningen till ”T1 - Järnvägstrafik”. Användningen överlappar in-
farten till Myrenområdet där det finns en järnvägsundergång. Inom detta 
område införs två användningar i skilda plan, där den underliggande an-
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vändningen är ”(GATA) – Gata för lokal trafik” som omfattar den befint-
liga vägen under bron.  

För att säkerställa att utformningen av bron tillåter tillgänglighet har en ut-
formningsbestämmelse (f) införts i plankartan som innebär att bron ska ut-
formas med en fri höjd på minst 4,7 meter i båda körriktningarna.  

Med avseende på riskerna som kan finnas vid transport av farligt gods på 
järnvägen har ett område på 25 meter från spåren prickats bort, det vill säga 
ingen ny bebyggelse får inrymmas inom detta område. 

Kollektivtrafik 

En busshållplats för att försörja planområdet placeras företrädelsevis längs 
med Uddevallavägen. En exakt placering av hållplatsen regleras inte i plan-
förslaget men en lokalisering i nära anslutning till infarten till Myrenområdet 
är eftersträvansvärd. Utrymme finns exempelvis norr om Uddevallavägen, 
direkt väster om infarten till området. Sedan det andra samrådet har vägom-
rådet därför utökats med syfte att inrymma en busshållplats. 

Även centralt i planområdet, längs med Trädgårdsgatan i anslutning till det 
planerade upplevelsecentret, inom användningen ”gata - lokalgata”, finns 
plats för att inrymma en eventuell busshållplats. 

Mark och natur 

Mark, terräng, natur och vegetation 

Inom planområdet avsätts cirka 10 000 m² med användningen ”Natur - na-
turområde” på allmän plats. Ytterligare cirka 10 000 m² avsätts som allmän 
plats ”Park - anlagd park”. För information om parken, läs mer under rubri-
ken ”Friytor och rekreation”. 

Ett naturområde som i dagsläget är skogsbeväxt och fungerar som en natur-
lig buffertzon mot begravningsplatsen finns i öster. I dagsläget, enligt gäl-
lande detaljplan, finns möjlighet att etablera lagerverksamhet på delar av 
denna yta men i och med planförslaget så säkerställs denna yta till att även 
fortsättningsvis vara ett naturområde. 

Inget av de naturvärden som återfanns under kommunens inventering be-
döms påverkas negativt i och med ett genomförande av planförslaget. Dock 
innebär etableringen av upplevelsecentret att utsikten i vissa riktningar, 
främst söderut från höjden i nordväst, påverkas kraftigt. Havsutsikten från 
bergshöjden lokaliserad öster om Linden 11 kommer att begränsas då den 
föreslagna byggnaden i höjd kommer att ligga i nivå med den västra delen av 
berget. 

Vid anläggandet av ett underjordiskt parkeringsgarage till förmån för projekt 
WATER kommer viss sprängning att bli nödvändig norr om befintlig bygg-
nad. Detta kommer att innebära ett ingrepp i berget, dock består berget re-
dan idag av en sprängd bergsvägg.
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Strandskydd 

Strandskyddet inträder automatiskt när en ny detaljplan upprättas. Strand-
skyddet behöver upphävas för att genomföra detaljplanen. För att upphäva 
strandskyddet krävs särskilda skäl som redovisas i 7 kap MB. De särskilda 
skäl som kan åberopas för ett upphävande av strandskyddet i det aktuella 
fallet är att: 

 Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, (§ 18 c, 1. 7 kap MB). 

 Området genom en väg (Uddevallavägen), järnväg (Bohusbanan), 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
(§ 18 c, 2. 7 kap MB). 

En administrativ bestämmelse om att strandskyddet upphävs införs på 
plankartan. Läs mer angående under rubriken ”Områdesskydd”. 

Geoteknik 

Två geotekniska utredningar har genomförts i samband med att samråds-
handlingarna har tagits fram. I den första utredningen togs rekommendat-
ioner för de olika delområdena fram, dessa redovisas nedan. 

Allmänna rekommendationer för planområdet 
Delområde Öster: Inom delområde ”Öster” förväntas byggnader att grundläg-
gas på spetsbärande pålar på grund av de mycket sättningskänsliga jordlag-
ren av torv och gyttja men även därför att den underliggande leran är sätt-
ningskänslig. Eventuella uppfyllnader bör minimeras eller kompenseras för 
att inte orsaka skadliga sättningar vid t.ex. entréer och ledningsanslutningar. 
Total belastningsökning bestäms av summan av t.ex. byggnadslast, uppfyll-
nad och eventuell grundvattensänkning. 

Delområde Nordväst, Syd och Sydväst: I dessa områden förväntas byggnader att 
grundläggas på undersprängt berg eller spetsbärande pålar och eventuellt 
kombinerat med plintar. I allmänhet utgörs den naturligt lagrade jorden av 
friktionsjord och det kan därmed bli aktuellt med grundläggning direkt i 
mark om detaljprojektering visar att bärigheten är tillfredsställande och sätt-
ningar acceptabla för de aktuella förhållandena, geometrier och laster. Vid 
val av grundläggningsmetod bör beaktas att det lokalt finns skikt/lager av 
gyttja och lera inlagrade i friktionsjordlagren. 

Om ytlaster överstigande 4,0 ton/m² påförs befintlig markyta inom delom-
råde ”Sydväst” ska kompletterande stabilitetskontroller utföras. En upplys-
ning om detta har införts på plankartan. 

Delområde Bohusbanan och Söder om Bohusbanan: Vid en eventuell framtida för-
ändring av Uddevallavägens geometri rekommenderas att utföra komplette-
rande geotekniska undersökningar för att verifiera nu utvärderade jordprofi-
ler och optimera eventuella förstärkningsåtgärder, med hänsyn till sättningar 
och stabilitet. 
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Det råder mycket skiftande förhållanden inom planområdet och grundlägg-
ning kan ske på olika sätt beroende på var i området bebyggelse lokaliseras.  

Cirkulationsplats 
Den andra geotekniska utredningen visade att en åtgärd är nödvändig för att 
uppnå en acceptabel stabilitet vid en ombyggnad till cirkulationsplats vid in-
farten till Myrenområdet. 

Illustrationen visar den stabilitetsförbättrande åtgärden i form av att ersätta befintligt material un-
der vägbanan med lättklinker (rosa område). 

Den föreslagna stabilitetsförbättrande åtgärden är att minska lasten i den på-
drivande delen av glidytan genom att ersätta en del av det befintliga fyllnads-
materialet med lättfyllning, se illustration ovan. 

För att komma upp i önskad säkerhetsnivå krävs knappt 1 meter lättklinker 
med en utbredning på mellan 10-15 meter. Mängden lättklinker uppskattas 
till omkring 500-600 m³. 

En planbestämmelse har införts för området vid rondellen som lyder ”sta-
bilitetshöjande åtgärder krävs för att uppnå en säkerhetsfaktor på minst 
FEN=1,0”.   

Grundvatten 

Det är av högsta vikt att grundvattennivån inte förändras på grund av den 
planerade byggnationen inom området. Detta bland annat grund av de sätt-
ningar som skulle kunna uppstå på befintlig bebyggelse i närområdet. 

Enligt den geotekniska utredningen ska man innan arbeten med sprängning, 
schakt eller pålning påbörjas upprätta en riskanalys med avseende på vibrat-
ioner, markrörelser och risk för grundvattensänkning. Utifrån riskanalysen 
och geotekniska bedömningar ska sedan ett kontrollprogram upprättas. 
Kontrollprogrammet bör bland annat redovisa mätpunkter, mätschema, 
gränsvärden för tillåtna rörelser och grundvattennivåer samt ansvarsfördel-
ning.  

Utredningen rekommenderar även att schaktnings- och grundläggningsar-
beten ska ske i samråd med geoteknisk sakkunnig och att ledningsgravar bör 
utföras med strömningsavskiljande fyllning för att undvika utdränering av 
grundvatten via dessa.  
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Med tanke på grundvattensituationen inom och i anslutning till planområdet 
har ett utlåtande tagits fram inför granskningen, ”Hydrogeologiskt utlåtande de-
taljplan Myrenområdet, ÅF, 2017-12-20”. Syftet med utlåtandet är att bedöma 
vilka områden inom detaljplanen som inte lämpar sig för byggnation av käl-
lare under nya hus, samt att föreslå åtgärder som kan vidtas under byggskede 
för att inte sänka rådande grundvattennivåer. I samband med detta tas även 
ett kontrollprogram fram med avseende på grundvattennivåer. 

 
Illustration över delområden med avseende på grundvattenhantering. 

Slutsatserna som presenteras i utlåtandet innebär att: 

- Bergsklacken i de centrala delarna av området (område 9 i illustrat-
ionen ovan) inte får tas bort och byggnation av källare bör därför 
endast utföras till lägsta bergfria schaktdjup eller till maximalt +6,5 
vid schaktning i berg. Innan byggnation påbörjas bör bergsklackens 
utbredning därför verifieras med kompletterande geotekniska son-
deringar för att klargöra lägsta bergfria schaktdjup.  

- Vid byggnation under marknivå i området täckt av organisk jord 
(område 1-4 i illustrationen ovan) får inte en hydraulisk kontakt 
skapas mellan den organiska jorden och moränen/friktionsjorden. 
En hydraulisk kontakt kan leda till att den organiska jorden dräne-
ras/bryts ned och sättningar bildas. 

- I den västra delen av området (område 5-9 i illustrationen ovan) 
finns en risk för större grundvattenflöden i schakter. 

Baserat på utlåtandet införs bestämmelser för att säkerställa att byggnat-
ionen inte ska orsaka någon påverkan på grundvattennivåerna inom och i 
anslutning till planområdet. 
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Bestämmelser införs som innebär att: 

- Del av byggnad under rådande grundvattennivå ska antingen utfö-
ras som en vattentät konstruktion, dimensionerad för upplyft, alter-
nativt placeras inom vattentät konstruktion där fyllning mellan 
byggnad och vattentät konstruktion ska dräneras genom självfall el-
ler pumpning. 

- Va-ledningar ska utformas med tät barriär av metalliskt material, 
som förhindrar att diffusion av eventuella föroreningar sker. 

- Bergschaktning under en nivå på +7,5 förbjuds inom området där 
bergsklacken är lokaliserad. 

- Bygg- och anläggningsarbeten inom planområdet får inte medföra 
att grundvattennivån inom ”Park” respektive ”Natur” understiger 
+5,55 meter över nollplanet. Hänvisning sker till planbeskrivningen 
och det framtagna utlåtandet. 

- I den östra delen av planområdet regleras den lägsta tillåtna schakt-
nivån till +4,0, +4,5 respektive +5,55. 

Dessa planbestämmelser, tillsammans med en upplysning på plankartan om 
att ett kontrollprogram för grundvattnet ska tillämpas i enlighet med rekom-
mendationerna i det hydrogeologiska utlåtandet, bedöms utgöra ett tillräck-
ligt skydd för både planerade och befintliga byggnader vad gäller påverkan 
på grundvattnet vid ett genomförande av planförslaget. 

Vid utbyggnad under mark och andra byggnadstekniska åtgärder kan en an-
sökan om tillstånd för arbete i vatten enligt 11 kapitlet i Miljöbalken komma 
att krävas.  

Fornlämningar 

Under programsamrådet yttrade sig Bohusläns museum angående den arke-
ologiska situationen inom planområdet. Museet hade ingen erinran ur ett 
fornminnesperspektiv. Minnesstenen som finns inom området bör dock 
flyttas och placeras på ett nytt ställe inom området. Detaljplanen reglerar 
inte en specifik placering men stenen placeras förslagsvis inom parkområdet. 

Befintlig minnessten inom planområdet. 
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Service 
Planförslaget innebär en omvandling av ett befintligt industriområde till en 
levande stadsdel med varierande innehåll.  

Med den föreslagna centrumanvändningen inom stora delar av planområdet 
skapas betydande möjligheter att förbättra den kommersiella servicen, exem-
pelvis genom etablering av hotell- och konferensanläggning, en större sam-
lingslokal samt handelsmöjligheter. 

Hälsa och säkerhet 

Risker 

Risker inom och i anslutning till planområdet omfattar bland annat risker 
vid transporter med farligt gods, risk för urspårning av tåg och risker vid-
hantering av brandfarlig vara inom den kvarvarande industrifastigheten. Un-
der planarbetet har en generell riskbedömning tagits fram. En utredning 
som specifikt behandlar befintliga och planerade cisterner för förvaring av 
brandfarlig vara på fastigheten Linden 10 har också tagits fram.  

WSP har upprättat en riskbedömning för planområdet, ”Detaljerad riskbedöm-
ning för detaljplan, 2013-07-05, rev 2015-05-12”. Bedömningen finns att ta del 
av på stromstad.se/detaljplanering. Syftet med riskbedömningen är att un-
dersöka lämpligheten att ur risksynpunkt genomföra planerad detaljplan 
samt att uppfylla de krav och rekommendationer som finns på beaktande av 
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt godsled. Målet är 
att fastställa om riskreducerande åtgärder krävs för att kunna genomföra de 
markanvändningsförslag som utreds, samt vid behov ge förslag på tillrådliga 
riskreducerande åtgärder. 
Bensinlager 
Det konstateras i bedömningen att ”Depå Strömstad” (mellanlagring av 
bensin och olja) kommer vara avvecklad och utgör inte några betydande ris-
ker för planområdet Myren med horisontåret 2035. Sedan riskbedömningen 
togs fram har nu bensinlagret avvecklats.  

Farligt gods och urspårning 
Den kvantitativa analysen visar att individrisken för planområdet år 2035 
med avseende på transport av farligt gods på Trädgårdsgatan är acceptabel. 

Risknivån genererad av Uddevallavägen går aldrig över oacceptabla kriterier 
men ligger inom ALARP-området fram till 25 meter från vägkant. Detta in-
nebär enligt värderingskriterierna att risker där kan tolereras om alla rimliga 
åtgärder är vidtagna. 

Risknivån genererad av Bohusbanan är oacceptabelt hög fram till 15 meter 
från spåret och ligger inom ALARP-området fram till 25 meter från spåret. 
Detta innebär enligt värderingskriterierna att riskreducerande åtgärder ska 
genomföras. 
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Samhällsrisken för planområdet år 2035 med avseende på farligt gods-olycka 
på Uddevallavägen och Trädgårdsgatan ligger inom ALARP-området. Detta 
innebär enligt värderingskriterierna att risker där kan tolereras om alla rim-
liga åtgärder är vidtagna. 

I utredningen konstateras det att följande riskreducerande åtgärder medför 
en acceptabel risknivå inom planområdet: 

- Befintligt skyddsavstånd och skyddsbarriär mellan Uddevallavägen 
och bebyggelse på planområdet bibehålls.  

- Skyddsavstånd på 25 meter alternativt skyddsbarriär utförs mellan 
Bohusbanan och bebyggelse på planområdet. 

För att ytterligare sänka risknivån på planområdet kan även följande åtgärder 
genomföras: 

- Hastigheten inom planområdet är i dagsläget satt till 30km/h. 
Denna hastighet bör bibehållas alternativt sänkas ytterligare genom 
att göra området till gångfartsområde. 

- Skyddsavstånd på 50 meter mellan cistern och byggnad, på planom-
rådet utanför Bohus Biotechs fastighet bör upprätthållas. Detta av-
stånd kan minskas om åtgärder vidtas som genom riskutredning på-
visar att acceptabel risknivå fortfarande bibehålls. Exempel på åt-
gärder kan vara brandvägg, invallning, flamspärr och tryckavlast-
ningsventil. 

Brandfarlig vara 
Inför samråd 2 upprättade ÅF en riskutredning, med avseende på hantering 
av brandfarlig vara, ”Riskutredning etanol BBT, 2016-09-27”, inom fastigheten 
Linden 10. Syftet med utredningen var bland annat att finna en lämplig pla-
cering av den befintliga utomhuscisternen innehållande etanol. 

Sedan samråd 2 har Bohus Biotech inkommit med en anmälan om tillstånd 
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I ansökan anges 
att företaget vill hantera 20 000 liter etanol 70 %, 20 000 liter etanol 99,9 %, 
1000 liter aceton, 1000 liter melhyd ethyl ketone och 3000 liter moderlut ke-
mikalier. Anmälan innebär att alla brandfarliga varor ska förvaras i ett 
cisternrum i den östra delen av fastigheten Linden 10 och att den befintliga 
utomhuscisternen och överfyllningscisternen kan tas bort. 

Förslaget innebär att det befintliga cisternrummet förlängs 8,5 meter med 
samma bredd som det befintliga cisternrummet. Den nya delen ska enligt 
anmälan ha brandsäkra väggar och en vägg mellan den nya och gamla delen 
av cisternförrådet. Tankning ska ske vid kortsidan av cisternrummet och i 
anslutning till tankningen ska en skyddsmur uppföras enligt beslut av rädd-
ningstjänsten den 2018-02-22. Av yttrandet framgår placeringen av muren 
och att muren ska vara 3 meter hög, 15 meter lång och utföras i brandtek-
nisk klass EI60.  
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Bild på befintligt cisternrum som ska byggas ut söderut. 

En ny riskutredning har utförts i samband med den nu aktuella ansökan en-
ligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Denna nya ut-
redning, framtagen av ÅF, är daterad 2018-01-18 och rekommendationerna 
har inarbetats i antagandeförslaget och utgör samtidigt underlag för det nya 
tillståndet för hantering av brandfarliga varor som räddningstjänsten ska ut-
färda under våren 2018. Den tänkta lösningen med förvaring av samtliga 
brandfarliga vätskor inne i ett cisternrum bedöms innebära en bättre lösning 
både för Bohus Biotechs verksamhet och minska riskerna vid hantering av 
brandfarliga vätskor. 

Sammanfattning och åtgärder 
En utredning med avseende på risker för urspårning och transport av farligt 
gods på järnvägen har genomförts. Med avseende på dessa risker har ett  
säkerhetsområde på 25 meter mellan järnvägsspåren och planerade byggna-
der säkerställts i plankartan genom prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras. Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga utö-
ver det byggnadsfria avståndet. 

Inför antagande av planförslaget har en ny riskutredning tagits fram i sam-
band med anmälan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Detta på 
grund av att användningen ”H - Handel” som innebär en personintensiv an-
vändning, införs i anslutning till den befintliga industrin. Enligt anmälan fö-
reslås befintlig cistern, som hittills har stått utomhus, att flyttas och byggas 
in i anslutning till övriga cisterner vid den östra gaveln. Utredningen redovi-
sar de åtgärder som rekommenderas avseende brandteknisk klass, spillzoner 
mm. Räddningstjänsten har den 2018-02-22 inkommit med en komplette-
ring av sitt granskningsyttrande. Där ställs krav på att en skyddsmur uppförs 
i fastighetsgränsen mellan Linden 10 och 11 i samband med att planen vin-
ner laga kraft.  

Det aktuella planförslaget innebär att placeringen av cisternrummet pekas ut 
i plankartan. Placeringen korresponderar med placeringen i den inkomna  
anmälan. Ett område som möjliggör ett uppförande av en skyddsmur har 
också avsatts på fastigheterna Linden 4, 10 och 11, längs med fastighetsgrän-
sen. Bostadsområden har placerats på ett avstånd på minst 55 meter från in-
dustrifastigheten Linden 10. Planförslaget har inför antagande anpassats till 
de föreslagna åtgärderna i den nya utredningen och Räddningstjänstens ytt-
rande. 

Ritning över planerad utbyggnad av 
cisternrum i den östra delen av fastig-
heten Linden 10. 
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Med hänsyn till att placering av bostäder i förhållande till industriverksam-
heten, att stora markområdena har prickats bort och att områden har avsatts 
för åtgärder med tanke på hantering av brandfarlig vara bedöms riskerna för 
etablering av bostäder och centrumverksamhet i närhet till industrin vara ac-
ceptabel, dock ska ytterligare anpassning ske till kommande riskutredning.  

Kommunen bedömer, med hänsyn till framtagna utredningar och dess före-
slagna åtgärder, att en rimlig avvägning har gjorts mellan intresset att ut-
veckla Myrenområdet och intresset att även fortsättningsvis bedriva indu-
striverksamhet i området. 

Skred/bergras 

Inga åtgärder bedöms nödvändiga för att höja stabiliteten. Skärningen längs 
södra sidan av Uddevallavägen bedöms vara stabil. Det förekommer dock 
en del utfall av mindre stenar och ett parti med kraftig grusvittring, men 
detta bedöms ej föranleda åtgärder. Bergbranten söder om Uddevallavägen 
behandlas i ett annat planarbete. 

Den framtagna bergtekniska utredningen rekommenderar besiktning av ett 
mindre område i anslutning till planområdet inom 10 år. Utredningen ger 
även en generell rekommendation för hela området som innebär att efter att 
eventuella nya bergschakt tas upp ska eventuella kvarstående bergschakt-
väggar rensas på löst bergmaterial. Bergsakkunnig ska därefter tillkallas för 
besiktning, för att bedöma eventuellt behov av ytterligare förstärkningsåtgär-
der såsom bultning. 

Inga planbestämmelser bedöms behöva införas på plankartan med anled-
ning av rekommendationerna i den bergtekniska utredningen. 

Radon 

Mätningarna av radon som har genomförts i samband med planarbetet visar 
att området kan bestå av högriskmark vad gäller radon. Dock kan en bety-
dande del av den uppmätta gammastrålningen härröra från torium, som ej 
nybildar radon. Ytterligare undersökningar med gammaspektrometer bör 
därför utföras för att bestämma halterna av uran, radium respektive torium.  

En upplysning har införts på plankartan som förklarar att byggnader där 
människor ska vistas stadigvarande ska utföras radonsäkra om inte komplet-
terande undersökning visar att ett enklare utförande kan accepteras. 

Buller 

ÅF Infrastructure har tagit fram en bullerutredning ”Detaljplan för Myrens in-
dustriområde, Bullerutredning, 2014-10-13, rev 2016-10-12” som beskriver buller-
påverkan. Buller från trafik, befintlig verksamhet och hamnverksamhet i 
närområdet har studerats. Komplettering av beräkningar av verksamhetsbul-
ler har genomförts sedan granskningen. Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 
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Trafikbuller 
Förutsättningar 
Det underlag i form av trafiksiffror som har använts vid beräkningen av bul-
ler redovisas nedan. 

Veckomedeldygntrafik under sommartid (SDT) år 2035 vid utbyggnad inom Myrenom-
rådet. Andel tung trafik anges som procentsatser.  

Sedan den bullerutredning som kortfattat redovisas nedan togs fram har bul-
lerförordningen avseende trafikbuller vid bostadsbyggnader reviderats med 
förhöjda riktvärden som följd, se sidan 32. Genomgången av de beräknade 
resultaten på följande sidor kommenteras med bakgrund av den genomförda 
revideringen. Detta innebär att slutsatserna skiljer sig något från text som 
återfinns i den framtagna bullerutredningen som togs fram innan revide-
ringen genomfördes. Sedan bullerutredningen togs fram har även Natur-
vårdsverket publicerat riktlinjer för buller vid skolgårdar, se sidan 32. 

Resultat - bostäder 
Beräkningarna visar att dygnsekvivalenta ljudnivåer upp till 60 dBA kan fö-
rekomma. För centrumbebyggelsen i den västra delen av området bör buller 
från trafiken kunna hanteras. Här ställs inga direkta krav på utomhusmiljön 
och man bör kunna åstadkomma god inomhusmiljö med rätt val av fasad.  

 
Ljudutbredningskarta som redovisar ekvivalenta värden för sommartrafik (vägtrafik) år 
2035. Utredningen visar att ekvivalenta nivåer på upp till ca 60 dBA förekommer. 
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För planerade bostäder i den östra delen beräknas riktvärdet på 60 dBA inte 
överskridas. För bostäderna bör det kunna ordnas bullerskyddade uteplatser 
där riktvärdet på 50 och 70 dBA ekvivalent respektive maximal bullernivå 
klaras. Med nivåer över 50 respektive 70 dBA nära Trädgårdsgatan kan ute-
platser placerade nära vägen behöva kompletteras så att bullret från passe-
rande fordon dämpas. Alternativt kan en bullerskyddad uteplats ordnas på 
innergård eller motsvarande och då utgöra ett komplement till den egna ute-
platsen. Fasad mot Trädgårdsgatan kan behöva förses med förhöjd ljudisole-
ring för att klara riktvärdena inomhus. 

Med tanke på de goda möjligheterna att anordna lägenheter och uteplatser i 
förhållande till gällande riktvärden bedöms inte några planbestämmelser 
med avseende på trafikbuller behöva införas. 

Buller - skolgårdar 
Med tanke på att riktvärdena för buller med avseende på skolgårdar endast 
överskrids i direkt närhet till Trädgårdsgatan så finns det goda möjligheter 
att anordna skolgårdar med en bra ljudmiljö inom planområdet. Närheten 
till det större grönområdet i norr, med goda ljudförhållanden, medverkar yt-
terligare till att en god miljö med avseende på buller kan uppnås i planområ-
det. 

Resultat - industriverksamhet 
I Myrens industriområde kommer verksamhet vid Bohus Biotech AB att 
finnas kvar efter utbyggnad. De externa installationerna på Bohus Biotech 
beräknas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer upp till 45 dBA utomhus vid 
närmaste fasad. Vid kv. Linden 8 beräknas ekvivalenta ljudnivåer uppgå till 
48 dBA vid närmaste fasad. Vid Rönnen 8 beräknas nivåer upp till 43 dBA. 
Vid planerade bostäder inom Linden 11 beräknas ekvivalenta ljudnivåer 
uppgå till 44 dBA vid närmaste fasad. 

Då uppgifter saknas om ljudemission från planerade byggnader inom kv. 
Rönnen 8 har antaganden fått göras. Om externa installationer sammantaget 
inte har högre ljudeffekt (Lw) än 75 dBA per byggnad bedöms det totala 
ljudbidraget till planerade byggnader vid kv. Linden 8 till cirka 41 dBA. Till 
planerade byggnader inom kv. Linden 11, 12 och 13 samt Häggen 3 beräk-
nas ljudbidraget till cirka 36 dBA. 

Planerade bostäder 
Beräkning av det externa verksamhetsbullret i form av fläktar från Bohus 
Biotech visar att ljudnivåerna utomhus inte beräknas överskrida riktvärdena 
för dag, kväll och natt enligt Boverkets vägledning. Däremot överskrids Bo-
hus Biotechs bullernivåer enligt gällande miljötillstånd nattetid kl. 22-07, 40 
dBA ekvivalent ljudnivå i den sydöstra delen av Linden 11. 

Om bedömning görs enligt Naturvårdsverkets/Boverkets vägledning bör 
bostäder kunna medges då man hamnar inom zon A.  



 

 

80 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-13 Strömstads kommun, Västra Götalands län

 

 
Ljudutbredningskarta som redovisar ekvivalenta värden för externt verksamhetsbuller. 
Beräkningarna visar att bullret från fastigheten Linden 10, på en nivå 15 meter ovan 
mark, uppgår till 45 dBA inom den sydvästra delen av fastigheten Linden 11. Inom den 
sydöstra delen av Linden 11 ligger bullervärdet under 45 dBA (gul markering). 

Beräkningarna visar att ekvivalent ljudnivå enbart från Bohus Biotech kan 
uppgå till 44 dBA vilket innebär att riktvärdet 45 dBA skulle kunna överskri-
das vid närmaste bostäder om ytterligare bullerkällor tillkommer eller om 
driften på Bohus Biotech förändras.  

Om bedömningen utgår från Bohus Biotechs nuvarande miljötillstånd klaras 
inte riktvärdet 40 dBA nattetid vid bostäderna i den sydöstra delen av Lin-
den 11 om inte åtgärder genomförs.  

Dock så ligger det beräknade bullervärdet under 45 dBA vid de planerade 
bostäderna vilket anses vara en bra bullermiljö. I enlighet med bestämmel-
serna i 26:e och 29:e kapitlet i miljöbalken (se information på sida 33-34) så 
kan därför verksamheten inom industrifastigheten tillåtas att bullra upp till 
45 dBA i enlighet med de beräknade bullervärdena som anges i denna plan-
beskrivning utan att anses bryta mot det befintliga miljötillståndet.  

Med hänsyn till att de framtagna bullerberäkningarna visar att en bra buller-
miljö för de boende kan skapas så bedöms inga planbestämmelser med avse-
ende på bullernivåer behöva införas i plankartan. 

Resultat - hamnverksamhet 
För färjeverksamheterna vid Torskholmen har en översiktlig beräkning 
gjorts utgående från ljudmätningen i maj 2016. Ljudemission från kryss-
ningsfartyg kan variera med ljudeffekter mellan 80-110 dBA. Ljudnivån till 
omgivningen beror också på om fartyg lastar/lossar och kortvarigt ligger vid 
kaj eller om de ligger förtöjda längre tid.  

Utifrån mätningarna har ljudeffekten beräknats till cirka 110 dBA för m/s 
Oslofjord, vilken angör färjeterminalen regelbundet och kan anses vara ty-
pisk för den färjeverksamhet som bedrivs. Utgående från denna beräknade 
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ljudeffekt beräknas ekvivalenta ljudnivåer inom den västra delen av Myren-
området på cirka 45 dBA från färjor som lastar/lossar vid kajen. I den östra 
delen av Myrenområdet beräknas nivåer som högst till cirka 40 dBA från 
färjorna. 

Påverkan på befintlig industriverksamhet 
På grund av att Bohus Biotechs nuvarande tillstånd reglerar tillåten buller-
nivå vid befintliga bostäder så kommer ett genomförande av planförslaget, 
som innebär placering av bostäder närmare än befintliga bostäder, att inne-
bär en begränsning för Bohus Biotech.  

Bullerutredningen har dock visat att rimliga åtgärder kan genomföras för att 
klara riktvärdena vid bostäder. Kommunen anser därför att en rimlig avväg-
ning har gjorts mellan att utveckla Strömstad med bostäder samtidigt som 
den befintliga industrin kan fortsätta att bedriva sin verksamhet inom områ-
det. 

Förorenad mark  

Sedan samråd 2 har rapporten ”Föroreningssituation inom Myren, 2016-06-
14, rev. 2017-07-03” tagits fram av WSP. I rapporten görs en generell be-
dömning av föroreningssituationen inom industriområdet, baserat på de 
provtagningar och utredningar som har tagits fram under planarbetets gång. 
En rekommendation gällande reglering med planbestämmelser ingår också i 
rapporten. De slutsatser som återges i rapporten sammanfattas i den till de-
taljplanen tillhörande MKB:n som bifogas planhandlingarna. 

Med rapporten som underlag har länsstyrelsen, i ett så kallat planeringsbe-
sked, meddelat att planförslaget inte strider mot ingripandegrunderna i 11 
kap. 10 § andra stycket PBL. Bedömningen baseras på att kommunen i de-
taljplanen nyttjar de i utredningen föreslagna skyddsbestämmelserna och 
dessutom villkorar startbesked för att på så sätt kunna säkerställa att nöd-
vändiga saneringar genomförs inom respektive fastighet. 

Med tanke på föroreningssituationen som finns inom planområdet och de 
krav som länsstyrelsen har villkorat i planeringsbeskedet har en rad bestäm-
melser införts på plankartan. Detta med syfte att säkerställa att föreslagna åt-
gärder för att uppnå en acceptabel saneringsnivå i området ska åstadkommas 
i samband med ett genomförande av planförslaget. 

Beroende av vilken användning som föreslås och beroende på vilken känd 
föroreningssituation som finns inom planområdet skiljer sig regleringen av 
saneringsåtgärder åt mellan fastigheterna inom området. 

För området där TCE har hittats (användningen ”C1”) har följande bestäm-
melse gällande byggnadsteknik/skydd mot störningar införts: 

- Inom område med användningen ”C1” ska bottenplatta förses med 
tätskikt och med en ventilationslösning som förhindrar gasinträng-
ning i byggnad. Rörgenomdragningar ska vara täta. Underjordiskt 
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garage och/eller källare ska uppföras i täta material och konstrukt-
ioner som förhindrar inläckage av förorenat berggrundvatten. 

Med tanke på att TCE-föroreningen eventuellt kan ha spridits sig till fastig-
heter i anslutning till den dokumenterade TCE-föroreningen har en bestäm-
melse införts inom flertalet fastigheter som eventuellt kan ha påverkats av 
föroreningen. Bestämmelsen lyder: 

- Inom områden med användningen "BH", "BHKS1", "C2", "KH" 
och "J" ska byggnader uppföras i så kallat radonsäkert utförande, 
dvs. att byggnader utformas på ett sätt som säkerställer att en even-
tuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte utgör 
risk för människors hälsa. Underjordiskt garage och/eller källare ska 
uppföras i täta material och konstruktioner som förhindrar inläck-
age av förorenat berggrundvatten. 

En bestämmelse som innebär ändrad lovplikt med avseende på markförore-
ningar har införts. Bestämmelsen lyder: 

- Inom områden med användningen ”C1”, ”C2”, ”KH” och ”J” krävs 
marklov för alla schakt-, berg- och fyllnadsarbeten med anledning 
av förekomst av förorenat berggrundvatten.  

En upplysningstext gällande schaktning, bergarbeten eller andra markför-
ändrade åtgärder med avseende på miljöbalken har lagts in på plankartan. 

Bestämmelser som är utformade som villkor för att få startbesked beviljat 
har också införts på plankartan. Dessa bestämmelser har införts: 

- Inom fastigheter med användningen ”C1”, ”C2” och ”KH” får start-
besked för bygglov endast ges under förutsättning att marken inom 
fastigheten har sanerats till mindre känslig markanvändning (MKM) 

- Inom fastigheter med användningen ”BH”, ”BS1”, ”BKS1”, och 
”BHKS” får startbesked endast ges under förutsättning att marken 
inom fastigheten har sanerats till känslig markanvändning (KM). 

- Inom fastigheter med användningen ”C1” får startbesked för bygg-
lov inte ges förrän föroreningen av TCE är sanerad ned till beslu-
tade åtgärdsmål. 

Kommunen bedömer att dessa planbestämmelser innebär att en acceptabel 
nivå på föroreningssituationen kan uppnås inom planområdet. 

Luftkvalitet 

I samband med upprättandet av detaljplanen har en utredning om den fram-
tida luftkvaliteten inom området tagits fram, ”Luftkvalitet inom Myrens industri-
område, WSP, 2014-09-28”. Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 

I utredningen beräknas halter av luftföroreningar inom Myrenområdet. Se-
dan jämförs dessa halter med gällande gränsvärden eller praxis. Slutsatsen i 
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rapporten blev att de beräknade halterna klarar gränsvärdena och praxis. 

Förutsättningarna för de haltberäkningar som redovisas i utredningen är i 
två avseenden inte överensstämmande med det nu aktuella planförslaget: 

 Rapporten utgick från att det finns tre industriverksamheter inom 
området: Bohus Biotech AB, Strömstad Flexibles AB och Statoils 
bensinlager (som dock angavs bli avvecklat så småningom). Detalj-
planeförslaget innebär att endast Bohus Biotech kommer att ligga 
kvar, medan Strömstad Flexibles och Statoils bensinlager redan har 
avvecklats. 

 Nu prognostiserade trafikmängder år 2035 är betydligt högre än 
dem som förutsattes i rapporten (men som ändå var betingade av 
Myrenprojektets genomförande). 

I det här fallet medför de förändrade förutsättningarna antingen inte så stora 
förändringar av luftföroreningshalterna eller förändringar som innebär 
minskningar av halterna. Tillfredsställande noggrannhet - i bestämningen av 
de framtida halterna av luftföroreningar inom Myrenområdet efter genom-
förande av föreslagen detaljplan - har därför bedömts erhållas med en för-
enklad metod: att med hänsyn till de förändrade förutsättningarna göra kor-
rektioner av de tidigare haltberäkningarna. Sedan utredningen togs fram har 
den föreslagna bebyggelsen inom planområdet minskat vilket bör innebära 
att luftsituationen sannolikt kommer att förbättras i jämförelse med de be-
räknade halterna i utredningen.  

Kvävedioxidhalter 

Med hänsyn till den sammantagna korrigeringen beräknas att halterna av 
kvävedioxid, uttryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att 
uppgå till cirka 30 mikrogram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter 
ett genomförande av detaljplanen. Motsvarande miljökvalitetsnorm, 60 
mikrogram/m3, underskrids således med stor marginal. 

Partiklar 

Med hänsyn tagen till korrigeringarna beräknas att halterna av partiklar, ut-
tryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att uppgå till cirka 28 
mikrogram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter ett genomförande 
av detaljplanen. Motsvarande miljökvalitetsnorm, 50 mikrogram/m3, under-
skrids således med stor marginal. 

Teknisk försörjning 

Dricks- och spillvatten 

En kombinerad va- och dagvattenutredning har tagits fram inom ramen för 
planarbetet, ”Va- och Dagvattenutredning, ÅF, 2015-03-23, rev. 2017-10-19”. Ut-
redningen finns för påseende i utställningslokalerna under granskningen För 
en mer utförlig beskrivning av hanteringen av va- och dagvatten hänvisas till 
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utredningen. Nedan sammanfattas kortfattat förslaget för va- och dagvatten-
lösningar som presenteras i utredningen.  

Dricksvattenledningar och spillvattenledningar ansluts till befintliga huvud-
ledningar längs Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan. Avledning föreslås ske 
till befintliga spillvattenledningar längs Trädgårdsgatan och vidare till den 
befintliga pumpstationen i den södra delen av planområdet. 

Vattenbehovet har beräknats för området. Myrens industriområde förses 
med vatten från ett flertal inkommande vattenledningar och ingår därmed i 
en så kallad rundmatningsomsättning med god vattenleverans. Området är 
dessutom beläget på nivåer där vattnet kan levereras med goda tryckförhål-
landen. Det antas därmed i utredningen att kommunens befintliga vattenled-
ningar är av tillräcklig dimension och med erforderligt vattentryck för att 
omhänderta framräknad framtida vattenförsörjning inom planområdet. 

I den södra delen av planområdet, söder om Uddevallavägen, återfinns en 
befintlig pumpstation. Denna station bekräftas i detaljplanen och använd-
ningen sätts till ”E1 - Teknisk anläggning, pumpstation”. 

Dagvatten 

Planområdet bör höjdsättas så att samtliga ytor inom området avleds mot 
Trädgårdsgatan och mot söder. 

En upprustning och kapacitetsökning kommer att genomföras av dagvatten-
systemet inom planområdet. Dagvattnet från området ska omhändertas i 
uppsamlande dagvattenbrunnar.  

Om verksamheter i området skulle innebära risk för någon form av oljespill 
på utvändiga ytor ska oljeavskiljare anläggas med erforderliga dimensioner 
och kapacitet. För oljeavskiljning ska lämplig placering och dimensioner på 
mottagande volymer vara direkt anpassade till tänkbara risker och den speci-
fika verksamheten samt trafikutformningen i närområdet. Oljeavskiljare kan 
exempelvis anläggas invid lastkajer för varutransporter. Oljeavskiljaranlägg-
ningarna bör begränsas till att omfatta mindre körytor för bästa effektivitet 
vid en olycka med oljor från fordon. Oljeavskiljaranläggningar kan även 
övervägas för trafikytor där buss och övriga tunga fordon ställs upp under 
en längre tid.  

Att rena dagvatten från samtliga hårdgjorda ytor inom planområdet kräver 
en mycket stor anläggning. Förslaget som presenteras i utredningen är att 
dela upp reningsanläggningarna på fler och mindre områden. Exempelvis 
kan DSA-dräneringsanläggningar utföras där övriga dräneringsanordningar 
ändå skall anläggas. DSA-dräneringar kan utföras längs Trädgårdsgatans 
gång- och cykelvägar. Dessa görs väl tilltagna för att rymma så stor volym 
som möjligt. Dräneringsvolymen bör vara minst 1 m³/m och kopplas till 
huvudledningarna med lämplig uppdelning för medverkande ytor. En DSA-
dränering kan vara tillräcklig rening från samtliga allmänna trafikytor inom 
planområdet. 
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Att rena dagvatten från respektive kvarter eller fastighet kan ej ske gemen-
samt utan bör ligga under fastighetens ansvar. Här kan långsmala hålrums-
magasin vara en möjlig lösning. Magasinsvolymer får bestämmas när bygg-
nadsytan och övriga ytor har fastställts.  

För att vid ett 20-årsregn med varaktigheten 10 minuter undvika översväm-
ningsrisk i Trädgårdsgatans befintliga dagvattensystem föreslås en ny dagvat-
tenledning med diametern 1 meter. Denna ledning läggs parallellt med den 
befintliga ledningen ned till utsläppspunkten vid diket invid järnvägsbanken. 
Ytterligare en ny dagvattenledning med diametern 0,5 meter anläggs i den 
nordvästra delen av planområdet för att omhänderta dagvatten från planom-
rådets ökade hårdgjorda yta. Det befintliga diket och dagvattenledningen un-
der Uddevallavägen är av tillräcklig kapacitet för att omhänderta ett 20-års-
regn med varaktigheten 10 minuter. Vid extrem nederbörd med intensiteten 
100-200-årsregn kommer dagvattnet att flöda något okontrollerat längs låg-
punkter på marken vid planområdets södra områden, det vill säga längs järn-
vägsbanken och ned till hamnen och havet. 

En tänkbar lösning för att kunna magasinera och fördröja en stor volym 
dagvatten vid extrem väderlek kan även vara att skapa en ”bassäng” inom 
ytan för den planerade bollplanen inom parkområdet i den nordöstra delen 
av planområdet. 

Bollplanen är cirka 50x30 meter stor och kan grävas ur cirka 0,9 meter där 
man längs sidorna anlägger gradänger som sittplatser. Volymen för den ur-
grävda ytan uppgår till cirka 1 300 m³. Planytan kan anläggas av konstgräs 
med dränering till en dagvattenpumpstation. För mycket stora flöden kan 
vattnet avledas via en bräddanordning till den nya dagvattenkulverten med 
en diameter på 1 meter som läggs ned längs Trädgårdsgatan. Bassängen kläs 
in med gummiduk så att grundvattennivån ej förändras. Normalt underhåll 
utförs på konstgräsytan efter skeden med höga flöden. Dagvattenpumpstat-
ionen kan vara densamma som ska pumpa dagvatten från tomterna längs 
Hagtornsvägen. Dagvattenpumpstationen är lokaliserad i sydöstra hörnet av 
den planerade bollplanen med åtkomst från Trädgårdsgatan. I plankartan 
sätts användningen till ”E1 - Teknisk anläggning, pumpstation”. 

Enligt beräkningar för 100- och 200-årsregnen kan ett 100-årsregn över-
svämma de lägst liggande delarna i området med cirka 20 centimeter och 
200-årsregnet med cirka 35 centimeter. Dessa beräkningar förutsätter att 
den föreslagna dagvattenkulverten längs Trädgårdsgatan är utbyggd. Omräk-
nat i volymer kan 100-årsregnet innehålla cirka 800-1000 m³ vilket ryms 
inom volymen för den urgrävda bollplanen. Däremot kommer magasinet ej 
att kunna härbärgera 200-årsregnet som uppgår till cirka 2500 m³. 

Ett anläggande av den nedsänkta bollplanen skulle dramatiskt förbättra 
översvämningssituationen inom, men främst utanför, planområdet. Möjlig-
het att skapa den nedsänkta bollplanen skapas genom den nu aktuella detalj-
planen. 
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El, tele 

Inom planområdet säkerställs yta för tre befintliga transformatorstationer. 
Yta för en ny transformatorstation i anslutning till vändplatsen på Vatu-
landsgatan avsätts Användningen för de befintliga och den planerade stat-
ionen sätts till ”E2 - Teknisk anläggning, transformatorstation”.  

Bygglovgivning 

Allmänt 

Planförslaget för Myrenområdet är mycket komplext och förutsättningarna i 
form av exempelvis rådande grundvattenförhållanden tillsammans med en 
komplicerad föroreningsproblematik innebär en unik planeringssituation.  

Flera av de förhållanden som råder i området påverkar varandra och det är 
viktigt att man vid bygglovgivning tar hänsyn till ett mycket stort antal fak-
torer. 

Nedan presenteras en sammanfattning av de krav som kan komma att ställas 
på fastighetsägarna inom planområdet i bygglovsskedet. 

Buller 

Den framtagna bullerutredningen har visat att det ekvivalenta riktvärdet inte 
överstigs inom planområdet, däremot finns det risk att det maximala riktvär-
det för uteplats kan överskridas beroende på placering inom kvartersmar-
ken. Inom planområdet finns ett flertal bullerkällor att ta hänsyn till i form 
av exempelvis trafik, fläktar, färjetrafik och diverse verksamheter. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på buller: 

 Det bör säkerställas att riktvärdet för uteplats i enlighet med den ak-
tuella bullerförordningen (50 dBA ekvivalent värde och 70 dBA 
maximalt värde) kan uppnås. 

 En bedömning av den sammantagna bullersituationen ska göras.  

Risk 

Bestämmelsen i form av prickmark (mark där byggnad inte får uppföras) 
med avseende på avståndet mellan bebyggelse och järnvägen har införts för 
att minska risken vid eventuell urspårning. Prickmarken har anpassats till 
ALARP-området och det är därför av högsta vikt att inga byggnader upp-
förs inom området. Den kvarvarande industriverksamheten kan innebära 
risker, då de hanterar relativt stora kvantiteter av brandfarlig vara. Utrymme 
har avsatts för placering av cisterner i ett cisternrum.  

Denna punkt bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på risk: 

 Vid etablering av bebyggelse i anslutning till industrifastigheten 
måste riskproblematiken hanteras vad gäller säkerhetshöjande åtgär-
der, avstånd mellan bebyggelse och förvaring av brandfarlig vara 
med mera.  
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Markföroreningar 

Inom planområdet finns dokumenterade markföroreningar som ska saneras 
för att möjliggöra byggnation av bostäder med mera. På plankartan har där-
för en rad bestämmelser med avseende på föroreningar införts. Dels syftar 
dessa till att säkerställa att sanering genomförs, dels syftar de till att ställa 
krav på utformning av byggnation inom fastigheter som är konstaterat föro-
renade, men även för fastigheter som eventuellt kan ha blivit kontaminerade 
genom att föroreningarna har spridit sig från källan.  

De krav som sätts på sanering varierar beroende på vilken användning som 
föreslås inom planområdet. För användningarna som inkluderar bostäder så 
måste marken saneras till ”känslig markanvändning” (KM) innan startbe-
sked kan ges och för de flesta övriga fastigheter krävs sanering ned till 
”mindre känslig användning” (MKM). I bygglovskedet måste därför respek-
tive fastighetsägare visa på att sanering är genomförd innan startbesked kan 
ges. 

Det är viktigt att ta kontakt med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
är i vissa fall länsstyrelsen och i vissa fall Strömstads kommun, beroende på 
vilken fastighet inom planområdet som berörs. Inom området kommer det 
att finnas flera miljöärenden att bevaka i bygglovskedet.  

För den fastighet där utsläpp av TCE har bekräftats får inte startbesked ges 
förrän föroreningen är sanerad ned till beslutade åtgärdsmål. Det åvilar ex-
ploatören att uppvisa att åtgärdsmålen är uppnådda innan startbesked kan 
beviljas. Uppsatta åtgärdsmål finns för TCE-föroreningen i miljöärendet. 

De byggnadstekniska kraven inkluderar bland annat täta bottenplattor och 
täta rördragningar som hindrar inläckage av förorenat berggrundvatten samt 
särskilda ventilationslösningar som förhindrar gasinträngning.  

Inom vissa användningsområden krävs dessutom marklov för alla schakt-, 
berg och fyllnadsarbeten. Området berörs av restriktioner enligt miljöbal-
ken. Vid schaktning, bergarbeten eller andra markförändrande åtgärder ska 
kommunens miljöförvaltning eller motsvarande kontaktas. Observera att det 
inom vissa områden är helt förbjudet med bergschaktning under en viss nivå 
med hänsyn till risk för påverkan av grundvattennivån. 

Med tanke på föroreningssituationen så bör inte energibrunnar/borrning för 
bergvärme tillåtas inom planområdet. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på mark- 
föroreningar 

 Ytterligare utredningar av respektive fastighetsägare krävs i de allra 
flesta fall för att kunna få en bättre bild av föroreningssituationen, 
vilket är en förutsättning för att kunna bli beviljad startbesked. 

 Innan markarbete sker ska det redovisas vilken eventuell metod 
som valts, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i 
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berget uppstår vid bergarbete samt hur eventuellt förorenat berg-
rundvatten ska omhändertas.  

 Eventuellt omhändertagande av massor och pumpning av grund-
vatten ska ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

 Alla schakt- och markarbeten som kan förorsaka risk för ökad 
spridning eller exponering av föroreningar ska anmälas till tillsyns-
myndigheten. Inom Myrenområdet är Länsstyrelsen eller Miljö- och 
byggnämnden tillsynsmyndighet beroende på vilken fastighet som 
bygglovet berör. För information kontakta miljö- och hälsoskydds-
avdelningen (Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 28 §). 

 Innan förorening av TCE är sanerad inom Myrenområdet är borr-
ning av energibrunnar förbjudet på fastigheterna Rönnen 2 och 8. 
Efter en sanering och på övriga fastigheter gäller vid anmälan ett ut-
ökat krav med särskilda skyddsåtgärder i enlighet med tillsynsmyn-
dighetens rekommendationer. För information kontakta miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen. 

Dagvatten 

För att förbättra omhändertagandet av dagvatten inom planområdet åvilar 
det, utöver hanteringen på allmän platsmark, respektive fastighetsägare att 
på adekvat sätt hantera avrinningen från sin fastighet.  

I bygglovskedet ska respektive fastighetsägare redovisa hur man planerar att 
fördröja och rena dagvatten inom sin fastighet. Detta inkluderar åtgärder 
såsom exempelvis oljeavskiljare på parkeringsytor 

Observera att vissa lösningar för fördröjning kan påverkas/förhindras av 
föroreningssituationen i området. 

 Dagvattenanläggning som berör fler än en fastighet är anmälnings-
pliktig i enlighet med Miljöbalkens 9 kap 6 §. För information kon-
takta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

 Dagvatten från parkeringsgarage ska renas. För information om re-
ning av dagvatten kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Geoteknik 

Under planarbetet har en geoteknisk undersökning tagits fram. Inom plan-
området finns olika områden med olika geotekniska förutsättningar.  

I de flesta fall kan man utgå ifrån att grundläggningsmetoden innebär att 
byggnader grundläggs på undersprängt berg eller spetsbärande pålar och 
eventuellt kombinerat med plintar. 

Inom större delar av planområdet är stabiliteten tillfredställande, dock finns 
områden, se karta på följande sida, där det rekommenderas att den geotek-
niska situationen ska utredas vidare om ytlasten överstiger 4 ton/m². 
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Beroende på att detaljplanen innebär att fastigheterna inom planområdet 
kan bebyggas på en rad olika sätt är det viktigt att exploatörerna i bygglov-
skedet uppvisar en utredning som visar åtgärder för att uppnå en acceptabel 
stabilitetsnivå. Detta gäller inte enbart inom de områden där den geotek-
niska utredningen har rekommenderat att geotekniken ska kontrolleras ytter-
ligare vid en ytlast som överstiger 4 ton/m², utan inom hela planområdet.  

Inom allmän plats finns en planbestämmelse som innebär att en säkerhets-
nivå på minst FEN=1,0 då det har konstaterats att vissa stabilitetshöjande åt-
gärder måste genomföras för att uppnå en acceptabel stabilitet. Vid projek-
tering av vägen är det viktigt att det vidtas åtgärder för att uppnå denna sta-
bilitetsnivå. 

Denna punkt bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på geoteknik: 

 Om last överstigande 4,0 ton/m² påförs befintlig markyta inom del-
område ”sydväst” (se karta på föregående sida) bör kompletterande 
kontroll utföras av stabilitetsförhållandena mot hamnbassängen. 
För mer information se ”Geoteknisk utredning för ny detaljplan, 
projekterings-PM, Geoteknik, Skanska 2014-08-20”. 

Rödstreckad markering visar inom vilket område sär stabiliteten ska kontrolleras om bebyggelsen 
innebär att ytlasten överstiger 4 ton/m². Svartstreckad markering visar områden där komplette-
rande geotekniska undersökningar för att verifiera nu utvärderade jordprofiler och optimera eventu-
ella förstärkningsåtgärder, med hänsyn till sättningar och stabilitet, ska genomföras vid förändring 
av Uddevallavägens geometri. 

Grundvatten 

Ett utlåtande har tagits fram, ”Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan Myrenområdet, 
ÅF, 2017-12-20”, där utgångspunkter för en exploatering inom Myrenområ-
det granskas med avseende på påverkan på grundvattnet. Utlåtandet rekom-
menderar att ett kontrollprogram som innebär mätning av grundvattnet tas 
fram. En mätning är viktig för att kunna kontrollera om och i så fall hur 
byggnationer i området påverkar grundvattennivån. Kontrollprogrammet 
ska sträcka sig från förskedet, det vill säga innan byggnation, till permanent-
skedet där byggnation under mark är färdigställt. 
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På grund av grundvattensituationen inom och i anslutning till planområdet 
har bestämmelser införts för att säkerställa att grundvattennivån inte ska på-
verkas vid ett genomförande av planförslaget. Exempelvis har det införts 
krav på byggnadstekniska åtgärder för att skapa täta konstruktioner, be-
gränsning av schaktdjup och begränsning av bergschaktning till en viss nivå.   

Utöver att planbestämmelserna ska följas är det viktigt att exploatörerna 
inom planområdet i bygglovsskedet kan visa på tekniska lösningar som inne-
bär att inte grundvattnet påverkas före, under och efter genomförd byggnat-
ion. Detta ställer krav på att ett kontrollprogram tas fram i enlighet med re-
kommendationerna i utlåtandet och att kontrollprogrammet följs. 

Det är av högsta vikt att kontroll av grundvattennivån med hjälp av kon-
trollprogrammet sker i anslutning till bygglovsskedet och att frågan gällande 
grundvattennivån bevakas i samband med bygglovgivning. Grundvattenmät-
ning ska ske med hjälp av observationspunkter (grundvattenrör). Tekniska 
förvaltningen mäter kontinuerligt grundvattennivån i befintliga grundvatten-
rör inom Myrenområdet. Vid bygglov skall utökad kontrollmätning utföras i 
enlighet med upprättat kontrollprogram. I första hand skall befintliga grund-
vattenrör nyttjas och vid behov och efter samråd med tekniska förvalt-
ningen kan nya grundvattenrör installeras. Tekniska förvaltningen skall god-
känna upprättat kontrollprogram. 

Frågor som bör hanteras i bygglovskedet är bland annat vilken typ av pål-
ning som kommer att ske vid byggnation. I framtaget utlåtande rekommen-
deras konventionell pålning. Det framgår att borrad pålning ej är lämpligt då 
detta skulle kunna ge negativa konsekvenser för grundvattennivåerna. På 
grund av detta ska borrad pålning ej tillåtas inom planområdet. 

Tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel krävs för arbeten som kan innebära 
påverkan på grundvattnet.  

Med tanke på grundvattensituationen så ska inte energibrunnar/borrning för 
bergvärme tillåtas inom planområdet. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på grundvat-
tennivån: 

 Grundvattennivån inom användningen PARK och NATUR får ej 
understiga +5,55. 

 Vid byggnation under marknivå i området täckt med organisk jord 
får inte en hydraulisk kontakt skapas mellan den organiska jorden 
och morän/friktionsjorden. En hydraulisk kontakt kan leda till att 
den organiska jorden dräneras/bryts ner och sättningar utbildas. 

 Generellt ska samtliga arbeten under rådande grundvattennivå ska 
ske inom tät konstruktion under byggskedet. Detta kan exempelvis 
utgöras av spont och tätkaka. Under förutsättning att grundvatten-
nivåer öster om område 9 (se illustration på sida 72) inte understiger 
+5,55 kan länshållning i schakter under byggskedet inom område 



   91 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskrivning

Strömstads kommun, Västra Götalands län                       Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-13 

6,7 och 8 (se illustration på sida 72) utföras utan tät konstruktion.  

 Generellt får ingen dränering för byggnad placeras så att grundvatt-
nets trycknivå i omgivningen påverkas. Se sida 6 i ”Hydrogeologiskt 
utlåtande detaljplan inom Myrenområdet, ÅF 2017-12-20”. 

 Ett kontrollprogram avseende grundvattennivåer i enlighet med 
förslag beskrivet i på sidorna 10–12 i ”Hydrogeologiskt utlåtande 
detaljplan inom Myrenområdet, ÅF 2017-12-20” ska upprättas för 
förskedet, byggskedet och permanentskedet i bygglovet. Tekniska 
förvaltningen ska godkänna kontrollprogrammet. 

 Borrad pålning är inte tillåtet inom fastigheterna Häggen 2 och 3, 
Linden 12 och 13 samt den östra delen av Linden 11, då det kan 
medföra en hydraulisk kontakt mellan den övre organiska jorden 
och den undre friktionsjorden med risk för sättningar som påföljd. 

 Allt arbete inom planområdet som riskerar påverka grundvattenni-
vån kräver tillstånd för arbete i vatten enligt miljöbalkens 11 kapitel. 

Parkering 
Den nuvarande parkeringsnormen (2011-02-17) har använts som underlag 
när parkeringsbehovet har beräknats. De stora byggrätterna inom Myrenom-
rådet förutsätter att parkering till stor del anordnas under mark för att skapa 
tillräcklig parkeringskapacitet.  

För vissa funktioner inom planområdet, exempelvis upplevelsecentret finns 
inga angivna beräkningstal i parkeringsnormen. För att beräkna parkerings-
behovet för denna del har en beräkning och uppskattning gjorts på sida 14–
19 i trafikutredningen, ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 
2016-06-28”.  

Vid bygglovgivning ska beräkningen i den framtagna utredningen, som inne-
fattar ett samnyttjande, användas som underlag, se illustration nedan. 

Den nuvarande parkeringsnormen arbetas för tillfället om. Den kommande 
normen kan komma att appliceras vid bygglovgivning. 

 
Utdrag ur utredningen som redovisar beräkning av parkeringsbehovet inom planområdet. 
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Vad inryms inom användningarna? 

Inom de olika användningsområdena inryms en rad olika typer av verksam-
heter/funktioner. Speciellt gäller detta användningen ”C - Centrum” som 
används inom en stor del av planområdet. C-användningen inrymmer en 
kombination av olika verksamheter som exempelvis handel, service, sam-
lingslokaler med mera. Inom användningen har vissa begränsningar gjorts, 
exempelvis av byggrätten för hotell, samlingslokal, handel och restaurang.  

Det är viktigt att påpeka att inom exempelvis användningen ”hotell” så in-
ryms en rad olika funktioner exempelvis konferenslokaler och restaurang.  

Detta innebär att exempelvis mötesrum och konferensrum och en restau-
rang som tillhör hotellet inte ska tolkas som en fristående konferensanlägg-
ning och en fristående restaurang. Den bruttoarea som i planen är avsatt för 
restaurang och konferens ska därmed inte påverkas/”räknas av ” utan brut-
toarean för restaurang och konferensanläggning som ingår i hotellanvänd-
ningen ska belasta byggrätten för hotellanvändning. 

Tolkning av byggrätt 

I detaljplanen redovisas byggrätten på något olika sätt beroende av vilken 
fastighet eller användningsområde som avses. Byggnadsarean regleras på de 
flesta fastigheter. Inom planen ska byggnadsarean beräknas exklusive gårds-
bjälklaget. Som gårdsbjälklag räknas bjälklag över källare.  

Garage i källare kan placeras delvis ovan jord (dock max 1,5 meter ovan jord 
mot Trädgårdsgatan eftersom att parkering i markplan inte får uppföras mot 
Trädgårdsgatan) och inte räknas in i bruttoarean. Parkeringsgarage i källare 
ska alltså inte medräknas i angivna byggrätters bruttoarea.  

Det är tillåtet att inom planområdet uppföra garage i markplan (undantaget 
mot Trädgårdsgatan) eller i form av parkeringshus, men då belastas dessa 
ytor byggrätten i form av avräkning mot bruttoarean.  

 
Illustration som visar att om bjälklaget inte överstiger markens nivå med mer än 1,5 meter så rä-
knas underjordiska parkeringsytor som en källare – inte en våning. Parkeringsgarage i källare 
ska inte ingå i beräkningen av bruttoarean. Gårdsbjälklag ska på de flesta fastigheter inte räknas 
in i byggnadsarean. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

Allmänt 
Den behovsbedömning som gjordes i samband med att ett planprogram 
togs fram visade att en betydande miljöpåverkan inte kunde uteslutas. En 
miljöbedömning har därför genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har tagits fram parallellt med planarbetet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar de konsekvenser som den föränd-
rade markanvändningen medför. MKB:n redovisas i ett separat dokument, 
”Miljökonsekvensbeskrivning, Miljö- och byggförvaltningen Strömstads kommun, 2017-
12-22” som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering.  

Nedan görs en sammanfattning av de slutsatser som dras i miljökonsekvens-
beskrivningen.  

Sammanfattning av MKB 

Allmänt 
Miljökonsekvensbeskrivningen har i samråd med Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län avgränsats utifrån vilka miljöaspekter som bedömts medföra risk 
för betydande miljöpåverkan. Sammantaget bedöms planförslaget få stora 
positiva till små negativa konsekvenser inom de undersökta miljöaspekterna, 
under förutsättning att rekommenderade åtgärder i framtagna utredningar 
genomförs.  

Trafik 
Utbyggnaden av Myrenområdet innebär en upprustning av gatunätet jämfört 
med idag. Gaturummet kommer att breddas och förutom själva vägområdet 
inrymma trädplanteringar, bil- och bussparkering och gång – och cykelväg. I 
den östra delen av Trädgårdsgatan mot bostäderna föreslås gatan utformas 
som en gångfartsgata. I höjd med Hagtornsvägen kommer Trädgårdsgatan 
stängas av för biltrafik vilket medför en trafiksäkrare och tystare miljö både 
för befintliga och tillkommande bostäder jämfört med idag och ett nollalter-
nativ. Även Vatulandsgatan kommer att stängas av och övergå till en gång 
och cykelväg i höjd med parkområdet.   

Omvandlingen av Myrenområdet prognostiseras medföra ett avsevärt till-
skott av trafik, totalt 7 900 fordon/dygn som fördelas åt väster och åt öster 
på Uddevallavägen. En sådan trafikökning ökar de luftburna föroreningar 
som biltrafiken för med sig i. Den ökade Trafikalstringen kan också leda till 
konsekvenser på hela Strömstads centrums vägnät. Ett vägnät som redan 
idag är högt belastat framförallt under sommartid, då köer periodvis uppstår 
på Oslovägen, vid norra infarten, som kan nå ända ut på väg E6.  

Trängseln i centrum i övrigt är också stor med kösituationer som följd. För 
att minimera de negativa effekterna av den ökade trafiken som planförslaget 
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medför behöver föreslagna skadeförebyggande åtgärder genomföras. Till ex-
empel bör den prognostiserade trafiken kunna minskas påtagligt genom till-
skapande av en attraktiv gång- och cykelförbindelse mellan Myren och cent-
rum. Myrenområdet har också en fördelaktig belägenhet i Strömstad. Trafi-
ken kommer snabbt ut på väg 176 åt söder och når väg E6 och väg 164 via 
den minst trafikbelastade infarten till Strömstad, Södra infarten. Viktigt är 
här att E6-trafikanter från norr genom skyltning och information påverkas 
att om möjligt välja denna väg i stället för den norra infarten vid Oslovägen.  

Att de förslag till åtgärder som beskrivs i ”Strömstads trafikmodell PM pro-
gnos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-06-28 ” genomförs är också en 
förutsättning för att minimera en negativ påverkan av den trafikalstring som 
planförslaget innebär och därmed undvika framkomlighetsproblem i framti-
den. 

När det gäller tågtrafiken kommer ett genomförande av detaljplanen inte in-
nebära någon förändring jämfört med ett nuläge. 

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande innebära en liten miljö-
påverkan gällande trafik under förutsättning att föreslagna åtgärder genom-
förs.  

Buller 
Den sammantagna bilden är att ett genomförande av detaljplanen innebär 
en liten miljöpåverkan med avseende på buller. Riktvärdena för trafikbuller 
vid bostadsfasad kommer att klaras i hela området dock kan den maximala 
ljudnivån överskridas på vissa platser och där behöver åtgärder genomföras 
för att klara riktvärdena. Jämfört med ett nollalternativ kommer bullernivå-
erna i området att öka då biltrafiken på Trädgårdsgatan kommer att öka 
kraftigt. 

Planen medger besöksintensiv verksamhet som genererar stora trafikrörelser 
vilket skiljer sig från nollalternativets industriområde som inte alls genererar 
lika mycket biltrafik. Befintlig bebyggelse kommer dock få en minskad bul-
lerbelastning jämfört med nuläget och ett nollalternativ då genomfartstrafi-
ken tas bort i och med att Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan stängs av.  

Detaljplanen medger en placering av bostäder närmare befintlig industri-
verksamhet än i dagsläget. Utredningar har visat att nuvarande buller från 
verksamheten inte hindrar att en bra bullersituation för de planerade bostä-
derna kan uppnås. Planläggningen uppfyller ett antal kriterier som innebär 
att industrin tillåts bullra upp till 45 dBA ekvivalent värde under nattetid 
(22-07), vilket är 5 dBA mer än i gällande miljötillstånd, utan att anses bryta 
mot villkoret i miljötillståndet.  

Risker 
Att blanda bostäder och besöksintensiv verksamhet med industriverksamhet 
innebär en ökad riskbild i området jämfört med idag, dels på grund av att de 
människor som kommer att befinna sig i området inte är medvetna om att 
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det finns risker förknippade med den verksamhet som bedrivs på industri-
fastigheten, och dels att bostadsområden är svårare att utrymma, särskilt på 
natten när flertalet av de boende sover. Till skillnad från ett industriområde 
där man kan förvänta sig att det finns risker förknippade med verksamhet-
erna. 

Den samlade bedömningen utifrån framtagna riskutredningar, är att det är 
möjligt att planera för besöksintensiv centrumverksamhet, handel, bostäder 
och industri och därmed bekräfta den befintliga industriverksamheten i de-
taljplanen. Under förutsättning att de föreslagna riskförebyggande åtgärder 
genomförs bedöms planens risk och miljöpåverkan som liten.  

Luftmiljö/MKN luft 
Gällande miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen som i huvudsak alstras 
av biltrafiken, kvävedioxid och partiklar, kommer att klaras med stor margi-
nal. Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade av hamn- och industri-
verksamheten, klarar med stor marginal bedömningspraxis. Påverkan gäl-
lande luftmiljön bedöms därför som mycket liten. 

Markmiljö/Förorenad mark 
Ett stort antal utredningar har tagits fram under planprocessen som visar på 
hur föroreningssituationen ser ut inom Myrenområdet. Med utgångspunkt i 
dessa utredningar har Länsstyrelsen i ett planeringsbesked beslutat att områ-
det är tillräckligt utrett för att planen skall kunna antas. Processen gällande 
efterbehandling av den förorenade marken kommer sedan att fortsätta efter 
det att planen har antagits, men drivs då utifrån Miljöbalken som ett anmäl-
ningsärende enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.  

En förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen är att alla fastigheter, 
förutom Linden 4 och 10 där markanvändningen inte skall förändras skall 
saneras innan byggnation.  Planen styr också att den konstaterade förore-
ningen av TCE på fastigheten Rönnen 8 skall saneras innan startbesked kan 
ges på fastigheterna Rönnen 2 och 8. Som en ytterligare skyddsåtgärd finns 
krav på byggtekniska åtgärder för att förhindra ånginträngning av 
TCE  på  dricksvattenledningar, bottenplatta och  rörgenomdragningar 
inom alla fastigheter där man vet att TCE har och kan ha använts och krav 
på marklov på alla schakt och fyllnadsarbeten för att undvika spridning av 
förorenat berggrundvatten. Efter provtagning och i samband med kontroll-
program kan också krav på en skyddsbarriär ställas för att minimera en för-
oreningsspridning till omgivningen från den konstaterade TCE föroreningen 
på Rönnen 8. 

Med utgångspunkt i de i detaljplanen säkerställda krav på villkor för startbe-
sked, skyddsåtgärder och marklov är bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen kommer att innebära att risken för negativ påverkan på männi-
skor och miljö kommer att minska radikalt jämför med ett nuläge och ett 
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nollalternativ. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därför få stora po-
sitiva konsekvenser. 

Vattenmiljö/MKN vatten 
Den samlade bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kommer 
att innebära en liten miljöpåverkan jämfört med nollalternativet med hänse-
ende på vattenförhållandena i området under förutsättning att föreslagna åt-
gärder genomförs.  

En förutsättning att kunna bebygga området är att den förorenade marken 
på de fastigheter med föreslagen ändrad markanvändning saneras, vilket 
kommer att innebära en betydande förbättring jämfört med idag och ett nol-
lalternativ.  För att undvika negativ påverkan på vattenförekomsten Ström-
stadsfjorden är det viktigt att dagvatten från trafik- och parkeringsytor renas 
samt att eventuellt förorenat grundvatten hanteras i enlighet med föreslagna 
åtgärder under byggtiden. Det är också viktigt att höga vattenflöden vid ex-
tremväder motverkas. Detta kan förslagsvis göras genom byggnation av vat-
tenmagasin, fördröjningsmagasin, utformning av gröna tak samt lokalt om-
händertagande av dagvatten där det är möjligt.  

När det gäller grundvattnet är det nödvändigt att bygg- och anläggningsar-
beten inte leder till en grundvattensänkning som understiger +5,55 inom an-
vändningsområdena PARK och NATUR i detaljplanen. En grundvatten-
sänkning kommer att leda till sättningsproblematik både för befintlig och 
tillkommande bebyggelse i området. Den bergsklack som delar den östra 
sättningskänsliga delen av planområdet från de mindre känsliga västra de-
larna får inte heller tas bort. Bergsklacken utgör en hydraulisk barriär som 
inte får påverkas under nivån +5,55. Källare får därför inte utföras på ett så-
dant djup att schaktning eller sprickbildning i bergsklacken krävs under 
denna nivå. Bebyggelse i området bedöms som möjligt om föreslagna re-
striktioner och förslag på åtgärder genomförs.  

Stads-/landskapsbild 
Landskapet som planområdet ligger i består av ett typiskt kustnära bohus-
ländskt spricklandskap där berg i dagen varvas med låglänta partier med se-
dimentära jordarter. Bebyggelsen i området består av industrilokaler från 
1950–70-talet med blandad karaktär och varierande fasadmaterial. Bebyggel-
sen är till största delen storskalig och höjden varierar mellan två till tre vå-
ningar och upp emot fem till sex våningar. Inom planområdet finns inga 
större upplevelsevärden. Störst konsekvenser kommer föreslagen exploate-
ring att ha på stadsbilden sett från en del av villorna nordost om planområ-
det och från havet i väster där upplevelsecentret/hotellet kommer att utgöra 
ett betydande inslag i stads- och landskapsbilden. 

Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än da-
gens bebyggelse. Föreslagen utbyggnad bedöms innebära en måttlig påver-
kan på stadsbilden sett från villaområdet nordost om planområdet. Från ha-
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vet bedöms den planerade exploateringen ha stor påverkan på landskapsbil-
den, då den kommer att utgöra ett betydande inslag i vyn från havet. Den 
kan ändå anses som acceptabel eftersom området redan är ianspråktaget och 
den föreslagna exploateringen ligger i anslutning till den relativt nyligen om- 
och påbyggda kontorsbyggnaden vid vattnet nordväst om planområdet. 
Dessutom är området lokaliserat i naturlig anslutning till staden, men på ett 
avstånd som gör att det inte konkurrerar med Strömstads karaktäristiska 
stadssiluett. Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande indu-
striområde till en attraktiv, förädlad stadsdel, bidrar till en modernisering 
och uppsnyggning som innebär en positiv utveckling för Strömstad. Konse-
kvensen av omvandlingen kommer att innebära en utvidgning av staden 
Strömstad där Myrenområdet blir en del av stadsbilden istället för, som idag, 
vara ett industriområde i utkanten av staden. 

Övriga 
Björkdungen i den östra delen kommer inte att påverkas av detaljplanen. En 
mindre del av berget i nordvästra delen av planområdet kan komma att be-
höva sprängas bort. Påverkan bedöms dock inte påverka området i sin hel-
het. Naturområdet i sydost om planområdet och Röseberget bedöms inte 
påverkas av den planerade detaljplanen.  

Minnesstenen från 50-talet kommer att beröras av exploateringen och kom-
mer att behöva flyttas. Detaljplanens negativa påverkan på naturmiljön, fri-
luftslivet och kulturmiljön bedöms sammantaget som mycket liten. 

Sociala 
I kapitlet om sociala konsekvenser bedöms att det finns flera fördelar med 
en omvandling enligt detaljplaneförslaget. Ett genomförande av detaljplanen 
medför ett tillskott av bostäder i centralt läge med närhet till stadskärnan 
och tågstationen. Det idag ensidiga innehållet i området ersätts av ett mer 
blandat innehåll med bostäder, kontor, en industri samt rekreationsanlägg-
ningar vilket gynnar både tryggheten och det sociala livet. Ökade aktiviteter 
och rörelser inom området bidrar till tryggare gång- och cykelförbindelser. 
Trots ovan nämnda fördelar innebär en realisering av detaljplanen också 
vissa risker och utmaningar utifrån socialt perspektiv. Omvandlingen ställer 
nya krav på platsen, vad gäller tillgången till vistelseytor och mötesplatser, på 
samverkan mellan olika funktioner samt på tillgängligheten.  

Ekonomiska 
Vad avser de ekonomiska konsekvenserna av detaljplanens genomförande 
så konstateras att det normalt är en samhällsekonomisk fördel att omvandla 
befintliga områden. Dock bör exploateringen ske kontrollerat så att den 
samhällsekonomiska balansen på orten inte rubbas. Kommunen kommer att 
belastas med kostnader bl a för utbyggnad av infrastrukturen. Delar av detta 
kan täckas av t ex gatukostnadsersättning. Exploatörernas kostnader får an-
tas bli täckta av den utveckling av fastigheterna som detaljplanen medger. 
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GENOMFÖRANDE 

Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fas-
tighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningsdelen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskriv-
ningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

I samband med planarbetet tas en gatukostnadsutredning fram för att ligga 
till grund för finansiering av gatuutbyggnad och allmänna platser inom plan-
området. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

En detaljplan får normalt sett inte ändras eller upphävas före genomföran-
detidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Dock finns det vissa möjligheter att ändra planen även om genomförandeti-
den inte gått ut om det har uppstått nya förhållanden av stor allmän vikt 
som inte kunde förutses vid planläggningen eller på grund av införandet av 
bestämmelser gällande fastighetsindelning m m. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 
En administrativ bestämmelse angående genomförandetiden har införts på 
plankartan. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser men kommunen får 
dock, om det finns särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte ska 
vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

I denna plan är kommunen huvudman för allmän plats. Detta innebär att 
kommunen har rätt, men också en skyldighet om berörda fastighetsägare be-
gär det, att lösa in marken betecknad som allmän plats i detaljplanen. 
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På plankartan har en administrativ planbestämmelse införts som lyder: 
”Kommunen är huvudman för allmänna platser”. 

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan fastighetsägarna 
inom planområdet och Strömstads kommun. Ett planavtal har upprättats 
mellan exploatören Startsidan i Strömstad AB och Strömstads kommun.  

Inför planens antagande kommer exploateringsavtal att upprättas med be-
rörda fastighetsägare, där parternas ansvar regleras. Utöver exploateringsav-
talen ska en gatukostnadsutredning tas fram, läs mer under rubriken ”gatu-
kostnadsutredning. 

Ansvarsfördelningen är översiktligt sammanfattad i tabellen på följande si-
dor. 

Anläggning 
 

Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Allmän platsmark: 
  

VÄG - Väg för trafik mellan 

områden 
Strömstads kommun Strömstads kommun 

GATA - Gata för lokal trafik Strömstads kommun Strömstads kommun 

GATA1 - Gångfartsgata Strömstads kommun Strömstads kommun 

CYKEL - Gång- och cykel-

trafik 
Strömstads kommun Strömstads kommun 

PARK - Anlagd park Strömstads kommun Strömstads kommun 

NATUR - Naturområde Strömstads kommun  
(Inget nytt genomförande) 

Strömstads kommun 

lek Strömstads kommun Strömstads kommun 

boll Strömstads kommun Strömstads kommun 

dagvatten Strömstads kommun Strömstads kommun 
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plantering Strömstads kommun Strömstads kommun 

trädplantering Strömstads kommun Strömstads kommun 

geo Strömstads kommun Strömstads kommun 

ej schakt Strömstads kommun Strömstads kommun 

Spill- och dricksvatten-
nät 

Strömstads kommun Strömstads kommun 

Dagvattennät Strömstads kommun Strömstads kommun 

El och Tele 
Ledningsägare (ledningar 
som behöver flyttas pga. 

genomförande av planför-
slaget bekostas av respek-
tive exploatör/fastighetsä-

gare) 

Respektive 
ledningsägare 

Kvartersmark: 
  

B - Bostäder Fastighetsägare  Fastighetsägare 

K - Kontor Fastighetsägare Fastighetsägare 

H - Handel Fastighetsägare Fastighetsägare 

S1 - Förskola Fastighetsägare Fastighetsägare 

C1/C2 - Centrum Fastighetsägare Fastighetsägare 

J - Industri Fastighetsägare Fastighetsägare 

T1 - Järnvägstrafik Trafikverket 
(Inget nytt genomförande) 

Trafikverket 

E1 - Teknisk anlägg-
ning, pumpstation 

Strömstads kommun  Strömstads kommun 

E2 - Teknisk anlägg-
ning, transformator- 
station 

Ledningsägare Ledningsägare 
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entré Fastighetsägare Fastighetsägare 

f - (utformning av järn-
vägsbro) 

Fastighetsägare till Ström-
stad 4:17 

Fastighetsägare till 
Strömstad 4:17 

räddningsväg Fastighetsägare Fastighetsägare 

ej parkering Fastighetsägare Fastighetsägare 

+ 0,0 (mark/bjälklags-
höjd) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

mur Fastighetsägare  
 

Fastighetsägare 

cistern Fastighetsägare 
 

Fastighetsägare 

ej schakt Fastighetsägare Fastighetsägare 

u - (underjordiska  
ledningar) 

Fastighetsägare/ 
Strömstads kommun 

Fastighetsägare/ 
Strömstads kommun 

VA och dagvatten – ny 
anläggning 

Respektive fastighetsägare 
från en anvisad anslut-

ningspunkt (som regel vid 
fastighetsgräns) 

 
Fastighetsägare 

El- och tele Respektive fastighetsägare 
 (ev. flytt av befintliga led-

ningar som påverkas av ett 
plangenomförande) 

Respektive 
 ledningsägare 

 

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna VÄG, 
GATA, GATA1, CYKEL, PARK och NATUR. 

Strömstads kommun är ansvarig för utbyggnad och framtida drift och un-
derhåll av de allmänna platserna inom planområdet. Den gångbro som finns 
över allmän plats mellan fastigheterna Linden 8 och Rönnen 8 ansvarar ej 
Strömstads kommun för. Kostnad för rivning belastar fastighetsägaren till 
Rönnen 8. 
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Gator 
Gatukostnadsutredningen redovisas parallellt med detaljplanen och ska re-
dovisa respektive fastighetsägares ekonomiska åtaganden för utbyggnad av 
allmän plats inom planområdet. Förslag till fördelning av kostnader har upp-
rättats. Se vidare under rubriken ”Gatukostnadsutredning”. 

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna B, BKS1, 
BHKS1, BS1, BH, C1, C2, KH, J, T1, E1 och E2. 

Inom respektive fastighet/användningsområde ansvarar respektive fastig-
hets-/ledningsägare för att byggnader, anläggningar, va- och dagvattenan-
läggningar med mera genomförs/uppförs liksom underhåll av dessa. 

Avtal 

Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden under 
planarbetet har upprättats mellan Strömstads kommun och exploatören, 
Startsidan i Strömstad AB.  

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads kommun och 
exploatören, Startsidan i Strömstad AB. Exploateringsavtalet kopplas till pla-
nen för att få överensstämmelse med intentionerna i plan- och genomföran-
debeskrivningen. I exploateringsavtalet med exploatören Startsidan i Ström-
stad AB kommer kommunen avtala om att exploatören bekostar en om-
byggnad av Vatulandsgatan till en gång- och cykelväg samt sanering av tri-
kloretylenföroreningar.  

Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads kommun 
och ägaren till fastigheten Häggen 2 och Rönnen 8. I avtalet ska fastighetsre-
glering och rivning av byggnad på fastigheterna regleras, eftersom att detta 
påverkar utbyggnaden av allmän platsmark inom planområdet. 

Exploateringsavtalen ska vara påskrivna och godkända av berörda parter in-
nan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Generellt kan sägas att gatu-
kostnadsutredningen kommer att behandla de områden inom planområdet 
som består av gator och övrig allmän plats. Gatukostnadsutredningen kom-
mer att redovisa vilka kostnader som respektive fastighetsägare inom plan-
området kommer att belastas med för utbyggnad/upprustning av gator och 
allmänna platser- i gatukostnadsutredningen ingår också en fördelning av 
kostnaderna för sanering av förorenad mark inom allmän platsmark. 

Avtal om markköp, upplåtelse av mark 
Avtal om marköverlåtelser bör träffas mellan berörda parter innan ansökan 
om fastighetsreglering görs hos lantmäterimyndigheten. Förekommer fastig-
hetsköp så likställs dessa med avtal. 

Avtal om marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan kommunen och ägaren 
till fastigheten Linden 13, då utrymme inom Linden 13 krävs för utbyggnad 
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av allmän platsmark i form av en vändplats i planområdet. Ett avtal om 
marköverlåtelse kan upprättas mellan kommunen och ägaren till fastigheten 
Strömstad 4:17 gällande reglering av 4:16 till 4:17. Det är dock inte nödvän-
digt för planens genomförande. Marköverlåtelser mellan Strömstads kom-
mun som ägare av Strömstad 4:16 och exploatören som ägare till bland an-
nat Rönnen 2 och 8 regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och 
Startsidan i Strömstad AB. 

Arrenden 
Arrende finns för fastigheten Haren 13, på grundkartan betecknat med 
TN/1996. Arrendet påverkas inte av plangenomförandet på annat sätt än att 
fastigheten ges möjlighet att friköpa arrendeområdet och sammanföra det 
med Haren 13.  

Arrende TN/2011-0300 finns på fastigheten Strömstad 4:16. Inom delar av 
arrendeområdet, inom användningen ”Väg - Trafik mellan områden”, har 
utrymme skapats för etablering av en busshållplats. Arrendet kan därför 
komma att påverkas. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 

Planområdet omfattar cirka 110 000 m² (11 ha). Inom planområdet finns 12 
fastigheter. Fastigheterna Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och 3 och Linden 4, 8, 
10, 11, 12 och 13 är i privat ägo.  

Karta som visar befintliga markägoförhållanden. Totalt finns 12 fastigheter inom planområdet. 1: 
Strömstad 4:16 (2 delområden), ägare: Strömstads kommun. 2: Strömstad 4:17, ägare: Trafik-
verket/Jernhusen Fastigheter AB. 3: Rönnen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Ut-
veckling AB. 4: Rönnen 8, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
5: Häggen 2, ägare: Häggträdet 2 AB c/o Baker Tilly. 6: Häggen 3, ägare: Strömstad Häggen 
3 AB. 7: Linden 8, ägare: Kosterfjord Invest AB. 8: Linden 4, ägare: Uluma Fastighetsbolag 
AB. 9: Linden 10, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB. 10: Linden 11, ägare: Bazar Invest i 
Strömstad AB. 11: Linden 12, ägare: Lennart & Robert Fastigheter AB. 12: Linden 13, 
ägare: Strömstad Linden 13 AB. 
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Fastigheten Strömstad 4:16 ägs av Strömstads kommun och fastigheten 
Strömstad 4:17 ägs av Trafikverket/Jernhusen fastigheter (statligt företag).  

Se en redovisning av befintliga fastigheter inom planområdet på följande 
sida. En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet framgår av tillhörande fastighetsförteck-
ning.  

Fastighetsbildning och fastighetsreglering 

Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastig-
heters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prö-
vas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs 
för genomförande av planen söks av markägare/exploatör eller kommunen. 

I och med att detaljplanen har ett kommunalt huvudmannaskap har kom-
munen både en rätt och en skyldighet att lösa in markområden inom plan-
områdets allmänna platsmark på begäran av kommunen eller berörd fastig-
hetsägare. 

Ett genomförande av detaljplanen medför ingrepp och förändringar i ett 
flertal fastigheter. I många fall är fastighetsregleringar nödvändiga.  Nedan 
redovisas de bedömda konsekvenserna i form av nödvändig och föreslagen 
reglering av mark mellan fastigheterna inom planområdet.  

Karta som redovisar föreslagna fastighetsregleringar inom planområdet. 
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Ytterligare information om bedömda konsekvenser för fastigheterna redovi-
sas under rubriken ”Fastighetskonsekvensbeskrivning”. 

Mark som regleras från privat mark till kommunal mark  

1. Reglering av mark från fastigheten Rönnen 2 till Strömstad 4:16 

2. Reglering av mark från fastigheten Rönnen 8 till Strömstad 4:16 

3. Reglering av mark från fastigheten Häggen 2 till Strömstad 4:16 

4. Reglering av mark från fastigheten Linden 13 till Strömstad 4:16 

Mark som regleras från kommunal mark till privat mark  

5. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Rådjuret 6 

6. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Haren 13 

7. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Rönnen 8 

8. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Strömstad 4:17 
 

Totalt föreslås cirka 2700 m² överföras från privat mark till kommunal mark 
och cirka 4100 m² överföras från kommunal mark till privat mark. 

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter 

Inom planområdet finns i dagsläget inga befintliga mark- eller anläggnings-
samfälligheter. Gemensamhetsanläggningar för fastighetsägare inom plan-
området kan eventuellt komma att krävas för exempelvis gemensamma par-
keringsytor och andra framtida gemensamma anläggningar som inte kan 
överskådas i dagsläget. 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt 1, 1486-85.1 Ledningsrätt för vatten och avlopp. Ledningsha-
vare är Strömstads kommun och ledningsrätten belastar fastigheterna Fasa-
nen 1, Fasanen 6, Fasanen 7, Fasanen 10, Häggen 3, Linden 10, Linden 11, 
Linden 13 och Strömstad 4:16. I detaljplanen har u-områden införts för att 
säkerställa tillkomst till ledningarna. U-områden har även lagts ut på vissa 
sträckor där ledningar finns, men där det saknas ledningsrätt i dagsläget. Ex-
empelvis gäller detta en del av ett u-område i den södra delen av fastigheten 
Linden 11. 

Ledningsrätt kan innebära rätt till ersättning för berörda markägare. Vid en 
förrättning ska alltid lantmäterimyndigheten utreda och besluta om ersätt-
ning till de som blir belastade av en ledningsrätt om en överenskommelse 
enligt 14 § i Ledningsrättslagen.  Belastade fastigheters ägare behöver inte 
yrka på ersättning för att vara berättigad till den. I fråga om ersättning för 
upplåtelse av utrymme ska det 4:e kapitlet i Expropriationslagen användas. 
Vid upplåtelse av ledningsrätt ska en så kallad intrångsersättning betalas med 
ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde 
som uppkommer, med ett påslag på 25 %.  
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Servitut och nyttjanderätter 

Inom planområdet finns ett stort antal servitut och rättigheter.  

Både servitut 1, 1486-313.1, och servitut 2, 1486-313.2 är officialservitut av-
sedda för järnvägstrafik som innehas av Strömstad 4:17 och belastar Ström-
stad 4:16. 

Servitut 3, 1486-313.3 (officialservitut), och servitut 4, 14-IM5-93/3323 (av-
talsservitut), ger en rättighet till ”tele” och trädröjning för Strömstad 4:17 
och belastar Strömstad 4:16. 

Inget av ovanstående servitut bedöms påverkas vid ett plangenomförande. 

Servitut 5, 14-IM5-99/4302.1 (avtalsservitut), belastar Strömstad 4:16. Servi-
tutet ger rätt till utrymme för en kraftledning för fastigheten Fjällskivlingen 
1/Ellevio och belastar fastigheten Strömstad 4:16. 

Servitut 6, 14-STR-149.1 (officialservitut), ger rätt till tillträde för Rönnen 8 
på Rönnen 2. Servitutet bedöms kunna tas bort då dessa två fastigheter ska 
införlivas i varandra. Fastighetsägaren begär och bekostar ett borttagande av 
servitutet.  

Nyttjanderätt för tele, 1969/3364, till förmån för Telia Sonera Access AB 
som belastar Linden 11. Nyttjanderätten är olokaliserad och kan eventuellt 
påverkas av planläggningen. 

För eventuella konsekvenser för berörda servitut och rättigheter, se vidare 
under rubriken fastighetskonsekvensbeskrivning nedan. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara av-
stående eller upplåtande av mark, förändrad byggrätt, marklösen, avgifts- 
och kostnadsuttag som gatukostnader.  

I tabellen på följande sidor redovisas de bedömda konsekvenserna för fastig-
heterna inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsreglering-
arna endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. 

Vad avser kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator och allmänna plat-
ser inom planområdet redovisas detta i gatukostnadsutredningen.  
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Fastighets- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  

av planen 

Övriga  
kommentarer 

Rönnen 2 
Ca 600 m² regleras till den  

kommunala fastigheten 
Strömstad 4:16 längs med 

Trädgårdsgatan.  
 

Kvarstående del av fastig-
heten överförs förslagsvis 

till Rönnen 8. 

Privat fastighet.  
Planlagd för centrum-

verksamhet/gata. 

Rönnen 8 Ca 1640 m² regleras till 
den kommunala fastig-
heten Strömstad 4:16 

längs med Trädgårdsga-
tan. 

Ca 3200 m² tillförs från den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16. 

Förslagsvis regleras åter-
stående delar av fastighet-
erna Rönnen 2 till fastig-

heten. 

Privat fastighet.  
Planlagd för centrum-

verksamhet/gata. 

Häggen 2 Ca 300 m² regleras till den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16.  

Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder, handel, kon-

tor och förskola. 

Häggen 3 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten.  

Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder, kontor och 

förskola. 

Linden 4 - Privat fastighet. Planlagd 
som industrimark. 

Linden 8 Byggrätt för befintlig gång-
bro till fastigheten Rönnen 

8 utgår. 

Privat fastighet. Planlagd 
för centrumverksamhet 

och transformatorstation. 
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Linden 10 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Privat fastighet. Planlagd 
som industrimark. 

Linden 11 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Privat fastighet. Planlagd 
för kontor, handel (västra 
delen) och bostäder och 

handel (östra delen). 

Linden 12 - Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder och förskola. 

Linden 13 Ca 140 m² regleras till den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16. 

. 

Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Planlagd för bostäder, 
förskola och gata. 

Haren 13 (nuvarande 
Strömstad 4:16) 

Arrendeområde, Ca 180 m² 
kan regleras till Haren 13. 

Planlagd för bostads- 
ändamål. 

Rådjuret 6 (nuvarande 
Strömstad 4:16) 

Ca 300 m² kan regleras till 
Rådjuret 6. 

Planlagd för bostads- 
ändamål. 
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Strömstad 4:16 Ca 3200 m² regleras till 
fastigheten Rönnen 8. 
Överenskommelse om 

markköp tecknas i exploa-
teringsavtalet mellan 

Strömstads kommun och 
ägaren till Rönnen 8. 

 Ca 350 m² regleras till fas-
tigheten Strömstad 4:17. 

Ca 220 m² regleras till fas-
tigheten Haren 13. 

Ca 300 m² till fastigheten 
Rådjuret 6. 

Totalt föreslås ca 4100 m² 
regleras från fastigheten till 
privata fastigheter och ca 

2700 m² tillkomma. 

Kommunal fastighet. 
Planlagd för centrum-
verksamhet, bostäder, 
väg, gata, gc-väg, park 

och naturområde. 

Strömstad 4:17 Cirka 350 m² ska regleras 
till fastigheten från Ström-

stad 4:16. 

Ägs av Trafikverket/Jern-
husen Fastigheter AB 

(statligt företag). 

Anläggnings- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  

av planen 

Övriga  
kommentarer 

Servitut 1. 1486-313.1 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller järnvägs-
trafik och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 2. 1486-313.2 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller järnvägs-
trafik och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 3. 1486-313.3 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller ”tele” och 
innehas av Trafikverket. 
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Servitut 4. 14-IM5-
93/3323.1 

Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Avtalsservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller trädröj-
ning och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 5. 14-IM5-
99/4302.1 

Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Avtalsservitut för kraftled-
ning. Belastar Strömstad 

4:16 

Servitut 6. 14-STR-
149.1 

Vid en fastighetsreglering 
och införlivning av Rönnen 
2 till Rönnen 8 så behöver 

inte servitutet kvarstå. 

Officialservitut till förmån 
för Rönnen 8. Belastar 

Rönnen 2. Servitutet gäl-
ler ”tillträde”. 

Ledningsrätt 1. 1486-
85.1 

Befintlig dagvattenledning.  Ledningsrätt, servitut för 
vatten och avlopp. Led-
ningshavare är Ström-

stads kommun. Belastar 
Fasanen 1, 6, 7, 10, Häg-
gen 3, Linden 10, 11, 13 

och Strömstad 4:17 

Nyttjanderätt 1. 
69/3364 

Byggrätt ges i aktuellt om-
råde. Vid påverkan på tele-
ledningar ska fastighetsä-
garen bekosta eventuell 

flytt av ledningar. 

Nyttjanderätt för ”tele” till 
förmån för Telia Com-

pany AB.  

Arrende  
TN/1996 

Påverkas ej av plangenom-
förandet. Möjlighet kommer 
att finnas att köpa markom-
rådet, som planeras för bo-

stadsanvändning. 

Lokaliserad intill bostads-
fastigheten Haren 13. I 

planen föreslås bostads-
användning för det aktu-

ella området. 

Arrende 
TN/2011-0300 

Påverkas delvis av plange-
nomförandet. En busshåll-

plats föreslås etableras 
delvis inom arrendeområ-

det.  

Lokaliserat inom fastig-
heten Strömstad 4:16, di-
rekt norr om Uddevalla-

vägen. 
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Ekonomiska frågor 

Allmänt, plan- och bygglovskostnader 

Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal. 
Bygglovsavgift kommer att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa. 

Gatukostnadsutredning 

En gatukostnadsutredning tas fram parallellt med detaljplanearbetet, vilket 
bland annat innebär att utredningen samråds och granskas tillsammans med 
planförslaget. Gatukostnadsutredningen handläggs av Tekniska förvalt-
ningen och kommunfullmäktige beslutar om antagande. 

En gatukostnadsutredning är ett juridiskt dokument som reglerar hur kost-
naderna för utbyggnaden av gator och därtill hörande anordningar i ett visst 
område fördelas mellan berörda fastighetsägare.  

Exploateringskostnader 

Allmänt 
Exploateringskostnader fördelas enligt exploateringsavtal, gatukostnadsut-
redningen och den inriktning som anges i plan- och genomförandebeskriv-
ningen. Se avsnittet ”exploateringsavtal”. 

Allmän platsmark 
Exploateringskostnader förenade med markområden inom den allmänna 
platsmarken redovisas preliminärt i gatukostnadsutredningen. 

Förutom kostnader som är förknippade med den specifika gatu- och gång- 
och cykelvägsutbyggnaden tillkommer kostnader för bland annat avlopp, 
geoteknik, dagvatten, dagvattenanläggningar, eventuell rening/säkring av fö-
rekommande markföroreningar och iordningställande av park- och natur-
mark. 

Anläggandet av en aktivitetsyta som samtidigt kan fungera som ett fördröj-
ningsmagasin ska bekostas av Strömstads kommun. Övrig parkmark kom-
mer dock att ingå i gatukostnadsutredningen och delvis finansieras av fastig-
hetsägarna inom planområdet. 

Den gångbro som finns över allmän plats mellan fastigheterna Linden 8 och 
Rönnen 8 ansvarar ej Strömstads kommun för. Kostnad för rivning belastar 
exploatören. 

Kvartersmark 
Exploateringskostnader som uppkommer inom kvartersmark belastar re-
spektive berörd fastighetsägare. Kostnader påverkas och regleras av planut-
formning och intentionerna i planbeskrivningen. 

Fastighetsbildning 

Kostnader för fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering, servi-
tutsbildning, ledningsrätt och anläggningsförrättning regleras inom ramen 
för respektive lantmäteriförrättning. 
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Telenät, elnät och belysning 

Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät som förorsakats av 
förändrade förhållanden inom kvartersmark bekostas av respektive fastig-
hetsägare. Nya och ändrade förhållanden inom allmän platsmark som föror-
sakar ny- eller omläggning av tele- och elnät bekostas av Strömstads kom-
mun. Nedläggning av eventuella nya fiberkablar bekostas av respektive led-
ningsägare. 

Tekniska frågor 

Allmän platsmark 

Gator, gång- och cykelvägar 
Standard, utformning och kostnader för anläggandet av gator och gång- och 
cykelvägar redovisas i den till detaljplanen hörande gatukostnadsutred-
ningen. 

Parkmark 
Utformning och kostnadsfördelning för parken inom planområdet redovisas 
i den till detaljplanen tillhörande gatukostnadsutredningen. 

Naturmark 
Inget genomförande planeras inom områden som är avsatta som naturmark 
inom planområdet. 

Vatten- och avlopp, dagvatten 
Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala Va-nätet. Eftersom 
planområdet till stora delar är bebyggt finns i dagsläget kommunalt VA an-
slutet till samtliga fastigheter inom planområdet. Inom området byggs VA-
ledningar, inklusive dagvattenledningar, ut i enlighet med den till detaljpla-
nen tillhörande VA- och dagvattenutredningen, ”VA- och Dagvattenutredning, 
ÅF, 2015-03-23, rev. 2017-10-19” som finns tillgänglig för påseende i utställ-
ningslokalerna under granskningen.  

Markföroreningar  
Flera utredningar med syfte att utreda markföroreningssituationen har tagits 
fram under planprocessens gång. Den sammanfattande rapporten och den 
framtagna miljökonsekvensbeskrivningen som båda bifogas planförslaget 
ska fungera som vägledning gällande hantering av sanering av marförore-
ningar. 

Geoteknik 
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotek-
niska utredningen, ”PM - Geoteknisk utredning för ny detaljplan inkl. bilagor, 
Skanska, 2014-08-20” samt ”PM, Geotekniskt utlåtande avseende stabilitetsförhål-
landen för ny cirkulationsplats inkl. bilagor, Skanska, 2015-04-13” ska följas vid 
projektering inom planområdet. Utredningarna finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 
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Allmänt 
Vid lokalisering och utformning av byggnader med mera inom planområdet 
ska hänsyn tas till rekommendationer i framtagen riskutredning, ”Detaljerad 
riskbedömning för detaljplan WSP, 2013-07-05, rev. 2015-05-12”.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fortsatt arbete 
Inkomna yttranden under granskningen har sammanställts i ett så kallat 
granskningsutlåtande. I utlåtandet bemöter kommunen inkomna syn-
punkter. Mindre korrigeringar av planförslaget har genomförts inför anta-
gandet. Kommunen kan i detta skede besluta om att anta planförslaget. Om 
antagandebeslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för det återstående 
planarbetet: 

1/2 kv 2018 Antagande av detaljplan och gatukostnadsutredning i 
kommunfullmäktige 

2 kv 2018 Laga kraft 

Datumet för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. När 
detaljplanen vinner laga kraft kan planen ligga till grund för bygglovgivning. 

Revidering 
Nedan sammanfattas kortfattat ändringar av betydelse i planhandlingarna, 
frånsett rent redaktionella ändringar, som har genomförts sedan  
granskningen: 

Plankarta: 

 Ökning av tillåten byggnadsarea och totalhöjder inom den östra de-
len av Linden 11. Total byggrätt inom området är dock oförändrad. 

 Två olika användningar, T1 – Järnvägstrafik och (GATA – Gata för 
lokal trafik, i skilda plan har införts vid tunneln under befintlig järn-
vägsbro. 

 Bestämmelse gällande utformningen av järnvägsbro har korrigerats 
och utgör nu en utformningsbestämmelse (f), ej längre en administ-
rativ bestämmelse. 

 Planbestämmelserna inom fastigheterna Häggen 2 och den östra de-
len av fastigheten Linden 11 har korrigerats för att tydliggöra att 
den maximala reglerade byggrätten för bruttoarea respektive bygg-
nadsarea ska beräknas exklusive gårdsbjälklag. 
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 Ändring av tillåten höjd på byggnader inom fastigheten Linden 10. 
Den tidigare totalhöjden på 21 meter över nollplanet utgår. Istället 
införs en maximal nockhöjd på 21 meter över nollplanet. 

 Bestämmelse angående möjlighet att uppföras skyddsmur i den 
västra delen av fastigheten Linden 11 har införts. 

 Bestämmelsen gällande skyddsmuren på fastigheterna Linden 4,10 
och 11 har reviderats. Bestämmelsen innebär att mur ska uppföras 
enligt räddningstjänstens krav. 

Illustrationskarta: 

 Korrigering av totalhöjder inom den östra delen av Linden 11. 

 Korrigering av byggnadernas placering inom Linden 11 

 Illustration av skyddsmur i fastighetsgräns mellan Linden 10 och 11. 

Planbeskrivning: 

 Korrigering av text gällande omfördelningen av byggrätten inom 
den östra delen av fastigheten Linden 11. 

 Korrigering gällande de två användningarna i skilda plan för den be-
fintliga gatan och järnvägsbron. 

 Korrigerad text gällande hantering av risker från fastigheten Linden 
10 på sidorna 75-76. 

 Korrigering av text gällande kostnadsansvar för rivning av gång-
bron över Trädgårdsgatan. 

 Förtydligande av texten gällande ansvariga tillsynsmyndigheter med 
avseende på markföroreningar 

 Korrigering av text gällande ansvar för buller- och riskåtgärder för 
verksamhet på Linden 10. 

 Förtydligande gällande möjlighet till att skapa bullerskyddade för 
skolgårdar. 

 Utökad beskrivning av den nuvarande bullersituationen med avse-
ende på verksamhetsbuller från fastigheten Linden 10. 

 Korrigering av text gällande buller i sammanfattningen av MKB:n. 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gus-
tafsson, planeringsarkitekt. 

Planförslaget har handlagts av Pär Höjman, planeringsarkitekt och Anna 
Wallblom, miljöplanerare. 

 
 

Pär Höjman, planeringsarkitekt              Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt 

Strömstads kommun                              Rådhuset Arkitekter AB 
Miljö- och byggförvaltningen                Samhällsplanering och miljö 







 MBN/2009-0276 
 

Detaljplan för 
 Kv RÖNNEN m fl 

MYRENOMRÅDET 
Granskningsutlåtande 

   
 
Miljö- och byggnämnden informerades den 2017-11-09 om det pågående planarbetet och att 
granskning kommer att genomföras under hösten. MBN beslutade den 2017-11-09 § 187 att 
godkänna samrådsredogörelse 2.  
 
Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning till och med 2018-02-22. 
Dessa återges i sin helhet och kommenteras.  
  
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2018-01-29 
2. Statens Geotekniska Institut - SGI  2018-01-22 
3. Lantmäteriet  2018-01-22 

 
Kommunala: 

4. Munkedals kommun  2018-01-10 
5. Tanums kommun  2018-01-31 
6. Tekniska förvaltningen  2018-01-22 
7. Räddningstjänsten  2018-01-19 

Räddningstjänsten, komplettering  2018-02-22 
 
Företag och organisationer: 

8. Ellevio  2018-01-03 
9. Västtrafik  2018-01-23 
10. SPF Strömmen  2018-01-11 

 
Sakägare: 

11. Bazar Invest i Strömstad AB  2018-01-19 
12. Bohus BioTech  2018-01-22   
13. Renen, Rådjuret & Älgen (31 fastighetsägare) 2018-01-22 
14. Trasten 16  2018-01-19 
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SAMMANFATTNING 
 

Länsstyrelsens bedömning är att planen inte kommer att prövas, men det är under förutsättning att 
åtgärder avseende cisternerna på Linden 10 säkerställs. 
Lst har synpunkter på trafikbuller vid skolgård respektive uteplatser, hantering av grundvatten och 
dagvatten, påverkan på MKN vatten. 
Lst påtalar att efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark bör godkännas innan antagande. 
Länsstyrelsen anser att det är önskvärt att kommunen är överens med verksamheterna om 
ansvarsfördelningen avseende de åtgärder, föranledda av planen, som påverkar Bohus BioTech.    

SGI har synpunkter på en bergslänt vid Strömstads camping, men den berörs inte av planen. 

Lantmäteriet påtalar en del saker som ska förtydligas eller korrigeras i planhandlingarna. Oklarhet 
finns kring en ledningsrätt på Linden 13 och kring ansvarsfördelning för vägtrafiktunneln. 

Räddningstjänsten har synpunkter på tillfartsvägar till området, tillgänglighet till och runt byggnader 
och omhändertagande av kontaminerat släckvatten. 
Räddningstjänsten har kompletterat sitt yttrande med avseende på risker vid hantering av 
brandfarliga varor vid fastighetsgränsen mellan Linden 10 och 11. 

Bazar Invest AB har synpunkter på planbestämmelser inom den östra delen av Linden 11. Totalhöjd 
och byggnadsarea justeras, men bruttoarean är oförändrad. 

Bohus BioTech påtalar svårigheten med att kombinera industriverksamhet med bostads- och 
centrumbebyggelse och att de därmed blir begränsade i sin verksamhet, såväl pågående som 
eventuella framtida utvecklingsmöjligheter. 

Boende i närområdet har synpunkter på trafik, parkering, in och ut-lastning, byggnadsvolymer och –
höjder samt att höga byggnader skuggar vintertid. 

 

Ändringar som gjorts efter granskningsskedet: 

Ny utredning avseende risk med BohusBioTech cisterner har tillkommit, daterad 2018-01-18, 
tillsammans med kompletterande yttrande från räddningstjänsten, daterat 2018-02-22. 
Resultatet av utredning och yttrande har arbetats in planhandlingarna. 

Förtydligande avseende bullerkrav för uteplatser respektive förskola. 

Förtydligande avseende vilka fastigheter som Länsstyrelsen respektive Strömstads kommun är 
tillsynsmyndighet för.  

Diverse justeringar och förtydliganden enligt kommentarer till Lantmäteriets yttrande. 

Allmän plats (GATA) har införts i järnvägstunneln för att säkerställa kommunens rättigheter. 

Inom den östra delen av fastigheten Linden 11 har byggnadsarea och totalhöjder ändrats. 

Totalhöjd har ändrats till nockhöjd på fastigheterna Linden 4 och 10. 

Planbestämmelsen (mur) har ändrats från ”Skyddsmur får uppföras” till ”Skyddsmur ska uppföras 
enligt räddningstjänstens krav”. 
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STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Utifrån Länsstyrelsens bedömning från samrådet, det positiva planeringsbeskedet och de ytterligare 
utredningar som Strömstad kommun presenterar i granskningen bör detaljplanen kunna antas utan 
att föranleda prövning av Länsstyrelsen. Antagandet måste dock avvakta den riskutredning som 
pågar för att avgöra hur cisterner på Linden 10 ska hanteras. 
 
Detaljplanen behöver kompletteras med en bedömning av möjligheterna att klara 
Naturvårdsverkets nya riktvärden för trafikbuller vid skolgårdar, se under rubriken 
Buller. 
 
Med anledning av det hydrogeologiska utlåtandet, dagvattenutredningen, planen för hur 
saneringen ska genomföras och det planbestämmelser och riktlinjerna för bygglovhanteringen som 
finns i planbeskrivningen så får Länsstyrelsens synpunkter angående planförslagets påverkan på 
miljökvalitetsnormer sägas vara tillfredsställda. 
 
Motiv för bedömningen 
Under förutsättning att riskutredningens föreslagna åtgärder kan genomföras och att en god 
ljudnivå kan uppnås för de eventuella förskolorna som planerats i området bedömer Länsstyrelsen 
med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan 
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Risker 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på hanteringen av cisternerna på Bohus Biotechs 
fastighet. Nödvändiga skyddsåtgärder kommer att identifieras i den riskutredning som tas fram 
inför tillståndet för hantering av brandfarlig vara och godkännas av räddningstjänsten. Planen ska 
inför antagande anpassas till de krav som ställs i riskutredningen. Åtgärderna bör vara utförda innan 
detaljplanen antas eller så ska det tydligt framgå av vem och när åtgärderna ska vara genomförda 
av genomförandesbeskrivningen. 
 Kommentar: Den riskutredning som ÅF har tagit fram daterad 2018-01-18, tar bara 
upp åtgärder som BBT ska genomföra för att kunna fortsätta att hantera brandfarlig vara, 
oberoende av detaljplanen. En tillkommande åtgärd, som föranleds av den nya detaljplanen, är att 
räddningstjänsten, i ett kompletterande yttrande den 2018-02-22, ställer krav på att en 
brandavskiljande mur uppförs i gränsen mellan fastigheterna Linden 10 och 11 i samband med att 
planen vinner laga kraft. Planbestämmelsen (mur) ändras till ”skyddsmur ska uppföras enligt 
räddningstjänstens krav”. Området som omfattas av bestämmelsen utökas till att omfatta även en 
yta på Linden 11. Planbeskrivningen uppdateras under avsnitt ”Planförslaget/Hälsa och 
säkerhet/Risker”. 
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Trafikbuller 
Sedan detaljplanen var på samråd har Naturvårdsverket tagit fram riktvärden för buller på 
skolgårdar, angivit i ”Riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik”1.  

1 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-skolgard/vagledningriktvarden-buller-skolgard-
2017-08-28.pdf. Eftersom förskola kan byggas inom delar av bostadskvarteret behöver kommunen 
bedöma om det går att uppnå riktvärdena för skolgård. 
 Kommentar: Om man undviker att placera skolgård närmast Trädgårdsgatan kommer 
riktvärdena att klaras. Dessutom finns tillgång till parken i nära anslutning till de områden som 
medger förskola. Planbeskrivningen kompletteras. 
 

I delen av planbeskrivningen som redogör för bullersituationen måste det framgå att det är max 70 
dBA som ska klaras för uteplatser (ex. s. 79 och 85). 
 Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas. 
 
Synpunkter på granskningshandlingen 
Dagvattenhantering 
Till granskningen har en dagvattenutredning tagits fram. I M1 avrinningsplan belyses vilka flöden 
som kommer att genereras till punkt B (20 år, 10 min.). Vet man vilken lutning det är på kulverten 
ut till hamnen? Enligt utredningen är hastigheten genom kulvert 4 m/s. Finns det risk för 
uppdämning högre upp i systemet om kulverten blir en begränsande faktor? Om så är fallet måste 
konsekvenserna av detta beskrivas. 
 Kommentar: I samband med detaljprojektering av ledningsnätet kommer bedömning 
att göras om ledningen ska bytas ut eller kompletteras. Ledningen ligger i det område där ny 
cirkulationsplats ska anläggas och kommer därför med stor sannolikhet att grävas upp och bytas ut. 
Eftersom dagvattnet rinner i öppet dike mellan P2 och P3 är risken liten för uppdämning och vattnet 
kan tillfälligt flöda fritt till havet via Trädgårdsgatan.  
 
Kommunen bedömer att planförslaget inte påverkar miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten 
Strömstadsfjorden och därmed inte motverkar målet om god ekologisk eller kemisk status 2027. 
Länsstyrelsen kan inte se att planförslaget har en negativ påverkan på MKN. 
Länsstyrelsen vill dock här erinra om textens innebörd i Vattenförvaltningens detaljplanering samt 
prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas.” Det kan exempelvis innebära att belastningen på vattendrag och sjöar ska minska 
genom olika åtgärder genom de beslut som tas för olika planer. Det är därför viktigt att kommunen 
tar med i sin bedömning hur de ska underlätta och bidra till att uppnå MKN vatten, inte bara 
säkerställa att en försämring inte sker. 
 Kommentar: Genomförandet av planen bidrar till att uppnå MKN vatten genom att 
marken saneras och att det ställs krav på rening av dagvatten, oljefilter mm. 
 
Den komplexa relationen som råder gällande hantering av grundvatten och dagvatten kommer vara 
en viktig fråga i genomförandet. Länsstyrelsen anser därför att det är önskvärt att kommunen 
påbörjar en provtagning av dagvattnet som går ut från området och följer detta genom ett 
kontrollprogram eller dylikt. 
 Kommentar: Tekniska förvaltningen har ansvar för dagvattenanläggningen med miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen som tillsynsmyndighet, som säkerställer att erforderliga krav uppfylls. 
 
Översvämning/skyfall 
Planen möjliggör en utgrävning och nedsänkning av bollplanen i planområdets nordöstra del som då 
kan magasinera ett 100-årsregn. Det minskar översvämningsrisken både inom och utanför 
planområdet. Länsstyrelsen ser positivt på denna åtgärd. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-skolgard/vagledningriktvarden-buller-skolgard-2017-08-28.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-skolgard/vagledningriktvarden-buller-skolgard-2017-08-28.pdf
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Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Förorenad mark 
Efterbehandling av förorenade området regleras av Miljöbalken och kommer att fortsätta enligt 
denna process. Tillsynsmyndigheten (som i detta fall är både Strömstads kommun och Länsstyrelsen 
i Västra Götaland) bör godkänna efterbehandlingsåtgärder innan detaljplanen antas för att 
minimera risken för att nya strängare krav riktas mot byggherren under genomförandeskedet. 
Saneringen av TCE har inte påbörjats. 
 Kommentar: Exploatören har gjort en anmälan och Länstyrelsen har fattat beslut, den 
2017-12-01 (dnr 575-31987-2017), om att genomföra fullfaspumpning som en förberedande åtgärd. 
Efter avslutad pumpning ska en slutrapport lämnas in till Länsstyrelsen och först därefter kan man 
ta ställning till vilken saneringsmetod som ska väljas.  
 
På sidan 86 bör kommunen ännu tydligare ange att det är Länsstyrelsen och Strömstad kommunen 
som är tillsynsmyndigheter för olika saneringar beroende på fastighet. Det kommer alltså finnas fler 
miljöärenden, inte bara ett, att bevaka i bygglovsskedet. 
 Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas. 
 
Vattenverksamhet 
Bortledande av grundvatten kan vara en tillståndspliktig vattenverksamhet, tillstånd söks hos Mark- 
och miljödomstolen. 
Arbete i vatten är en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet, där anmälan görs till 
Länsstyrelsen och tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen. 
 
Tillsyn enligt miljöbalken 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Bohus Biotech. Förutsättningarna för verksamheten kommer 
att förändras vid ett genomförande av denna detaljplan och möjligheten att utöka verksamheten 
kommer sannolikt begränsas. Eventuella klagomål gällande buller, lukt eller dylikt från boende i de 
planerade bostäderna kan komma att föranleda ökade krav på åtgärder. Eftersom bostäderna 
kommer närmare verksamheten krävs också åtgärder för att de ska klara bullervillkor enligt 
gällande tillstånd. Det är önskvärt att kommunen och verksamheterna är överens om 
ansvarsfördelningen genom avtal innan planen antas. 

Kommentar: Enligt en kompletterande bullerberäkning utförd av ÅF den 2018-03-08, 
överstiger inte verksamhetsbullret 45 dBA vid någon av de planerade bostadsfasaderna. Därmed 
uppfylls kraven för en god boendemiljö med avseende på buller från industrin, zon A i enlighet med 
vägledning från Naturvårdsverket/Boverket rapport 2015:21. Däremot överstiger 
verksamhetsbullret 40 dBA, vilket det inte får göra nattetid kl 22-07 enligt miljötillståndet, men 
enligt miljöbalkens 26:e kapitel 9a § och 29:e kapitel 4 § (andra stycket) kan verksamhetsutövaren, 
under vissa förutsättningar, överskrida den gränsen utan att det får några påföljder. Detta utvecklas 
närmare i planbeskrivningen i de avsnitt som behandlar ”Hälsa och säkerhet/Buller” under 
”Förutsättningar”, ”Planförslaget” respektive ”Miljökonsekvenser”. 
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2. Statens Geotekniska Institut - SGI 
SGI:s ställningstagande 
SGI har yttrat sig över samrådshandlingar i tidigare yttranden daterade 2015-06-16 och  
2016-11-04 (Dnr som ovan). 
De geotekniska och bergtekniska handlingarna har ej förändrats sedan Samråd 2.  
I planhandlingarna har dock planområdet utökats i sydöst med en sträcka av Uddevallavägen.  
Vi lyfte i yttrande daterat 2015-06-16 frågan Söder om Uddevallavägen (vid receptionen för 
campingen) har man dock funnit en hög naturlig bergslänt som är uppsprucken och har överhäng. 
Bergab bedömer slänten vara stabil idag, men rekommenderar att slänten besiktigas igen om 10 år. 
Vi är frågande till om detta parti berör aktuell detaljplan, vilket bör tydliggöras. Om partiet berör 
planen vill vi dessutom väcka frågan om ansvar för denna besiktning såväl som ansvar för 
eventuella åtgärder efter en sådan framtida ny besiktning. Vi föreslår att detta i så fall (om det är en 
del av planen) klargörs och redovisas i planen på lämpligt sätt.  
I samrådsredogörelsen daterad 2016-09-16 [7] kommenteras bergslänten med att "Detta ligger 
utanför planområdet och berörs inte direkt av planförslaget. En utredning pågår dock avseende 
denna bergslänt i ett separat planarbete för campingen." Då planområdet nu har utökats längs med 
Uddevallavägen vill vi åter uppmärksamma frågan. SGI noterar även att i den bergtekniska 
handlingen för Detaljplan Strömstad Camping (Dnr Kn MBN/201 3-1586, Lsty 402-11797-2017, SGI 
5.2-1704-0234) rekommenderas att åtgärder i form av bl.a. bergrensning och bultning utförs inom 6 
- 12 år för bergslänt/bergskärning längs Uddevallavägen. SGI vill lyfta frågan angående hur dessa 
åtgärder säkerställs i planhandlingen. 
SGI finner att våra rekommendationer i övrigt har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, 
inget att erinra mot planförslaget under förutsättning att ovanstående beaktas. 
 Kommentar: Den aktuella bergslänten är belägen utanför planområdet. Att 
planområdet har utökats beror bara på att kommunen vill släcka ut en del av en gammal plan som 
annars skulle bli kvar. Den nuvarande användningen (väg) bekräftas och inga åtgärder ska göras i 
det tillkommande området.  
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3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet vill börja med att ge beröm för väl genomarbetade plan- och 
gatukostnadsutredningshandlingar.  
 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2017-12-22) har följande 
noterats:  
 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Avgränsning av u-område  
I den västra änden av u-området som ligger söder om Trädgårdsgatan förefaller det som att det 
saknas en administrativ gräns för avgränsning av u-området, se röd ring i utdrag ur plankartan. 
 

 
 
 Kommentar: Linjetypen justeras i plankartan. 
 
 
Delar av planen som bör förbättras  
Ansvar för vägtrafiktunneln  
På s. 100 i planbeskrivningen anges i tabellen över ansvarsfördelningen att för ”t - (vägtrafiktunnel)” 
ska den aktuella fastighetsägaren vara genomförandeansvarig och driftsansvarig. Är det inte så att 
det praktiskt sett kommer bli kommunen som får ansvar åtminstone för snöröjning och drift av 
vägen genom tunneln och att detta inte ligger på Trafikverkets ansvar såsom fastighetsägare?  
t-bestämmelsen innebär inte att någon rättighet bildas automatiskt utan är endast en 
planbestämmelse. I planbeskrivningen anges det inte något om vilken typ av rättighet som ska 
säkerställa kommunens rätt till utrymme för vägtrafikanläggningen inom t-området. Ett alternativt 
sätt att reglera genomfarten är att lägga ut 3D-bestämmelser med allmän plats i tunneln och 
kvartersmark ovanför. För allmän plats finns det som anges i planbeskrivningen både rätt till och 
skyldighet för kommunen att lösa in det aktuella utrymmet. Den rättighet som blir aktuell behöver 
också redovisas i fastighetskonsekvensbeskrivningen. 

Kommentar: Planhandlingarna bearbetas för att säkerställa kommunens rättighet till 
väg, genom att lägga till allmän plats (GATA) under järnvägen. 
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u-område utanför nuvarande ledningsrätt  
Inom fastigheten Linden 11 finns det avsatt ett u-område där det inte går någon ledningsrätt i 
dagsläget, se röd ring i utdrag ur plankartan. Det står inget angivet i planbeskrivningen om vilket 
syftet är med att lägga ut detta u-område. Det vore bra om även detta framgick av 
planbeskrivningen. 
 

 
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras avseende befintlig dagvattenledning. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning  
På s. 107 i planbeskrivningen redovisas att det finns en ledningsrätt som berör fastigheterna Linden 
11, 12 och 13, medan denna notering inte finns på några andra fastigheter. Redovisningen är inte 
korrekt eftersom den befintliga ledningsrätten med beteckningen 1486-85.1 visserligen belastar 
Linden 11 och 12, men även Linden 10 och Häggen 3. Däremot belastas inte Linden 13 av någon 
ledningsrätt i dagsläget, utan det finns ett u-område utlagt i planen vilket möjliggör för att det ska 
bildas en ny ledningsrätt. Att så är fallet bör istället redovisas som en ”bedömd konsekvens av 
planen”.  
 Kommentar: Lantmäterimyndigheten upprättade år 1999 en ledningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarienummer FOND 96567. Där framgår det, på sidorna 25 och 54, att Linden 13 
berörs, men Linden 12 nämns däremot inte alls. Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras. 
 
Upplåtelse av ledningsrätt och ersättningsfrågor  
Som nämnts i stycket ovan finns ingen ledningsrätt upplåten inom Linden 13. I planbeskrivningen 
saknas redovisning av hur ledningsrätt bildas och vilka principer för ersättning som tillämpas ifall 
det inte finns någon överenskommelse mellan parterna om ersättningsnivåerna. 
 Kommentar: Enligt primärkartan finns ledningsrätten även på Linden 13. Om detta 
inte är korrekt kommer en ny ledningsrätt att bildas. Planbeskrivningen kompletteras. 
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Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 
  
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt 
sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram 
enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För 
denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 
för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkt och det 
finns inget motiv angivet till varför så har skett:  
• Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. 
 Kommentar: Kommunen menar att innebörden överensstämmer med lydelsen i 
Boverkets allmäna råd.  
 
Övriga frågor  
Laghänvisningarna intill planbestämmelserna saknar beteckningen PBL. Det underlättar för den som 
inte är insatt i planläggning om det framgår att det är en viss paragraf i PBL och inte i någon annan 
lag som avses. 
 Kommentar: Det står en generell text på plankartan om att planen är upprättad enligt 
PBL 2010:900 SFS 2014:900, även om det inte anges vid respektive laghänvisning. 
  
På s. 64 i planbeskrivningen anges att ”Vatulandsgatan stängs av för genomfartstrafik genom att en 
vändplats anläggs i anslutning till fastigheten Renen 3”. Lantmäteriet noterar att det är Renen 5 
respektive Älgen 1 som ligger närmast den nya vändplatsen. 

Kommentar: Planbeskrivningen korrigeras. 
 
Lantmäteriet noterar att en nedsänkt etta försvunnit i följande plan-bestämmelse: 
 

 
  

Kommentar: Planbestämmelsen korrigeras. 
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KOMMUNALA 

4. Munkedals kommun 

Munkedals kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 
 

5. Tanums kommun 
Tanums kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 
 

6. Tekniska förvaltningen 
Ingen erinran från någon avdelning. 
 

7. Räddningstjänsten 
Följande ska beaktas i förslag till detaljplan: 
-Med tanke på detaljplanens stora komplexitet och fortsatt verksamhet med brandfarlig vara ska 
för att säkerställa tillgängligheten vid räddningsinsats till hela området två av varandra oberoende 
tillfartsvägar till området finnas. De begränsningar av tillfartsvägar som görs i planförslaget där det 
föreslås att stänga två av tre infartsvägar är inte acceptabelt och ska omprövas i planförslaget. 
 Kommentar: Trädgårdsgatan kommer att kunna användas av Räddningstjänsten, 
vilket framgår av planbeskrivningen, avsnitt ”Trafik” på sidan 64. 
  
-Möjligheten till räddningsinsats ska säkerställas till och runt föreslagen byggnation och 
uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon och höjdfordon inom hela planområdet. 
Säkerställande av tillgänglighet till och runt föreslagen byggnation saknas i planförslaget på stora 
delar av planområdet vilket ej är acceptabelt. Detta ska beskrivas även i detaljplanen och kan inte 
hänskjutas enbart till bygglovsskedet. 
 Kommentar: Det är upp till respektive byggherre att redovisa brandskydd i samband 
med bygglov/tekniskt samråd. Detaljplanen hindrar inte åtkomligheten, t ex finns det en 
bestämmelse att byggnad inte får placeras närmare tomtgräns mot kvartersmark än 4,5 m. 
 
-Möjligheten att omhänderta kontaminerat släckvatten i samband med en brand ska utredas ur 
miljösynpunkt i planförslaget. Krav ställs på att begränsa utsläpp av farliga ämnen även i samband 
med brand. Omhändertagande av förorenat (kontaminerat) släckvatten bör i första hand göras som 
en förebyggande åtgärd i nybyggnation där uppsamlingsmöjligheter i samband med genomförande 
av detaljplan skapas. 
 Kommentar: Detta hanteras i samband med bygglov för respektive fastighet och 
anmälan avseende dagvattenhantering.
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Räddningstjänsten, komplettering  
Bakgrund: 
Linden 10  
På fastigheten hanteras 40 mᶾ Etanol brandfarliga varor (Etanol 99,9 % och 70 %).  
Vid ca 10-20 tillfällen per år kommer det att fyllas tankar med ca 20 mᶾ (99,9%) och vid 15-20 
tillfällen per år kommer det att tömmas en tank på 20 mᶾ  (70% Etanol).  
Placering av fyllning och tömning av respektive cisterner kommer att ske längs tomtgränsen till 
Linden 11.  
Ett nytt tillstånd för brandfarliga varor ska utfärdas under våren 2018.  
Tillstånd för brandfarliga varor kommer att hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.  
SFS 2010:1011 Lagen om brandfarliga och explosiva varor  
SFS 2010:1075 Förordningen om Föreskrifter brandfarliga och explosiva varor  
SÄIFS 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor. 
MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. 
I samband med ett nytt tillstånd kommer följande att krävas pga. kommande planförändring  
Skyddsmur i tomtgräns mellan Linden 10 och 11 se riskreducerande åtgärd nedan. 
 
Linden 11 
I dag är verksamheten på fastigheten Kontor och lager. Det finns max 10 personer som arbetar i 
byggnaden.  
I samband med att planen ändras till Handel och kontor kommer det att vara möjligt att ha handel 
på Linden 11. Det innebär att planen ger möjligheter att upp till 600 personer kan vistas i eventuell 
handelsbyggnad.  
  
Risker som finns är:   

• Tankbil som levererar eller transporterar bort Etanol är inte fackindelat. T.ex. vid problem 
att stänga en läckande ventil, riskeras det att läcka ut 20 mᶾ och få en brand i läckande 
Etanol.  

• Avståndet från tankfordon till fastigheten Linden 11 är ca 15 meter. 
Avståndet är för kort. Bör vara minst 25 meter (reducerad från tabell 21 SÄIFS 2000:2 
allmänna rådet från 50 meter). 

• Avstånden skall bidra till att förhindra brandspridning mellan anläggningar för brandfarliga 
vätskor eller andra objekt (skyddsobjekt) inom eller utanför anläggningen.  Utgångsläget för 
avståndskrav finns i SÄIFS 2000:2 i föreskriftsdelen 7 kap och tabell 21 allmänna rådet. 

Riskreducerande åtgärd: 
• En skyddsmur ska uppföras i tomtgräns mellan Linden 10 och Linden 11. 
• Murens längd ska vara 15 meter. Centrum på muren (7.5 meter) bör vara centrerad med 

fyllning och tömning av cisternernas fyllningsplats. 
• Murens höjd ska vara 3 meter på Lindens 11 marknivå (höjdskillnad) men får inte lov att 

vara lägre än 2.5 meter på Linden 10 marknivå. 
• Muren ska uppföras i obrännbart material med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 

(avståndet får minskas till hälften). 
• Muren ska uppföras  i samband med att detaljplanen vinner laga kraft och är en 

förutsättning för att handel ska tillåtas på Linden 11. 
Kommentar: Området som omfattas av planbestämmelsen (mur) utvidgas så att Linden 4, 10 

och 11 omfattas för att möjliggöra skyddsmur på båda sidor av fastighetsgränsen. 
Planbestämmelsen (mur) ändras till: ”Skyddsmur ska uppföras enligt räddningstjänstens krav”. 
Planbeskrivningen uppdateras under avsnitt ”Planförslaget/Hälsa och säkerhet/Risker”.  
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FÖRETAG och ORGANISATIONER 

8. Ellevio 
Vill även i detta yttrande påpeka att eventuella flyttar av Ellevios kablar och transformatorstationer 
i området normalt bekostas av exploatören. 
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och samförläggning i 
området. 
För övrigt har vi inget att erinra mot det upprättade planförslaget. 
 Ingen kommentar 
 
 

9. Västtrafik 
Vi ser positivt på utbyggnadsplanerna och hänvisar till tidigare synpunkter, men vill tillägga att 
om det inte är möjligt att bygga hållplatser på ett lämpligt sätt vid Uddevallavägen så finns det 
fortfarande möjlighet att ta sig till området via hållplats Myrängsvägen. 
 Ingen kommentar 
 
 

10. SPF Strömmen 
SPF Strömmen har tagit del av underlaget för Myren. Hoppas på snar behandling och byggstart. 
 Ingen kommentar 
 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun                                     Granskningsutlåtande 
 
 

 
 

13 

 SAKÄGARE 

11. Bazar Invest AB 
Vi vill framföra nedanstående synpunkter på granskningshandlingens plankarta avseende vår 
fastighet Linden 11. Vi hänvisar vidare till den pågående dialog vi har med kommunen i dessa 
frågor. 
Vi önskar att totalhöjden inom vår fastighet med beteckning BH enligt DP anpassas för att kunna 
inrymma tekniska anläggningar så som exempelvis hissanläggning, ventilation samt rökkanaler 
inom totalhöjden. 
För att kunna lösa en adekvat yta för handel, inom vår fastighet med beteckning BH enligt DP så 
måste byggrätten justeras så att denna kan inrymmas. Kravet på byggnadsarea ses över och 
ökas så att vi uppnår en bra fördelning mellan bostäder och handel. 
 Kommentar: Byggnadsarea och totalhöjder justeras utan att ändra bruttoarean. Det 
är alltså bara ett förtydligande och en omfördelning inom byggrätten som görs för att den avsedda 
exploateringen ska vara genomförbar. Byggnadsarean ökas för att det ska vara möjligt att bygga 
den avsedda handelsytan på 1200 m². Antalet våningsplan med bostäder minskar. Byggnaden 
närmast Trädgårdsgatan blir högre, men blir i princip inte högre än närliggande byggnader. 
Byggnaden i mitten blir också något högre, men den byggnad som är närmast Uddevallavägen blir 
däremot lägre. Den genomsnittliga höjen på byggnaderna inom byggrätten blir därmed en meter 
högre, men den maximala höjden blir en meter lägre än vad som redovisats i 
granskningshandlingen. 
 

12. Bohus BioTech 
Bohus Biotech AB bedriver sedan år 2003 industriverksamhet på fastigheterna Linden 4 och Linden 
10 inom det föreslagna planområdet. Fastigheterna ägs av Bohus Biotech AB:s systerbolag, Uluma 
Fastigheter AB. Bohus Biotech AB har framfört invändningar mot planförslaget i samtliga tidigare 
samrådsskeden. Företrädarna för Bohus Biotech AB och Uluma Fastigheter AB har också haft ett 
särskilt samrådsmöte den 18 september 2017 med planhandläggarna och med representanter från 
länsstyrelsens miljötillståndsenhet. Våra invändningar har inte tillgodosetts och vi yttrar oss därför 
över granskningshandlingarna och gatukostnadsutredningen enligt följande. 
Planförslaget 
Bohus Biotech AB bedriver i dag tillståndspliktig verksamhet i ett befintligt och sedan lång tid 
tillbaka etablerat industriområdet. Det pågående planarbetet syftar till en total omvandling av 
området till en levande stadsdel med förtätning av bostäder, handel, hotell, centrumverksamheter 
och ett upplevelsebad. Trädgårdsgatan ska bli en publik stadsgata med uteserveringar, gång- och 
cykelstråk och i övrigt hög detaljeringsnivå. Om planläggningen blir verklighet kommer vi plötsligt 
att vara en "främmande fågel" i området. Svårigheterna att kombinera industriverksamhet med 
bostads- och centrumbebyggelse har uppmärksammats som ett av de största hindren mot den 
planerade planläggningen. En omvandling och utbyggnad enligt planförslaget kommer för vår del 
innebära nya och strängare krav på hänsynstagande och anpassning till omgivningen. Detta har 
bekräftats av länsstyrelsens tillståndsenhet. Det kommer också medföra nya störningsmoment i vår 
verksamhet att vara lokaliserade i ett välbesökt centrumområde i jämförelse med i ett 
industriområde. Trafiksituationen kommer exempelvis att påverkas och därmed tillgängligheten till 
vår fastighet för transporter av bland annat kemikalier till verksamheten. För oss är det naturligtvis 
avgörande att planläggningen inte hindrar en rationell utveckling av verksamheten och den 
pågående markanvändningen. Vidare vill vi undvika en situation där vi drabbas av stora 
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merkostnader på grund av nya miljökrav eller begränsningar till följd av omvandlingsprojektet. Vi 
har presenterats ett avtalsförslag av exploatören som ska säkerställa att varken Bohus Biotech AB 
eller Uluma Fastigheter AB drabbas av merkostnader till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Vid en första granskning är det emellertid vår uppfattning att avtalsförslaget inte på ett 
tillfredsställande vis tillgodoser våra intressen. 
Enligt 4 kap 36 § första stycket PBL ska detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till 
befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens 
genomförande. Det åligger därmed kommunen att genom planen säkerställa att vår befintliga 
industriverksamhet kan fortsätta och utvecklas utan några allvarliga inskränkningar. Av 
planhandlingarna framgår att samlokalisering av bostäder och centrumverksamhet med 
miljöstörande industriverksamhet inte utgör en tillfredsställande lösning. Boverket har också i 
praxis som sin principiella uppfattning uttryckt att lokalisering av bostäder inom ett industriområde 
med pågående och eventuellt expanderande verksamhet i allmänhet är olämplig. Vår verksamhet 
genererar i planärendet konstaterade olägenheter i förhållande till framförallt bostads- och 
centrumbebyggelsen genom bullerstörningar, luktemissioner och säkerhetsrisker i form 
av främst brandfara. Detta kan medföra krav på åtgärder mot oss vid eventuella klagomål. Det kan 
alltså inte uteslutas att Bohus Biotech AB:s möjlighet att bedriva sin verksamhet kommer att 
påverkas av den bebyggelse som planförslaget medger. Planen är därmed inte utformad med skälig 
hänsyn till den pågående verksamheten som bedrivs på våra fastigheter. Mot bakgrund av vad som 
anförts ifrågasätter vi om planförslaget uppfyller det övergripande kravet på den lämpligaste 
markanvändningen och kravet på en god helhetsverkan. 
 Kommentar: Det finns inte någon gällande detaljplan med kvarstående 
genomförandetid som berör planområdet. Den stadsplan som omfattar fastigheterna Linden 4 och 
10 upprättades 1961. Därmed kan kommunen göra en ny detaljplan utan att vara ersättningsskyldig 
för de förändringar som detta innebär. Detaljplanen utformas dock på sådant sätt att den pågående 
verksamheten ska kunna fortgå. Men verksamheten kommer sannolikt att påverkas då gällande 
tillstånd avser verksamhet som är belägen i ett industriområde och den nya detaljplanen medger 
bostäder, handel, kontor, förskola och centrumändamål. En del av syftet med planarbetet är att ge 
förutsättningar för den befintliga industrin inom fastigheterna Linden 4 och 10 att kunna finnas kvar 
i området och det uppfylls genom att den gällande användningen J (industri) inte förändras. Bohus 
BioTech har önskat en utökad byggrätt, jämfört med befintliga byggnader. Detta tillgodoses i 
planförslaget genom att såväl byggnadsarea som höjd har ökats i enlighet med önskemålen. 
Kommunens uppfattning är att det allmäna intresset att bygga bostäder, skapa fler arbetstillfällen 
och att förädla ett område som till stora delar är övergivet, är större än det enskilda intresset. 
Kommunens bedömning är att med den överenskomna byggrätten, tillsammans med de utredningar 
som gjorts och de planbestämmelser som införts, har man tagit skälig hänsyn så att planen kan 
antas och Bohus BioTech kan fortsätta att bedriva pågående verksamhet. Enligt en kompletterande 
bullerberäkning utförd av ÅF den 2018-03-08, överstiger inte verksamhetsbullret 45 dBA vid någon 
av de planerade bostadsfasaderna. Därmed uppfylls kraven för en god boendemiljö med avseende 
på buller från industrin, zon A i enlighet med vägledning från Naturvårdsverket/Boverket rapport 
2015:21. Däremot överstiger verksamhetsbullret 40 dBA, vilket det inte får göra nattetid kl 22-07 
enligt miljötillståndet, men enligt miljöbalkens 26:e kapitel 9a § och 29:e kapitel 4 § (andra stycket) 
kan verksamhetsutövaren, under vissa förutsättningar, överskrida den gränsen utan att det får 
några påföljder. Planbeskrivningen uppdateras i de delar som behandlar buller. 
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13. Renen, Rådjuret & Älgen (31 fastighetsägare) 
Vi är positivt inställda till planerna, men vi vill att miljön och livskvaliteten i det nära 
bostadsområdet även fortsättningsvis är gynnsam.  
 
Höjder på Häggen 2 
Häggen 2 har i nuvarande förslag höjts med 2 resp 1 våning. I ”Strömstad – strategi för stadens 
miljö”, antagen av kommunfullmäktige 2013-05-30 § 53 och publicerad på Strömstads kommuns 
webbplats 
(http://stromstad.se/byggaboochmiljo/bostaderochoffentligalokaler/markanvisningar/beslutadema
rkanvisningar/canningmarkanvisningstavlingforbostaderochverksamheter.4.10e1b4391516e627ce9
3bdd3.html) står ”Vi behöver skapa en lugn fond och ett gemensamt uttryck i stadsrummet.” De 7 
och 5 våningar höga bostadshusen nära befintliga 1- och 1 ½-våningshus ger inget gemensamt 
uttryck. De höga husen ger heller ingen lugn fond för de befintliga husen. 
Solstudierna visar att befintliga bostäder skuggas under 3-4 månader per år. Myrens villaområde är 
från början noggrant detaljplanerat för att husen inte ska skugga varandra och de befintliga 
fabriksbyggnaderna släpper precis fram vintersolen till husen i området. Modern arkitektur talar 
ofta om vikten att släppa in den lågt stående vintersolen så att ljuset kan passera genom 
byggnaden. Detta minskar kostnaden för uppvärmning och belysning samt ökar trivsel och 
livskvalitet.  Vad gäller de nya planerna så talar vi alltså om en ren energiförlust för varje hushåll om 
vintersolen begränsas eller helt upphör. En framtida grönare och mer ekologisk utveckling med 
solceller och förnyelsebar energi kommer att starkt begränsas i hela området. Ökad risk för 
mögelskador, vattenansamlingar, högre uppvärmningskostnader och sämre bokvalitet blir följden. 
 

• Vi förutsätter att huskropparna i Häggen 2 åter sänks till 5 resp 4 våningar, så att skuggning 
av befintliga fastigheter inte sker. 

 
Höjd på Multihall i Rönnen 8 
Även Multihallen i Rönnen 8 orsakar skuggning av befintliga näraliggande fastigheter. Det är för oss 
oacceptabelt. Av samma skäl som för Häggen 2 skall Multihallen därför sänkas. 
 

• Vi förutsätter att totalhöjden på multihallen sänks, så att skuggning av befintliga fastigheter 
inte sker. 

 Kommentar: Den tillåtna totalhöjden inom Häggen 2 har ökats, men det är på 
bekostnad av byggnadsarean, medan bruttoarean är oförändrad. Avsikten är att miljön därmed ska 
bli mer transparent, känslan av ”hus i park” förstärks samt att mer luft och ljus släpps igenom. 3D-
modellen som är underlag för solstudierna redovisar de i princip de maximala byggnadsvolymer som 
detaljplanen medger. Men det kommer inte att vara möjligt att bygga maximalt i alla delar 
samtidigt, eftersom den tillåtna bruttoarean då kommer att överstigas. Utnyttjas byggrätten fullt ut 
i en del måste alltså andra delar vara mindre. Dessutom är de angivna höjderna på byggnaderna 
den tillåtna totala höjden, vilket innebär att inga delar får vara högre och därmed kommer 
byggnaderna i sig att vara lägre för att att det ska finnas utrymme för hisstopp, ventilationshuvar 
mm inom den angivna höjden. Enligt de solstudier som gjorts kommer en del befintliga fastigheter 
att påverkas av viss skugga under perioden mitten av november till slutet av januari, men eftersom 
solen rör sig handlar det om korta tidsintervall under dagen för respektive fastighet. Den vegetation 
som finns i anslutning till höjden  mellan Water och kv Älgen är inte redovisad i 3D-modellen, men 
den kommer att ge mer skugga än vad de nya byggnaderna innebär. De förändringar som 
genomförandet av planen innebär, bedömer kommunen vara acceptabla för att samhället ska 
kunna växa och utvecklas. 
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Trafik från Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan till nordsidan av Water 
Detta har vi tagit upp i tidigare skrivelse, men inser att det behöver upprepas: 
”Parkeringen för de olika verksamheterna är planerad att ske i ett underjordiskt parkeringsgarage” 
och ”Inlastning av varor är planerad att ske inom byggnaden i den sydvästra delen av fastigheten” 
(Planbeskrivning, s 45 och 47). Vad vi förstår är detta inte bindande, utan det är fritt fram för 
varuleveranser och annan trafik öster om Water till norr om Water. 
67 parkeringsplatser för personal på nordsidan av Water genererar också olämpligt mycket trafik på 
Vatulandsgatan. Låt bostadsområdet vara lugnt och tryggt för våra barn! 
 

• Vi begär att detaljplanen utformas så att all in- och urlastning skall ske i sydvästra delen av 
Water, att in- och urlastning till konsertlokalen sker från Trädgårdsgatan. Vi motsätter oss 
infart från Trädgårdsgatan till parkering bakom Waters, och begär istället att personal 
bereds parkering endast i underjordiskt parkeringsgarage. 

Kommentar: Området kommer inte att vara tillgängligt med bil från Vatulandsgatan 
som ska avslutas med en vändplan i planområdets norra kant och bara fortsätta till Trädgårdsgatan 
som en gång- och cykelväg. Det finns även en planbestämmelse som förbjuder utfart mellan 
vänplatsen och Rönnen 8 (Water). Därmed påverkas inte det befintliga bostadsområdet negativt 
utan det innebär snarare en förbättring, eftersom genomförandet av planen innebär att det inte 
längre blir någon genomfartstrafik. Den eventuella trafik som kommer från Trädgårdsgatan och ska 
in på norra sidan innebär en relativt liten trafikbelastning i låg hastighet och sker dessutom inom 
den egna fastigheten och inte på allmän plats. 

 
 

14. Trasten 16 
Trots ett samstämmigt klagomål genom hela processen från presentation och två samrådsmöte 
fortsätter kommunen och exploatören att vilja bygga ett gammaldags "miljonprogram "och kallar 
dessutom detta som en förädling av området. Detta i en kommun på 13000 inv. 
Genom att ta till extrema höjder på byggnaderna i utgångsläget, låtsas man tillfredsställa 
medborgarna genom att göra några i helheten "relativt" små förändringar, som ändå slutar i mkt 
höga hus som endast gynnar exploatören. 
Som framgår av samråd 2 sammanfattning framgår att kommun och exploatör har en total 
avsaknad av lyhördhet och respekt för kommunens invånares synpunkter angående höjder på 
byggnader!! Det som skett i planen är istället att två hus fått ökad höjd. 
Planen saknar dessutom ett boendeperspektiv: En analys av vilka man tror vill bo i ett tätt 
betonggetto. 
Höghusboende leder till ett anonymt boende, vilket på sikt (när bostadsbristen minskar) leder till 
ökad risk för sociala problem och segregering. Detta, när de som har möjlighet, kommer flytta från 
området till mer attraktiva områden. 
Kommunen utger sig för att vilja vara ekologisk och ha ett sådant perspektiv, detta borde ju även 
avspeglas i boendemiljöerna. 
 Kommentar: Efter det första samrådsskedet gjordes en kraftig bearbetning av 
planförslaget och byggnadsvolymerna minskades väsentligt. Dock har den tillåtna totalhöjden inom 
Häggen 2 ökats, men det är på bekostnad av byggnadsarean, medan bruttoarean är oförändrad. 
Avsikten är att miljön därmed ska bli mer transparent, mer luft och ljus släpps igenom. 
Byggnadsarean i den norvästra delen av Water har, inför granskningen, minskats med cirka 500 m² 
för att inte skymma havsutsikten från kv Trasten.  
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Kommunen instämmer i uppfattningen att det är en relativt storskalig exploatering för att vara i 
Strömstad. Men flerfamiljshus i anslutning till befintliga villaområden ger en blandad bebyggelse 
som kan vara en tillgång, t ex om man lämnar ett villaboende och ändå vill bo kvar i området på 
äldre dagar. Området har stor potential att bli attraktivt för många då det är beläget nära centrum 
och havet, men ändå i ett lugnt läge. Användningen B (bostäder) består av fyra olika delprojekt, 
vilket kommer att innebära olika karaktär och variation i bebyggelsen. Att förtäta i ett centrumnära 
läge och utnyttja befintlig infrastruktur är ett sätt att hushålla med resurser och kommunen menar 
därmed att ett hållbart samhällsbyggande avspeglas i boendemiljön. 
 
Trafik 
Kommun och exploatör verkar leva kvar i ett gammaldags tänkande beträffande trafikmiljö. 
Utvecklingen har gått mkt snabbt de senaste åren, men här verkar kommunen ej hängt med. 
Kommunen har möjlighet till en ny radikal trafik och miljösyn, utnyttja den! 
Andra städer inför miljözoner och begränsar trafik. Vid Waterprojektet kan man utan större 
problem utesluta all trafik bortsett från brandväsendet norr om fastigheten. I o urlastning bör ske 
mot Trädgårdsgatan. (I planen detaljreglerar man de andra fastigheternas parkeringar samtidigt 
hävdar man att man i planen inte kan detaljreglera Waterprojektet angående i o urlastning!!) 
Personalparkering kan ske i Myrens parkering söder om Uddevallavägen alternativt 
Österödsparkeringen, som ligger inom gångavstånd ! Detta minskar buller, luftförorening samt 
minskar sårgörning av berget norr om fastigheten. 
Om man inte köper miljöargument och vill ha kvar väg och personalparkeringen bör endast 
miljöfordon få utnyttja detta område! 
Kommunen vill tvinga ut all trafik från området via viadukten mot Uddevallavägen. Detta är bra. 
Man hävdar att gång och cykeltrafik kommer ta denna väg men trottoaren längs havet är inte 
dimensionerad för större mängd dubbelriktad cykel- gångtrafik. Redan i dag förekommer det 
incidenter. 
Vi yrkar alltså på att fastighetshöjder minskas och trafikmiljön avsevärt förbättras! 
 Kommentar: Parkeringsgarage får inte uppföras i markplan mot Trädgårdsgatan och 
parkering får inte anordnas ovan mark i Häggen 2. Parkering är heller inte tillåten på ytan söder om 
Vatulandsgatans vändplan. I övrigt är inte parkering reglerat i detaljplanen.  Den huvudsakliga 
trafikmängden, både person- och lastbilstrafik, avses ha in- och utfart till Water i den västra delen 
av Trädgårdsgatan och bedömningen är att endast en mycket liten mängd kommer att använda den 
norra sidan. 
Kommunen är medveten om att gc-vägen längs Uddevallavägen inte är optimal, men det är inget 
som hanteras i detta planarbete. Däremot ingår sträckan i den cykelplan som Tekniska 
förvaltningen arbetar med, där man planerar nya och ser över åtgärder avseende befintliga 
cykelvägar. Den aktuella sträckan kan och bör byggas om för att ytterligare förbättra säkerheten, 
framkomligheten och attraktiviteten. Förhoppningsvis har man kommit så långt att detta kan vara 
genomfört innan Myren-området är färdigt. 
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ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under planprocessen som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 
 
Berörda sakägare, fastighetsägare, boende, hyresgäster: 
Haren 1: Maria Haglund 
Haren 12: Bertil och Sigrid Johnsson 
Linden 4 och 10: Bohus BioTech AB/Uluma Fastighets AB 
Linden 8: Kosterfjord Invest AB 
Linden 11: Bazar Invest i Strömstad AB 
Morkullan 1: Lotta Ljungdahl 
Morkullan 2: Lena Axenström och Rolf Massleberg 
Morkullan 4: Jörn och Lis-Beth Evers 
Morkullan 5: Ulf Karlhagen 
Morkullan 8: Mikael Börjesson  
Morkullan 11: Ivan och Eva Vrbancic 
Morkullan 14: Jörgen och Catharina Karlsson 
Morkullan 17: Rolf och Marie-Louise Mattila 
Morkullan 18: Lulia Lund Carlsson och Ingvar Carlsson 
Renen 1: Susann Persson Flodin och Thomas Flodin  
Renen 2: Roda Issa och Abdo Ibrahim 
Renen 3: Rose-Marie Andersson och Roy Hansson 
Renen 4: Roy Andersson 
Renen 5: Petr Paval Jirasek 
Renen 6: Andréas och Cecilia Ovdahl 
Rådjuret 1: Patric Karlsson och Therese Andersson 
Rådjuret 2: Kate Öyen-Johansson och Magnus Johansson 
Rådjuret 3: Ann-Christin och Markus Eriksson 
Rådjuret 4: Åsa och Örjan Karlsson 
Rådjuret 5: Cecilia och Martin Larsvik 
Rådjuret 6: Peter och Ulrika Andersson 
Spindeln 10: Annika Wendler Svensson och Ola Svensson 
Tjädern 9: Leif Björklund och Ann-Cathrine Dahlgren 
Trasten 10: Per-Åke Mattsson 
Trasten 11: Anita Karlström och Lennart Svensson  
Trasten 12: Holger Kinghed  
Trasten 13: Roy Andersen 
Trasten 14: Elisabeth Forsberg och Jan Persson  
Trasten 15: Maj och Sven Eriksson 
Trasten 16: Sten och Brita Fagerberg 
Älgen 1: Mayada Issa och Pierre Daniel 
Älgen 2: Barbro Hermansson 
Älgen 3: Niclas Bergström 
Älgen 5: Reine Andreasson 
Älgen 6: Monika Antonsson 
Älgen 7: Sonia Kamrani och Henrik Söderström 
Älgen 8: Robert Eklund 
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Övriga: 
Trasten 6: Lars och Agnete Friestedt 
Trasten 8: Sören Eriksson 
Trasten 20: Anders och Marie-Ann Stoltz 
Trastens Samfällighetsförening  
Pernilla: Pernilla Ohlson Prangeröd  
Jenny: Jenny Åslund  
 
 
 
 
 
 
 
ANTAGANDE 
Planen kommer att tas upp för antagande under våren 2018. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2018-03-13 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Pär Höjman 
Planeringsarkitekt   
 



 MBN/2009-0276 
 

Detaljplan och  
Miljökonsekvensbeskrivning för 

 Kv RÖNNEN m fl 

MYRENOMRÅDET 
Samrådsredogörelse 2 

  
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden informerades den 2016-06-30 § 139 om det pågående planarbetet och att 
ett samråd 2 kommer att genomföras under hösten. MBN beslutade den 2016-09-01 § 171 att byta 
lagstiftning från den äldre Plan- och bygglagen 1987:10 till den nu gällande versionen av PBL 
2010:900. Samrådshandlingarna har varit utsända för samråd 2 under tiden 2016-10-17 –  
2016-11-30. Handlingarna har även funnits tillgängliga i informationen på Strömstads Stadshus,  
på Stadsbiblioteket och på kommunens webbsida.  
 
Planens miljökonsekvenser 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2015-06-03 har tagits fram och var ute på samråd  
tillsammans med detaljplanen under perioden 2015-07-07 – 2015-09-07. Samrådsredogörelsen dat 
2016-09-16 kommenterar även synpunkter inkomna på MKB´n. Till samråd 2 har trafik och riskdelen 
av MKB´n uppdaterats i ”Utdrag ur miljökonsekvensbeskrivning 4.1 Trafik, 4.3 risker, 
samrådshandling 2016-09-09”. Synpunkter på MKB´n kommer nedan att kommenteras under 
kommentarer MKB. 
 
Planeringsbesked (efter samrådsskedet) 
Efter samrådsskedet lämnade Strömstads kommun den 2017-07-03 en ansökan om 
planeringsbesked till länsstyrelsen. I ett planeringsbesked  har kommunerna möjlighet i ett 
pågående detaljplaneärende att få ett bindande besked beträffande en eller flera av 
ingripandegrunderna i  11 kap 10 § andra stycket plan- och bygglagern. Syftet med kommunens 
ansökan är att säkerställa ett antagande av detaljplanen med avseende på föroreningsbilden inom 
detaljplaneområdet och dess påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och musselvatten samt 
människors hälsa och säkerhet. 
 
Samrådsmöte 
2016-10-26 hölls ett allmänt samrådsmöte. Ca 65 personer deltog på mötet. 
 
Bengt Bivrin, ordförande i miljö- och byggnämnden, hälsade välkommen och presenterade 
deltagande politiker, tjänstemän från miljö-och byggförvaltningen samt projektledare och 
planarkitekt från Rådhuset arkitekter. 
 
Planeringsarkitekt Pär Höjman inledde presentationen med genomgång av kvällens upplägg, och 
redogjorde därefter för den formella planprocessen samt tidplan för detaljplanearbetet.  
Miljöplanerare Anna Wallblom redogjorde för detaljplanens miljöfrågor, för de olika utredningar 
som tagits fram för detaljplanen och vad som återstår att utreda innan granskning. 
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Planförslaget presenterades av Kalle Gustavsson från Rådhuset arkitekter. Presentationen var en 
schematisk genomgång av de möjligheter och begränsningar som planförslaget innebär och fokus 
lades på att redogöra för vilka ändringar som gjorts sedan första samrådet.  
 
Efter en fikapaus presenterades volym- och solstudier i en digital 3D-modell över området och 
därefter var det tid för frågestund. Önskemål framfördes om förlängd samrådstid och att 
handlingarna skickas ut i pappersformat. Man vill se skisser på vad som ska byggas, innehåll och 
utformning, men det är inget som kommunen har tillgång till i detta skede av processen. Frågor om 
biltrafik i området, parkeringsnorm och utformning av parkeringar. Farhågor avseende luft och 
buller från ventilationsanläggningar. Flera personer påtalar att planförslaget nu är betydligt bättre 
än i förra samrådet. Kommer Vatulandsgatan att stängas av för biltrafik och bli en GC-väg? Man vill 
inte att det ska vara möjligt att tillåta parkering och inlastning på norra sidan av Water-projektet.  

Efter frågestunden avslutades mötet, men på väg ut gavs ytterligare möjlighet att ställa frågor till 
politiker och tjänstemän vid utställningsskärmar. 
 
Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning till och med 2016-12-07. 
Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras. Politikerna i Miljö- och 
byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2016-11-30 
2. Statens Geotekniska Institut - SGI  2016-11-08 
3. Lantmäteriet  2016-11-18 

 
Kommunala: 

4. Munkedals kommun  2016-10-20 
5. Tanums kommun  2016-10-24 
6. Lysekils kommun  2016-12-07 
7. Kommunstyrelsen  2016-12-01 
8. Tekniska  2016-11-28 
9. Räddningstjänsten  2016-11-06 

 
Företag och organisationer: 

10. Bohusläns Museum  2016-11-04 
11. Skanova  2016-10-24 
12. Västtrafik  2016-11-08 

 
Sakägare: 

13. Bohus BioTech  2016-11-29   
14. Morkullan 4  2016-11-14 
15. Renen & Rådjuret  2016-12-01 
16. Tjädern 9  2016-11-30 
17. Trasten 11  2016-11-18 
18. Trasten 16_1  2016-11-08 
19. Trasten 16_2  2016-11-08 
20. Trasten 20  2016-11-28 
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SAMMANFATTNING, DETALJPLAN OCH MKB 
Länsstyrelsen har framför allt synpunkter på frågor som berör förorenad mark och 
miljökvalitetsnormer för vatten samt risker kopplade till Bohus BioTech. Länsstyrelsen saknar 
gestaltningsprogram och uppdaterad MKB för att kunna bedöma hur landskapsbilden påverkas av 
exploateringen. 

Lantmäteriet har synpunkter på en del planbestämmelser. 

Bohus BioTech är negativa eftersom ett genomförande av planen kan innebära förändringar i deras 
miljötillstånd samt inskränkningar av framtida drift och utveckling av verksamheten. 

Boende i närområdet tycker att skalan och framför allt höjderna fortfarande är fel, trots att det 
gjordes en rejäl bearbetning efter det första samrådet. Kortfattat kan man säga att det är många 
som vill minska höjderna med en eller ett par våningar, både avseende Waterprojektet och 
bostadshusen.   

Waterprojektets norra sida och framför allt konsertsalen bör behandlas så att det inte upplevs som 
en baksida, då det är framsidan för många boende i närområdet.  

Många oroar sig för störningar under byggskedet, såsom buller, trafik och förändringar av 
grundvattennivån. 

Man ifrågasätter lämpligheten av att Bohus BioTech kommer att finnas kvar i området.  

Det är flera som anser att parkering och inlastning ska ske från Trädgårdsgatan och inte norr om 
Waterprojektet. 

Det finns oro för att höga byggnader ska ge skugga samt att uteserveringar och konserter ska vara 
störande för omgivningen.    

Huvudsakliga ändringar som gjorts efter samråd 2: 

Egenskapsbestämmelser inom kvarteret Häggen 2 med användningen BHKS1 ändras för att 
möjliggöra två punkthus istället för lamellhus. Den maximala byggrätten är lika stor som tidigare, 
4800 m² BTA, men på en mindre byggnadsarea vilket innebär att det blir högre byggnader. Avsikten 
med denna ändring är att bryta upp bebyggelsen, skapa en luftigare miljö med avstånd mellan 
byggnaderna för att släppa igenom ljus och ge möjlighet till genomsikt från olika håll. 

 

Nya utredningar framtagna efter samråd 2: 

 WSP, “Bedömd föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, rev 2017-07-03. 

 Länsstyrelsens planeringsbesked. 

 MKB kommer att vara uppdaterad inför granskningsskedet. 

 VA-utredningen kommer att vara uppdaterad inför granskningsskedet. 
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STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Först vill Länsstyrelsen vara tydlig med att en samlad bedömning över lämpligheten av att 
exploatera området enligt föreslagen detaljplan inte har kunnat göras eftersom underlaget gällande 
förorenad mark, dagvattenhantering och grundvatten inte är färdigt. Detta kommer att 
kompletteras till granskningen. 
 
Länsstyrelsen har tidigare uttryckt att det är positivt att kommunen har ambitionen att omvandla 
området som har ett bra och centralt läge i Strömstad men ställt sig tveksamma till om det är 
lämpligt att kombinera miljöstörande verksamhet med centrumverksamhet och bostäder. 
Kommunen har bemött dessa synpunkter med utredningar och riskbedömningar som visar att det 
är möjligt att planera för centrumverksamhet, handel och bostäder i direkt anslutning till den 
befintliga industri som planeras vara kvar. 
 
Sammantaget har kommunen visat att föreslagen detaljplan inte kan sägas innebära en risk för 
människors hälsa och säkerhet med avseende på risker och buller som föranleder Länsstyrelsen att 
ingripa vid ett antagande. Länsstyrelsen kan inte se att det ur risksynpunkt är olämpligt att planera 
enligt förslaget men anser att kommunen bör fundera över om det är lämpligt att ringa in en 
industriverksamhet med bostäder och besöksintensiv centrumverksamhet. Med det sagt så är inte 
alla riskfrågor lösta, se under avsnitt Risker kopplade till Bohus Biotech AB. 
 
Det samma gällande bullersituationen i området. Utredningar visar att gällande riktvärden kan nås 
men att befintlig industri kommer att behöva vidta åtgärder. 
 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
 
Kommunen har visat att risk- och bullersituationen inte strider mot Länsstyrelsens 
ingripandegrunder. Länsstyrelsen bedömer dock med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör förorenad mark och miljökvalitetsnormer för 
vatten är frågor som måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte skall prövas 
av Länsstyrelsen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Ytterligare utredning och provtagning har genomförts och WSP har gjort en rapport “Bedömd 
föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, reviderad 2017-07-03. Rapporten 
föreslår bestämmelser som kommunen kommer att använda i detaljplanen för att säkerställa 
lämplig markanvändning gällande hälsa och säkerhet med avseende på förorenad mark och 
miljökvalitetsnormer för vatten och musselvatten. Länsstyrelsen har i sitt planeringsbesked 
beslutat 2017-09-13 att de åtgärder som kommunen planerar för i detaljplanen inte strider mot 
Länsstyrelsens ingripandegrund hälsa och säkerhet gällande föroreningsbilden samt 
miljökvalitetsnormerna (MKM) för vatten och musselvatten. 
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Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Länsstyrelsen kan i detta samråd inte avgöra planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna 
för vatten. i planbeskrivningen anger kommunen att ytterligare utredningar och 
ställningstaganden i frågan kommer att presenteras inför granskningen. i de tidigare samråden har 
Länsstyrelsen efterfrågat en sammanvägd bedömning när det gäller vattenflöden och 
markföroreningar under bygg- och driftsskedena. Kommunen behöver under alla omständigheter 
tydligare ange motiven för sin bedömning att planen inte negativt påverkar ekologisk och kemisk 
status i Strömstadsfjorden. 
Eventuell sanering av grundvattnet är förmodligen tillståndspliktigt enligt 11 kap. miljöbalken. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Ytterligare utredning och provtagning har genomförts och WSP har gjort en rapport “Bedömd 
föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, reviderad 2017-07-03. 
Planbestämmelser kompletteras under “Administrativa bestämmelser: Ändrad lovplikt” samt 
“Villkor för lov”. Plankartan skall också kompletteras med en upplysningstext som anger att 
“Området berörs av restriktioner enligt miljöbalken. Vid schaktning, bergarbeten eller andra 
markförändrade åtgärder ska kommunens miljöförvaltning eller motsvarande kontaktas. Innan 
markarbete sker ska det redovisas vilken metod som valts, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas 
om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbete samt hur eventuellt förorenat 
berggrundvatten ska omhändertas. Eventuellt omhändertagande av massor och pumpning av 
grundvatten ska ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen”. 
 
Hälsa och säkerhet 

Områdets komplexa situation med befintlig miljöfarlig verksamhet, farligt gods, markföroreningar, 
buller och luft krävs att riskfrågorna noggrant utreds. Olika åtgärder kommer att krävas för att 
planen ska anses vara lämplig och kunna genomföras. Vissa av dessa åtgärder kan regleras i 
detaljplanen medan andra ligger utanför plan- och bygglagens lagrum och måste lösas av 
kommunen på andra sett, exempelvis genom avtal. 
 
Många av de risker som tidigare har föranlett synpunkter från Länsstyrelsen är inte längre aktuella. 
Bland annat håller bensinlagret i Myrens hamn på att avvecklas och förväntas vara helt avslutat 
2019-2020. Även industriverksamheten Strömstad Flexibles är avvecklad. 

 

Dagvatten  

Kommunen redovisar att dagvattenhanteringen i området i dagsläget är bristfällig. En 
dagvattenutredning genomfördes utifrån det förra samrådsförslaget och är därför delvis inaktuell. 
Kommunen uppger att det inför granskning kommer att tydliggöras hur kopplingen till lokalt 
omhändertagande av dagvatten och markföroreningar ser ut. Länsstyrelsen kan inte utan denna 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun                                    Samrådsredogörelse 2 

 
 

 
 

6 

koppling bedöma lämpligheten av föreslagen dagvattenhantering. Länsstyrelsens ställningstagande 
hänskjuts därmed till granskningen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Dagvattenutredningen revideras inför granskningen. Planhandlingarna kommer att 
kompletteras och förtydligas inför granskningen i enlighet med rekomendationerna i WSP 
rapport “Bedömd föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, reviderad 2017-07-
03. 

 
Geoteknik 
Statens geotekniska institut har granskat de geotekniska frågorna och lämnat några mindre 
synpunkter som kommunen bör ta hänsyn till inför granskningen. Förutsatt att SGI:s synpunkter tas 
om hand så får markanvändningen anses lämplig utifrån geoteknisk synpunkt. 
 
Buller 
I det förra samrådet ansåg Länsstyrelsen att det inte var rimligt att i detaljplanen göra avsteg från 
då gällande allmänna råd. Eftersom kommunen valt att gå ut på samråd igen för att kunna tillämpa 
nyare lagstiftning ska detta samrådsförslag bedömas enligt Förordningen (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader. 
 
Bullersituationen är komplicerad med många bullerkällor. i miljökonsekvensutredningen (sid 28) 
sammanfattas bullersituationen med ”Buller kommer här från fyra källor: vägtrafik, tågtrafik, Bohus 
Biotech AB och fartygstrafik. En direkt sammanläggning av bullret från så olikartade källor är 
egentligen inte möjlig eller korrekt och görs normalt inte. Skälet är att källorna skiljer sig åt, mer 
eller mindre kraftigt, vad gäller bullrets karaktär, dess fördelning på frekvenser och dess fördelning 
över tiden.” 
 
Eftersom det är flera bullerkällor som samverkar blir störningsbilden för närboende större än 
annars. Det visar den sk Lerumsstudien där det framkom att där det förekom höga ljudnivåer (över 
55 dBA) från både vägtrafik- och tåg stördes invånarna mer av respektive källa än då källorna 
förekom var för sig. 
 
Bullerutredningen, uppdaterad 2016-08-29 visar dock att relevanta riktvärden för både trafik och 
industribuller går att nå vid bostäders fasad. Dock kommer viss anpassning av planlösning och 
lägenhetsstorlek behöva genomföras för att nå bullerförordningens riktvärden. Detta har lagts till 
som en generell bestämmelse i plankartan. För att klara riktvärdena för industribuller måste den 
befintliga verksamheten genomföra åtgärder som minskar bullret nattetid. Kommunen måste visa 
att detta kommer att genomföras. 

 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget uppfyller gällande riktvärden för buller vid bostäder och 
kan därmed inte sägas innebära en risk för människors hälsa. 
Kommunens uppgift blir nu att tillskapa en så god ljudmiljö som möjligt för de boende och inom 
parkområdet. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Planbestämmelse avseende buller utgår eftersom en ny bullerförordning gäller från den 2017-
07-01 och bullerutredningen visar att ljudnivån inte överstiger 60 dB vid någon fasad. Avtal 
gällande industribuller som reglerar eventuella åtgärder och kostnader ska tecknas mellan 
exploatör och Bohus BioTech före planens antagande. 
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Risker kopplade till Bohus Biotech AB 
Länsstyrelsen kan inte se att det ur risksynpunkt är olämpligt att planera enligt förslaget. Dock krävs 
en del åtgärder för att planen ska kunna bedömas som lämplig, där de flesta berör BBTs 
verksamhet/område.  
 
I planhandlingarna beskrivs invallning av utomhustanken som en föreslagen riskreducerande 
åtgärd. Invallning handlar om att begränsa risken för brandspridning och enligt SÄIFS 2000:2 
Hantering av brandfarliga vätskor ska invallning av utomhustank finnas. Det är således ett krav, inte 
en rekommenderad åtgärd. Likaså ska cisterner, enligt SÄIFS 2000:2 6.1.1 vara placerade och 
skyddade så att obehöriga inte kommer åt anordningarna eller varorna. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Tillstånd avseende utomhustank på Bohus BioTechs fastighet hanteras av räddningstjänsten 
och godkända åtgärder ska vara genomförda innan planens antagande. 
 
Flera riskbedömningar ingår i planhandlingarna. i WSPs riskanalys rekommenderas att man 
bibehåller ett skyddsavstånd om 50 meter för framtida förändringar trots att bolagets egen 
riskutredning visar att ett avstånd om 20 meter skulle kunna vara tillräckligt i dagsläget. 
I Norconsults rapport (utdrag ur MKB) rekommenderas ett skyddsavstånd om 50 meter till 
bostäder. SÄIFS 2000:2 har samma rekommendation för skyddsavstånd för all typ av verksamhet 
som ryms inom begreppet A-byggnad, inte bara bostäder. 
 
Det skyddsavstånd som rekommenderas i SÄIFS 2000:2 kan minskas om en riskutredning visar att 
detta är möjligt, vilket även nämns i WSPs och ÅFs utredningar. Flera riskreducerande åtgärder har 
identifierats som lämpliga att genomföra och flera av dessa är direkt kopplade till Bohus Biotechs 
(BBT) verksamhet. Till exempel se över parkeringsmöjligheter för begränsning av antändningskällor, 
avrinningsytor vid lossningsplats, varslingssystem för allmänheten, EI60-klassning av vägg vid 
cisternrum, säkerställning av ventilation i cisternrum m.m. Det är av vikt att dessa åtgärder 
genomförs. Länsstyrelsen noterar att planbeskrivningen anger att åtgärderna ska säkerställas 
genom avtal alternativt färdigställas innan antagande av planen. 
 
Höjden på den skyddsmur som tillåts mellan fastigheterna Linden 10 och Linden 11 är begränsad till 
4 meter. Med koppling till flamhöjd som också ska beaktas vid utformning av muren så är det viktigt 
att den har den höjd som behövs för att begränsa strålningspåverkan på omgivningen. Olika 
storlekar på invallning ger olika flamhöjder. Det ska säkerställas att man uppnår ett tillräckligt skydd 
vid val av invallningsstorlek. Även övriga utformningskrav på skyddsmuren, utöver höjd, ska framgå. 
Kring frågan om skyddsmuren och dess skydd för personer på angränsande fastighet är det rimligt 
att även överväga möjligheten till utrymningsvägar som inte vetter mot BBT. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Arbete pågår och det är en förutsättning att dessa frågor är utredda och att det finns avtal som 
reglerar åtgärder och kostnadsfördelning före antagande av planen. Planbeskrivningen och 
plankartan kommer att kompletteras inför granskningen. 

 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller kommande saneringar av markföroreningarna 
inom delar av planområdet. Det har gjorts en del undersökningar för att kartlägga 
markföroreningarna inom planområdet. Undersökningarna behöver dock kompletteras med 
ytterligare undersökningar för att det ska gå att utläsa omfattningen av saneringen. Planområdet 
har komplexa förutsättningar för utveckling, där bland annat markföroreningar, en känslig 
grundvattennivå och dagvattenflöden kan antas samverka med viktiga konsekvenser. 
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Dessa frågor tas till stor del upp under sina respektive rubriker, men det underliggande 
utredningsmaterialet är mycket omfattande och viss utredning återstår att genomföra. En 
sammanfattande beskrivning av hur de olika faktorerna enligt ovan samverkar är nödvändig. 
Länsstyrelsen bekräftar planbeskrivningens ställningstagande att det inför planens antagande ska 
finnas färdiga åtgärdsplaner med kostnadsuppskattningar för efterbehandlingsåtgärder. Det är 
lämpligt att dessa är klara även inför planens granskningsskede, så att förslaget inte behöver 
bearbetas ytterligare en gång för att nå acceptans. Kommunen har även angett ett antal frågor som 
behöver klargöras inför granskningen av kommande utredningar. Länsstyrelsen anser att detta är 
bra och relevanta frågor. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

WSP har i sin rapport “Bedömd föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, 
reviderad 2017-07-03, redovisat förslag på åtgärdsplaner och kostnadsuppskattningar. 
Rapporten föreslår bestämmelser som kommunen kommer att använda i detaljplanen för att 
säkerställa lämplig markanvändning gällande hälsa och säkerhet med avseende på förorenad 
mark. Länsstyrelsen har i sitt planeringsbesked beslutat 2017-09-13 att de åtgärder som 
kommunen planerar för i detaljplanen inte strider mot Länsstyrelsens ingripandegrund hälsa 
och säkerhet gällande föroreningsbilden. 

Råd enligt PBL och MB 
Olägenhet av lukt 

Länsstyrelsen har tillsynen över Bohus Biotech. Länsstyrelsen kan konstatera att ifall det kommer 
bostäder och annan verksamhet närmare företagets lokaler än idag ställs det särskilda krav på 
företaget ur flera synvinklar. Förutom att fläktbuller behöver minskas så kan utsläpp från 
verksamheten störa närboende genom exempelvis luktstörningar. 
 
Företaget släpper ut etanol, kloroform och aceton till luft. Idag betraktas inte Biotechs verksamhet 
som störande för omgivningen inom det befintliga industriområdet. Enligt den nya planen ska dock 
omkringliggande bostadsbyggnader bli högre än Biotechs byggnad. Planen har visat att 
luftföroreningar inte är ett hälsoproblem för framtida boende men har inte behandlat frågan om 
eventuella luktstörningar kan förekomma. Det kan behöva utredas ytterligare om bostädernas 
placering och höjd kan medföra att boende kan störas av verksamhetens luftutsläpp. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Kommunen har inte någon vetskap om att det skulle förekomma någon störande lukt från 
Bohus BioTechs verksamhet. 

 

Gestaltning 

I det tidigare samrådet hade Länsstyrelsen synpunkter på gestaltningen och den stora skalan som 
framförallt byggnaden Water hade. i detta förslag har den totala byggrätten minskats kraftigt och 
delar av centrumändamålet har ersatts med bostadsändamål. i detta förslag har dock 
gestaltningsprogrammet plockats bort för att revideras och presenteras i granskningen. MKB till 
planen är inte heller uppdaterad för en ny bedömning av bebyggelsens påverkan på 
landskapsbilden. 
Sammanfattningsvis så ser Länsstyrelsen att förslaget har reviderats till det bättre från det förra 
samrådet. Dock kan Länsstyrelsen inte komma med ytterligare synpunkter på om gestaltningen och 
påverkan på landskapsbilden är rimlig innan gestaltningsprogrammet presenteras och MKB:n 
uppdateras med en ny bedömning. 
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Kommentar detaljplan och MKB:  

Ett gestaltningsprogram och en uppdaterad MKB kommer att finnas inför granskningsskedet 
och exploateringens påverkan på stadsbilden/landskapsbilden kommer att beskrivas och 
bedömas i MKB´n. 
 

Förhållande till ÖP 

Länsstyrelsen upprepar sin synpunkt från tidigare samråd: Kommunen har i ett samarbete med 
övriga kustkommuner gjort ett antal strategiska ställningstaganden. Det är en omfattande 
exploatering inom turismen som förslaget gäller och kommunen bör i nästa planskede beskriva hur 
projektet passar in i kustkommunernas gemensamma strukturbild – och dessutom inhämta 
synpunkter från grannkommunerna inom strukturbildsområdet. 

Kommentar:  

Kustkommunerna har haft samrådshandlingarna på remiss och Lysekils kommun har yttrat sig 
(se nedan under 6. Lysekils kommun). 
 

Trafik 

Den trafikutredning som har tagits fram visar hur området på ett tillfredställande sätt kan lösa 
angöring till området. Trafikverket har meddelat att de lämnar ärendet utan erinran. 
 

2. Statens Geotekniska Institut - SGI 
SGI:s ställningstagande 

SGI har yttrat sig över samrådshandlingar i ett tidigare yttrande daterat 2015-06-16 (Dnr 5.2-
1507- 0421). i vårt yttrande angavs följande avseende geotekniska frågeställningar: 

 

”De geotekniska utredningarna, utförda av Skanska, har klarlagt förhållanden på ett för 
planskedet godtagbart sätt. Stabiliteten har funnits vara tillfredsställande för befintliga och 
blivande förhållanden bortsett från området med ny cirkulationsplats. Vi delar dessa 
bedömningar. För utbyggd cirkulationsplats blir stabiliteten otillfredsställande. 
Stabilitetsförbättrande åtgärder krävs, vilket Skanska, också redovisar. Noteras bör att 
Skanskas utredning utgår från vissa antaganden som bör verifieras. Skanska rekommenderar 
därför, vilket vi instämmer i, kompletterande undersökningar i samband med 
detaljprojekteringen. Utöver denna rekommendation lämnar Skanska en rad övriga 
rekommendationer rörande kompletterande kontroll av stabilitet vid ytlaster större än 4 

ton/m2 samt grundläggning/sättningar etc. 

 

I genomförandebeskrivningen anges att de rekommendationer som lämnats i Skanskas och 
Bergabs utredningar ska följas. Vi vill framhålla vikten av att rekommendationerna följs och vill 
väcka frågan om detta är tillräckligt säkerställt i planen med enbart redovisning i 
genomförandebeskrivningen.” 

 

De geotekniska handlingarna har ej förändrats sedan dess. De nya handlingarna har 
kompletterats med att en planbestämmelse har införts i planen som säger att: 
”Stabilitetshöjande åtgärder krävs för att uppnå en säkerhetsfaktor om minst FEN=1,0”. 
Förutsatt att planbestämmelsen är plantekniskt godtagbar har vi inget att erinra gällande 
formuleringen utan ser att stabiliteten i och med detta är säkerställd för närområdet vid 
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hamnen. En belastningsrestriktion anges även i den geotekniska handlingen för området 
benämnt ”sydväst” för att stabiliteten ska vara tillfredsställande. Denna har dock inte införts 
som planbestämmelse på plankartan. SGI anser att planbestämmelserna bör kompletteras med 
belastningsrestriktioner eftersom dessa är avgörande för att fullgod stabilitet ska uppnås. När 
det gäller bergtekniska rekommendationer har inga planbestämmelser införts och vår fråga 
kvarstår om de bergtekniska frågorna är tillräckligt säkerställda i planen med enbart 
redovisning i genomförandebeskrivningen. 

Kommentar:  

Planbestämmelse avseende belastningsrestriktioner införs även för delområde sydväst. 
Bergschakter ska besiktigas och, i enlighet med rapport från Bergab daterad 2011-05-05, 
eventuellt åtgärdas.  

 

Slutligen noterar SGI att LLW skiljer sig i utförda stabilitetsanalyser och föreslår att dessa ses 
över i detaljprojekteringen och eventuellt justeras. Sammanfattningsvis har SGI från geoteknisk 
synpunkt inget att erinra mot planförslaget under förutsättning att ovanstående beaktas. 

Kommentar:  

LLW (lägsta lågvattennivå) kontrolleras och justeras i projekteringsskedet. 

 

3. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Ändrad lovplikt 

På plankartan finns en bestämmelse om ändrad lovplikt med hänvisning till 4 kap. 15§ PBL. Den 
aktuella lagparagrafen handlar om minskad lovplikt, inte reglering av krav vid bygglov. Den 
aktuella planbestämmelsen anger att det vid bygglovsprövningen ska användas angivna 
parkeringsnormer. i plan- och bygglagen 4 kap 14§ medges att det under vissa förutsättningar 
går att ställa krav på åtgärder innan bygglov beviljas. För den typ av åtgärd som avses i 
bestämmelsen finns det dock ingen möjlighet att hindra att bygglov beviljas. Bestämmelsen 
innebär därmed att det inte finns något juridiskt gällande krav på att parkeringsnormerna ska 
användas. 

Kommentar:  

Planbestämmelsen ändras alternativt kommer parkeringsnormen att regleras i 
exploateringsavtal. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Detaljplanen tas fram enligt de regler som gäller enligt PBL för detaljplaner med planstart efter 
2015-01-01. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på 
följande punkter: 

- Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar 
och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. i detta fall är bl.a. 
bestämmelserna BKS1, BKHS1, BS1 respektive KH1 redovisade på samma rad bland 
planbestämmelserna. 

- Under rubriken  ”Användning av kvartersmark” finns det bestämmelser om 
bebyggandets omfattning. Bestämmelser om byggandets omfattning är 
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egenskapsbestämmelser och bör då utformas enligt Boverkets allmänna råd för dessa. 

- I de aktuella rekommendationerna har bestämmelsen och manéret för ”marken får 
byggas över med planterbart bjälklag” tagits bort. i de situationer sådana bestämmelser 
behöver tillämpas har Boverket hänvisat till att de kan regleras med bestämmelser om 
utförande och byggnadsteknik. 

Kommentar:  

Planbestämmelser revideras. 

 

Upphävande av strandskydd 

Eftersom inte hela planområdet ligger inom 100 m från strandlinjen kommer inte hela 
planområdet att beröras av planbestämmelsen ”Strandskyddet är upphävt”. Borde inte endast 
de områden som är aktuella för upphävandet markeras i plankartan? 

Kommentar:  

Planhandlingarna kompletteras. 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun                                    Samrådsredogörelse 2 

 
 

 
 

12 

KOMMUNALA 

4. Munkedals kommun 

Munkedals kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

5. Tanums kommun 
Tanums kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

6. Lysekils kommun 
Remissen har gått till bl.a. de kommuner som 2009, som ett resultat av Kustzonsprojektet, 
träffade en rad politiska överenskommelser i en gemensam strukturbild kring framtida 
planering. Länsstyrelsen har i sin synpunkt i det förra samrådet lyft vikten av att samråda med 
grannkommunerna och skriver där: 

"Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  

Länsstyrelsen upprepar sin synpunkt från programskedet: Kommunen har i ett samarbete med 
övriga kustkommuner gjort ett antal strategiska ställningstaganden. Det är en omfattande 
exploatering inom turismen som förslaget gäller och kommunen bör i nästa planskede beskriva 
hur projektet passar in i kustkommunernas gemensamma strukturbild - och dessutom inhämta 
synpunkter från grannkommunerna inom strukturbildsområdet. " Strukturbilden består av 
överenskommelser inom områdena öppet hav, skärgård, kustnära område, inland, 
infrastruktur och regionala servicecentra. De områden som berörs av planförslaget är främst 
"kustnära områden" samt "infrastruktur". 

 

För kustnära områden lyder de för planförslaget relevanta överenskommelserna: 

• att vattenkontakten utgör en av de viktigaste förutsättningarna för besöksnäringen, 
havsanknutna yrkesverksamheter inkl. sjöfart och ett attraktivt boende och därför skall 
allmänhetens tillträde till strandzonen säkerställas. 

• att vi skall stärka de lokala centra som utgör viktiga noder för samhällsservice 

• att inte belasta kustnära områden med nya verksamheter och anläggningar som med 
fördel kan lokaliseras i inlandet 

• att tydliggöra, sprida kunskap om och bevara och utveckla de natur- och kulturvärden 
som de kustnära områdena hyser 

Kommentar:  

Eftersom planområdet är avskilt från havet med såväl Uddevallavägen som järnvägen påverkas 
inte allmänhetens tillträde till kustzonen. Inom Myrenområdet tillåts bara mindre ytor för 
handelsändamål och avsikten är snarare att det ska utgöra ett komplement till Strömstads 
centrum än att det ska bli ett externt centrum.  

 

För infrastruktur lyder de för planförslaget relevanta överenskommelserna: 

• skapa infrastruktur som är långsiktigt hållbar där IT, fiexibla arbetssätt och attraktiv 
kollektivtrafik utgör en viktig del 

• utveckla hållbara lokala transporter 
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• lokalisera ny bebyggelse som stöder ny och befintlig kollektivtrafik 

• utveckla möjligheterna för sjöfart och båtliv 

• samordna energiproduktion och -distribution 

Förvaltningens synpunkter 

Planförslaget är omfattande och i många delar väl genomarbetat men saknar en beskrivning 
och bedömning utifrån den gemensamma strukturbilden och då särskilt de överenskommelser 
som lyfts i tjänsteskrivelsen. Lysekils kommun har inte möjlighet att själva göra det 
ställningstagandet och önskar därför att det belyses i planbeskrivningen eller 
miljökonsekvensbeskrivningen för att underlätta förståelsen av förslaget utifrån de 
gemensamma överenskommelserna. 

Frågor som förslaget nu väcker är t.ex. om det är ett externt centrum som Strömstad planerar i 
anslutning till vattnet eller om det istället är en logisk utbyggnad i förhållande till den befintliga 
centrumbebyggelsen? Kommer infrastruktur och kollektivtrafik att anpassas på ett hållbart 
sätt? Hur kan befintligt centrum komma att påverkas av planförslaget och hur kopplas de båda 
centrumområdena samman? 

Kommentar:  

Det är inte frågan om att det ska bildas ett nytt externt centrum utan Myrenområdet ska 
tvärtom utgöra ett komplement som stärker Strömstad som besöksort. 

7. KS – Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

att tillstyrka fortsatt planarbete. Planförslaget ska bearbetas så att planens intentioner följs 
upp i både plankarta och förslag till exploateringsavtal. 

Vissa av de synpunkter som kommunstyrelsen lämnade 2015 har tillgodosetts. Synpunkten om 
exploateringsavtal kvarstår och bör tillgodoses vid nästa bearbetning av planförslaget. 

Kommentar:  

I planbeskrivningen ska det redogöras för huvuddragen i exploateringsavtalet. 

8. Tekniska  
Yttrande från Mark- & exploateringsavdelningen 

s. 22  - Enligt nya uppgifter om framtida trafiksituation i Strömstad behövs endast en enfilig 
cirkulation att byggas. Dock kommer fortsatt planen att medge en större cirkulation för att i 
möjliggöra en byggnation för framtiden. 

s. 50 + sida 76 - Skyddsmur ska enligt sida 76 uppföras på Linden 10. Uppförs av Linden 10? Hur 
och när säkerställs detta? 

Kommentar:  

Planbestämmelser kompletteras inför granskning och avtal ska finnas innan planen antas.  

s. 63 - Kommunen har beräknat en kostnad för iordningställandet av PARK-marken. Vilka 
anläggningar denna ska innehålla inom ramen för gatukostnadsutredningen kan diskuteras. 
Möjlighet finns även att utveckla ytan på längre sikt, vilket då finansieras via skattemedel i sin 
helhet. 

s. 70 - Vart ska minnesstenen placeras istället? 

Kommentar:  

Det bestäms lämpligen i samverkan mellan länsstyrelsen, kommunala förvaltningar och 
berörda fastighetsägare efterhand som området exploateras. 
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s. 97 - Anger flytt av dagvattenledning till Trädgårdsgatan. Denna ska enligt senaste uppgift 
ligga kvar? 

Förtydliga vilken invallning som ska säkerställas med avtal berörande Linden 10? 

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas inför granskningen. 

s. 99 - Nyttjanderätten måste lokaliseras. Kontakt får tas med Telia.  

Kommentar:  

Frågan ska utredas innan granskningen. 

Inga övriga yttranden har inkommit från VA-avdelningen, gatuavdelningen eller renhållningen. 

 

9. Räddningstjänsten 
- Hänsyn skall fortsatt tas till var i processen pågående avveckling av bensinlagret på 

Myren befinner sig då anläggningen idag inte är helt avvecklad och tiden för avveckling 
och gasfrihetsförklaring är högst osäker. 

- Transporter av farligt gods inom och i närhet av planområdet bör vidare beaktas för att 
analysera de risker som finns i samband med transporter inom området då två 
färjerederier numera trafikerar Strömstad samt befintliga verksamheter med 
brandfarlig vara inom planområdet. Detta inte minst med tanke på de begränsningar på 
tillfartsvägar till hela detaljplaneområdet som är presenterad i planförslaget. 

- Med tanke på planområdets fortsatt stora komplexitet och för att säkerställa 
tillgängligheten för räddningsinsats till hela området, ska två av varandra oberoende 
tillfartsvägar till området skapas. Möjlighet till räddningsinsats ska säkerställas till och 
runt samtliga byggnader och uppställningsplatser för räddningstjänsten fordon och 
höjdfordon inom hela planområdet. Räddningsväg som omnämns i planförslaget ska 
definieras. 

- Behovet av brandvattenförsöijning inom området skall utredas med tanke på 
byggnationen som föreslås i planen. 

- Möjligheten att omhänderta kontaminerat släckvatten ur miljösynpunkt skall utredas. 

- Vid planering av nya bostäder ska hänsyn tas till kvarvarande verksamheter i området 
så att verksamhetens tillstånd klaras. 

Kommentar detaljplan och MKB: 

Bensinlagret på Myren är idag avvecklat, anläggningen är gasfri och bedöms inte längre utgöra 
någon risk för hälsa eller explosion. Det återstår ett visst miljöarbete, demontering av 
utrustning samt återfyllning av grundvatten. 

Transport av farligt gods inom området har beaktats i riskavsnittet i MKB´n och bedömningen 
är att individrisknivån från farligt godstransporter på Uddevallavägen kan tolereras om alla 
rimliga åtgärder är vidtagna och att nivån på Trädgårdsgatan är acceptabel.    

Ett av detaljplanens syften är att den befintliga verksamheten skall kunna finnas kvar inom 
området. 

Övriga synpunkterna skall beaktas i det fortsatta planarbetet. 
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FÖRETAG och ORGANISATIONER 

10. Bohusläns Museum 
Efter granskning kan museet meddela följande. 

Kulturhistorisk bakgrund 

Större delen av planområdet ligger inom en uttagen kommunal kulturmiljö, miljö 12 Strömstad 
stad. Miljön innehåller välbevarade bebyggelsemiljöer, som tillsammans bildar en värdefull 
stadsmiljö som speglar olika aspekter av Strömstads historia. Söder om planområdet ligger 
ytterligare en kulturmiljö, vilken utgörs av järnvägen mellan Skee och Strömstad, miljö 18 
(2002, Kulturmiljöer och kulturmiljöarbete i Strömstad, handläggarstöd och kulturhistoriskt 
underlag för Strömstads kommun). 

Inom planområdet finns inga kända fasta fornlämningar, däremot finns en övrig kulturhistorisk 
lämning i form av en minnessten Strömstad 7. 

 

Utlåtande ur ett fornlämningsperspektiv 

På norra sidan av Trädgårdsgatan, (Trädgårdsgatan 4), står en minnessten Strömstad 7. 
Minnesstenen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. Stenen har två inskriptioner, 
dels en kungakrona och texten Gustaf Adolf 14 maj 1955, dels Carl Gustaf 4 sept. 1979. 
Stenblocket är fastgjutet på en berghäll. Bohusläns museum har tidigare yttrat sig om 
minnesstenen, att museet avvaktar förslag om nytt läge för Strömstad 7. 

I samrådshandlingarna (s 70) framgår det att minnesstenen bör flyttas och placeras på ett nytt 
läge. Bohusläns museum vill framföra, att detta bör ske i samråd med Länsstyrelsen. 

Kommentar:  

Detta regleras inte i detaljplanen utan bestäms lämpligen i samråd mellan länsstyrelsen, 
kommunala förvaltningar och berörda fastighetsägare efterhand som området förädlas. 

 

Utlåtande ur ett bebyggelseperspektiv 

Planområdet berör industribyggnader från ett relativt sent tidsskede och utan några specifika 
kännemärken. Möjligen skulle vi här ändå vilja lyfta fram gamla Electroluxfabriken som ett 
undantag från denna bedömning, med sin gula tegelarkitektur utmed båda sidor utmed västra 
delen av Trädgårdsgatan. Vår bedömning är att det vore värdefullt att bevara dess byggnader 
och nyttja dem för nytt innehåll om det är möjligt men detta förutsätter i sig samtidigt att man 
ser mervärdet av dessa byggnaders karaktär och att befintliga tegelfasader, fönstersättning och 
entrépartier bevaras. Vår tolkning är att planförslaget inte har som ambition att slå vakt om 
dessa kvaliteter utan att istället riva samtliga byggnader inom området. 

Bohusläns museum väljer att inte ha några synpunkter på förslaget utifrån 
bebyggelseperspektiv. 
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11. Skanova 
Har inget att invända mot planförslaget, men hänvisar till sitt svar Remiss2015Väst277, daterad 
2015-07-27. 
 

12. Västtrafik 
Placeringen av ett nytt hållplatsläge försvåras av järnvägen som kan utgöra en barriäreffekt och 
dessutom behöver marginaler som vi inte har möjlighet att göra intrång i. Vi hänvisar även till 
vårt tidigare svar om behovet av tidig dialog kring frågor som rör kollektivtrafiken. 

Kommentar detaljplanen och MKB:  

Planen ger utrymme för en busshållplats på Trädgårdsgatan. När det gäller ett hållplatsläge på 
Uddevallavägen så är det en fråga som behöver hanteras utanför detaljplanen.  
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SAKÄGARE 

13. Bohus BioTech 
1. Bohus BioTech AB motsäger sig den nya detaljplanen som kan komma att inskränka framtida 
möjligheter till utveckling och drift av vår verksamhet. 

 

2. Bohus BioTech AB motsäger sig ändring av detaljplanen med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. Nuvarande regler för miljötillstånd kan komma att förändras, då 
befintlig detaljplan gäller för industriområde. 

Kommentar detaljplan- och MKB 

Verksamheten kommer sannolikt till en viss del att begränsas då deras tillstånd idag gäller för 
en verksamhet som är lokaliserad i ett industriområde och den nya detaljplanen kommer att 
medge bostäder, handel, kontor och centrumverksamhet. Detaljplanen kommer att utformas, 
så långt det är möjligt, på sådant sätt att verksamheten kan fortgå och utvecklas.  

14. Morkullan 4 
Det finns nog inget generellt motstånd från omgivande fastighetsägare att exploatera Myren-
området. Tvärtom tycker de flesta att det skulle vara bra om området saneras och bebyggs på 
ett rimligt och trivsamt sätt. Då återstår frågan om vad ett rimligt och trivsamt sätt innebär. 

 

I det nya förslaget som presenterades vid samrådsmötet avses nu byggnationen i Myren bli 
mindre, lite lägre och den långa huskroppen Water avses bli uppdelad. Det uppfattas nog av 
alla som positivt. När det gäller höjden är max 3-6 våningar det som oftast återkommer bland 
tidigare inkomna synpunkter. Hotellets omfattning minskar och andelen bostäder ökar vilket 
nog också uppfattas som positivt. 

 

Generellt sett positiva reaktioner för det nya förslaget jämfört med det gamla. Men 
byggnationen uppfattas fortfarande som mycket stor, kanske för stor att smälta in i de 
kringliggande villaområdena. Kvar finns fortfarande en mindre del som kan bli upp till 10 
våningar hög. Det är en stötesten och sticker i ögonen på folk, nu bildligt, men senare 
förhoppningsvis inte bokstavligen. Om den höjden verkligen är nödvändig, undrar inte bara 
kringboende utan många andra, så även Länsstyrelsen. Det flesta anser att 6 våningar är max. 
Vad som kanske kan accepteras som kompromiss, är möjligen 8 våningar men man får betänka 
att detta inte är ett metersmått utan ovanpå det kommer ett tak så byggnaden kommer att bli 
hög nog ändå. 

Jag föreslår att alla anordningar för ventilation e.d. skall hållas under tak dels för utseendet 
skull och dels för att dämpa fläktbuller. 

En bra utgångspunkt är att det exploaterade områdets planerade byggnation skall komma att 
kännas trivsamt att vistas i avseende bebyggelsens omfattning, utformning och anpassning till 
läget. För det krävs att byggskalan står i rimlig proportion till omgivningen. Länsstyrelsen 
påpekar även det. Det är en svår avvägning. Man skriver att byggnationen skall underordna sig 
landskapet, men byggnationens omfattning pekar inte riktigt åt det hållet än, främst med tanke 
på den höga hotelldelen. Det har nämnts att man skall försöka skapa en urban miljö i området. 
Urbana miljöer hör till storstäder och passar inte in i Strömstad. Se i stället till att det blir 
planteringar och grönytor så att det inte känns som en urban miljö. 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun                                    Samrådsredogörelse 2 

 
 

 
 

18 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Kommunen anser att de bearbetningar som gjorts är tillräckligt för att förslaget ska vara klart 
för granskning. Inför granskning kommer MKB´n att uppdateras gällande påverkan på 
stadsbilden. Detaljplanen styr inte placering av ventilation, fläktar och dylikt, utan det hanteras 
i bygglovsskedet. 

  

En viktig aspekt på byggnationen är att den inte bara skall vara trevlig att vistas i för de som är i 
området, utan den skall också utformas så att den ser trevlig ut från de kringboende. Man får 
inte glömma bort att ett stort antal fastigheter runt om kommer att ha dessa stora byggnader i 
blickfånget så fort man öppnar ett fönster, går ut på balkongen, på altanen, eller i trädgården 
och andra uteplatser eftersom de oftast är riktade åt det område som man planerar att 
bebygga. Som någon skrev i en tidigare inlaga: byggnadernas baksida blir framsida för oss. Ett 
avskräckande exempel är SPA-hotellets nordostsida som vetter mot golfbanans hål tre och som 
därifrån ser ut som en jättelik, jämngrå betongbunker som möjligen kan inhysa en reaktor. 

Man måste redan på planeringsstadiet se till att framför allt den planerade koncertsalen inte 
kommer att se ut som en grå betongbunker, från något håll. Mycket kan göras exteriört för att 
förhindra detta. Dels kan byggnaden kläs med ett material som inte är helt plant och dels kan 
byggnaden målas på ett trevligt sätt, t.ex: 

 

 
 

eller så kan man göra utsmyckningar i rostfritt stål, som sitter ut från väggen och kan bilda 
intressanta skuggeffekter. Eftersom byggnaden heter Water kan ett arrangemang som detta 
passa: 
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Innan bygglov ges bör man kräva av byggherren att någon form av utsmyckning kommer att 
ges på fönsterlösa fasader som t.ex.  koncertbyggnaden. 

Kommentar:  

Detta regleras inte i detaljplanen, utan kommer att hanteras senare i bygglovskedet. 

 

Det finns funderingar på om och hur sprängningar kan komma att påverka borrade berg 
värmehål för kringboende. Inget konkret svar har givits på det. Om påverkan skulle uppstå 
avseende detta, hur skall det då regleras? 

Kommentar:  

Detta regleras i upphandling av entreprenör. 

 

Det finns farhågor att Myren kan dräneras på vatten och då sjunka ihop vilket skulle påverka 
många fastigheter runt om i Myren. Att täta uppkomna sprickor är en grannlaga uppgift. Fråga 
dem som jobbat i tågtunneln genom Hallandsåsen! Omvänt kan för liten avrinning från 
området orsaka översvämmade källare m.m. Det kan bli en svår balansgång, och hur skall man 
kunna ha full kontroll och reglera både grund vattnet, nedfallande dagvatten och ev. annat 
framträngande vatten under byggnationen? Det kan bli en grannlaga uppgift som vi ännu inte 
fått något svar på! 

Fortfarande är det oklart om var alla gräv- och sprängmassor skall deponeras. Inte minst det 
kontaminerade jordlagret.  Vad händer med det? 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Detta är mycket viktiga frågor som hanteras på olika sätt. När det gäller sänkning av 
grundvattennivån så finns det planbestämmelser avseende tätskärmar och vattentäta 
konstruktioner under mark. Kontinuerlig mätning av grundvattennivån kommer att göras under 
byggtiden och respektive entreprenör ansvarar för att nivån är konstant inom vissa gränser. 
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Dagvattenledningarna byggs ut och ett fördröjningsmagasin med pumpstation anläggs, vilket 
innebär att dagvattennivån kan hållas under kontroll.  

Efterbehandling av förorenade områden regleras av Miljöbalken och efter att planen är 
antagen kommer hanteringen av den förorenade marken fortsätta enligt denna process. 
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen och Strömstads kommuns. Även bortledande av grundvatten 
och arbete i vatten kan kräva tillstånd enligt Miljöbalken.  

 

Att bygga in en industri som Biotech som en enklav i området, är inte bra, oavsett 
säkerhetsavstånd hit och dit. Någon lösning på det tycks inte finnas just nu. Även visuellt måste 
komma att se konstigt ut med en så låg byggnad omgiven av hyreshus som är upp till tre 
gånger högre. Här blir det en disharmonisk storleksskala. Det måste på sikt vara bättre att 
försöka förmå Biotech att flytta till ett annat läge, givetvis med full ersättning för flytten av 
byggherren. Man kan då inte bara tillgodogöra sig deras tomtmark som blir fri att bebygga, 
utan hela området ger då också möjlighet till ytterligare verksamheter eftersom ingen 
industriverksamhet längre hindrar. Det måste vara en marginell kostnad i ett så stort projekt 
som planeras skapa en helt ny del av Strömstad. Gör man inte det nu, tror jag man kommer att 
ångra sig för annars blir inte området homogent avseende användningen och byggskalan. 
Flyttar inte Biotech kan det i framtiden medföra problem för ev. kommande önskemål om 
om/tillbyggnad och över huvud taget alla förslag till ändringar eller förnyelse i området 
framöver. Man bör absolut sträva efter att området blir homogent i så många avseenden som 
möjligt. 

Kommentar:  

Kommunen har förhandlat med Bohus BioTech utan att finna en lösning. Bohus BioTech har inte 
för avsikt att flytta och det är den förutsättning kommunen har att utgå ifrån. 

 

Att MKB 'n ägnar en enda sida åt själva byggnadsfasens olägenheter är otillfredsställande för 
inte säga uruselt. Byggtiden är tänkt att pågå under 4-5 år och kommer att utsätta alla 
kringboende för stora påfrestningar avseende sprängvibrationer i berget, damm från dessa, 
buller från diverse stationära maskiner (t.ex. fläktar, byggkranar och pumpar), buller från 
transporterna som skall frakta jord, lera och sprängmassor från området och ständig belysning 
från starka strålkastare. Bullret påverkar kanske främst boende på Trasten och Korpeberget 
och andra fastigheter som ligger lite högre, platser som många valt just för att området 
uppfattas som lugnt och stilla. Olägenheter och påverkan för kringliggande fastigheterna går 
naturligtvis inte att undvika helt under byggtiden, men jag tycker att man i största möjliga mån 
skall försöka minska dessa för kringboende genom att ålägga byggherren att arbetet sker under 
rimliga arbetstider dagtid och inget bullrande arbete under helger och semestertider. Annars 
blir i praktiken alla våra altaner och uteplatser oanvändbara under långa tidsperioder för 
kanske ett 80-tal fastigheter/villor i närområdet. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Viss störning får man nog räkna med att det blir och det är naturligtvis oundvikligt om 
samhället ska kunna utvecklas. Detaljplanen kan inte reglera störningar under byggfasen, men 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen är tillsynsmyndighet och kan ingripa om inte gällande lagar, 
regler och avtal följs. 
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Sammanfattning av mina synpunkter: 

 sänk hotelldelen från 10 till helst 6 men absolut max 8 vån. så kan det möjligen vinna 
acceptans från kringboende 

 urbanisera inte (beror på vad man menar) utan försök att mjuka upp kringområdena 
med generösa grönområden och mycket låga huskroppar närmast villaområdena och få 
det mera anpassat till omgivningen. 

 ålägg byggherren att all ventilation från de olika byggnaderna placeras under tak, dels 
för att skapa ett trevligare utseende och dels för att minska buller till omgivningen 

 försök att få Biotech och entreprenören att acceptera ett nytt läge för Biotech, mot full 
ersättning för flyttkostnadema av byggherren. Gör man inte det, så skapas en 
inhomogen miljö i kommunen som kan bli svår att hantera längre fram ang. ev. 
önskemål om ut/tillbyggnad och/eller etablering av andra verksamheter i området osv. 
Kommunen kan ställa det som krav för godkännande av den planerade byggnationen 

 få bättre besked om var sprängmassor skaIl deponeras, hur man skall handskas med 
kontaminerad jord och ev. slutförvara den och hur man tänker sig att ta hand om allt 
vatten från olika håll som kan tränga in på byggplatsen och hur det skall renas det innan 
man släpper det vidare. 

 ålägg byggherren att utsmycka släta fönsterlösa ytor på ett trevligt sätt, även eller 
kanske framför allt, åt de håll som vetter mot kringboende. 

 ålägg också byggherren att minska olägenheterna för kringboende under byggtiden 
t.ex. genom att arbete bara tillåts under rimlig tid vardagar och att bullerskapande eller 
på annat sätt störande moment inte utförs under helger eller semestertider. 

 

Vad har beslutsfattarna i ärendet för funderingar kring: 

 att byggherren inte medges bostadsbyggande av Länsstyrelsen, i den utsträckning han 
önskar 

 ev. utdragen byggtid 

 ev. halverad byggnation eller oavslutad byggnation p.g.a.  t.ex. 

 konkurs eller att man drar sig ur eller annan ekonomisk komplikation 

 andra komplikationer t.ex. att byggherren inte följer givna löften/avtal 

 finns det risk att detta projekt kan ge stadens skattebetalare någon extra kostnad, 
beroende hur denna byggnation fortskrider eller havererar? 

 har de lokala beslutsfattarna någon insyn i projektets kostnader, t.ex. vilket 
kvadratmeterpris som de tänkta lägenheterna kan produceras till och i så fall hur det 
rimmar med den övriga prisbilden för nyproducerade bostäder lokalt eller ämnar man 
bara låta marknaden styra? Om insyn finns, påverkar det i så fall politikernas 
ställningstagande till projektet? Hyreskostnaderna kanske blir så höga att få klarar av 
kan bo där, och vilka blir det i så fall? Hur påverkar det resten av bomarknaden i 
Strömstad? 

 vad händer om hela projektet efter färdigställande och i drift några år, plötsligt blir 
olönsamt? 

Kommentar:  

Kommunen medverkar till att ta fram en detaljplan som vi anser vara genomförbar och som 
gagnar utvecklingen av Strömstad. 
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Till beslutsfattarna: 

Tänk framåt! Det man beslutar om nu, förändrar utformningen av Strömstad stad i grunden, 
för lång tid framöver. Tänk på de värsta scenerierna för de olika alternativen och de olika 
byggfaserna i byggnationen. Vad kan hända och vad gör vi då? Ha en beredskapsplan i 
bakgrunden för olika scenarier! 

Detta inte för att skrämmas utan för att man skall tänka efter lite extra. Objektivt sett handlar 
det om att kapitalstarka exploatörer från ett land utanför EU vill exploatera (läs: roffa åt sig) en 
attraktiv bit av vår svenska västkust som vi själva just nu inte klarar av att förbättra/"förädla". 
Skälet bakom kan vara intressant att begrunda, men ingår förmodligen inte i det lokala 
beslutsfattandet om själva byggnationen. 

Men tänk också på att i bakgrunden finns trots allt en stor skara anhängare till att Myren 
exploateras på ett rimligt och trivsamt sätt, utan att det ekonomiskt kan drabba 
kommuninvånarna negativt. 

 

15. Renen & Rådjuret 
Vi anser att senaste förslag till detaljplan är mycket bättre än tidigare, genom att Water-
projektet har delats upp och minskats till förmån för bostäder. 

Lägre maxhöjder har gett bättre ljusförhållanden kring omkringliggande bostäder. Vi är 
tacksamma för att kommunen har lyssnat på dessa synpunkter från många sakägare. Vi ser 
fram emot ett upprustat område. 

 

Trafik från Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan till nordsidan av Water:  

"Parkering för de olika verksamheterna är planerad att ske i ett underjordiskt 
parkeringsgarage" och "Inlastning av varor är planerad att ske inom byggnaden i den sydvästra 
delen av fastigheten" (Planbeskrivnin g, s 46-47). Vad vi förstår är detta inte bindande, utan det 
är fritt fram för varuleveranser och annan trafik öster om Water till norr om Water. 67 
parkeringsplatser för personal på nordsidan av Water genererar också olämpligt mycket trafik 
på Vatulandsgatan. Framför allt i nerförsbacken på Vatulandsgatan sker fortkörningar och vid 
upprepade tillfällen har fordon kört in i staket och in på tomt. Låt bostadsområdet vara lugnt 
och tryggt för våra barn! 

Vi begär att detaljplanen utformas så att all in- och urlastning skall ske i sydvästra delen av 
Water, att in- och urlastning till konsertlokalen sker från Trädgårdsgatan. Vi motsätter oss 
infart från Vatulandsgatan till parkering bakom Waters, och begär iställer att personal bereds 
parkering endast i underjordiskt parkeringsgarage. 

Kommentar:  

Det kommer inte att vara helt bilfritt bakom Water, viss parkering och inlastning kan ske där. I 
och med planens genomförande kommer det inte längre att vara möjligt att komma till 
området med bil från Vatulandsgatan. En planbestämmelse finns som förhindrar detta. 
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Parkering inom Häggen 2: 

"Möjligheten finns att anordna ett underjordiskt garage under byggnaderna" (Planbeskrivning, 
s 54). Det är lämpligt med tanke på att förskola kan komma att inrättas i fastigheten och att 
park ligger alldeles intill. 

Vårt önskemål är att parkeringar inom Häggen 2 skall vara täckta. 

Kommentar:  

En bestämmelse införs som innebär att parkering inte får anordnas på mark eller gårdsbjälklag.  

 

Ljusförhållanden och maxhöjd: 

Enligt Planbeskrivningen är maximal tillåten höjd på Waters hotelldel 37 m över havsnivån.  
Vintertid skuggar en så hög byggnad befintlig bebyggelse. Det skulle vara positivt om Waters 
maximalt tillåtna bruttoarea används så att hotelldelens maximalt tillåtna höjd inte utnyttjas. 

Kommentar detaljplan och MKB: 

 Höjden på hotelldelen har en ytterst marginell betydelse för skuggorna. Det är bara under en 
kort tid på vintern som skuggan når några av de befintliga bostäderna och då står solen redan 
så lågt att det närmar sig skymning.  

 

Ventilation från underjordiskt garage: 

Vårt önskemål är att frånluften från Waters underjordiska garageplan inte riktas så att den 
försämrar luftkvaliteten i befintlig bebyggelse. 

Kommentar:  

Det kan inte regleras i planen, utan det är en byggteknisk fråga som får hanteras i byggskedet. 

 

Avstängning av Vatulandsgatan: 

Vi är nöjda med att Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan stängs för genomfartstrafik med 
motorfordon. Det regleras dock inte i detaljplan. Vi förutsätter att kommunen beslutar att 
omvandla sydligaste delen av Vatulandsgatan liksom Trädgårdsgatan mellan fotbollsplan och 
Hagtornsvägen till gång - och cykelbana. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Vid ett genomförande är det meningen att Vatulandsgatan stängs av för biltrafik. 
Trädgårdsgatan kommer också att stängas av, men den måste vara möjlig att öppna för 
räddningstjänstens fordon och som en reservutväg om det skulle inträffa något som hindrar 
utfart till Uddevallavägen vid järnvägsviadukten. 

 

Trafik under rivning och byggnation: 

Vi förutsätter att alla transporter under rivning och byggnation sker genom viadukten och inte 
på Vatulandsgatan och Myrängsvägen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Detta styrs inte i detaljplanen och kommunen kan inte garantera att det blir så. Men 
transporter bör ske på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt med minsta möjliga påverkan på 
omgivningen.  
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16. Tjädern 9 
Given tillfälle därtill får undertecknade sakägare, med hänvisning till vad vi tidigare anfört i 
ärendet, inkomma med följande synpunkter. 

Bristande likabehandling av trafiksituationen på Trädgårdsgatan: 

Det är positivt att tydligt anges att in- och utfart till Myrenområdet endast ska ske från 
Uddevallavägen (Planbeskrivning, 2016-10-14, s. 66) och att såväl Vatulandsgatan som 
Trädgårdsgatan stängs av för genomfartstrafik. 

De argument som anförs mot att detaljplanen inte säkerställer att trafiken på Trädgårdsgatan 
stängs av är dock inte unika för Trädgårdsgatan. Också Vatulandsgatan är kommunal och 
kommunen äger också där frågan gällande en avstängning osv. 

Det saknas alltså fortfarande bärande skäl för att inte i detaljplanen säkerställa att 
Trädgårdsgatan stängs av för trafik. Det vidhålles att denna åtskillnad mellan Vatulandsgatan 
och Trädgårdsgatan är oacceptabel. 

För att förhindra genomfartstrafik och säkerställa att så blir fallet även med Trädgårdsgatan är 
det därför av yttersta vikt att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen. Det 
hemställes därför om att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen och 
framgår av plankarta och illustrationskarta. 

Kommentar:  

Det är olika förutsättningar för dessa två gator. Vatulandsgatan byggs om till gång- och 
cykelväg och där ska det inte vara möjligt att köra bil, förutom att räddningtjänsten ska kunna 
ta sig fram om det skulle finnas anledning. Trädgårdsgatan behöver däremot, av säkerhetsskäl, 
var möjlig att ha öppen för biltrafik om det skulle inträffa något som förhindrar utfart genom 
järnvägsviadukten. Normalt sett ska den dock vara avstängd för genomfart. 

 

Bygghöjder – alltför stora skalskillnader-projekt Water: 

Trots de ändringar som skett i planförslaget, är projekt Waters’s högdelars negativa inverkan 
på såväl skalskillnaden mot kringliggande villabebyggelse som landskapsbilden fortfarande 
alltför stor. (Se Planbeskrivning, 2016-10-14, s. 44, nederst, Volymstudie.Vy från havet i väst) 

Det vidhålles att de två föreslagna högdelarna begränsas till maximalt 6 vån respektive 8 vån. 

Kommentar detaljplan och MKB: 

Kommunen delar inte den uppfattningen och de föreslagna höjderna +32 respektive +37 
kvarstår. 

 

Nya byggnader – Linden 11: 

I planprogrammet daterat 2011-02-17 angavs att på Linden 11 (Projekt Bazar Invest) i öster 
skulle uppföras 4 st huskroppar i 3-7 vån. om 65 lägenheter, att avsikten är att inga 
byggnadskroppar ska sticka över nivån på det bakomvarande berget samt bibehållandet av 
befintlig byggnad i väster om 2 vån. 

I Planbeskrivning Samrådshandling 2015-06-16 angavs att byggnader på upp till 7 respektive 5 
våningar kan uppföras, att anpassning sker till bergshöjden direkt till öster och att upp till 4 
våningar kan uppföras inom den västra delen (a.a. s.47). 

I Planbeskrivning Samrådshandling 2016-10-14 har bruttoarean minskats från totalt 33 000 m2 
till 13 600 m2 (10 200 + 3 400). Forfarande anges att byggnationen i öster skall ligga (2 m) lägre 
än den bakomliggande bergshöjden. Nu har antalet lägenheter dock ökat till 95 lägenheter (se 
PM Trafikutr Kv Myren 2016-06-28, Bilaga 1-Parkeringsberäkning), en ökning med nästan 50 %. 
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När det gäller anpassningen till den bakomliggande bergshöjden, saknas rättvisande 
volymstudier i all dokumentation gällande bebyggelsen i öster. För att få en uppfattning, får 
man söka information som avser andra fastigheter/projekt inom detaljplanen. Av volymstudie 
avseende Water på sid 44 i senaste samrådshandlingen ’Volymstudie. Vy från havet i väst’ 
framgår tydligt att den sydöstra byggnaden uppfattas som högre än den bakomliggande 
bergshöjden vilket går tvärt emot ambitionen för byggnadshöjden. 

Att en byggnadshöjd om 7 våningar uppfattas som överväldiganden framgår även av 
Planbeskrivning Samrådshandling 2015-06-16, sid 40, bild 7. 

Det konstateras således att ambitionen att hålla byggnationen lägre än den bakomliggande 
bergshöjden i öster misslyckats i visuellt hänseende. 

På tidigare anförda skäl vidhålles därför att bygghöjden bör begränsas för Linden 11, till 3 vån. i 
nordöstra delen och 5 vån. i sydöstra delen. 

Även om detta medför en begränsning av antalet lägenheter skall man ha i minnet att 
exploatören själv ursprungligen nöjde sig med 65 lägenheter. Och även med beaktande av det 
stora behovet av bostäder i Strömstad får det inte medföra en överexploatering av ett enskilt 
detaljplaneområde. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Detaljplanen reglerar inte antalet lägenheter, utan bara byggrätten som kan användas till att 
skapa flera små alternativt ett mindre antal stora lägenheter. Den högsta byggnadshöjden är 
två meter lägre än bakomliggande berg, men sett från en mindre båt på havet kommer det 
mycket riktigt att upplevas högre. Men eftersom projektet har ändrats från att ha varit en lång 
byggnad som täckte berget, är det nu tre tvärställda byggnader som gör att bakgrunden syns 
mellan husen. Det ger ett betydligt luftigare intryck och skärmar inte av berget i samma 
utsträckning som tidigare förslag. 

 

Nya byggnader – Linden 12-13: 

I Planbeskrivning Samrådshandling 2015-06-16 angavs att byggnader på upp till 6 vån. (Linden 
12) respektive 5 vån. (Linden 13) kan uppföras. 

I Planbeskrivning Samrådshandling 2016-10-14 har detta förtydligats till att maximalt 6 
våningar kan uppföras i den västra delen av området för att sedan trappa ned till 5, 4 
respektive 3 våningar i den nordöstra delen av området. Tillägg har gjorts också för förskola. 
Antalet lägenheter har angetts till 87 lägenheter (se PM Trafikutredning Kv Myren 2016-06-28, 
Bilaga 1-Parkeringsberäkning). 

Den förändring som skett, genom en ”upptrappning” av bebyggelsen, sett från öst till väst, från 
3-6 våningar, tar inte tillräcklig hänsyn till den närliggande villabebyggelsen i Myrenområdet. 

För att förslaget skall vara godtagbart, bör bygghöjderna på samtliga huskroppar minskas med 
1 våning. Då kommer upptrappningen att ske från 2-5 våningar. Härigenom minskas antalet 
bostäder något men byggnadsutformningen kommer bättre att smälta in mot befintlig 
bebyggelse och grönområdet. 

Kommentar:  

Kommunen anser att den nedtrappning som gjorts till tre våningar är acceptabel i mötet med 
befintlig villabebyggelse. 
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Nya byggnader – Häggen 3: 

Samma skäl som anförts ovan för Linden 11-13. 

För att förslaget skall vara godtagbart, bör bygghöjderna på samtliga huskroppar minskas med 
1 våning. Då kommer upptrappningen att ske från 2-3 våningar. Härigenom minskas antalet 
bostäder något men byggnadsutformningen kommer bättre att smälta in mot befintlig 
bebyggelse och grönområdet. 

Kommentar:  

Kommunen anser att den nedtrappning som gjorts till tre våningar är acceptabel i mötet med 
befintlig villabebyggelse. 

 

Nya byggnader – Häggen 2: 

Samma skäl som anförts ovan för Linden 11-13. 

För att förslaget skall vara godtagbart, bör bygghöjderna på samtliga huskroppar minskas med 
1 våning. Då kommer upptrappningen att ske från 3-4 våningar. Härigenom minskas antalet 
bostäder något men byggnadsutformningen kommer bättre att smälta in mot befintlig 
bebyggelse och grönområdet. 

Kommentar:  

Här är planförslaget bearbetat så att det nu ger möjlighet att bygga två punkthus. De blir i och 
för sig högre än tidigare förslag, men de tar mindre markyta i anspråk och får karaktären av 
“hus i park”, snarare än långa väggar. Grönområdet kan leta sig in mellan byggnaderna och 
detta är i sig en anpassning till närområdet. 

 

Sammanfattningsvis Nya byggnader – Linden 11-13, Häggen 2-3: 

Om samtliga byggrätter minskas med 1 våningsplan, kommer dels den sydöstra byggnaden på 
Linden 11 att visuellt hamna lägre än den bakomliggande bergshöjden – vilket varit en uttalad 
ambition – och kommer skalskillnaderna i området mot befintlig villabebyggelse att minska och 
därigenom bättre anpassas mot den befintliga bebyggelsen. 

Kommentar:  

Kommunen anser att en anpassning mot den befintliga bebyggelsen har gjorts genom att det 
blir glesare mellan byggnaderna och att grönområdet kan upplevas större även om det delvis 
utgörs av kvartersmark, trots att inte antalet våningar har minskats. 

 

Påverkan under byggtiden – skadeförebyggande åtgärder: 

Genomförandet av en detaljplan av denna omfattning kommer att innebära stora störningar 
för boende i befintlig villabebyggelse under lång tid – ett flertal år. En störning av väsentlig 
betydelse är transporter till och från exploateringsområdet under genomförandetiden. Det 
kommer att avse ett stort antal tunga transporter dagligen. 

För att förhindra dessa negativa störningar vidhåller vi om att det i Miljökonsekvensbeskrivn- 
ingen, 8 Påverkan under byggtiden, anges att samtliga transporter under genomförandetiden 
skall ske via Uddevallavägen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Viss störning får man nog räkna med att det blir och det är naturligtvis oundvikligt om 
samhället ska kunna utvecklas. Detaljplanen kan inte reglera störningar under byggfasen, men 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen är tillsynsmyndighet och kan ingripa om inte gällande lagar, 
regler och avtal följs. 
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17. Trasten 11 
Vi tackar för att man lyssnat på våra tidigare framförda synpunkter om höjden på byggnaderna. 

Vi tycker fortfarande att byggnaderna i projekt Water är för höga. Vi vill inte att de blir högre 
än befintligt höglager. 

Att det tillkommer ett flertal bostäder tycker vi är mycket positivt. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Den delen av Water som ligger längst västerut blir i princip lika hög som befintligt höglager. i 
den östra delen blir det bara något högre och hotelldelen som blir högst utgör endast en liten 
del av Water-projektet. 

 

18. Trasten 16_1 
Som boende i kv Trasten och sakägare motsäger jag mig nya planens utformning i höjd och 
volym. Man har reducerat höjder och volym på vissa delar av detaljplanen, men beträffande 
Rönnen 2, Rönnen 8, Linden 8 utgör dessa höjder fortfarande en alltför dominant bild i 
planen. Beträffande Rönnen 2, Rönnen 8, bör ingen del överskrida 31m över nollpunkt. 

Kommentar:  

se ovan under 17. Trasten 11. 

 

Man har dragit ut Waterbyggnaden så långt planbegränsningarna tillåter, dessutom har man nu 
vridit byggkroppen mer i vinkel mot nord, som gör att denna del upplevs ännu mer kompakt. 

Boende norr om fastigheten tappar upplevelsen av grönområde (som vi nu har) dessutom 
förlorar vi ännu mer av havsutsikten mellan Waterbyggnaden och "Abba" huset! 

 

Vårt förslag är, att man, förutom maximal höjd 31m, trappar ner västra delen, (baddelen), mot 
havet. Detta skulle ge en mjukare bild av byggnaden vid infarten och från havet. 

Beträffande Linden 8 bör höjden reduceras och byggnaden dras mer in mot tomten från 
Trädgårdsgatan. Som det nu föreslås, kommer byggnadens dominans, göra att entren till 
området blir mörkt och ogästvänligt, genom dess höjd och genom skuggbilden, som finns stora 
delar av dagen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Byggrätten minskas i det nordvästra hörnet inför granskningen för att inte inkräkta på utsikten. 
Höjd och placering på Linden 8 är medvetet gjort just för att skapa en port till området. 

 

Trafik 

Jag finner det mkt märkligt att Strömstad kommun, som uppger sig vara en miljökommun, inte 
lägger sig i framkant i trafikplanering av detta nya område. Det finns ingen anledning att tillåta 
trafik norr om Waterhuset! Genom att endast tillåta trafik fram till östra gaveln av fastigheten 
(för att säkerställa i och avlastning till allaktivitetsdelen) och ta bort föreslagna 
personalparkering, kan man reducera helt onödiga avgas och partikelutsläpp! Varje fordon 
som skulle utnyttjat "räddningsvägen" kommer att köra ca 650m helt i onödan i stället för att 
använda inkörseln vid järnvägsviadukten!!! Genom att förbjuda fordonstrafik norr om 
fastigheten kommer dessutom bullernivån sänkas för boende norr om fastigheten. Vägen norr 
om fastigheten bör endast tillåtas användas av räddningsfordon. 
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Kommentar detaljplan och MKB:  

Vi ska absolut tänka miljömässigt. Men att bygga parkeringsgarage under mark är dyrt och 
bygget i sig innebär också belastning på miljön. Dessutom ska bilarna köra inne i garaget, så 
sträckan är nog inte relevant. Att helt förbjuda trafik på norra sidan om Water-projektet är 
orimligt och det går inte att reglera omfattningen i detaljplanen, men avsikten är att trafiken 
ska ledas in i byggnaden redan i den västra delen av Trädgårdsgatan. De parkeringsplatser som 
eventuellt tillkommer på norrsidan innebär en relativt liten trafikbelastning i låg hastighet och 
bedöms inte utgöra något stort problem. 

 

Jag motsätter mig inte en utveckling av området, men en mer lågmäld byggnation i harmoni 
med naturen och omgivande bebyggelse bör eftersträvas ännu bättre! 

 

19. Trasten 16_2 
Efter det nya samrådsmötet den 26 oktober, kvarstår synpunkter på de kommande 
byggnaderna och deras höjder. Byggnadshöjder på 8 och 10 våningar, vid maximalt 
utnyttjande, är fortfarande alldeles för höga. De påverkar omgivningen på ett mycket negativt 
sett, dels genom sin dominans både sett från norr och från havet. Besökande, som kommer 
söderifrån, möts för närvarande av en härlig sjöutsikt! 

För stora o höga byggnader innebär heller ingen försköning av infarten till staden. Höjderna på 
byggnaderna är helt avgörande, för hur området kommer att uppfattas. Storstad i den lilla 
staden är inte önskvärt! Max 7 våningar på hotell och 5 våningar på hyreshus kan möjligen vara 
acceptabelt. 

Varierande höjder och terrasseringar av byggnaderna är önskvärda, för en omväxlande och 
spännande miljö. Stor hänsyn till omgivande bebyggelse är viktig! 

Jag vänder mej speciellt mot vattendelens utformning norrut. Den kommer att beskära vår 
utsikt mot vattnet! Önskemål om terrassering även av denna del, nedåt utåt havet, för att bryta 
upp något, som kan upplevas väldigt kompakt. 

Kommentar detaljplan- och MKB:  

Den delen av Water som ligger längst västerut blir i princip lika hög som befintligt höglager. I 
den östra delen blir det bara något högre och hotelldelen som blir högst utgör endast en liten 
del av Water-projektet. Det är helt riktigt att det är en vacker sjöutsikt man möter då man 
kommer in från söder. Tyvärr tappar den sitt värde då man vänder blicken in mot 
Myrenområdet, som det ser ut idag. Kommunen anser att genomförandet av detaljplanen 
innebär en förädling av området och att det har en stor positiv effekt på den visuella 
upplevelsen av infarten till Strömtad.  Byggrätten minskas i det nordvästra hörnet inför 
granskningen för att inte inkräkta på utsikten. 

 

Buller och skugga 

Planen kommer, som redovisats, att öka trafiken, öka buller, öka luftutsläpp. 

Buller, som kommer från uteterasser, skybarer, konserter eller andra högljudda jippon inifrån 
byggnaderna, måste regleras utöver de tillåtna värdena (som är höjda enligt pbl) om det visar 
sej nödvändigt.  Kommunen måste stå upp för det den säger sej vara när det gäller miljön. Vi 
kräver också att kommunen ställer krav på den bästa ljudisoleringen både utvändigt och 
invändigt. 
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Kommentar detaljplan- och MKB: 

Genomförandet av planen innebär förändringar, så är det. Men förhoppningen är att de 
positiva konsekvenserna, i form av en förädling av ett nerslitet industriområde, ska överväga de 
negativa. En bullerutredning framtagen av ÅF dat 2014-10-13 har studerat frågan gällande 
buller från befintliga och förväntade tillkommande verksamheter. i samband med 
bygglovshanteringen bör det säkerställas att rådande riktvärden gällande trafik- och 
verksamhetsbuller inte överskrids. 

 

Trafikmiljön 

Trafiken bör i största möjliga utsträckning ledas direkt efter tunneln till vänster in på området, 
för att minska belastning på miljön. Att köra tung trafik längs hela Trädgårdsgatan och sedan 
runt i en rondell, för att sedan köra hela vägen tillbaka på baksidan husen, är inte miljövänligt! 
Den trafiken kommer ju att påverka boende, såväl som andra aktiviteter längs gatan på ett 
mycket negativt sätt. 

Garageplatser under jorden bör byggas i sådan utsträckning att det inte behöver parkeras på 
andra ytor i området. Parkering, som är tänkt norr om byggnaden (ev för personal mm) tas 
bort. Måste gå att parkera under jorden även för personal. Flyktvägar måste naturligtvis finnas. 

Saknar en översiktsplan för hur mängden av parkeringsplatser ser ut i förhållande till de 
aktiviteter man tänker sej i området. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

I första hand ska trafiken in direkt, men om det skulle vara köbildning för att komma in i 
inlastningen bör bilar fortsätta in i området för att undvika köbildning ut till Uddevallavägen. Vi 
ska absolut tänka miljömässigt. Men att bygga parkeringsgarage under mark är dyrt och 
bygget i sig innebär också belastning på miljön. Att helt förbjuda trafik på norra sidan om 
Water-projektet är orimligt och det går inte att reglera omfattningen i detaljplanen, men 
avsikten är att trafiken ska ledas in i byggnaden redan i den västra delen av Trädgårdsgatan. 
De parkeringsplatser som eventuellt tillkommer på norrsidan innebär en relativt liten 
trafikbelastning i låg hastighet och bedöms inte utgöra något stort problem.  

20. Trasten 20  
Vi uppskattar som tidigare framförts att det framtages förslag till förändring av ett område i förfall. 
Vi har emellertid följande synpunkter: 
 
1. Föreslagen bygghöjd +37m motsätter vi oss och anser att den inte bör överskrida +31m.  

 Kommentar detaljplan MKB:  
Planförslaget har bearbetats kraftigt sedan förra samrådet och inte minst avseende 
omfattning och höjd på Water-projektet. Kommunen anser att +37 är tillräcklig minskning 
med tanke på att den högsta delen även har minskats väsentligt i omfattning. 

 
2.  Upplevelsecentrat kan komma att medföra mycket störande ljud framför allt sent på kvällen. 

Vi kräver att nödvändiga åtgärder vidtages för att undvika detta. 
 Kommentar detaljplan MKB:  
Det finns lagar och regelverk att förhålla sig till och en tillsynsmyndighet som ser till att dessa 
efterlevs. 
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3. Ett casino har tidigare ingått i presentationsmaterialet. Casinot ger en god inkomst till centrat, 
men medför också stora sociala problem för kommunen. Vi förutsätter att casinoverksamhet  
inte kommer att förekomma. 
 Kommentar: 
 Användningen C omfattar väldigt mycket och casino är möjligt enligt denna beteckning. 
Detaljplanen hindrar alltså inte att ett det etableras ett casino, men exploatören har inte 
redovisat några sådana planer. 

 
4. Tål marknaden ytterligare ett stort hotell och upplevelsecentra i Strömstad? Den norska 

marknaden är en förutsättning för centrats lönsamhet. 
  Kommentar:  
 Det är upp till exploatörerna att avgöra. 
 
5. Bostäder i form av 250 lägenheter ingår i tillägg till upplevelse centrat i planen. Bostäderna 

kommer troligtvis att byggas som påkostade bostadsrätter avsedda som pensionär-
/ferieboende för norrmän eller svenskar ej skrivna i kommunen. Det får inte skapas ett nytt 
nedsläckt bostadsområde typ Kebal i Strömstad. Med tanke på alla pågående bostadsplaner i 
kommunen, som Canning, Rådhusberget, Mellby m.fl. är behovet av ytterligare bostäder för 
Strömstadsbor i den närmaste framtiden begränsat.  
 Kommentar:  
Upplåtelseformen kan inte regleras i planen, men exploatörernas avsikt är att bygga både 
hyresrätter och bostadsrätter. Det är svårt att veta när de olika planerna vinner laga kraft och 
allt kommer ändå inte att byggas samtidigt, men det är bra för kommunen om det finns en 
planreserv för kommande behov. 
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ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under programsamrådet och/eller samrådet som helt eller 
delvis inte har tillgodosetts: 
 
Programsamråd 
  1. Länsstyrelsen 
  9. Räddningstjänsten 
12. Västtrafik 
16. Linden 10 och 4 
18. Tjädern 9 
19. Renen och Rådjuret gemensamt 
22. Spindeln 10 
23. Morkullan 5 
24. Trasten 16 
27. Morkullan 4 
28. Morkullan 1 och 11 
31. Trasten 10-15  
 
Samråd 1 - sakägare 
16. Linden 8 
17. Linden 10 och 4 
18. Linden 11 
20. Haren 1 
23. Haren 12 
24. Morkullan 1 
25. Morkullan 2 (1) 
26. Morkullan 2 (2) 
27, 29, 30, 31. Morkullan 4, 8, 11, och 14 
28. Morkullan 5 
32. Morkullan 17 
33. Morkullan 18 
34-46. Renen och Rådjuret gemensamt 
35. Renen 1 
48. Tjädern 9 
49-53. Trasten 10, 11, 14 
54. Trasten 15 
55. Trasten 16 (1) 
56. Trasten 16 (2) 
57. Trasten samf 
 
Samråd 1 - övriga 
60. Trasten 6 
51. Trasten 8 
63. Trasten 20 
64. Pernilla 
65. Jenny 
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Samråd 2 
13. Bohus BioTech 
14. Morkullan 4 
15. Renen och Rådjuret 
16. Tjädern 9 
17. Trasten 11 
18. Trasten 16_1 
19. Trasten 16_2 
20. Trasten 20 
 
Synpunkter MKB samråd 2 
  1. Länsstyrelsen 
  9. Räddningstjänsten 
12. Västtrafik 
13. Bohus BioTech 
14. Morkullan 4 
15. Renen och Rådjuret 
16. Tjädern 9 
17. Trasten 11 
18. Trasten 16_1 
19. Trasten 16_2 
20. Trasten 20 

 

 
FORTSATT PLANARBETE 
Under hösten 2017 kommer ett berbetat planförslag att ställas ut på granskning och 
förhoppningsvis blir planen antagen under första kvartalet 2018. 
 
 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2017-10-17 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
 
Pär Höjman   Anna Wallblom 
Planeringsarkitekt  Miljöplanerare 
 



 MBN/2009-0276 
 

Detaljplan och 
Miljökonsekvensbeskrivning för 

 
 Kv RÖNNEN m fl 

MYRENOMRÅDET 
 

Samrådsredogörelse 

 
 
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-06-25 § 124 att genomföra ett samråd gällande rubricerat 
ärende. Samrådshandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2015-07-07 – 2015-09-07. 
Handlingarna har även funnits tillgängliga i informationen på Strömstads Stadshus, på 
Stadsbiblioteket och på kommunens webbsida.  
 
Samrådsmöte 
2015-08-24 hölls ett allmänt samrådsmöte. Ca 100 personer deltog på mötet. 
 
Bengt Bivrin, ordförande i miljö- och byggnämnden, hälsade välkommen och presenterade 
deltagande politiker, tjänstemän från miljö-och byggförvaltningen samt projektledare och 
planarkitekt från Rådhuset arkitekter. 
 
Planeringsarkitekt Pär Höjman inledde presentationen med genomgång av kvällens upplägg, och 
redogjorde därefter för den formella planprocessen samt tidplan för detaljplanearbetet.  
 
Planförslaget presenterades av Carl Gustavsson från Rådhuset arkitekter. Presentationen var en 
schematisk genomgång av de möjligheter och begränsningar som planförslaget innebär och fokus 
lades på att förklara olika viktiga begrepp i planen.  

- Skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea 
- Användning inom planen - centrumbestämmelse 
- Höjden på byggnaderna 
- Byggrätten 
- Prickmark – för att hanterar riskavstånd 

 
Vidare presenterades volym- och solstudier. 
 
Miljöplanerare Anna Wallblom redogjorde därefter för detaljplanens miljöfrågor. 
Behovsbedömningen för detaljplanen har fastställt att detaljplanen kommer att ha en betydande 
miljöpåverkan och därmed har en miljökonsekvensbeskrivning tagit fram. 
Anna Wallblom redogjorde schematiskt för de olika utredningar som tagits fram för såväl 
detaljplanen som miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Efter presentationen var det mingel och fika där åhörarna hade möjlighet att studera förslaget och 
modellen över området. Tillfälle gavs även att ställa detaljfrågor till politiker, tjänstemän och 
planförfattaren. 
Därefter var det tid för frågestund. 

Många av frågorna handlade om volymen på byggnaden för projektet Water. 
Andra stora frågor som diskuterades på mötet handlade om trafik, geoteknik samt sprängning. Man 
var också oroade för vad som kommer att hända med dagvatten och grundvattennivån när 
exploateringarna kommer igång.  
Frågor kom även att handla om hur exploateringen kommer att påverka utsikt, skugga, 
stadssiluetten samt hur sambandet mellan centrum och området ska fungera. 
Hur kommer boende i närområdet att påverkas av ljuset (ljusförorening) från området. 
En synpunkt vara, att den stora volym som Water-projektet utgör, bör delas upp i ett antal mindre 
delar. En annan att man bör beakta småskaligheten i Strömstad och framhäva det maritima och 
kopplingen till Kosterhavet. 
 
Efter frågestunden avslutades mötet, men på väg ut gavs ytterligare möjlighet att ställa frågor till 
politiker och tjänstemän vid modell och utställningsskärmar. 
 
Inkomna yttranden 
Samrådsredogörelsen omfattar yttranden avseende såväl detaljplanen som 
miljökonsekvensbeskrivningen. Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående 
förteckning till och med 2015-09-25. Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och 
kommenteras. Politikerna i Miljö- och byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
 
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2015-09-24 
2. Trafikverket  2015-09-25 
3. Statens Geotekniska Institut - SGI  2015-08-26 
4. Lantmäteriet 2015-09-08 

 
Kommunala: 

5. Tanums kommun  2015-08-31 
6. Kommunstyrelsen  2015-09-02 
7. Barn och utbildningsnämnden  2015-09-10 
8. Omsorgsnämnden  2015-08-20 
9. Räddningstjänsten  2015-09-07 
10. Folkpartiet  2015-08-18 
11. Miljöpartiet  2015-09-07 
12. Centerpartiet  2015-09-07 och -08 

 
Företag och organisationer: 

13. Västtrafik  2015-09-04 
14. Skanova  2015-07-27 
15. Ellevio  2015-08-04 

 
Sakägare: 

16. Linden 8, Kosterfjord Invest AB  2015-09-03   
17. Linden 10 och 4, Bohus Biotech AB  2015-09-07 
18. Linden 11, Bazar Invest i strömstad AB  2015-09-03 
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19. Fasanen 9  2015-09-04 
20. Haren 1  2015-09-07 
21. Haren 7  2015-09-07 
22. Haren 9  2015-09-07 
23. Haren 12  2015-09-07 
24. Morkullan 1  2015-09-07 
25. Morkullan 2 (1)  2015-08-25 
26. Morkullan 2 (2)  2015-08-26 
27. Morkullan 4  2015-09-07 
28. Morkullan 5  2015-09-07 
29. Morkullan 8  2015-09-07 
30. Morkullan 11  2015-09-07 
31. Morkullan 14  2015-09-07 
32. Morkullan 17  2015-09-06 
33. Morkullan 18  2015-09-11 
34. Renen och Rådjuret, gemensamt 12 fastigheter 2015-09-07 
35. Renen 1  2015-09-07 
36. Renen 2  2015-09-07 
37. Renen 3  2015-09-07 
38. Renen 4  2015-09-07 
39. Renen 5  2015-09-07 
40. Renen 6  2015-09-05 och -07 
41. Rådjuret 1  2015-09-07 
42. Rådjuret 2  2015-09-07 
43. Rådjuret 3  2015-09-07 
44. Rådjuret 4  2015-09-07 
45. Rådjuret 5  2015-09-07 
46. Rådjuret 6  2015-09-07 
47. Spindeln 11  2015-08-28  
48. Tjädern 9  2015-09-07 
49. Trasten 10  2015-09-07 
50. Trasten 11 (1)  2015-08-31 
51. Trasten 11 (2)  2015-08-31 
52. Trasten 14 (1)  2015-09-07 
53. Trasten 14 (2)  2015-09-07 
54. Trasten 15  2015-08-27 
55. Trasten 16 (1)  2015-08-31 
56. Trasten 16 (2)  2015-08-31  
57. Trasten samfällighetsförening  2015-08-27 

 
Övriga 

58. Bofinken 4  2015-09-07 
59. Spindeln 10  2015-09-05 
60. Trasten 6  2015-09-07 
61. Trasten 8  2015-08-31 
62. Trasten 18  2015-09-07 
63. Trasten 20  2015-09-02 
64. Pernilla  2015-09-07 
65. Jenny Åslund  2015-09-07 
66. Delägare Fasanen 9, Kari & Eva Sandegren  2015-09-04 
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1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Planområde och huvudsaklig markanvändning har i stort samma drag som i programskedet. 
Problemområden som identifierades under programsamrådet är därför till stor del de samma idag. 
På ett antal punkter har förslaget dock anpassats för att möta Länsstyrelsens synpunkter. Det gäller 
bland annat bostäder och trafikrörelser. Därutöver har en industri flyttat från planområdet och det 
närliggande bensinlagret är taget ur drift och under långsam avveckling.  
Det kvarstår ett behov av utredning och ställningstaganden framförallt när det gäller samspelet 
mellan vattenflöden och markföroreningar.  
Den del som avser anläggningen Water och dess påverkan på omgivningarna är fortfarande 
betydande. Planförslaget behöver utvecklas så att byggnadsvolymen bättre integreras i såväl det 
stora landskapsrummet som i den lokala gatumiljön.  
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Läns-styrelsen.  
Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§  
 
Hälsa och säkerhet  
Markföroreningar  
Inom planområdet finns föroreningar som byggts upp under decennier, detta är en väl känd 
förutsättning för planarbetet. Omfattning, innehåll och spridning är delvis klarlagda och kommunen 
sammanfattar utredningsläget i planbeskrivningen på sidan 31. Där finns också en plan för fortsatt 
arbete inför utställningsskedet att ta del av. Länsstyrelsen har inget att invända mot beskrivningen, 
men vill tillföra följande perspektiv:  
 
Planområdet har komplexa förutsättningar för utveckling, där bland annat markföroreningar, en 
känslig grundvattennivå och dagvattenflöden kan antas samverka med viktiga konsekvenser. Frågor 
som behöver hanteras i planen rör både bygg- och driftsskeden. Länsstyrelsen uppfattar översiktligt 
att låg grundvattennivå kan ge sättningar i befintlig bebyggelse, att hög grundvattennivå orsakar 
översvämningar i källare och på markytor. Att grundvattenrörelser kan transportera 
markföroreningar inom och utom planområdet och att grundvatten som behöver evakueras för 
byggnadsarbete kan kräva omhändertagande av giftiga ämnen.  
 
Dessa frågor tas till stor del upp under sina respektive rubriker, men det underliggande 
utredningsmaterialet är mycket omfattande och viss utredning återstår att genomföra. En 
sammanfattande beskrivning av hur de olika faktorerna enligt ovan samverkar är nödvändig. 
Beskrivningen behöver sedan kompletteras med relevanta ställningstaganden som svarar på frågor 
som:  

• Hela planområdet är inte åtkomligt för sanering, hur påverkar en eventuell pågående 
urlakning ett sanerat område – finns det risk för återspridning?  

• Hur fungerar infiltrationstekniken mot denna bakgrund?  
• Vilka konsekvenser blir det om endast delar av planen genomförs?  
• Finns samma genomförandekraft i alla plandelar?  
• Den ena fastigheten är beroende av den andra – hur löser man genomförandet i olika 

scenarier? 
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 Kommentar:  
 Ytterligare utredning pågår och inför granskningsskedet skall en helhetsbild av 
föroreningssituationen för myrenområdet redovisas. Slutrapporten avseende markmiljö-
undersökningarna kommer att innehålla en sammanfattning av alla utredningar som är gjorda. En 
viktig fråga att behandla är just grundvatten/markföroreningar. Rapporten ska även innehålla 
förslag på hur planen kan genomföras utan risk för spridning av föroreningar. Planhandlingarna 
kompletteras inför granskningsskedet. 
  
Länsstyrelsen bekräftar planbeskrivningens ställningstagande att det inför planens antagande ska 
finnas färdiga åtgärdsplaner med kostnadsuppskattningar för efterbehandlingsåtgärder. Det är 
lämpligt att dessa är klara även inför planens utställningsskede, så att förslaget inte behöver 
bearbetas ytterligare en gång för att nå acceptans. Detta är en mycket viktig punkt, då den kan få 
betydande ekonomiska konsekvenser för planens intressenter och för statens ställningstagande till 
markens lämplighet för de olika föreslagna användningarna. Här behövs också en utredning som 
visar hur nödvändiga schaktningsarbeten kan komma att påverka avrinningen till 
Strömstadsfjorden. 
 Kommentar: 
 Innan planen ställs ut för granskning skall det finnas åtgärdsplaner framtagna för varje 
fastighet som visar vilka föroreningar som finns på fastigheterna och förslag på hur de ska åtgärdas. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen formuleras förslag till ett antal regleringar i detaljplanen. Dessa 
syftar alla till att på olika sätt minimera de negativa konsekvenserna av den framtida 
markanvändningen för miljön och dess tydligt motiveras i de fall planen inte tar hänsyn till dem. 
Förslagen till planbestämmelser gäller såväl bygg- som driftsfasen.  
 Kommentar:  
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Linden 13  
I ett för Länsstyrelsen pågående tillsynsärende undersöks den fastighet som tills nyligen omfattat en 
nu avflyttad industriverksamhet. Resultat av provtagningarna är ännu inte redovisade till 
Länsstyrelsen på ett tillfredsställande sätt. Avsikten är att de ska visa graden av markföroreningar 
på fastigheten vid nuvarande markanvändning, det vill säga mindre känslig markanvändning, MKM. 
Kommunens miljökontor har sedan tillsynsansvaret för möjligheten att nå målet känslig 
markanvändning, KM, som krävs om man ändrar markanvändning till bostäder. 
 Kommentar:  
 - 
 
MKN  
Enligt 2 kap. 2 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB 
överträds.  
 
EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-461/13, som avkunnats i närtid, kan komma att påverka 
bedömningen av tillståndsärenden och även planer, där en koppling till miljökvalitetsnormer för 
vatten finns. Domen gäller ett stort muddringsföretag i Tyskland, men kan ändå komma att bli 
principiellt styrande för tillämpningen av miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen utesluter inte att en 
mer detaljerad beskrivning av miljönormens olika kvalitetsfaktorer kan komma att behövas i den 
enskilda planen – och att en enda faktor i sig kan komma att påverka tillåtligheten i ett ärende.  
 
I den sammanvägda bedömning som Länsstyrelsen efterfrågar när det gäller vattenflöden och 
markföroreningar under bygg- och driftsskedena behöver kommunen under alla omständigheter 
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tydligare ange motiven för sin bedömning att planen inte negativt påverkar ekologisk och kemisk 
status i Strömstadsfjorden.  
 Kommentar: 
 Detta kommer att förtydligas inför granskningsskedet. Först när man har en helhetsbild över 
föroreningssituationen i området kan man bedöma eventuell risk för påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten i detta fall. Se även resonemang ovan. 
 
Dagvatten  
Utredningen föreslår ett antal olika åtgärder för att hantera de avsevärda vattenmängder som 
samlas inom planområdet under ett häftigt eller långvarigt regnväder. Lämpligheten i dessa 
åtgärder behöver i det fortsatta arbetet främst stämmas av mot de lösningar på 
markföroreningsproblemen som efterhand formuleras.  
Ett kontrollprogram för de vattenmassor som leds till Strömstadsfjorden behöver upprättas. Detta 
för att kunna avläsa de förändringar som uppstår såväl under byggfasen som under drift. 
 Kommentar: 
 Detta kommer att förtydligas i det fortsatta planarbetet. Se även kommentarer ovan. 
 
Geoteknik, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Geoteknik 
Statens Geotekniska Institut har granskat planförslaget och har inga kvarstående synpunkter på de 
föreslagna undersökningskompletteringar och åtgärder som redovisas i underliggande material. 
Länsstyrelsen bedömer generellt att åtgärder som krävs för att uppnå en tillfredsställande säkerhet 
alltid bör regleras i planen i form av bestämmelser. En god ordning är att bestämmelsen anger de 
villkor som ska gälla, med en hänvisning till ett väl avgränsat stycke i exempelvis den geotekniska 
utredningen, om texten är för omfattande för att rymmas på plankartan. Kommunen behöver 
arbeta in åtgärder för såväl bergteknik som stabilitet i planen med detta förhållningssätt. Det gäller 
både idag uppnådda resultat och de från kommande utredningar. 
  
Stabiliteten vid ny cirkulationsplats är enligt utredningen idag otillfredsställande och åtgärder krävs. 
Utredningen pekar dels på förslag till sådana och dels på återstående utredningsbehov. Planen 
behöver utvecklas så att gjorda stabilitetsantaganden kan styrkas. Detta för att bekräfta att marken 
med rimliga åtgärder är lämplig för den föreslagna trafiklösningen. 
 Kommentar:  
 Planhandlingarna kompletteras med bestämmelse avseende geoteknik. 
 
SGI tar även upp frågan om den bergsslänt som ligger vid campingens reception. Kommunen 
behöver med sin lokalkännedom värdera om slänten bör tillhöra planen och i sådant fall skapa 
lämpliga genomförandeåtgärder. 
 Kommentar:  
 Detta ligger utanför planområdet och berörs inte direkt av planförslaget. En utredning pågår 
dock avseende denna bergslänt i ett separat planarbete som berör campingen. 
 
Risk för olyckor  
En riskbedömning är upprättad för området och planförslaget har på flera punkter anpassats mot 
bakgrund av risksituationen.  
 
En planbestämmelse, m3, har införts i syfte att reducera risker vid en eventuell brand. Dess första 
del, ett förbud mot publikdragande verksamhet, är inte möjlig att reglera i plan. Om sannolikheten 
för att människor samlas i en sådan mängd att detta i sig skapar en icke tolerabel risk, får området 
regleras till skydd för detta på annat fysiskt sätt. Om denna sannolikhet med hjälp av en alternativ 
utformningsbestämmelse kan minskas tillräckligt, bortfaller behovet av reglering. 
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Sannolikhetsbedömningen får kommunen göra när man inventerat möjlig detaljutformning av 
riskkällans omgivning. 
 Kommentar:  
 Planbestämmelsen m3 tas bort. En riskutredning  gällande brandfarlig vara, etanol och 
aceton, har inför Samråd 2 tagits fram. Riskutredningen har utgått ifrån att hanteringen av 
brandfarlig ska ske på bestämda platser inom två separata ytor i planen. Kommunen kan nu genom 
tillståndförfarandet av brandfarlig vara styra verksamheten så att hanteringen hamnar inom dessa 
ytor. Därmed kan också riskreducerande åtgärder säkerställas så att den föreslagna planändringen 
inte skapar en oacceptabel risk. 
  
Bohus Biotech har tillstånd för hantering av etanol och aceton. Länsstyrelsen har svårt att uppfatta 
var dessa ämnen finns och vilka närområden som ska skyddas. Utöver det förekommer uppgifter 
om en önskan om större volymer i en framtid. Planen behöver beskriva:  

• Var ämnena är/ska vara placerade  
• Vilka volymer analysen avser och konsekvenser för framtida önskemål att utveckla industrin  
• Vilka risker som föreligger  
• Vilka skyddsavstånd som eventuella alternativ skapar behov av  
• Vilka planåtgärder som vidtagits i förslaget 

 Kommentar:  
  Kommer att förtydligas i nästa planskede. Se även ovanstående kommentar. 
 
Trafikbuller  
Ny mark för bostäder avsätts på fyra platser i planen, men endast två avser uppförandet av nya 
bostäder. Dessa ansluter till Trädgårdsgatan och tillgängligt markområde sträcker sig i båda fallen 
omkring 50 meter och uppåt från gatumark. Länsstyrelsen bedömer att det med ett sådant 
tomtdjup och i plankontexten i övrigt är helt rimligt att placera nya byggnader så att ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad understiger 55 dBA i enlighet med Boverkets allmänna råd. Något underlag för 
avsteg föreligger alltså inte och bullerutsatt mark bör prickas. 

Kommentar: 
 Synpunkten beaktas. 
 
Riksintresse  
Länsstyrelsen gjorde i programskedet bedömningen att: … riksintresset enligt 4 kap 1-3 § inte 
riskerar att påtagligt skadas, men att frågan om hänsyn och anpassning till stads- och 
landskapsbilden behöver studeras vidare med hänsyn till de värden som riksintresset representerar.  
 
Länsstyrelsen gör i detta planskede samma bedömning. Frågan om påtaglig skada ska avgöras mot 
bakgrund av att planområdet är en del av kommunens centralort, att det inte är framträdande från 
de äldre och mer småskaliga delarna av stadskärnan och att det från vissa riktningar delvis är dolt av 
högre markområden. Mellan påtaglig skada på riksintresse enligt 4 kap och miljömålet en god 
bebyggd miljö finns det dock i Myrenplanen ett stort spelutrymme som kräver ställningstaganden 
av kommunen.  
 
I ett landskapsperspektiv utgör den illustrerade huvudbyggnaden en mycket stor volym, med risk 
för negativ påverkan såväl i ett större landskapsrum som i det stadsrum som skapas runt 
Trädgårdsgatan och dess övriga närhet, vilket klarläggs i MKB. Mer om detta under rubriken 
gestaltning. 
  



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun Samrådsredogörelse 
 

 8 

Kommentar:  
 Inför samråd 2 har synpunkterna gällande storlek och negativ påverkan på 
landskapsbild/stadsbild beaktats. Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i 
förhållande till Strömstads småstadskaraktär, men planförslaget har bearbetats för att tillmötesgå 
inkomna synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
  
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  
Länsstyrelsen upprepar sin synpunkt från programskedet: Kommunen har i ett samarbete med 
övriga kustkommuner gjort ett antal strategiska ställningstaganden. Det är en omfattande 
exploatering inom turismen som förslaget gäller och kommunen bör i nästa planskede beskriva hur 
projektet passar in i kustkommunernas gemensamma strukturbild – och dessutom inhämta 
synpunkter från grannkommunerna inom strukturbildsområdet. 

Kommentar:  
Angränsande kommuner har haft möjlighet att yttra sig, men inga synpunkter har lämnats. 
 

 
Råd enligt 2 kap. PBL  
Koppling till miljömålen  
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
PBL är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 1 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  
 
En översiktlig redovisning av miljömål på beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. Under målet god bebyggd miljö tar kommunen upp de 
samexistensproblem som kan finnas mellan industri, publika verksamheter och bostäder. De 
omfattande byggnadsvolymer som förslaget innehåller tas också upp. Här återstår både redovis-
nings- och utformningsarbete, där kärnfrågan är hur planens utformning kan säkerställa att volymer 
och övrig gestaltning medverkar till att Myren blir en god bebyggd miljö. 
 Kommentar:  
 Inför planskedet samråd 2 har exploateringsgraden minskats och gestaltningsprogrammet 
kommer att utvecklas inför granskningsskedet. 
  
Miljömålet Grundvatten av bra kvalitet bör tas upp i planen. Den mer tekniska problematiken 
hanteras ju på annat ställe än som miljömål, men planförslagets påverkan på en övergripande nivå 
bör ändå redovisas. 
 Kommentar:  
 Synpunkten skall beaktas. 
  
Klimatanpassning  
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer 
och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.  
 
På Myren är det uppenbart att dagvattenhanteringen redan idag är ett problem och att planen 
söker lösningar på dessa. En annan fråga är hur de mycket omfattande takytorna skulle kunna 
användas för såväl fördröjning av regnvatten som kylning och gestaltning genom växtlighet eller 
andra åtgärder med sikte på framtida klimatförändringar. Diskussioner om att utnyttja stora tak för 
uppvärmning och elproduktion har också en plats i en detaljplan, som en tidig idédokumentation 
och styrning av mer basala förutsättningar. 
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 Kommentar:  
 Åtgärder ska göras inom parkmarken där en nedsänkt bollplan kommer att utgöra 
fördröjningsmagasin och en pumpstation finns för att reglera vattennivån. Eventuellt tillkommande 
krav eller förslag till åtgärder på mark och byggnader kommer att diskuteras i det fortsatta 
planarbetet och planhandlingarna kan komma att kompletteras inför granskningsskedet. 
  
Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder  
Länsstyrelsen bedömer att en omdaning av det före detta industriområdet till blandade 
verksamheter och bostäder i huvudsak är lämpligt med hänsyn till läget i Strömstad tätort.  
Området ansluter till en småskalig bostadsbebyggelse och denna relativt mänskliga skala är en viktig 
förutsättning för gestaltningen av det nya området. Med mänsklig skala avser Länsstyrelsen här den 
gängse arkitekturtermen ”väl relaterad till människans mått” – inte motsatsen till omänsklig. 
Den befintliga Electroluxfabriken är till delar av en helt annan skala, där människan inte med lätthet 
finner sig tillrätta i gaturummet. I en industriell kontext accepterar vi naturligtvis detta – funktionen 
går före den exteriöra trivseln. Förslagets väsentligt större huvudbyggnad, Water, förstärker till-
sammans med övrig C-bebyggelse denna skaldifferens.  
En detaljplan ska inte reglera mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till dess syften. Ett syfte 
med planen skulle kunna vara att undersöka hur en mycket stor byggnad kan integreras i 
landskapet för att nå avsedd funktionalitet med bibehållna landskapskvaliteter. I 
gestaltningsprogrammet finner man väl utvecklade förslag till hur framförallt Trädgårdsgatan skulle 
kunna gestaltas. Länsstyrelen bedömer att det här är några av de viktigare frågorna för att 
åstadkomma en god bebyggd miljö och ser en brist i att kommunen velat hålla 
gestaltningsdiskussionen utanför förslaget till de juridiskt bindande dokumenten. Det är genom ett 
tidigt och kontinuerligt samspel mellan hårda och mjuka värden i en plan som god stadsbyggnad har 
starkast möjlighet att uppstå.  
 
I planbeskrivningens sammanfattning av MKB kan man läsa:  
Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande industriområde, bidrar till en 
modernisering och uppsnyggning som kan innebära en viss positiv påverkan, men endast om 
byggnadsvolymer och byggnadshöjder hålls nere.  
 
Länsstyrelsen ser inte hur och var den slutsatsen påverkat utformningen av förslaget. Det återstår 
för kommunen att arbeta in denna helt centrala fråga för planen i förslaget, om inte MKB ska bli ett 
dokument som visserligen beskriver korrekta förutsättningar, men som sedan blir verkningslöst.  
 
Av planbeskrivningen ska det tydligt framgå vilka ställningstaganden kommunen gör mellan olika 
intressen – och hur dessa visar sig i plankartan. 
 Kommentar:   
 Inför samråd 2 har synpunkterna gällande storlek och negativ påverkan på 
landskapsbild/stadsbild beaktats. Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i 
förhållande till Strömstads småstadskaraktär, men planförslaget har bearbetats för att tillmötesgå 
inkomna synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Social robusthet  
Länsstyrelsen uppfattar att planen i första hand drivs av projektidén Water och att det för övriga 
ändamål ligger mer i framtiden att detaljera utvecklingsidéerna. Inför planens utställningsskede 
behöver dock särskilt barnperspektivet belysas. Plats för lek redovisas, men de helt bostadsnära 
lekytorna kan behöva säkerställas i planen för att tillgodose de minsta barnens behov. Resvägar till 
stadens olika skolor och fritidsanläggningar kan med fördel också redovisas för att bekräfta att 
området är lämpligt för bostadsändamål. 
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 Kommentar: 
 Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med planförslaget. 
Planbeskrivningen kompletteras med text avseende lekytor i bostadskvarteren. 
 
Trafikfrågor  
Trafikverket har granskat planförslaget och yttrat sig över detsamma 2015-08-28. Tidigare 
synpunkter på cirkulationsplatsen är tillgodosedda i förslaget och man har därmed inga kvarstående 
invändningar.  
 
Däremot påminner man om den kontroll av externt industribuller från Torskholmen som beskrivs i 
handlingarna. Kommunen behöver redovisa hur man tänker genomföra den nödvändiga 
undersökningen/dokumentationen. Trafikverkets yttrande är tillställt kommunen direkt och bifogas 
därför inte.  
 Kommentar:  
 Se kommentar under Trafikverket. 
 
Genomförandefrågor  
Lantmäteriet har granskat förslaget och avgett sina synpunkter. Länsstyrelsen har inget att tillföra 
utöver dessa, men vill särskilt poängtera vikten av att förslaget enkelt och tydligt, för alla och envar, 
redovisar de konsekvenser som ett genomförande kommer att medföra. Det gäller särskilt för de 
fastigheter som omfattas eller direkt berörs av planen. Här är Lantmäteriets yttrande en hjälp. 
 Kommentar:  
 Synpunkten skall beaktas. 
  
Synpunkter enligt annan lagstiftning  
Arbeten som påverkar grundvattennivån kan komma att kräva tillstånd enligt MB 11 kap.  
 
Kommunen är tillsynsmyndighet för masshanteringen inom området. Länsstyrelsen redovisar mer 
om rutiner för masshantering i Hantering av massor - kort information om olika hanteringssätt, som 
hittas på Länsstyrelsens hemsida. 
 Kommentar:  
 Synpunkten noteras. 
 
 
2. Trafikverket 
Trafikverket kan konstatera att utformning av cirkulationsplats är beskriven i Trafik PM  
2015-02-25 och att utrymme finns i detaljplan som inte medför ytterligare synpunkter. 
Buller är redovisat i bullerutredning och Trafikverket förutsätter att Boverkets allmänna råd 
tillgodoses vid exploatering av Myrenområdet i enlighet med tidigare yttrande. 
Enligt bullerutredningen bedöms hamnverksamheten i Torskholmen och Myrens hamn inte 
överskrida riktvärdena för externt industribuller utomhus. Det konstateras dock att detta skall 
kontrolleras i samband med exploateringen av Myrenområdet. Detta bör säkerställas på något 
vis. Trafikverket önskar veta på vilket sätt detta skall redovisas, och att det säkerställs att det 
genomförs. 
 
I övrigt har Trafikverket inget att erinra över samrådshandlingen. 
 Kommentar:  
 En ny uppdaterad bullerutredning har tagits fram till Samråd 2 och den utgår ifrån den nya 
bullerförordningen samt beaktar verksamhetsbuller från den befintliga industrin samt närliggande 
färjeverksamhet. Denna utredning utgör underlag för de i planen föreslagna bestämmelser som 
reglerar buller.  
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3. SGI 
I yttrande 2011-04-12 (Dnr 5.2-1103-0188) över programsamrådet rekommenderade 
vi klarläggande av bl a stabilitet och risk för ytliga  bergras/blocknedfall. 
 
De geotekniska förhållandena varierar inom området. En del områden utgörs av berg 
medan andra områden utgörs av jord. De jordtäckta områdena består huvudsakligen 
av lera och sand/sandmorän. Ytligt förekommer ställvis såväl fyllning med varierande 
sammansättning som organisk jord i form av torv och gyttja. 
 
De geotekniska utredningarna, utförda av Skanska, har klarlagt förhållanden på ett 
för planskedet godtagbart sätt. Stabiliteten har funnits vara tillfredsställande för 
befintliga och blivande förhållanden bortsett från området med ny cirkulationsplats. 
Vi delar dessa bedömningar. För utbyggd cirkulationsplats blir stabiliteten 
otillfredsställande. Stabilitetsförbättrande åtgärder krävs, vilket Skanska, också 
redovisar. Noteras bör att Skanskas utredning utgår från vissa antaganden som bör 
verifieras. Skanska rekommenderar därför, vilket vi instämmer i, kompletterande 
undersökningar i samband med detaljprojekteringen. Utöver denna rekommendation 
lämnar Skanska en rad övriga rekommendationer rörande kompletterande kontroll av 
stabilitet vid ytlaster större än 4 ton/m2 samt grundläggning/sättningar etc. 
 Kommentar: 
 Planhandlingarna kompletteras. 
 
I den bergtekniska utredningen, utförd av Bergab, har bergsslänterna allmänt funnits 
vara stabila. Söder om Uddevallavägen (vid receptionen för campingen) har man dock 
funnit en hög naturlig bergslänt som är uppsprucken och har överhäng. Bergab 
bedömer slänten varar stabil idag, men rekommenderar att slänten besiktigas igen 
om 10 år.  Vi är frågande till om detta parti berör aktuell detaljplan, vilket bör 
tydliggöras. Om partiet berör planen vill vi dessutom väcka frågan om ansvar för 
denna besiktning såväl som ansvar för eventuella åtgärder efter en sådan framtida ny 
besiktning. Vi föreslår att detta i så fall (om det är en del av planen) klargörs och 
redovisas i planen på lämpligt sätt. 
 Kommentar: 
 Detta ligger utanför planområdet och berörs inte direkt av planförslaget.  
En utredning pågår dock avseende denna bergslänt i ett separat planarbete för campingen. 
 
I genomförandebeskrivningen anges att de rekommendationer som lämnats i 
Skanskas och Bergabs utredningar ska följas. Vi vill framhålla vikten av att 
rekommendationerna följs och vill väcka frågan om detta är tillräckligt säkerställt i 
planen med enbart redovisning i genomförandebeskrivningen. 
 
Vi noterar att översvämning/stigande vatten har beaktats. SGI har inget underlag för 
värdering av lämpliga nivåer. Noteras bör att uppfyllningar inverkar på såväl 
stabilitets- som sättningsförhållanden varför detta särskilt måste beaktas om 
uppfyllning blir aktuellt. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas. 
 
Sammanfattningsvis har SGI från geoteknisk synpunkt ingen erinran mot 
planförslaget under förutsättning att ovanstående beaktas. 
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4. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Servitut och nyttjanderätter 
Det står i genomförandebeskrivningen (sid 11) att två servitut är olokaliserade. Det framgår även av 
fastighetsförteckningen att två rättigheter är olokaliserade, och att de eventuellt påverkas av 
planläggningen. Det måste utredas om dessa servitut överhuvudtaget påverkas av planläggningen, 
och om så är fallet ska det framgå av konsekvensbeskrivningen. Är dessa servitut verkligen 
olokaliserade i juridisk mening? 
Ett servitut är rättsligen lokaliserat om det enligt avtalet ska utövas inom ett specifikt område av 
den tjänande fastigheten. Finns det inget område bestämt för utövningen är servitutet olokaliserat. 
Det kan även vara så att ett servitut som har varit olokaliserat har blivit faktiskt lokaliserat. 
 Kommentar: 
 Vid uppdatering av fastighetsförteckningen har LM konstaterat att de två servituten inte 
berör planläggningen och de är därför inte med i förteckningen. Konsekvensbeskrivningen ändras. 
 
Nyttjanderätten som berörs av planläggningen (1969/3364) bör om 
möjligt redovisas i grundkartan, och det ska i alla fall framgå av konsekvensbeskrivningen 
hur den påverkas (oklar konsekvens enligt konsekvensbeskrivningen). 
 Kommentar:  
 Nyttjanderätten är en förmån för Telia som belastar Linden 11, men det är oklart var 
ledningen ligger. Eventuell flytt av ledning bekostas av fastighetsägare/exploatör. 
Konsekvensbeskrivningen kompletteras. 
  
Delar av planen som bör förbättras 
Avtal om markköp 
LM noterar att begreppen svävar något vad gäller avtal om marköverlåtelse och fastighetsköp. LM 
vill förtydliga att det är en avsevärd skillnad mellan ett köp och en överenskommelse om 
fastighetsreglering. 
 Kommentar: 
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet. 
  
Ledningsrätt, omlokalisering, Linden 11 och 13 
Om ledningar ska flyttas och ny ledningsrätt ska upplåtas i kvartersmark, måste det finnas u-
områden. Det bör förtydligas om avsikten istället är att ledningarna ska lokaliseras till allmän plats.  
 Kommentar:  
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet. 
 
Det står i konsekvensbeskrivningen att det finns en ledningsrätt på Linden 13. Det framgår inte av 
fastighetsförteckningen, och LM kan inte finna någon ledningsrätt på fastigheten. Linden 10 är dock 
belastad av en ledningsrätt, och påverkar en eventuell omläggning ledningsrätten 
inom Linden 10? 
 Kommentar:  
 Ledningsrätten 1486-85.1 är kontrollerad och finns upptagen i den uppdaterade 
fastighetsförteckningen även inom fastigheten Linden 13. 
 
Ansvarsfördelning 
Det står att Strömstads kommun är genomförande- och driftansvarig för Huvudgata. Det är en 
allmän väg och det bör framgå att Trafikverket är väghållare och därmed driftansvarig. 
 Kommentar: 
 Det som i planförslaget har användningen Huvudgata är en del av Uddevallavägen och 
Strömstads kommun är väghållare.  
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Räddningsvägen 
Det bör förtydligas vad som är avsikten med Räddningsvägen inom kvartersmark. Vägen är inte en 
kommunal angelägenhet, utan enbart till för en fastighets behov? 
 Kommentar:  
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet.  
Se även kommentarer under yttrande 9 Räddningstjänsten. 
 
 
5. Tanums kommun 
Tanums kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
 
6. KS, Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

• att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse 
• att en komplettering görs for att förtydliga byggrätten i illustrationen, som visar på 

sambandet mellan volym och yta. 
 
Synpunkter tjänsteskrivelse 
Planens läge är rätt i staden för ett stort projekt som ”Water”. I praktiken är detta den enda 
kvarvarande ytan av tillräcklig storlek som både ligger nära centrum och har ett turistiskt attraktivt 
läge. Även om detaljer återstår att lösa trafikmässigt så är det strukturellt riktigt att lägga en ny 
trafikalstrande verksamhet längs Strömstads södra infart.  
 
Det framgår inte av planhandlingarna om projekt Water inkluderar multihall av den storlek som 
efterfrågades i kommunstyrelsens remissvar 2011. Det kanske det gör. En detaljplan ger ju dock 
bara rättighet att bygga vissa saker, inte någon skyldighet. Strömstad som destination och hotellet 
vid Water skulle stärkas om orten kunde ha möjlighet att ta emot riktigt stora evenemang. Lika 
viktiga är projektets ambitioner att genom de upplevelser som erbjuds vara ett besöksmål i sig och 
att bidra till att förlänga säsongen.  
 
För Water anger plankartan användningen C

1 
som har en byggrätt på 45.000 m

2
, och med följande 

begränsningar:  
 - Hotell, högst 20.000 m2 

 

 - Handel, högst 2.000 m2, varav högst 1.250 livsmedelsförsäljning  
 - Samlingslokal, högst 5.000 m2 

 

 - Restauranger, högst 4.000 m2 
 

  

Motivet för dessa begränsningar är att endast medge starkt trafikalstrande funktioner i den 
omfattning som trafikapparaten runt planområdet klarar av. I viss mån ger dessa bestämmelser 
samtidigt en styrning mot att projektet får ett så pass blandat innehåll att det stärker Strömstad 
som besöksmål. Räknar man baklänges återstår 9.000 m2 av byggrätten som inte ingår i de fyra 
kategorierna i listan. Exempelvis den badanläggning som ingår i projektet. Om detaljplanens 
byggrätt nyttjas fullt ut så finns stora möjligheter att det nya upplevelsecentret ger ett värdefullt 
bidrag till Strömstad som besöksmål och en förlängd turistsäsong.  
 
I genomförandebeskrivningen står: Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads 
kommun och exploatören, Startsidan i Strömstad AB. Exploateringsavtalet kopplas till planen för att få 
överensstämmelse med intentionerna i plan- och genomförandebeskrivningen.  
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Detta är utmärkt och mycket viktigt för att projektet ska bli lyckat ur kommunens och stadens 
synvinkel. Vid nästa skede (granskningsskedet) måste genomförandebeskrivningen som ett 
minimum ange vilka punkter som kommer att ingå i exploateringsavtalet. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Det talas i planbeskrivningen om att få en levande stadsdel. Det är tveksamt om detta kan uppnås i 
utemiljöerna. Motorn i hela planförslaget är ”Water”. En sådan anläggning vänder sig av naturliga 
skäl inåt. Detta är inte bara en nackdel. Rätt genomfört kan projektet genom sina inomhus-miljöer 
aktivt bidra till en säsongförlängning för hela Strömstad som besöksmål. I det fortsatta planarbetet 
kan därför vara värt att fokusera på hur man ska kunna göra dessa ytor tillgängliga för så många 
som möjligt och så stor del av dygnet som möjligt.  
Det är viktigt för alla berörda att kunna få en bild av vad planförslaget innebär. Punkterna för 
redovisade volymstudier är väl valda och fotomontagen ger en hygglig bild av vilka volymer som 
föreslås. Mer hjälp att avläsa skalan på projekt Water i bild 3-6 hade varit önskvärt. 
 Kommentar:  
 Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet. Markanvändningen C1 kompletteras för att 
säkerställa att bottenvåningen bidrar till att skapa en levande stadsmiljö. Stora förändringar har 
gjorts avseende byggnadsvolymer och nya illustrationer kommer att redovisas.  
 
 
7. BUN, Barn och utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt 
• att den samma blir barn- och utbildningsnämndens yttrande gällande 

Detaljplan för del kv. Rönnen m.fl., Myrenområdet (MBN/2009-0276) 
 
Synpunkter enligt tjänsteskrivelse 
Innehållet i förslaget till detaljplan för Myrenområdet berör inte barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden förskola och skola. I befintligt område finns idag skola och förskola på 
gångavstånd, samt trafiksäkra trottoarer. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför inget att 
invända mot detaljplanen. 
 
 
8. ON, Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutar 

• att ur ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv arbeta för möjligheten till utvecklad 
kollektivtrafik i syfte att binda ihop området med stadens olika delar. 

 
Synpunkter tjänsteskrivelse 
Omsorgsnämndens uppdrag är att beakta perspektiv kring människors livsvillkor. Nämnden har att 
särskilt bevaka möjligheten för de särskilda målgrupper som socialtjänstlagen lyfter fram. 
Omsorgsnämnden har även ett tydligt uppdrag att försöka hitta placering för ett nytt särskilt 
boende i Strömstads tätort. 
 
Trygghet och tillgänglighet  
Området ligger idag i centralortens utkant och innehåller i huvudsak tomställda lokaler. Planens mål 
avseende verksamheter ställer krav på tillgänglighet mot centrala Strömstad. Det finns tre naturliga 
vägar mot området. Man kan ta sig via Vatulandsbacken, en mindre övergång över järnvägen för 
gång- och cykeltrafikanter samt under viadukt för biltrafik. För att främja tillgängligheten mot 
centrum borde området nordväst om planområdet införlivas i detaljplanen. Möjligheter till 
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angöring mot området på ett säkert sätt för gång- och cykeltrafikanter bör ingå. En som idag icke 
planskild övergång för gång- och cykel kan innebära säkerhetsrisk främst på kvällar och nätter.  
 Kommentar:   
 Detaljplanen säkerställer inte det som finns utanför planområdet. Inom planområdet finns det 
gc-vägar som kan anslutas till vägar utanför planområdet och som leder in till centrala Strömstad. 
 
Valfrihet och variation  
Strömstad har ett stort behov av ytterligare bostäder. Planen bör från början innehålla planering för 
bostäder. Omkringliggande bebyggelse är villabebyggelse. En stadsdel med olika upplåtelseformer 
ger möjlighet till en varierad befolkningssammansättning. Det är av vikt att stadsdelen innehåller 
bostäder med olika standard och storlek för att ge möjlighet till en boendekarriär samt kvarboende 
när livsvillkoren förändras genom livet. Myrenområdet bör därför främst kompletteras med 
flerfamiljsbostäder. 
 Kommentar: 
 Inom planområdet ges möjlighet att bygga ett stort antal lägenheter, men upplåtelseformen 
styrs inte i detaljplanen.  
  
Gemenskap  
Öppna ytor som skapar naturliga mötesplatser samt integrerade verksamheter, gärna i gatuplan, 
gör livet mellan husen attraktivt. En levande stadsdel under stora delar av dygnet skapar stabilitet. 
En viktig fråga för barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar är att offentliga och 
semioffentliga platser är väl upplysta under årets mörkare månader. 
 
Vid all planering i centrala delar bör möjligheten att integrera boende för äldre i form av särskilt 
boende med minst 12 boendeenheter övervägas. I anslutning till planområdet nära övergången 
över järnvägen finns kommunal mark som skulle kunna vara lämplig för byggnation av 
verksamhetslokaler och som därmed bör inkluderas redan nu. 
 Kommentar: Avsikten är att skapa en levande, attraktiv och trygg stadsmiljö. Planen kommer 
att ge möjlighet att bygga ett stort antal bostäder, men upplåtelseform och för vilka kategorier styrs 
inte av detaljplanen. Området som nämns kommer inte att vara en del av detaljplanen utan det får i 
så fall bli en separat plan i ett senare skede om det skulle bli aktuellt. 
 
 
 
9. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har tagit del av plan- och genomförandebeskrivning, samt 
Miljökonsekvensbeskrivning och har följande att erinra. 
 

- Hänsyn skall tas till var i processen pågående avveckling av bensinlagret på Myren befinner 
sig då anläggningen idag inte är helt avvecklad och tiden för avveckling och 
gasfrihetsförklaring är högst osäker. 

Kommentar: 
 Detta kommer att säkerställas under det fortsatta planarbetet.  
 

- Transporter av farligt gods inom och i närhet av planområdet bör utredas vidare för att 
analysera de risker som finns i samband med transporter inom planområdet då två 
färjerederier numera trafikerar Strömstad. En komplett riskutredning skall utföras och 
hänsyn skall tas till befintliga verksamheter med farligt gods i området. Detta inte minst 
med tanke på att endast en tillfartsväg till hela detaljplaneområdet är presenterad i 
planförslaget. 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun Samrådsredogörelse 
 

 16 

Kommentar:  
 Frågan hanteras i såväl riskutredningar som miljökonsekvensbeskrivningen. I normalfallet är 
området bara åtkomligt från väster, men om det finns behov i samband med t ex brand eller olycka 
ska Trädgårdsgatan kunna öppnas mot öster och eventuellt kan det även finnas en möjlighet att 
använda Vatulandsgatan i nödsituationer. 
 

- Med tanke på planområdets komplexitet och för att säkerställa tillgängligheten för 
räddningsinsats till hela området, ska två av varandra oberoende tillfartsvägar till området 
skapas. Möjlighet till räddningsinsats ska skapas till och runt samtliga byggnader och 
uppställningsplatser för räddningstjänsten fordon och höjdfordon inom hela planområdet.  
Räddningsväg som omnämns i planförslaget ska definieras. 

 Kommentar:  
 Se föregående kommentar.  

Möjlighet till räddningsinsats redovisas i bygglovskedet för respektive fastighet. 
”Räddningsväg” avser att säkerställa möjligheten att komma runt den stora byggnadsvolymen som 
Water-projektet utgör. 
Begreppet ”Räddningsväg” kommer att förtydligas. 
 

- Behovet av brandvattenförsörjning inom området skall utredas med tanke på byggnationen 
som föreslås, då inget nämns överhuvudtaget om detta i detaljplanen. 

Kommentar: 
 Enligt VA-utredningen är vattentillgången god och planbeskrivningen kommer att 
kompletteras med uppgifter om detta. 
 

- Möjligheten att omhänderta kontaminerat släckvatten ur miljösynpunkt skall utredas. 
 Kommentar:  
 Planbeskrivningen kommer att kompletteras. 

 
- De riskreducerande åtgärdsförslagen i planprogrammet ska genomföras i sin helhet och 

skyddsavstånd mellan cisterner och andra byggnader på Linden 10 och 4 och mot Linden 11 
och 8, samt en bestämmelse att ej tillåta publikdragande verksamheter utomhus inom detta 
område. 

- Vid planering av nya bostäder ska hänsyn tas till kvarvarande verksamheter i området så att 
verksamhetens nuvarande tillstånd klaras. 

Kommentar:  
 Planbestämmelsen m3 tas bort. En riskutredning  gällande brandfarlig vara, etanol och 
aceton, har inför Samråd 2 tagits fram. Riskutredningen har utgått ifrån att hanteringen av 
brandfarlig ska ske på bestämda platser inom två separata ytor i planen. Kommunen kan nu, genom 
tillståndförfarandet av brandfarlig vara, styra verksamheten så att hanteringen hamnar inom dessa 
ytor. Därmed kan också riskreducerande åtgärder säkerställas så att den föreslagna planändringen 
inte skapar en oacceptabel risk. 
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10. Folkpartiet 
Folkpartiet stödjer förvandlingen av industriområdet i Myren med inriktning på besöksnäringen 
med hotell och konferensverksamhet, vilket är avgörande för att ytterligare utveckla turismen i 
Strömstad. Vi ser positivt på att öppna området för allmänheten och att ansluta Myren till stadens 
strandpromenad. 
 
Vi stödjer exploatörens visioner att utveckla stadsdelen, genom att öppna för företagsetableringar 
inom turism, konferenser och rekreation med omfattande investeringar, för vilka detaljplanen skall 
skapa byggrätter. 
 
I gränsstaden Strömstad finns det förväntningar på utveckling, vilket kräver förändring. Projektets 
storlek är unikt för Strömstad och kommer att påverka stadens siluett, men liksom i Kebalviken och 
på Oslovägen kommer byggnadsvolymerna i Myren inte att förändra staden. 
Strömstads karaktär står att finna i de centrala delarna, i miljöerna kring den låga 
trähusbebyggelsen och den påverkas inte. 
 
Vi vill att staden skall kunna utvecklas i enlighet med planförslaget och bekräftar därmed att 
framtidens turism kräver större volymer för att ge utrymme för aktiviteter under hela året. 
 
 
11. Miljöpartiet 
Miljöpartiet vill 

- Att Myrenområdet utformas så att det blir ett lyft för Strömstad som turistkommun, men 
också på ett sätt som erbjuder de boende ett bredare aktivitetsutbud.  

- Att man ser över bygghöjderna och utformningen av byggnaderna, det är viktigt att 
stadsbilden och vyerna från havet inte förstörs.  

- Att det skall vara enkelt för boende och besökare att gå och cykla till och från området, 
samt att kollektivtrafik ska vara lättillgänglig. 

 
Allmänt 
Miljöpartiet tycker det är bra att man snyggar upp och omvandlar ett område som under lång tid 
varit, mer eller mindre, förfallet. Det är dessutom positivt att planförslaget medger ett större antal 
bostäder. Vi tycker det är bra att planförslaget tillåter en blandad miljö, med restauranter, hotell, 
bostäder och grönytor, som tillsammans skapar en centrumkänsla.  
Förhoppningsvis kan projektet bidra till att bredda Strömstad som turistkommun, med flera 
aktiviteter i framtiden. Det ser vi positivt på. 
 
Klimat och miljö 
De ambitioner på klimatsmarta lösningar som nämnts i arbetet med projektet är positiva och vi 
tycker att planen, i den mån det är möjligt, ska ställa krav på att bästa och mest klimatsmarta 
energilösningar används. 
 
Byggnation 
Vi anser att det är viktigt att man utformar byggnaderna inom Myrenområdet på ett sätt som inte 
stör vyerna av staden från havet. Strömstad är en kuststad och för många av våra besökare är detta 
deras första intryck. Det tycker vi därför att man bör beakta, så långt det är möjligt inom 
detaljplanarbetet. För att uppnå denna önskan ser vi ett behov av att sänka den tillåtna maxhöjden 
för byggnad C1 på plankartan. 
 Kommentar:  
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet och storleken på byggnadsvolymerna kommer 
att bearbetas avseende storlek, höjd och utformning. 
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Trafik 
Strömstad har idag en problematisk trafikmiljö med för mycket biltrafik i centrum. Det är därför 
viktigt att man har detta i åtanke när man planerar Myren. Vi vill se att detaljplanen, i så stor 
utsträckning som möjligt, skapar förutsättningar för att förenkla för boende och besökare i området 
att gå, cykel eller kollektivtrafiken vid färd till centrum. 

Kommentar: 
Inom planområdet kommer gång- och cykelvägar att byggas och förbättras, men anslutande gc-
vägar mot centrum måste hanteras i kommande detaljplaner. Trädgårdsgatan utformas för att 
bussangöring ska vara möjlig, men omfattning av kollektivtrafik regleras inte i planen.  
 
12. Centerpartiet 
Myrenområdet är i starkt behov av att omvandlas till något annat än en påminnelse om en epok 
med industriverksamhet. 
Inriktningen i det nya planarbetet kan ge rättigheter som också blir en tillgång för Strömstad i 
dess strävan att hitta nya spännande "upplevelser" för besöksnäringen. 
Våra kommentarer är: 

-  Gestaltningsprogram med inriktning på att låta de stora volymerna smälta in på ett 
"naturligt" sätt. Exempelvis skulle man i planen kunna ange de olika fasadmaterialens 
relativa andel till exempel glas/skivmaterial/plåt mm. 

- Har ej kunnat se att ett gestaltningsprogram, värd namnet, finns medtaget i 
underlaget. Ej heller finns någon illustration. Under denna flik finns enbart en 
"situationsplan". 

- Starkt fokus på att inte påverka grundvattnet negativt. 
- En väl tilltagen cirkulationsplats vid korsningen Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. 
- På ett varligt sätt flytta de minnesstenar som finns i direkt anslutning till befintlig 

byggnad (Elektroluxfastigheten) ev. i samarbete med Bohusläns Museum. 
- Viktigt att genomförandetiden blir 5 år eftersom området snabbt förfaller. 
- Inget nytt handelscentrum skall ges utrymme i planen. 
- Solstudierna bör redovisas under längre perioder från olika håll. Det är inte tillräckligt att 

till exempel för perioden runt vintersolståndet enbart redovisa 1 dag. 
 Kommentar:  
 Det finns ett gestaltningsprogram som kommer att bearbetas vidare i det fortsatta 
planarbetet. Iillustrationer redovisas såväl i gestaltningsprogrammet som i planbeskrivningen. Det 
som avses med ”Situationsplanen” menas förmodligen ”Illustrationsplanen” vilket är just det den 
ska vara, nämligen en illustration av vad detaljplanen kan komma att innebära. Solstudierna skulle 
kunna vara hur omfattande som helst, men bedömning är att de tidpunkter som redovisas räcker för 
att illustrera vad som händer över året. Redovisningen kan komma att kompletteras. I övrigt 
kommer synpunkterna att beaktas vid det fortsatta planarbetet.  
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FÖRETAG och ORGANISATIONER 
 
13. Västtrafik 
Vid den här typen av satsningar är det viktigt att kollektivtrafiken är en del av planeringen för att på 
så sätt bidra till ett hållbart resande till och från planområdet och enligt det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet ska vi gemensamt arbeta för en fördubbling av 
kollektivtrafikresandet. Därför ser vi gärna att vi har en tidig dialog kring kollektivtrafiken i den här 
typen av planer.  
I övrigt har vi inga synpunkter. 

Kommentar:  
 Möjlighet finns för bussar att komma in i området och/eller att man anlägger hållplatser vid 
Uddevallavägen i anslutning till cirkulationsplatsen/järnvägsviadukten. 
 
 
14. Skanova 
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar föranledda av exploatering, bekostas av 
respektive markägare/exploatör, vilket framgår av genomförandebeskrivningen.  
För diskussion om eventuell flyttning alternativt skyddande av dessa anläggningar vid byggnation, v 
g kontakta Skanova via e-post skanova-remisser-vast@skanova.se Detta bör ske i god tid, helst fyra 
månader innan åtgärd krävs.  
För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se  
Skanova har inget att invända mot planförslaget. 

 Kommentar: - 
 
 
15. Ellevio 

Nya transformatorstation(er) kommer att behöva byggas för områdets el försörjning. 
Beroende på inmatningspunkt(er) i byggnaden bör nytt eller nya E-omr. skapas. 
Ellevio har distributionsledningar inom planområdet. Ellevio önskar behålla befintliga 
elledningar inom planområdet. Om arbetet skulle innebära att vi måste göra speciella 
åtgärder, flytt av kabel eller sänkning av kabel, förutsätter vi att ekonomisk kompensation 
utgår för den fördyring som kan uppstå. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning 
inom planområdet bekostas av exploatören. 

Kommentar:  
 Ett nytt E-område för transformatorstation placeras i planområdets norra kant i anslutning till 
den vändplan som avslutar Vatulandsgatan. 
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SAKÄGARE 
 
16. (sammanfattad) Linden 8, Kosterfjord Invest AB 
I programskedet angavs bostäder som användning inom Linden 8. På grund av buller och 
miljöstörande verksamhet ändrades användningen inför samrådsskedet till centrum-ändamål. 
Detta innebar att Kosterfjord valde att inte vara delaktiga i det fortsatta planarbetet från 2011 
till och med samrådstiden i augusti 2015. 
Kosterfjord motsätter sig användningen och hänvisar till MKBn som de menar visar att det 
skulle vara möjligt med bostäder. De menar att varken luft eller mark innehåller några ämnen 
som överskrider minimikrav. Dessutom att cisterner med etanol, som finns inom Linden 10, är 
placerade ca 60 meter från fastighetsgränsen och riskavståndet enligt rapporterna ska vara 13 
meter. 

 Kommentar:  
 Enligt riskutredningen är det inte möjligt att placera bostäder närmare än 50 meter från gräns 
mot fastighet med användningen J – Industri.  

 
Kosterfjord menar att befintlig byggnad är ca 5100 m² fördelat på fyra våningar och att 
planförslaget ger en byggrätt på max 3500 m². De kräver 1750 m² BYA i fem våningar, vilket skulle 
ge 8750 m² BTA. Om skyddsavståndet 13 meter till fastighetsgränsen mot Linden 10 tas bort finns 
det ingen anledning att minska byggrätten, anser Kosterfjord. 

 Kommentar:  
 Byggrätten ses över och ändras inför nästa skede i planprocessen. 
 
Kosterfjord ifrågasätter om det finns argument mot att bygga bostäder när: 
 ”oljeberget” är under sanering, järnvägen har höjts med en stor banvall mot vägen, marken inte är 
förorenad och utsläpp från Bohus BioTech inte är skadliga. 
Man tolkar yttrandet från Länsstyrelsen 2011-05-23 som att det är fullt möjligt att bygga bostäder, 
bara de är kommunala. "Länstyrelsen bedömning är att det centrumnära läget bör reserveras för 
fastboende. Att det är svårt att uppnå med nuvarande lagstiftning och utan att ha ett allmännyttigt 
bostadsbolag som exploatör bör tas med i kommunens slutliga bedömning av om det lämpligt att 
planlägga för bostäder i detta området". 
 Kommentar:  
 Se kommentar till första stycket ovan. 
 
 
 
17. Linden 10 och 4, Bohus Bio Tech AB 
Synpunkter avseende detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen: 

1. Bohus BioTech AB motsäger sig den nya detaljplanen där minskad byggrätt inskränker 
framtida möjligheter till att utveckla och driva verksamhet. Vi hänvisar till våra tidigare 
skrivelser och inlägg. 

2. Bohus BioTech AB motsäger sig detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen då 
nuvarande regler för miljötillstånd kan komma att förändras då befintlig detaljplan gäller för 
industriområde. 

 Kommentar: 
 Byggrätten ses över för att medge rimligt utrymme för framtida till- och påbyggnad. 
Planförslaget utformas med hänsyn till att pågående industriverksamhet ska kunna fortgå och 
utvecklas. 
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18. (sammanfattad) Linden 11, Basar Invest i strömstad AB 
Fastighetsägaren önskar uppföra bostäder i den östra delen av fastigheten och att minska 
byggrätten till en nivå som bättre stämmer överens med planens användningsområden och 
intention. 
 
Man vill att planförslaget ändras på följande punker: 
Alternativ 1, om bostäder medges. 
Att bostäder medges på den del av fastigheten som är belägen öster om u-området och sträcker sig 
i nord-sydlig riktning mitt i fastigheten. 
Man motsätter sig att u-området utökas från tidigare fem meter till att vara nio meter brett och 
menar att detta är ett stort intrång på en värdefull tomt som innebär begränsade möjligheter att 
bebygga fastigheten.  
Fastighetsägaren har låtit ÅF Consult göra en kostnadsbedömning avseende att flytta ledningen till 
Trädgårdsgatan för att på så sätt slippa den begränsning som ledningsrätten innebär och är beredd 
att ta den extra kostnad som detta skulle innebära.  
Fastighetsägaren motsätter sig också starkt att det tillkommit ett skydsavstånd på 13 meter från 
gränsen mot Linden 10 avseende etanolcisterner, vilket inkräktar på befintlig byggnad och därmed 
begränsar dess framtida utveckling. Man menar att Bohus Biotech är villiga att ta halva 
skyddsavståndet på sin fastighet och att inga befintliga byggnader då berörs.  
 
Planförslaget i samrådsskedet innebär begränsningar avseende möjligheter till in- och utfarter från 
Trädgårdsgatan då man i nuläget inte vet hur gatan ska utformas och hur man kommer att bebygga 
fastigheten. 
Man önskar att höjd på byggnad i den sydöstra delen ändras från +30 till +32 meter, vilket var den 
höjd som angavs i programskedet. 
Om bostäder möjliggörs, enligt punkt a ovan, vill man att byggrätten ändras till 18.000 m² istället 
för den nu angivna 33.000 m². Skulle ledningar flyttas till Trädgårdsgatan och 
prickmark/ledningsrätt/u-område avlägsnas önskar man däremot 20.000 m². 
 
Alternativ 2, om bostäder inte medges. 
Ovanstående gäller även detta scenario, men om bostäder inte möjliggörs vill man att byggrätten 
ändras till 11.500 m² istället för den nu angivna 33.000 m². Skulle ledningar flyttas till 
Trädgårdsgatan och prickmark/ledningsrätt/u-område avlägsnas önskar man däremot 12.500 m². 
 Kommentar:  
 Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Möjligheten att bygga bostäder på 
den östra delen ska prövas. Enligt riskutredningen är det inte möjligt att placera bostäder närmare 
än 50 meter från gräns mot fastighet med användningen J – Industri. Om inte ledningar flyttas 
måste ledningsrätten utökas för att ge plats åt befintliga och nya ledningar. Placeringen av och 
skyddsåtgärder kring cisternerna kommer att styras i detaljplanen så att skyddsavståndet kan 
ändras till att inte vara längre än till befintlig fasad på Linden 11. Ytan mellan fastighetsgräns och 
befintlig byggnad på Linden 11 kommer att utgöras av prickmark. Byggrätten ändras i samråd med 
fastighetsägaren. 
 

 
19. Fasanen 9, Marion Sandegren 
En uppsnyggning av området är bra, men vad vill vi ha?  
Vi har norra infarten som handelsområde med den överdimensionerade gallerian, en gigantisk 
koloss som blockerar utsikten över Strömsvattnet.  
Ska nu även den södra infarten förstöras med något ÄNNU större, ÄNNU mer iögonfallande, i 
form av ett LEKLAND/SPEL- OCH UPPLEVELSECENTER!!?  
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En fantastisk vy möter oss idag med havet och öarna, låt det även bli något vackert på den 
högra sidan i Myren. Varför absolut förstöra Strömstads karaktär av småstad? Varför ett Las 
Vegas?  
Vi vill inte ha det!! Detta vansinne måste stoppas!!!  
Vi är fler än några byggherrar som bor i den här staden!  
Varför inte spinna vidare på vår fina nationalpark Kosterhavet? Småskalighet istället för 
monsterbyggen! En grönskande parkmiljö med mindre byggnader, caféer, dansbana och 
dammar.  
Varför stänga in människor i artificiella miljöer när man har ett så fantastiskt yttre läge med 
havet som fond?  
Hela detta projekt är FÖR STORT, FÖR HÖGT OCH FÖR MYCKET!!  
Vi blev alldeles bestörta när vi fick se dessa planer! Att ens presentera det utan att ge oss en 
möjlighet att rösta ja eller nej är skandal!  
Vi röstar härmed NEJ till detta projekt!!! och önskar återkoppling i ärendet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
20. Haren 1, Maria Haglund 

• Jag har synpunkter på det tilltänkta bostadshuset som är planerat där den befintliga 
trafikskolan ligger i dag. Det är fortfarande för högt, för dom boende på Hagtornsvägen och 
Ekstigen som idag har fri sikt över fotbollsplanen och ännu längre bort skulle en sådan här 
stor byggnad verkligen påverka boendekvaliteten negativt. Min åsikt är att inte bygga högre 
än två våningar. 

• Den tilltänkta konsertlokalen borde flyttas närmare havet så att dom boende i området inte 
påverkas av ev. störande ljud från den lokalen. 

• Det blir viktigt vilket materialval man använder på byggnaderna. Att försöka bryta upp 
fasadbeklädnaden så att den inte upplevs så stor är en bra tanke. Om man använder ett 
speglande material på vissa valda partier kan man få en upplevelse av att grönområden som 
då reflekteras upplevs som större. Även siktlinjer kan förlängas. 

• Att knyta ihop projektet med kosterhavet som kom upp som ett förslag på 
samverkansmötet tycker jag var en spännande ide. 

• Jag bekymrar mig också för själva uppbyggnadsfasen som rimligtvis kommer att pågå under 
flera år. Dels sprängningsarbeten men också pålning som också kommer att behövas. 

 Kommentar: 
 Den drivande exploatören har, utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet, 
bearbetat Water-projektet till stora delar för att tillmötesgå kritiken. Multisalen/Konsertlokalen 
flyttas närmare havet. De nya bostadshusen kommer att trappas ner mot parkmarken för att möta 
befintlig villabebyggelse på ett bättre sätt.  
 
 
21. Haren 7, Eivor Evertsson 
Vi ser det som mycket positivt att man ska snygga upp området och att det ska byggas 
bostäder/lägenheter, då staden är i stort behov av detta. Vi önskar dock att planen revideras, då 
det känns alldeles för storskaligt för Strömstad och Myren i synnerhet. Varför inte enbart bygga 
bostäder och inte göra byggnaderna så höga att de stör. Låt byggnationerna smälta in i miljön så att 
vi har kvar vår vackra miljö. Hur vill vi att att första intrycket med Strömstad ska vara, ska det vara 
havet vi möter eller ska det vara ett stort schabrak som tar uppmärksamheten från allt annat? 
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 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Vi känner dock stor oro för hur detta bygge kommer att påverka oss som redan bor i Myren. Vi har 
under en lång period haft problem med dagvattnet och sättningar i marken vilket i sin tur 
förorsakat VA-problemen och problem med husgrunderna. Det har gjorts geotekniska 
undersökningar och det har varit svårt att hitta bra lösningar utan att förvärra sättningar etc. På ett 
möte förklarade Lars Strandlund att marken var som en "scotch-bright" och inte klarar tryck 
ovanifrån då vattnet "pyser" upp mot markytan. Vi har länge haft våra trädgårdar vattenfyllda och 
vatten som stått under våra hus. Så oron blir ju stor över hur ett sådant här gigantiskt bygge 
kommer att påverka vårt område och direkt våra fastigheter. 
 Kommentar: 
 Utredningar görs avseende markens beskaffenhet och en planbestämmelse införs för att 
säkerställa att grundvattennivån inte förändras, varken under eller efter byggtiden. Åtgärder i form 
av dagvattenfördröjning och pumpstation ska göras i parkmarken med avsikt att förbättra dessa 
förhållanden. 
 
När man sprängde borta vid återvinningen för att göra rondellen och fixa parkeringarna etc, så 
skakade det rejält i våra hus och det "gungade" kraftigt i våra gräsmattor. Vi känner ofta av 
skakningar/gungningar i våra gräsmattor vid tung trafik, och annat som kan orsaka sådant, så hur 
blir det då när sprängningar ska ske tätt inpå? 
Därför önskar vi att man noga undersöker hur man på bästa sätt kan bygga i mindre skala som 
passar in i miljön, främst bostäder, och då med en garanti att det inte ska orsaka skador på redan 
befintliga fastigheter i området, med tanke på hur situationen med marken är i vårt område. 
 Kommentar: 
 När ett arbete ska påbörjas som kan innebära risk för skada på grannfastighet ligger det i 
respektive byggherres intresse att först dokumentera fastigheterna i närområdet för att ha bevis på 
vilka skador som eventuellt fanns redan innan arbetet påbörjades. 
 
22. Haren 9, Dagny Larsson 
Se yttrande 21, Haren 7. 
 
23. Haren 12, Bertil och Sigrid Johnsson 
Vi som bor vid Trädgårdsgatan/Hagtornsvägen och på fastigheten Haren 12, anser att fastigheten 
på Linden 13 och Häggen 6, blir alldeles för höga i förhållande till intilligande byggnation på 1,5-
plans villaområde. Den föreslagna byggnadshöjden för Linden 13 på 22 m, innebär att byggnaden 
blir mer än dubbelt så hög än nuvarande på Linden 13 och Häggen 6 blir vesäntligt mycket högre än 
vad den är idag. Vi anser att byggnationen kan och bör utföras på ett annorlunda sätt, så att en 
bättre balans i stadsmiljön uppnås. 
Generellt är vi positiva till en förändring av myrenområdet, men med de föreslagna byggkroppar 
och dess volymer, renderar hela projektet att nå sådana proportioner och storskalighet att det 
stämmer dåligt in i en småstadsbild. 
 Kommentar: 
 De höjder som anges i planförslaget är totalhöjd från havsnivån, vilket innebär att de 
närmaste byggnaderna kan bli 10 m i sin högsta punkt, vilket innebär maximalt tre våningar. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede i planprocessen för att ansluta mot omgivningen på ett sätt som kan 
anses vara rimligt. 
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24. Morkullan 1 
Som boende i närområdet till Myren, Morkullan 1 är jag positiv och välkomnar bebyggelse i 
området. Jag är framförallt positiv till att projektet skulle generera fler bostäder som kommunen är 
i starkt behov av. Ett hotell/konferensanläggning med äventyrsbad med möjlighet till ett varierat 
utbud för inomhus aktiviteter skulle gynna kommunen hela året.  
Jag anser dock på det starkaste att detta skall ske i harmoni med närliggande natur och med största 
hänsyn till att detta bygge är beläget vid entrén till både Strömstad och Kosterhavet.  
Detaljplan Kv.Rönnen Myrenområdet v/s Strömstads kommun strategiska plan.  
Jag anser att kommunen genom att godkänna denna plan inte har följt sin egna strategi med dom 
tre nyckelorden.  
• Kuststaden- Stärka det vi är!  
Jag anser att vår stadsbild skulle förändras radikalt och till det negativa av en byggnad som tar över 
där idag miljö och natur flyter samman med staden. Under samrådsmöte 24/8 beskrev arkitekt 
Henrik Schultz att uppdraget avseende utseende rört sig om att skapa en urban stadsgata i 
området.  
Detta anser jag inte heller följer planen avseende vad vi i vår stad bör värna om.  
• Värna det vi har – Miljön- Värna det vi har!  
Staden från havet sett skulle också byta karaktär. En så hög byggnad som projekt ”water” innebär 
skulle lämna stadshus och stadskärnan i skymundan. Är Strömstad verkligen redo att gå så långt?  
Ur -Stadens Miljö - Stadens entréer skall ges större vikt och omsorg.  
Jag anser inte att projektet och framförallt projekt ”water” är att ge vår stads södra entré stor vikt 
och omsorg!! Det måste vara en självklarhet att en utbyggnad sker i harmoni med närliggande natur 
och framförallt med hänsyn till att detta projekt är beläget vid entrén till både Strömstad och 
Kosterhavet.  
• Upplevelse- Kuststaden vid havet  
Jag anser att varken lyxhotell eller som på förslag Casino skulle bidra till att stärka Strömstads 
varumärke som kuststaden vid havet. Jag anser att platsen skall stärka upplevelser knutna till vår 
miljö. Jag anser att det är viktig att gynna näringslivet och främja företagandet i Strömstad men här 
har vi väl ändå gått över och förbi de egna målen för att genomföra en satsning som inte alls går 
den väg som Strömstad valt för framtiden! Jag är därför starkt emot stora delar av utformingen 
avseende storleken och framförallt höjden på projekt ”Water” Jag anser att byggnadshöjden bör 
maximeras till fyra våningar för att bättre harmonisera med miljön och kringliggande byggnader. 
Detta skapar också en öppnare miljö mot havet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
25. Morkullan 2 (1) 
Efter att ha varit på ett informationsmöte och ett samrådsmöte ang. detaljplan Myren har jag 
följande kommentarer: Jag tycker att högsta tillåtna byggnadshöjd på +40,0 m är alldeles för högt. 
Byggnaden kommer att dominera den aktuella delen av staden på ett oacceptabelt sätt. Det passar 
helt enkelt inte in i en småstadsmiljö som Strömstad. Högsta tillåtna höjd bör absolut inte 
överskrida +30,0 m. 
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Kommentar: 
 Inför nästa skede i planprocessen kommer planbestämmelserna att bearbetas för att 
tillmötesgå synpunkterna. Endast en mindre del i hela planområdet kommer att kunna vara + 40 
meter, vilket alltså är den totala höjden räknat från 0-planet/havsytan. Övriga delar blir högst +30 
meter eller lägre. Water-projektet, som är den största delen i planen, ges en arkitektonsk 
utformning som innebär att det bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
26. Morkullan 2 (2) 

• Husen är på tok för höga, behöver sänkas 10 meter 
• Husen är för stora för Myrens område med så små bostadshus, de planerade husen skuggar 

befintlig bebyggelse för mycket. 
• Bullerfrågan behöver belysas mer, den tänkta konsertsalen så nära bostadshusen, fläktar 

mm 
• Kommunen måste tänka sig för, vilken vy vill vi att besökande till Strömstad ska mötas av,  

vilken sorts stad och natur vill vi ha. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Konsertsalen kommer att placeras 
längre ifrån bostäderna. 
 
 
27. Morkullan 4 
Den föreslagna byggnationen i Myrenprojektet är tänkt att omfatta ett antal större byggnader där 
den största, Water, kan bli ca 300 m lång, 50 m bred och partiellt upp till 10 våningar hög. Projektet 
är tänkt att för läggas i Myren som tidigare varit industriområde men som gränsar till ett lugnt park- 
och villaområde. 

• den föreslagna byggnationen är för storskalig och framför allt för hög. Den passar inte in i 
det kringliggande området med park- och småhusfastigheter. Den harmonierar inte heller 
med den anda av småskalighet som kännetecknar både närområdet och resten av 
Strömstad. Länsstyrelsen har också påpekat det i sin skrivelse från 2011-05-23. Den 
gestaltning som visats på ett antal animerade bilder förstärker intrycket att byggnationen är 
oacceptabel stor. 

• den tänkta bruttoarean på 45 000 kvm skall pressas inpå ett område som är för litet, för att 
samtidigt också rymma fria ytor och en större väg in i området. Det innebär att 
kringliggande byggnaderna måste bli höga vilket i sin tur medför att gatumiljön kan bli både 
mörk och blåsig. Länsstyrelsen påpekar också det i sin rapport från 2011-05-23. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 

 
• byggnationen planeras så att den kommer att utgöra en enklav i ett villa- parkområde. Den 

kvarvarande industrifastigheten Biotech blir ytterligare en enklav i den föregående. Till båda 
planeras endast en gemensam tillfartsväg, nämligen den under järnvägsviadukten. Sker en 
olycka där, är området isolerat ur räddningssynpunkt om man inte också planerar för andra 
infarter. Det gör läget känsligt också ur sabotagesynpunkt. 
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Kommentar: 
 I normalfallet är området bara åtkomligt från väster, men om det finns behov i samband med 
t ex brand eller olycka kan Trädgårdsgatan öppnas mot öster. 

 
• hade hela projektet gällt permanenta bostäder hade det fyllt ett behov.  Men det medger 

tydligen inte bestämmelserna så länge det finns en industri kvar i området. Byggnation för 
bostäder säkrar generellt en användarkontinuitet i tiden och ger en lugnare miljö. Water-
projektet bygger på det motsatta, nämligen på diskontinuitet d.v.s. att det hela tiden 
kommer nya besökare som var och en bara stannar kortvarigt. Det skapar en oroligare miljö 
och betydligt mera trafik. 

 Kommentar: 
 Exploatören bakom Water-projektet är initiativtagare till och den drivande parten i 
planarbetet. Utan Water-projektet hade förmodligen inte planarbetet påbörjats alls. Ambitionen är 
att skapa en levande, attraktiv stadsdel med en stor andel bostäder och att detta görs på ett sätt 
som innebär en väl avvägd balans mellan olika intressen. 

 
• den här typen av byggnation som Water-projektet finns knappast någonstans i Sverige ens i 

storstäderna. Den känns otidsenligt stor och kommer i en småskalig miljö med villor och 
radhus göra ett mycket djupt ingrepp. Detta både bokstavligt och bildligt. Miljöpåverkan för 
den skissade byggnationen kommer att bli mycket omfattande, framför allt under 
byggtiden. I både MKB 'n och i skrivelsen från länsstyrelsen påpekas att projektet är mycket 
storskaligt och man bör överväga att radikalt banta ner det. Byggtid och miljöpåverkan kan 
då minskas avsevärt. Vi instämmer, då kan man förmodligen också få en bättre acceptans 
från kringboende. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 

• vad händer om projektet efter färdigställande inte bär sig? Eller om byggnationen bara 
kommer halvvägs? Det har hänt förr när det gäller storskaliga projekt. Det finns flera 
exempel på övergivna semesteranläggningar runt om i Europa. Har kommunen beredskap 
den situationen? 

 Kommentar: 
 Synpunkten noteras. 
 
Ett nej till det storskaliga projektet i Myren öppnar för nya möjligheter: 

1. Om läget är viktigt för entreprenören så minska skalan i projektet avsevärt. Låt högsta 
höjden på en byggnad inte vara mer än 5-6 våningar och övriga byggnader 3-4våningar. Dela 
upp byggnaden Water i flera fristående enheter. Minska bruttoarean drastiskt för hela 
byggnationen.  Det skulle innebära att man anpassar förslaget till ett som kan vara mer 
förenligt med stadens småskalighet och det redan befintliga närområdet. Alla former av 
miljöpåverkan minskar därmed också och byggtiden kan hållas betydligt kortare. 

2. Är entreprenören ovillig att frångå storskaligheten med sitt Water-projekt bör kommunen 
ta fram en alternativ plats för detta. Det påpekar även länsstyrelsen i sitt yttrande 2011-05-
23. Då kan Kålvik i Nordby eller Bastekärr utanför Skee vara lämpliga platser. Där finns inget 
småskaligt närboende. Få skulle störas av miljöföroreningarna under byggtiden. Kanske kan 
man slippa det underjordiska garaget och i stället ha ett ovan mark vilket borde bli avsevärt 
billigare. Inga befintliga fastigheter att riva, ingen större miljösanering av marken. 
Pendelbuss till och från Strömstads station. Ett 10-vånings hotell där stör ingen. Om man 
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avser att fylla det tänkta upplevelsecentret med så många intressanta och attraktiva 
verksamheter att det ekonomiskt bär sig med tanke på investeringskostnaden så måste 
läget vara av underordnad betydelse. En gratis bussfärd bör i så fall inte märkbart försämra 
förutsättningarna för driften. De starkt minskade byggkostnadema på t.ex. Bastekärr kan 
uppväga det annorlunda läget. De som vill besöka de mera centrala delarna av staden för 
att handla eller titta på havet tar bara gratispendeln dit och tillbaka igen. Läget i Kålvik kan 
kombineras med en småbåtshamn och ett vattenparadis som lätt kan ta upp friskt 
saltvatten direkt från havet. Det är dessutom nära till Nordby köpcenter. Kan entreprenören 
inte acceptera något av dessa förslag återstår bara punkt 3. 

3. Lägg ner projektet. Antag nollalternativet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Ambitionen är att skapa en 
levande, attraktiv stadsdel med en stor andel bostäder och att detta görs på ett sätt som innebär en 
väl avvägd balans mellan olika intressen. Genomförandet av detaljplanen innebär att marken och 
miljön i Myrenområdet förädlas och omvandlas från ett nerslitet industriområde till en attraktiv del i 
staden. 
 
 
28. (sammanfattad) Morkullan 5 
Ut. bor på Korpegatan och har Linden 11 och 12, samt i fonden receptionen till Strömstad Camping, 
i direkt söderläge. 
Planförslaget innebär att fastigheterna söder om Trädgårdsgatan kan bebyggas med fyra våningar 
och till viss del med 5-6 våningar. Fastighetsägaren menar att detta kan innebära en negativ 
förändring för gästerna på Strömstads Camping och frågar om byggstarten för denna del är 
senarelagd. 
 Kommentar: 
 Genomförandet av planen bör snarast vara en fördel för camping-gästerna då det innebär en 
avsevärd förädling av området. Detaljplanen kommer inte att styra när olika delar inom 
planområdet kan bebyggas, utan det är upp till respektive fastighetsägare/exploatör att avgöra. 
Det troliga är att ombyggnaden av gatorna och Water-projektet är det som kommer att påbörjas 
först, så snart planen vinner laga kraft. 
 
Water-projektet anses vara för storskaligt, bryter mot stadens karaktär och kan förorsaka blåsiga, 
mörka gator och platser (hänvisar till Länsstyrelsens yttrande 2011-05-23 i programsamrådet).  
Projektet innebär parkering i två plan under mark, vilket riskerar att leda till sättningar, 
grundvattenförändringar och kan påverka borrhål för bergvärme. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser finns som innebär att grundvattennivån inte får förändras och en kontrollplan 
ska upprättas för att säkerställa uppföljningen av detta. 
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Farhågor uttrycks avseende en överetablering av hotellrum och vad som händer om lönsamheten 
blir sämre än budgeterat. Har kommunen någon handlingsplan? 
 Kommentar: 
 En bearbetning av Water-projektet innebär bland annat att antalet hotellrum minskas till 300-
360 istället för de 550 som redovisades i samrådsförslaget. Från andra håll uttrycks tveksamhet om 
konsekvensen av detta är att Strömstad inte kan ta emot de stora arrangemang man hoppas på. 
Meningarna går alltså isär och kommunen har inte någon handlingsplan, utan detta är något som 
marknaden får reglera själv.  
 
Anser att ett upplevelsecenter är bra, men kan bli minst lika bra utanför centrum där parkering kan 
anordnas till en lägre kostnad. Det finns inget fysiskt casino i Norge, att ha det som lockbete här 
innebär risk för kriminalitet och prostitution. Har Länsstyrelsen och Rikspolismyndigheten lämnat 
förhandsbesked?  
 Kommentar: 
 Platsen är utgångspunkten för det aktuella planarbetet och en förädling av Myrens 
industriområde är något som gagnar hela Strömstad. Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det 
är inte den typen av upplevelse/aktivitet som planeras här. 
 
Storhotell/Höghöjdshotell vid strandlinjen med upplevelsecentrum och Casino placeras utan tvekan 
bättre utanför tätorten och på köpet besparar vi centrala stadsmiljön och närboende inkluderat 
Strömstad Camping en mångårig svåröverskådlig miljöpåfrestning. Centrala Strömstads begränsade 
trafikkapacitet utsätts för reducerad infarktrisk och därmed en lugnare och mer besöksvänlig 
bryggmiljö/centrummiljö. Vårt Norska broderfolk betyder oerhört mycket för Strömstads välgång 
och det är glädjande att norskägt kapital vill investera i vår stad. En olycka vore det dock, om 
okänslig, centrumnära exploatering får vanliga norska familjer att mista glädjen i att besöka vår 
vykortsvackra idylliska bohuskustsmåstad med tåg, bil eller båt. 
 Kommentar: 
 Lokaliseringen, med både Uddevallavägen och järnvägen mellan området och stranden, 
innebär att strandlinjen inte påverkas negativt, vilket förmodligen skulle bli fallet om projektet 
hamnade längre utanför tätorten. Dessutom kan man ta sig hit med färja, tåg eller buss och om 
man kommer hit med bil kan den stå parkerad och man når centrum till fots. En lokalisering längre 
bort skulle innebära att man tar bilen för att komma in till centrum. Trafikutredningar och -åtgärder 
ska säkerställa att trafiksituationen kommer att vara tillfredsställande. Förhoppningen är att Water-
projektet snarare ska generera ytterligare tillskott till besöksnäringen i Strömstad och att det lockar 
besökare under större delar av året än bara sommar och storhelger.  
 
29. Morkullan 8 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
30. Morkullan 11 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
31. Morkullan 14 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
32. Morkullan 17 
Vi är i grunden mycket positiva till omvandlingen av Myrenområdet från ett industriområde till ett 
område primärt inriktat på upplevelseturism med hotell och aktivitetscentrum. Omvandlingen 
skulle göra området mer levande och attraktivt. Det finns dock några delar av detaljplanen som 
oroar oss. 
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Det första och allvarligaste är att de maximala höjderna för byggnaderna, framförallt i ”projekt 
Water”, är för höga. Visserligen kommer den maximalt tillåtna bruttoarean på 45.000 m² innebära 
att de maximala höjderna inte kan utnyttjas på alla delar av den tänkta byggnaden, men 
maxhöjderna kommer med säkerhet utnyttjas på flera delar. Som detaljplanen är utformad i 
dagsläget medför detta ett flertal negativa konsekvenser som att: 
• En byggnad av denna storlek passar inte in i stadsbilden för en liten småstad på västkusten. 
Byggnaden, som kommer att dominera den södra infarten till Strömstad, passar bättre in i en 
storstadsmiljö och skapar en obalans i Strömstads stadsbild. 
• Södra infarten är också en av ”huvudinfarterna” till Kosters nationalpark med alla sina unika 
djurarter och växter. En enorm byggnad som tar över landskapet vid Strömstads södra infart 
rimmar inte alls med nationalparkens grundtanke och vision. 
• Från havet kommer fokus flyttas från vårt vackra rådhus till en väldigt stor modern hotellbyggnad, 
som enligt vår mening inte passar in i den övriga bebyggelsen. Byggnaden med Bohuslinden har en 
höjd i linje med omgivande miljö, ”stadens horisontline”. Den panerade hotellbyggnaden är 
väsentligt högre, vilket är orsaken till att vi anser att den kommer att påverka vyn från havet 
negativt. 
• Byggnaden kommer att ta över närmiljön för de befintliga villaägarna öster och norr om 
Myrenområdet eftersom den avviker väsentligt från all annan bebyggelse. 
• Den höga höjden på byggnaden medför dessutom att ett flertal villor närmast norr och öster om 
”projekt Water” hamnar i skugga under soliga vinterdagar då behovet av solljus är som störst. För 
det andra så kommer tänkta aktiviteter i det nya Myrenområdet att dra till sig mycket fler fordon 
och människor till området. Det är givetvis i grunden positivt, men det kommer att påverka 
trafiksituationen på södra infarten negativt. Den nya planerade rondellen på Uddevallavägen 
mellan hamnen och järnvägsviadukten kommer att underlätta in- och utfart till Trädgårdsvägen 
väsentligt, men vad vi kan se finns det inga planer på att underlätta trafiksituationen in till centrala 
Strömstad speciellt för gående och cyklister. Detta är något som bör planeras i samband med denna 
detaljplan som inte bara är en väldigt stor omvandling av Myrenområdet utan även en riktigt stor 
förändring av hela Strömstad. 
För det tredje anser vi att det är olyckligt att blanda hotell, aktivitetscentrum och bostäder med 
industriverksamhet. Visserligen har området även idag en viss blandning, men den nya detaljplanen 
innebär att industriverksamheten, med dess risker, kommer betydligt närmare annan verksamhet. 
Det är olyckligt eftersom det kommer att ställa större krav vid hantering av farligt gods och på 
säkerhetsavstånd för att minska riskerna för olyckor, vilket i sin tur kommer att begränsa 
möjligheterna för industrin att utöka sin verksamhet gentemot dagens detaljplan. Detta kan komma 
att påverka antalet möjliga arbetstillfällen utanför handelsnäring i Strömstads negativt. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede.  
Genomförandet av detaljplanen innebär att marken och miljön i Myrenområdet förädlas och 
omvandlas från ett nerslitet industriområde till en attraktiv del i staden, vilket förhoppninggsvis ska 
uppfattas som en positiv förändring. 
Utredningar genomförs avseende de risker som finns och planbestämmelser införs för att säkerställa 
att verksamheter och bostäder kan fungera tillsammans.  
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33. Morkullan 18 
• Vi är först och främst positiva till projektet i sig, det behövs något nytt till Strömstad och det 

behöver göras något i området! 
• MEN det blir för stort och alldeles för högt!! Strömstad ser inte ut så här! Inkörsporten till 

Strömstad ska ju vara Nationalparken med allt vad det innebär, inte ett stort höghus som 
inte rimmar med resten av vår pittoreska stad! 

• Vi hoppas och tror att Strömstads kommun tillåter byggnader som inte är högre än de redan 
befintliga byggnaderna i området, tex Bohuslinden. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
34. (sammanfattad) Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
Vi anser att plan- och genomförandebeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning på ett utförligt 
och bra sätt belyser för- och nackdelar med ideerna för planområdet.  Det är ett gediget arbete. 
Liksom i tidigare skrivelse är vi positiva till att det gamla, nu nästan helt övergivna industriområdet 
moderniseras. Vi uppskattar att Vatulandsgatan stängs av och att Trädgårdsgatan stryps. Det är 
också bra med avskärmande plantering i anslutning till den planerade gång- och cykelvägen. 
 
Storlek och höjder 
Vi anser att huskroppen Waters är oacceptabelt stor. 300 meters längd, 55 meters bredd och upp 
till 31meters höjd är oproportionerligt stor byggvolym som passar dåligt ihop med övrig bebyggelse 
i Strömstads tätort. Den nybyggda, stora och lådlika Gallerian har knappt hälften så stor bruttoarea 
(20,000 m²) som det föreslagna Waters (45,000 m²). Om Waters byggs, blir det också kolosslika 
blickfång vid infarten till Strömstad och från havet. Detta konstateras också på sid 65 i MKB: "Den 
allmänna upprustningen --- kan innebära en viss positiv inverkan, men endast om byggnadsvolymer 
och byggnadshöjder hålls nere."Vi håller också med författarna av MKB, som på sid 67 anser "En 
sänkning av byggnadshöjden och en uppdelning i mindre volymer av byggnaden på fastigheten 
Rönnen 8 skulle medföra en minskad påverkan på  landskapsbilden". 
 
Solstudierna visar att om Waters byggs enligt planbeskrivningen kommer stora delar av den 
nordvästra delen av Myren ligga i ständig skugga 3-4 månader per år. Det gäller särskilt från gamla 
rinken (väster om Korta vägen) till en bit öster om Almstigen. Detta kommer att kraftigt försämra 
livskvalitet och trivsel. Det kommer också leda till ökad fuktighet vid fastigheterna med ökad alg- 
och mosstillväxt på fasader och tak. Vid några fastigheter har energisparande åtgärder utförts 
såsom installation av bergvärme. Investering i solceller har diskuterats; även om effekten inte är så 
hög vintertid blir den inte bättre om solen helt uteblir. 
Vi anser alltså att bruttoarea och höjd bör minska och man bör undersöka möjligheten att göra fler 
huskroppar. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede i planprocessen för att ansluta mot omgivningen på ett sätt som kan 
anses vara rimligt. 
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Med den bearbetning som görs av Water-projektet kommer villabebyggelsen endast att påverkas 
marginellt av skugga från byggnader. Då solen står som lägst är det i huvudsak berget som kastar 
skugga.    
 
Gestaltning av fasader 
Vid senare utformning av fasader, uppmanar vi arkitekter och kommun att även baksidan av 
byggnaderna utformas estetiskt tilltalande. Det är framsida för oss. Detta har helt förbisetts för den 
nybyggda Gallerian, vars baksida är framsida för hundratals strömstadsbor. Att Strömstads kommun 
gav bygglov för Gallerians fantasilösa fasader, gör oss oroliga för vad som kan godkännas i Myren. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Var skall ytterligare anställda bo? 
Det är positivt med investeringar för att skapa arbetstillfällen och besökare till turistorten 
Strömstad. Det behövs dock en god balans mellan arbetstillfällen och bostäder. Strömstads 
bostadsunderskott förvärras med föreslagna planer. I vår skrivelse 2011-05-18 efterlyste vi ett 
helhetsgrepp för utvecklingen; att låta industri ligga kvar med följd att färre bostäder kan byggas är 
knappast ett helhetsgrepp. Det skriande behovet av bostäder ökar. Detta behöver kommunens 
planerare fundera över. 
 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att det 
finns möjlighet att bygga minst ett par hundra lägenheter inom Myrenområdet. 
 
Parkering bakom Waters och trafik runt Waters 
Det planeras för 115 parkeringsplatser på mark norr om Water, och från den nya 
cirkulationsplatsen/torgytan en väg öster och norr om Water. 300 fordonsrörelser, exkl 6 tunga 
fordonsrörelser, per dygn under sommartid planeras här. Det motsvarar ca ett fordon varannan 
minut. Det är olämpligt och trafikfarligt med så mycket trafik alldeles intill ny gång- och cykelväg 
och nära befintlig bebyggelse. Den planerade torgytan blir också mindre attraktiv med så många 
fordonsrörelser. Vi anser att infarten till dessa parkeringsplatser skall ske väster om eller under 
Water. 
 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att 
Water-projektet minskas och därmed minskar även trafikflödet. Utformningen av Trädgårdsgatan 
och torget/vändplatsen kommer att förändras. Den aktuella trafikmängden kan inte anses vara 
mycket trafik i sammanhanget och utformningen ska innebära en säker trafiklösning. 
 
Ljus- och ljudförorening 
Ljusförorening är ett ökande problem i vårt samhälle. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivning 
behöver kompletteras med information om ljusutsläpp i olika riktningar under dygnets mörka 
timmar. 
 Kommentar: 
 Syftet med planen är att skapa förutsättningar för stadsutveckling med centrumanvändning. 
Detta kommer att innebära förändringar på flera sätt, bland annat i form av ljud och ljus.Detta styrs 
inte i detaljplanen, men kan komma att regleras i samband med bygglovansökan. Skulle störningar 
ändå uppstå är det i så fall frågan om ett tillsynsärende för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 
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Vi anser också att spridning av ljud från fläktar, konsertlokal m m behöver beskrivas vid olika 
vindriktningar. Det anges i ny planbestämmelse att bullernivåer får uppgå till max 55 dB(A) vid 
Waters fastighetsgräns (s. 44). Från höga byggnader är det inte rimligt att ange/mäta buller vid 
marknivå, eftersom ljudet inte når marknivå vid fastighetsgräns utan snarare vid bebyggelse längre 
bort.  Bebyggelsen finns i den rådande sydvästliga vindriktningen. Vi begär därför att 
planbestämmelsen också anger maximal bullernivå vid bebyggelse, utifrån Naturvårdsverkets 
riktlinjer. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
 
Grundvattennivåer, marknivåer och befintlig infrastruktur 
I Planbeskrivningens avsnitt om Mark och natur (s 16-21) behandlas bl a grundvattennivåer. Varför 
har inte hela planområdet undersökts? Det bör kompletteras. Vi kan meddela att grundvattennivån 
vid och efter regn ofta ligger över marknivån i delar av planområdet, t ex norr och öster om 
delområde Öster. 
 
Vi är oroliga att grundvattennivån och därmed marknivån kan komma att sänkas vid sprängning och 
schaktning. Två våningar under mark riskerar att orsaka detta. Förutom risk för sättningar i hus, 
utomhustrappor och altaner ser vi risker med innan befintlig infrastruktur, nämligen den bergvärme 
som många fastigheter har gjort stora investeringar i. Det är som bekant inte berget som värmer 
våra hus, det är vattnet i borrhålen som är avgörande. 
 
Vi vill påminna om att när en bergsklack/tröskel utanför Linden 4 / Linden 10 sprängdes på 1960- 
eller 1970-talet, för dragning av nya ledningar i mark, sjönk marknivån i Myren på kort tid med 30 
cm. Att sänka Trädgårdsgatan med i storleksordningen 4 meter, som diskuteras i MKB på s. 60, är 
en drastisk åtgärd som riskerar sänka grundvattennivån. Konsekvenser på marknivå och därmed 
bostadshusen måste noggrant undersökas. 
 Kommentar: 
 Planbestämmelser finns för att säkerställa att grundvattennivån inte förändras. 
Det är inte aktuellt att sänka Trädgårdsgatan 4 meter. 
 
Eventuella framtida skador på fastigheterna 
Det finns risk för skador på våra fastigheter vid sprängarbeten och schaktning. Vi önskar att 
kommunen informerar oss om hur man går tillväga för att dokumentera fastigheterna före 
ingreppen, för att underlätta för våra försäkringsbolag att väcka skadeståndsanspråk om skador 
uppstår. 
 Kommentar: 
 När ett arbete ska påbörjas som kan innebära risk för skada på grannfastighet ligger det i 
respektive byggherres intresse att först dokumentera fastigheterna i närområdet för att ha bevis på 
vilka skador som eventuellt fanns redan innan arbetet påbörjades. 
Som fastighetsägare kan man även ha en förebyggande dialog med sitt försäkringsbolag. 
 
Vi bifogar vår skrivelse från 2011-05-18: 
Hänvisning till ”Redogörelse för programsamråd” daterad 2011-06-10 där yttrandet finns att läsa 
tillsammans med kommentarer. 
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35. Renen 1 
Det absolut viktigaste ur mitt perspektiv är att byggnaden inte ger skugga. För övrigt tycker jag att 
synpunkterna från Renen och Rådjuret (se yttrande 34) är vettiga och står bakom de flesta 
åsikterna. 
Tycker att det är ett spännande projekt som förhoppningsvis kan gagna Strömstad under lång tid. 
 Kommentar: 
 Water-projektet bearbetas inför nästa skede i planprocessen. Stora förändringar görs bland 
annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
36. Renen 2 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
37. Renen 3 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
38. Renen 4 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
39. Renen 5 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
40. Renen 6 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter,  
dessutom tillkommer följande: 
Så här ser det ut utanför våran tomt efter bara 32 mm. Hela hösten brukar det vara en enda stor 
damm som går in i trädgården och underminerar vår vedbod + trädgård. Bifogar några bilder. Såhär 
har vi haft det i många år, kommer det göras något åt detta? Det har blivit värre med åren, det 
börjar underminera våran trädgård och det svajar i hela gräsmattan. Pumpstation? Annars kan vi ha 
park med ankor/änder vid cykelvägen. 
 Kommentar: 
 Parkmarken kommer att åtgärdas avseende dag- och grundvatten, bland annat med ett 
fördröjningsmagasin och en pumpstation för att man ska ha kontroll och möjlighet att kunna 
reglera grundvattennivån. 
 
41. Rådjuret 1 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
42. Rådjuret 2 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
43. Rådjuret 3 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
44. Rådjuret 4 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
45. Rådjuret 5 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
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46. Rådjuret 6 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
47. Spindeln 11 
Då vi är boende på Vettegatan 14, Spindeln 11, så är vår utsikt mot söder Myrenområdet. 
När en så stor byggnad ska uppföras kommer vi att se en stor trist fasad samt drabbas av mycket 
störande ljud från bla. ventilasionssystem. 
Kan inte förslaget ändras till lite mindre iögonfallande byggnad. Vi kan väl ha kvar småstadsprägeln. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
48. Tjädern 9 
Given tillfälle därtill får undertecknade sakägare, med hänvisning till vad vi tidigare anfört i ärendet, 
inkomma med följande synpunkter. 
 
Bristande likabehandling av trafiksituationen på Trädgårdsgatan 
Det är positivt att det föreslås att in- och utfart till Myrenområdet endast ska ske från 
Uddevallavägen (Planbeskrivning, 2015-06-16, s. 58), att Vatulandsgatan ska stängas av "för att 
förhindra genomfartstrafik genom Myrenområdet" (a.a. s.59) samt att "Genomfartstrafiken ska 
stoppas på Trädgårdsgatan " i höjd med villabebyggelsen som avgränsar planområdet i öster (a.a. 
s.58). 
Men åtgärden som avser Trädgårdsgatan har inte reglerats i detaljplanen vilket däremot skett med 
åtgärden som avser Vatulandsgatan (a.a. s 58 samt plankarta och illustrationskarta 2015-06-16). 
Denna åtskillnad är oacceptabel. 
I tidigare lämnade synpunkter har undertecknade anfört att Trafikflödena längs Vatulandsgatan och 
Trädgårdsgatan fungerar som kommunicerande kärl - begränsningar på Vatulandsgatan leder till 
trafikökning längs Trädgårdsgatan och vice versa och att samma åtgärder därför måste vidtas för de 
båda gatorna för att inte överföra trafik från den ena till den andra gatan (se Redogörelse för 
programsamråd 2013-10-24, sid 17). 
Vår uppfattning bekräftas av genomförd trafikutredning. I Planprogram, 2011-02-1 7, s. 37, 
beräknades årsmedeldygnstrafiken via Vatulandsgatan till rondellen i öster uppgå till 800 fordon 
och via Trädgårdsgatan till 500 fordon, tillhopa 1 300 fordon. Genom att Vatulandsgatan i 
förevarande förslag stängts av beräknas hela den samlade mängden fordon, 1 300 st varav 40 st 
tunga transporter, att fortsätta längs Trädgårdsgatan (se Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03, 
23). Detta att jämföra med nuvarande förhållanden (se Miljökonsekvensbeskrivning, s. 19) där 
antalet fordon vid Uddevallavägen mot Myrenområdet uppgår till 1 000 fordon att jämföras med 
beräknade 12 800 fordon efter exploatering vid samma punkt. Då nuvarande förhållanden inte är 
utredda i detalj vid tidigare nämnd rondell (se MKB s.19 figur 4.1), kan trafikmängden endast 
uppskattas. En försiktig uppskattning leder till att nuvarande trafikmängd längs Trädgårdsgatan 
efter den föreslagna rondellen uppgår till ca 100 fordon per dygn. Genomförandet av 
exploateringen kommer därför att innebära att ökningen av trafiken mer än tiofaldigas. 
För att förhindra genomfartstrafik och säkerställa att så blir fallet även med Trädgårdsgatan är det 
därför av yttersta vikt att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen. Det hemställes 
därför om att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen och framgår av plankarta 
och illustrationskarta. 
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Kommentar: 
 Avstängningen av Trädgårdsgatan kommer inte att regleras i detaljplanen. Men det är 
kommunens avsikt att inte tillåta genomfartstrafik. Av säkerhetsskäl måste det dock finnas en 
möjlighet att komma till och från området, förutom infarten från Uddevallavägen i väster. Detta ska 
lösas på ett sätt som gör det möjligt för t ex räddninstjänsten att öppna vid behov. 
 
Bygghöjder - alltför stora skalskillnader 
Det är positivt att exploatören hörsammat sakägares och övriga berördas synpunkter beträffande 
framförallt projekt Waters's högdelars negativa inverkan på såväl skalskillnaden mot kringliggande 
villabebyggelse som landskapsbilden, genom att sänka den föreslagna höjden för den högsta 
byggnaden från 12 till 10 våningar. Samtidigt noteras att någon ändring på den näst högsta 
högdelen inte är föreslagen utan är bibehållen vid 8 våningar. 
Det vidhålles -med beaktande av andra jämförbara exploateringar såsom byggnationen av Quality 
Spa hotell i Kebalviken (6 vån) och det föreliggande förslaget till exploatering av Canningområdet 
(bostadshus med 2-5 vån samt punkthus 7 vån) - att de föreslagna bygghöjderna är alltför tilltagna. 
En jämförelse skulle kunna göras med ombyggnationen av Clarion Hotel Post vid Drottningtorget i 
Göteborg. Där uppfördes högdelarna till 13 våningar där omkringliggande byggnader har sju 
våningar och långt större omkringliggande ytor, vilket gör skalskillnaden långt mycket mindre. I 
Myrenområdet är omkringliggande byggander 2-3 våningar och ytorna mycket mer begränsade. 
Den skalskillnad som redan idag föreligger mellan befintligt industriområde och befintlig 
villabebyggelse i Myren ökar genom förslaget väsentligt i negativ bemärkelse. Vidare påverkas 
landskapsbilden framför allt från havet negativt. 
Av genomförda volymstudier (Planbeskrivning sid 37-41) följer att bygghöjderna fullkomligt 
ignorerar bakomliggande geografin mot horisonten och genomgående överskrider den linjen. Detta 
avviker från traditionell byggnadsplanering och medför att byggnaderna får en för stor dominans 
och uppfattas som kolossala. Genom att hålla byggnaderna lägre än horisontallinjen minskar 
byggnadernas dominans och passar bättre in i stads- och landskapsbild. 
Det hemställes därför om att de två föreslagna högdelarna begränsas till maximalt 6 vån 
respektive 8 vån. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Nya byggnader - Linden 11-13, Häggen 3 - alltför stor skalskillnad 
I planprogrammet daterat 2011-02- 17 saknades förslag på förändringar av Linden 12- 13 samt 
Häggen 3 (s 31-33). Vidare var Linden 11 (Projekt Bazar) i öster begränsat till 4 st huskroppar i 3-7 
vån. om 65 lägenheter samt bibehållandet av befintlig byggnad i väster om 2 vån. Det gav 
exploateringen en långt mindre dominant inverkan sett från öst (se Planprogram, a.a., bild 3, s.52). 
I det nya förslaget är bostäder inte tillåtna för Linden 11 varför det endast avser "verksamheter". 
Dessutom föreslås befintlig byggnad i väster få ökas från nuvarande 2 vån. till 4 vån. samt ny 
byggnation i öster om 5-7 vån. med en sammanlagd bruttoarea om 33 000 m2 (vilket kan jämföras 
med den nyligen uppförda Gallerian Strömstad som har en bruttoarea om 20 000 m²). Dessutom 
anges att byggnationen anpassas till "den bergshöjd som föms direkt till öster" (s 47 a.a.). 
Som tidigare anförts, blir skalskillnaderna i området mot befintlig villabebyggelse alltför stor särskilt 
sett från öster och påverkar områdets karaktär mycket negativt (se Planbeskrivning, 
samrådshandling 2015-06-16, Volymstudie, bild 5-7, sid 39-40). 
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Det är direkt olämpligt att anpassa bygghöjden i förhållande till befintlig bergshöjd - vilket man 
undvikit redan vid planering av nu befintlig bebyggelse. Istället bör bygghöjden - sett från öst mot 
väst - anpassas till den nya bebyggelse som skapas på fastigheterna Rönnen 2 och 8 samt Linden 8, 
så att maxhöjden hålls lägre än västligare liggande bebyggelse. Härigenom kan de nu föreslagna 
byggnadernas negativa inverkan på befintlig villabebyggelse begränsas, skalskillnaden minskas och 
en bättre anpassning till den fria grönytan i den nordvästra delen av planområdet ske. Det 
hemställes därför om att bygghöjderna begränsas till maximalt för Linden 11, nordöstra delen 3 
vån., sydöstra delen S vån., Linden 12, 3 vån., Linden 13, 3 vån. Häggen 3, 3 vån. 
 Kommentar: 
 Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och 
preciseras närmare inför nästa skede i planprocessen. Bostodshuset på Linden 11 närmast 
järnvägen kan bli upp till 7 våningar som högst och trappas sedan ner till tre våningar för att möta 
villabebyggelsen på en rimlig nivå. 
  
Påverkan under byggtiden - skadeförebyggande åtgärder 
Genomförandet av en detaljplan av denna omfattning kommer att innebära stora störningar för 
boende i befintlig villabebyggelse under lång tid - ett flertal år. En störning av väsentlig betydelse är 
transporter till och från exploateringsområdet under genomförandetiden. Det kommer att avse ett 
stort antal tunga transporter dagligen. 
För att förhindra dessa negativa störningar hemställer vi om att det i Miljökonsekvensbeskrivn- 
ingen, 8 Påverkan under byggtiden, anges att samtliga transporter under genomförandetiden 
skall ske via Uddevallavägen. 
 Kommentar: 
 Som det anges i MKB kommer det att ställas upp miljömål och krav på 
störningsbegränsningar som entreprenörer ska följa. Hur trafiken kommer att hanteras är en av de 
frågor som ska regleras i dessa dokument. Det blir en avvägning mellan att begränsa störningar och 
att trafikflödet ska fungera på ett acceptabelt sätt, som inte kan göras i planarbetet. 
 
 
49. Trasten 10 
Se yttrande 49,Trasten 6, dessutom tillkommer följande: 
Allt tal om att det skapar jobb är kanske sant, men såvitt jag vet finns ingen arbetslöshet i 
Strömstad. Det är ju så att det befintliga hotellet i Kebal får ta sin personal från andra ställen bland 
annat pendlare från Göteborg. 
 Kommentar: 
 Då kan vi istället se det positiva i att det skapas möjlighet att bygga ett par hundra lägenheter 
i Myrenområdet så att fler kan bosätta sig i Strömstad och slippa pendla. 
 
50. Trasten 11 (1) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
51. Trasten 11 (2) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
52. Trasten 14 (1) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
53. Trasten 14 (2) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
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54. Trasten 15 
Vi motsätter oss högre byggnader, max 6 våningar. 
I stället för en jättestor byggnad vill vi hellre se 3-4 huskroppar. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
55. Trasten 16 (1) 
Som boende i kv. Trasten och sakägare motsäger jag mig planens utformning i höjd och volym. 
Enligt exploatörens plan, önskar man bygga Skandinaviens största upplevelsecentrum!! 
Man vill bygga en byggkropp på 300x50 m, med en höjd av +40m dvs. minst 10 våningar i en 
småstadsidyll. Detta innebär en extrem storstadsbyggnad, som inte passar in i Strömstads 
marknadsförda bild av att vara en charmig turistort. Den fantastiska vyn mot havet, som man i dag 
möter, vid infarten söderifrån, kommer inramas av höga byggkroppar och kväva omgivande 
bebyggelse! 
Strömstad skall vara en entre till Kosterhavet. En byggnad på 10 vån kommer dessutom, ur ett 
havsperspektiv, dominera hela stadens strandlinje! Detta stämmer inte in med Kosterhavets 
naturtanke. 
Bygghöjden i planförslaget ger dessutom en slagskugga över området norr om fastigheten, under 
de mörkaste månaderna! 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Stora förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Bullereffekt: 
I planen redovisas endast buller i planområdet, exklusive Waterprojektet! Med tanke på att planen 
ligger omgiven av berg, vilket redan i dag får en förstärkning av ljud genom resonanslådeeffekt. De 
beräknade bullervärdena kommer att överskridas inom hela Myrenområdet, spec. om 
färjetrafikbullret räknas in. 
Det finns ingen redovisning om bullerutbredning i olika vindriktningar. 
Dessutom finns det ingen redovisning hur mycket ljud o buller Waterprojektet kommer alstra! 
Redan nu har man ljudproblem i centrum, orsakat av restaurangerna spec. sent kväll och natt. Vi 
kräver att ljudnivåerna sänks kraftigt, under gällande norm, spec. med tanke på att man har planer 
på en sky-restaurang, samt uteserveringar. 
Ju högre ljudkällan är belägen, desto större ljudutbredning! 
Bullerreglering spec. kvällstid, samt öppethållande bör specificeras i planen. (Villabebyggelsen skall 
inte behöva få lida av ett tillkommande kommersiellt projekt.) 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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Utsläpp: 
Där utsläppseffekter redovisas i planen, ser man, att inom planen är effekterna rimliga, men ser 
man norr om planen, närmar man sig de övre gränsvärdena. Man har då inte tagit hänsyn till att 
sydvästliga -västliga vindar (som är förhärskande), vilket gör att bebyggelsen norr och nordost om 
planen drabbas hårt. 
Inversion förkommer relativt ofta i området, trots detta har ingen studie gjorts på dess effekter. 
 Kommentar: 
 Syftet med planen är att omvandla området, som nu är planlagt för industri, till ett område 
för bland annat bostäder, hotell, restauranger, kontor och en liten del handel. Genomförandet av 
planen innebär därmed att utsläppsmöjligheterna i området snarare begränsas än att de ökar. Den 
industri som finns idag på Linden 4 och 10 ges dock möjlighet att fortsätta att utvecklas. När det 
gäller utsläpp från trafiken ligger de beräknade utsläppsvärdena under de miljökvalitetsnormer som 
gäller för luft, både inom och utanför planområdet. 
 
Trafikeffekter: 
Beträffande Waterprojektet bör all trafik hållas på Trädgårdsgatan, väg norr om fastigheten bör 
endast utformas för räddningstjänst. All onödig trafik, typ personalparkeringar,  
transporter bör ske inom huskroppen (för att minimera utsläpp och ljud.) 
Det saknas en redovisning hur många parkeringsplatser som skapas inom varje fastighet, samt 
beräknat behov (normalt samt maxbehov). 
Dessutom framgår det inte i planen hur och var de ca 80-100 parkeringsplatserna, som finns på 
nuvarande parkering, skall ersättas. Området omvandlas i planen till park och grönområde. 
 Kommentar: 
 Parkering kommer inte att förbjudas norr om Water, däremot på den yta som finns i 
anslutning till Vatulandgatans avslutning. Antal parkeringsplatser anges inte per fastighet, däremot 
finns det på plankartan en parkeringsnorm som ska tillämpas. De 80-100 parkeringsplatser som 
försvinner kommer inte att ersättas. 
 
Sociala konsekvenser: 
Casino finns med på illustrationer för projektet! Eftersom man i dag kan utesluta livsmedelshandel 
bl.a. bör även Casino-etablering uteslutas. 
Ett Casino leder till spelberoende (1 av 6 spelare drabbas) plus andra oönskade effekter. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Övrigt: 
Jag har inget emot en lågmäld byggnation inom planområdet, i harmoni med naturen och 
omgivande bebyggelse, men en byggnation som skall vara störst i Norden kommer aldrig passa in. 
 
56. Trasten 16 (2) 
Efter samrådsmötet den 24 augusti, kvarstår många oroande frågetecken runt de kommande 
byggnaderna och deras storlek, höjder samt innehåll. 
Visionen och ambitionen att göra detta område, speciellt Waterprojektet, så stort (det största i 
Skandinavien!) förefaller mej vara en helt galen ide i Strömstad. 
Känslan av en liten, gemytlig och charmig småstad försvinner. 
 
Området i fråga måste naturligtvis omvandlas och bebyggas och gärna innehålla möjligheter för 
olika aktiviteter och arrangemang i Strömstad men måste ju därför inte bli så gigantiskt som nu 
planeras. Grönområden och parkytor samt lekplatser måste utgöra en viktig del i planen. 
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Besökande, som kommer söderifrån möts för närvarande av en härlig sjöutsikt! Stora, höga, 
kompakta byggnader innebär ingen försköning av infarten till staden. Höjderna på byggnaderna är 
helt avgörande, för hur området kommer att uppfattas. Electrolux höglager plus ev en våning kan 
vara en acceptabel nivå, för att behålla känslan av ett område, som ligger inom de omgivande 
bergen, grönområdena och havet, inte ett som dominerar dem. Varierande höjder och 
terrasseringar av byggnaderna är önskvärda, för en omväxlande och spännande miljö. 
Landskapsbilden bör bevaras och inte byggas bort och förstöras. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Buller och skugga 
Planen kommer, som redovisats, att öka trafiken, öka buller, öka luftutsläpp. En förmörkning och 
känsla av kvävning av omgivande småhusbebyggelse blir ofrånkomlig. 
Buller, som kommer från uteterasser, skybarer, konserter eller andra högljudda jippon inifrån 
byggnaderna, gör boendemiljön mindre attraktiv. 
Vi kräver därför att kommunen ställer hårda krav på ljudisolering av byggnaderna inifrån och 
utvändigt. För att förekomma alla klagomål på högljuddhet, bör man sänka decibeltalet avsevärt. 
Nu ligger det väldigt nära smärtgränsen och kommer då sannolikt att överskridas. Man bör också 
sätta krav på tidpunkter på kvällen, då det högljudda nöjeslivet skall avslutas. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
 
Kasino 
Farhågor som rests för ett kommande Kasino måste tas på allvar. Det skapar ingen positiv miljö 
socialt, utan drar med sej många negativa sidor. Kan man förbjuda livsmedelshandel bör man också 
kunna förbjuda en sådan aktivitet som ett kasino. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Trafikmiljö 
Positivt är, att man tagit hänsyn till synpunkter om trafiken, som bör ledas in direkt efter tunneln till 
vänster in på området, för att minska belastning på miljön. 
Garageplatser under jorden bör byggas i sådan utsträckning att det inte behöver parkeras på andra 
ytor i området. Parkering, som är tänkt norr om byggnaden (ev för personal mm) bör tas bort. 
Flyktvägar måste naturligtvis finnas. 
 Kommentar: 
 Avsikten är att den största delan av trafik till Water ska ledas in i byggnaden i den sydvästra 
delen, men en viss mängd trafik till den norra sidan kommer det sannolikt att bli. 
 
Över huvud taget, sänk ambitionsnivån! Det som byggs måste inte vara störst i Skandinavien! Ge 
både Strömstadsbor och turister en gemytligare och vänligare, lågmäld stadsdel att både bo och roa 
sej och koppla av i. 
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57. Trasten samfällighet 
Dominerande miljökonsekvens 
Trastens Samfällighetsförening motsätter sig att detaljplanen tillåter byggnation upp till +40,0 m. 
Nivån på delar av huvudbyggnaden i kv. Rönnen kommer därmed att överstiga de högst belägna 
bostadshusen i kv. Trasten med ca 10 meter och upplevas oerhört dominerande för hela 
omgivningen. Den kommer effektivt att förstöra vyn åt söder för en stor del av områdets 
fastigheter. 
I tillägg kommer huvudbyggnaden, med ett långt skepp mot norr och höjden + 40,0 innebära att 
delar av vårt område kommer att läggas i skugga under den tid på året då behovet av solstrålning är 
som allra störst. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Bullereffekter 
Utöver problemen med att denna monumentalt stora byggnad får oönskade effekter på 
omgivningen i stort hyser vi farhågor att det, beroende på vilken verksamhet som kommer att 
bedrivas, kan komma att genereras ljud som kan upplevas störande. Därför borde det klart framgå 
av handlingarna vilka krav som kommer att ställas när det gäller ljudstörningar från byggnaden. Det 
har under flera år framförts klagomål pågått diskussioner om ljudstörningar från olika restauranger 
och vi önskar inte att samma diskussion skall uppstå för detta projekt. Den till handlingarna 
hörande bullerutredningen synes enbart omfatta störningar från trafiken och då enbart för 
bostäder utmed Trädgårdsgatan. 
Bullerutredning bör därför kompletteras med analys av vilka bullerstörningar från verksamheter i 
byggnaden som är att förvänta och vilken påverkan det få på all omkringliggande 
bostadsbebyggelse. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
Eventuella störningar från t ex restaurang med uteservering regleras i annan lagstiftning och inte i 
detaljplan. 
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Övriga 
 
58. Bofinken 4, Birger Adolfsson 
Myrenområdet är idag ett lugnt bostadsområde och domineras av små villafastigheter från 1950 - 
talet. Att där bygga en anläggning av det megaformat som beskrivs kommer att helt förändra hela 
Strömstads karraktär. Det kommer också att påverka Strömstads genuina småstadskaraktär 
negativt. 
Anser att området istället ska bebyggas med hyresfastigheter. Läget är perfekt med sitt centrum- 
och sjönära läge och kan därmed minska den bostadsbrist som idag råder och på sikt öka  
kommunens invånarantal med ökade kommunala intäkter. 
Jag ställer mig bakom den skrivelse (Synpunkter på detaljplan och miljösynpunkter ang. 
Myrenprojektet) som inlämnats av fastighetsägarna på Korpegatan (Jörn Evers m. fl.  
(yttrande nr 27, Morkullan 4)) och förväntar mig att Miljö- och byggnadsnämnden ånyo utreder 
långsiktigt konsekvenserna av den föreslagna byggnationen. 
 Kommentar:  
 Stora delar av planområdet är ett förfallet industriområde där en industriverksamhet kommer 
att vara kvar. Ett genomförande av planen kommer att innebära avsevärda förbättringar av 
Myrenområdet och ett stort antal bostäder kan byggas tillsammans med olika 
centrumverksamheter. Den drivande exploatören har, utifrån de synpunkter som kommit in under 
samrådet, bearbetat Water-projektet till stora delar för att tillmötesgå kritiken. 
Andelen bostäder har blivit betydligt större, men upplåtelseformen styrs inte i detaljplanen. 
 
 
59. Spindeln 10 
Våra synpunkter är allmänt hållna och kan sägas avse både detaljplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Vi anser att planförslaget och i synnerhet projekt WATER är klart 
överdimensionerat. De föreslagna maxhöjderna och volymerna, om de utnyttjades till fullo, skulle 
totalt krossa intrycket av Strömstad som småstadsidyll, i den mån det ännu finns kvar - det räcker 
med Oslovägen med bl a den nya gallerian som paradexempel på hur det inte borde få se ut.  
Oslovägen syns dock inte från havet. Men anblicken av kompakta byggkroppar med höjder upp till 
10 våningar skulle från sjön och från den södra infarten upplevas som starkt visuellt störande och 
opassande för Strömstad. En begränsning i höjd för WATER, som inte markant överstiger det 
elegant ombyggda Abbahuset och med lika inspirerad arkitektur, skulle ge stan en harmonisk 
sjösida i söder.  
Vad beträffar utsikten från omkringliggande bebyggelse räcker det att studera volymstudierna 1–9 i 
planbeskrivningen. Återigen, sänk höjderna, förminska volymerna, dela upp långa huskroppar i 
mindre enheter. Man kan med rätt hävda att f d Eluxbyggnaderna redan är stora och kompakta 
huskroppar, men de är åtminstone inte så höga.  
Att ersätta gamla uttjänta byggnader med Gestaltningsbeskrivningens i flera delar lockande visioner 
vill väl de allra flesta. Dock med rimliga proportioner. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
  
Beträffande de för Strömstad så välbehövliga bostäderna efterlyser vi tydligare uppgifter i planen: 
antal lägenheter, upplåtelseformer, en tidsplan. Där kan man förmoda att exploatörerna och 
kommunen har olika intressen bl a beträffande ordningsföljden i byggnationerna.  
Föreslagna ändringar i trafikföringen finner vi acceptabla.  
Med hopp om en grundlig och realistisk omarbetning av planen och fler samråd! 
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 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att det 
finns möjlighet att bygga minst ett par hundra lägenheter inom Myrenområdet. Detaljplanen 
kommer inte att styra upplåtelseform eller när olika delar inom planområdet kan bebyggas, utan 
det är upp till respektive fastighetsägare/exploatör att avgöra. Det troliga är att ombyggnaden av 
gatorna och Water-projektet är det som kommer att påbörjas först, så snart planen vinner laga 
kraft. 
 
60. Trasten 6 
Som boende i bostadskvarteret Trasten motsätter vi oss att detaljplanen tillåter byggnader över 40 
meter höga. Det innebär att delar av huvudbyggnaden i kvarteret Rönnen kommer att överstiga 
bostadshusen i vårt bostadskvarter med tio meter och kommer därmed att upplevas väldigt 
dominerande för hela Strömstad. Den högsta höjden på någon byggnad i området bör inte överstiga 
befintlig höjd på höglagret, som redan det är för dominerande. 
 
Att dessutom uppföra en sådan koloss i en småstad som Strömstad verkar helt malplacerat. 
Strömstads charm består ju i att det är en småstad med bebyggelse som är anpassad till dess 
befolkning. Byggnaden kommer att vara det första som möter kommande både söderifrån och från 
havet. Bilder som visades på mötet i gymnasiet var ju helt skrämmande. Strömstad är inte en förort 
till vare sig Oslo eller någon annan storstad, utan just en småstad, som många av oss flyttat till av 
den anledningen. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Byggnaden kommer att skugga hela omgivningen, inte bara på vintern utan även delar året, då den 
effektivt stoppar all sol för de närmast boende i Myren. 
 Kommentar: 
 Water-projektet bearbetas inför nästa skede i planprocessen. Stora förändringar görs bland 
annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Anläggningen kommer dessutom att generera mycket buller, inte bara från trafik till och från 
anläggningarna, utan även från ventilationsanläggningar, restaurangverksamhet och andra 
verksamheter. 
Det gäller för berörd myndighet att effektivt stoppa buller och annan miljöpåverkan redan på 
planeringsstadiet. Vi har väldigt dålig erfarenhet av vad som händer då verksamhet kommer hit och 
etablerar sig utan att kommunen har satt gränser för buller och utsläpp. 
 Kommentar: 
 Viss påverkan kommer det att bli, men det är ofånkomligt att undvika helt då en tätort måste 
kunna växa och utvecklas. En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de 
beräkningar som är gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många 
andra som man tar hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och 
från de föreslagna nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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61. Trasten 8 
Eftersom eran med stora tillverkningsindustrier förefaller vara över i Strömstad måste man se 
vällovligt på initiativet att omvandla gamla industriområden till en mera anpassad verksamhet. 
Det man kan kritisera i det förslag som nu presenteras är de stora volymerna. Jag har all respekt för 
att en exploatör vill ha ut så mycket som möjligt av sin fastighet, men det måste hela tiden ske med 
stor hänsyn till omgivningen och inte minst respekt för omgivande bebyggelse. 
De stora byggvolymerna kräver att stor omsorg visas när byggnadsdelarna utformas. För att ni 
någon mån ta ner synintrycket av höga byggnadshöjder och långa fasader bör man eftersträva att 
bryta upp ytorna i mindre delar, göra indragningar i fasader, arbeta mycket med glas etc. etc. 
 
När det gäller det rent planmässiga ser jag problem med den långa höga delen mot norr i 
Waterprojektet. Detta är en ändring mot vad som ursprungligen redovisades och är därför också 
den del som kommer att kritiseras allra hårdast. Med en tillåten totalhöjd på +40,0 kommer denna 
del av byggnaden att onödigt dominera och kraftigt avskärma utsikten för boende norr om 
fastigheten. Att denna höga byggnadsdel även kommer att få negativa skuggeffekter framgår redan 
av underlaget. 
Man bör därför koncentrera byggandet på höjden till hotelldelen. Samtidigt som man måste ta 
hänsyn till vilka resurser räddningstjänsten har att hantera incidenter i höga byggnader. 
För att minska störning av utsikt bör man överväga att vrida hotelldelen en aning mera åt nordost 
vilket skulle innebära att en mindre yta av byggnaden exponeras i synfältet för de som anser sig 
störda av att delar av deras utsikt försvinner. 
Man bör även överväga om den östra delen av byggnaden verkligen måste medges en totalhöjd på 
+25,0. Om det stämmer som man sagt vid presentationen av planen att denna del skall vara en 
"kongresshall" torde 20,0 m vara tillräcklig. Det ger eftersträvansvärd trappningseffekt som i viss 
mån minskar byggnadens dominanta intryck. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. En vridning av hotelldelen 
kommer också att göras. Den del som kan komma att inrymma ”kongresshall” är fortfarande tänkt 
att vara +25, men byggnaden har kortats cirka 60 meter så att den kommar att sluta där 
Vatulandsgatan nu går. 
 
Viss tveksamhet till hur räddningstjänsten skall nå angreppspunkter på byggnadens nordsida. På 
plankartan anvisas ingen räddningsväg till byggnaden och utrymmet mellan berget och de 
parkeringsplatser som markerats på illustrationskartan synes väldigt snålt tilltaget. Om avsikten är 
att räddningsfordon skall använda GC-vägen måste denna dimensioneras därefter. Om avsikten är 
att det inte skall finnas några parkeringsplatser mellan byggnaden och berget borde några sådana 
heller inte redovisas på illustrationskartan. Här måste alltså klargöras vad som gäller, inte minst när 
det gäller infart till denna del av fastigheten. 
 Kommentar: 
 Möjlighet att komma åt byggnaderna med avseende på räddningsarbete ska säkerställas i 
detaljplanen. 
 
När det gäller område markerat med C3 ser jag ingen anledning till varför den del av byggnaden 
som ligger närmast järnvägen skall medges en totalhöjd på +30,0. Bättre om man höll en ganska 
genomgående höjdsättning för hela områden söder om Trädgårdsgatan. 
 Kommentar: 
 Höjder kommer att ses över i det fortsatta planarbetet, men vissa delar kan komma att få 
vara högre än andra. 
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62. Trasten 18 
Som invånare och näringsidkare i kommunen önskar jag komma med synpunkter på ovanämnda 
byggnadsplan. 
Privata investeringar är en god sak för alla konmuner och bör premieras för kommunens fortsatta 
existens. I detta tillfälle verkar det dock som att målsättningen är väl hög. 
Både storlek och höjd verkar vara i största laget för läget av byggnaderna gentemot den övriga 
villabebyggelsen i Myrenområdet. Naturligtvis är det byggherrens önskan att bygga så stort som 
möjligt men i detta tillfälle bör omfånget begränsas, eftersom det hade varit stort även i en större 
stad som ex. Göteborg. Med tanke på att Kebalplanen inte genomfördes helt efter plan på grund av 
att det fattades pengar till den ursprungliga planen, tycker jag att kommunen skall säkra sig att den 
framtida Myrenplanen har möjlighet att genomföras. Det är inte alla byggplaner som, om det blir 
stopp under tiden, ändar så bra som Kebalplanen till slut ändå gjorde. 
 Kommentar: 
 Om inte kommunen trodde på ett genomförande skulle man heller aldrig sagt ja till att 
påbörja en detaljplan. Om det under arbetets gång framkommer något som tyder på att ett 
genomförande inte är troligt, skulle man kunna avbryta. Men detta har inte varit aktuellt. Däremot 
har exploatören tagit till sig av de synpunkter som lämnats och bearbetat förslaget så att Water-
projektet nu är betydligt mer måttligt till sin omfattning. 
 
 
63. Trasten 20 
Vi uppskattar att någon gör ett förslag till förändring av ett område, som är i förfall men ändå har 
en potential för att bli någonting bättre. 
Vi motsätter oss dock kraftigt den påverkan projektet, i nuvarande form, har på omgivande miljö 
vad gäller t.ex. bygghöjd, bullerpåverkan och inte minst sociala följder. 
 
Bygghöjd 
Vi motsätter oss föreslagen bygghöjd till +40m. Detta innebär, att nivån på huvudbyggnaden 
kommer att överstiga vår fastighet med mer än 10m och upplevas dominerande för hela 
omgivningen. I tillägg kommer huvudbyggnaden, med ett långt skepp mot norr och höjden +40m 
innebära, att vårt område läggs i skugga under den tid av året då behovet av solstrålning är som 
allra störst. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Stora förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Bullerpåverkan 
Vi fruktar att upplevelsecentret kan komma att generera mycket störande ljud sent på kvällen, 
liksom är fallet med andra liknande projekt i Strömstad. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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Sociala följder 
Det framgår av presentationsmaterialet att upplevelsecentret är uppbyggt kring ett casino. Detta 
ger säkert en mycket god inkomst till exploatören, men kan ge mycket oönskade effekter på såväl 
Strömstads invånare som på våra norska grannar. Sådana effekter kan studeras till exempel i 
Sydafrika eller i svenska städer med casino. Det medför en knappast önskvärd aktivitet för 
socialkontor och ordningsmakt. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Vi ifrågasätter också om marknaden tål ytterligare ett stort hotell, handelscentrum och 
nöjescentrum utöver vad som finns i Kebal, på Daftö och i stadens centrum. Det finns risk för 
överetablering! Vi är helt beroende av den Norska marknaden. 
 
Avslutningsvis tänk på alla skattebetalande Strömstadsbor i Myren, på Vatuland och på Korpeberget 
som får sin boendemiljö drastiskt försämrad och kanske ser sig tvungna att söka annat boende. 
Projektet har många fördelar. Det måste emellertid genomföras på ett respektfullt sätt, som varken 
skadar boende i omgivningen eller Strömstads kommun. 
 Kommentar: 
 Förhoppningen är tvärtom att genomförandet av planen snarare ska innebära att det ger 
positiva effekter på närområdet genom förädlingen av Myrenområdet. 
 
 
64. Pernilla 
Efter att ha läst miljökonsekvensbeskrivningen anser jag att den föreslagna bebyggelsen kommer 
att dominera landskapsbilden allt för mycket. Storleken och höjden på framför allt upplevelsebadet 
kommer att förfula Myrenområdet oerhört och påverka hela Strömstads småstadskaraktär. Nu 
finns chansen att få bort fabriksmiljön i området. Lådor från 1950- och 60-talet har förstört många 
småstäderscentrum. Risken med det här bygget är att en liknande kloss, fast större hamnar i Myren. 
Vidare nämns att en del naturmark kan behöva tas i anspråk och att en del berg kan behöva 
sprängas bort. Det anser jag vara till stor nackdel för de boende i området men också för skolor och 
förskolor som behöver de naturnära områden som finns kvar i nära centrum. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Berg och naturmark påverkas ytterst marginellt. Däremot kommer de ytor som omfattar parkmark 
både att utökas och förädlas. 
 
65. Jenny Åslund 
Som boende i Strömstad är jag positiv och välkomnar bebyggelse i området. Det är verkligen dags 
att rusta upp området. Jag är framförallt positiv till att projektet skulle generera fler bostäder som 
kommunen är i starkt behov av.  
Ett hotell/konferensanläggning med äventyrsbad där det erbjuds ett varierat utbud för inomhus 
aktiviteter skulle gynna kommunen hela året.  
Jag anser dock på det starkaste att utbyggnaden måste ske i harmoni med närliggande natur och 
med största hänsyn till att detta bygge är beläget vid entrén till både Strömstad och Kosterhavet.  
Av miljökonsekvensbeskrivningen är det flera punkter som oroar! Det känns också motstridigt att 
kommunen godkänt denna plan med tanke på den strategiska plan som ligger sedan 2009. 
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Detaljplan Kv. Rönnen Myrenområdet v/s Strömstads kommun strategiska plan.  
Jag anser att kommunen genom att godkänna denna plan inte har följt den egna strategin med de 
tre nyckelorden.  
• Kuststaden- Stärka det vi är!  
Jag anser att vår stadsbild skulle förändras radikalt och till det negativa av en byggnad som tar över 
där idag miljö och natur flyter samman med staden. Under samrådsmöte 24/8 beskrev arkitekt 
Henrik Schultz att uppdraget avseende utseende rört sig om att skapa en urban stadsgata i 
området.  
Detta anser jag inte heller följer planen avseende vad vi i vår stad bör värna om.  
• Miljön- Värna det vi har!  
Staden från havet sett skulle också byta karaktär. En så hög byggnad som projekt ”water” innebär 
skulle lämna stadshus och stadskärnan i skymundan. Är Strömstad verkligen redo att gå så långt?  
Ur strategin-Stadens Miljö - Stadens entréer skall ges större vikt och omsorg.  
Jag anser inte att projektet och framförallt projekt ”water” är att ge vår stads södra entré stor vikt 
och omsorg!! Det måste vara en självklarhet att en utbyggnad sker i harmoni med närliggande natur 
och framförallt med hänsyn till att detta projekt är beläget vid entrén till både Strömstad och 
Kosterhavet.  
• Upplevelse- Kuststaden vid havet  
Jag anser att varken lyxhotell eller som på förslag Casino skulle bidra till att stärka Strömstads 
varumärke som kuststaden vid havet. Jag anser att platsen skall stärka upplevelser knutna till vår 
miljö. Jag tycker att det är viktig att gynna näringslivet och främja företagandet i Strömstad och att 
tänka framåt men här har vi väl ändå gått över och förbi de egna målen för att genomföra en 
satsning som inte alls går den väg som Strömstad valt för framtiden!  
Jag är därför starkt emot stora delar av utformingen avseende storleken och framförallt höjden på 
projekt ”Water”. Jag anser att byggnadshöjden bör begränsas för att bättre harmonisera med 
miljön och kringliggande byggnader. Detta skapar också en öppnare miljö mot havet i området. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Vi frågar oss..  
Finns det prioriteringar i vad som godkänts avseende byggnation? Bostadsfrågan är ju akut?  
Vad finns det för hållbarhetskrav på byggnaden och framtida driften?  
Går detta hand i hand med den strategi som lagts för miljö och energi?  
Finns det någon möjlighet till påverkan kring vilken typ av verksamhet som skall bedrivas och inte i 
dessa så tongivande byggnader?  
 Kommentar: 
 Det finns ingen prioriteringsordning. Som planförslaget nu ser ut kan det byggas cirka 250 
lägenheter i nom planområdet. Det finns inte några särskilda hållbarhetskrav angivna i 
detaljplanen. Påverkan bör ske genom kontakt med respektive fastighetsägare. 
 
Önskemål  
Gör oss unika – Erbjud en anläggning/ äventyrsbad kring havet och havsmiljöerna här.  
Jag anser att en anläggning med upplevelser/aktiviter kopplade till vår kustmiljö och gärna i 
samarbete med Kosterhavets naturpark och Tjärnö Marinbiologiska skulle kunna attrahera gäster 
till Strömstad och bidra till ökad kännedom om vår närmiljö.  
Det skulle också kunna förlänga vår säsong och gynna våra redan etablerade aktörer avseende 
boende, upplevelser och handel i Strömstadområdet.  
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Begränsa handelsutrymmet på Myrenområdet  
Med ökad handel på Oslovägen har det redan gjorts en stor förflyttning av handelsstråken i 
Strömstad, vi anser att handelsområden utanför stadskärnan bör växa varsamt så den inte helt 
urholkas av handel i utkanterna.  
Eller som det beskrivs i den strategiska planen- hela kommunen vinner på en stark mittpunkt där 
utbudet av service är stort. Strömstad är småstaden vid havet där stadskärnan är kompakt…  
Räcker det inte med ett handselsstråk (Oslovägen) i tillägg till vårt centrum och Nordby/Svinesund. 
 Kommentar: 
 Myrenområdet ska inte bli ett handelsområde och detta regleras i detaljplanen som 
endast ger möjlighet till små handelsytor, varav livsmedelshandel utgör en ytterst liten del.   
En storslagen entré  
Jag har en önskat om att den södra entrén till Strömstad bjuder i till den kuststad vi är. Jag hoppas 
att kommunen lägger en plan för området som gör att vi har en av två entréer som befäster det 
unika i vår miljö- ett slående välkomnande! 
 
66. Delägare Fasanen 9, Eva Sandegren och Kari Sandegren 
Se yttrande 19, Fasanen 9. 
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ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under programsamrådet och/eller samrådet som helt eller 
delvis inte har tillgodosetts: 
 
Programsamråd 
16. Linden 10 och 4 
18. Tjädern 9 
19. Renen och Rådjuret gemensamt 
22. Spindeln 10 
23. Morkullan 5 
24. Trasten 16 
27. Morkullan 4 
28. Morkullan 1 och 11 
31. Trasten 10-15  
 
Samråd 1 - sakägare 
16. Linden 8 
17. Linden 10 och 4 
18. Linden 11 
20. Haren 1 
23. Haren 12 
24. Morkullan 1 
25. Morkullan 2 (1) 
26. Morkullan 2 (2) 
27, 29, 30, 31. Morkullan 4, 8, 11, och 14 
28. Morkullan 5 
32. Morkullan 17 
33. Morkullan 18 
34-46. Renen och Rådjuret gemensamt 
35. Renen 1 
48. Tjädern 9 
49-53. Trasten 10, 11, 14 
54. Trasten 15 
55. Trasten 16 (1) 
56. Trasten 16 (2) 
57. Trasten samf 
 
Samråd 1 - övriga 
60. Trasten 6 
51. Trasten 8 
63. Trasten 20 
64. Pernilla 
65. Jenny 
 
 
 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun Samrådsredogörelse 
 

 49 

SAMMANFATTNING 
En övervägande del av de inkomna synpunkterna avser storlek och utformning av ”Water-
projektet” inom kv Rönnen/Häggen. Många nämner också vikten av att bevara 
småstadskaraktären och att mötet med staden och havet utformas på ett respektfullt sätt. 
Hantering av markföroreningar i kombination med grundvatten och dagvatten är en annan 
viktig fråga. För att bemöta synpunkterna har planförslaget bearbetas i sådan omfattning att 
det kommer att skickas ut på ett nytt samråd. 
Huvudsakliga ändringar som gjorts efter samråd 1: 

• Water-projektet inom Rönnen 2 och 8 har bearbetats. Exploateringsgraden är cirka 30% 
mindre än i samråd 1. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas 
på ett sätt som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Stora 
förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 

• Tillkommande bostäder föreslås på Häggen 2 och del av Linden 11. Antalet bostäder 
inom planområdet kan därmed bli totalt cirka 250 lägenheter. 

• Byggrätten inom Linden 11 blir cirka 60% mindre än tidigare där befintlig verksamhet 
bekräftas på den västra delen och det föreslås bostäder istället för centrumändamål på 
den östra delen. 

• Byggrätten inom Häggen 3 halveras. 
• Byggrätten inom Linden 12 och 13 tillsammans har minskat med cirka en tredjedel. 
• Byggrätten inom Linden 8 fördubblas. 
• Byggrätten inom Linden 4 och 10 ökas för att medge utveckling av befintlig verksamhet. 
• GC-vägen i Vatulandsgatans förlängning kan nu fortsätta rakt eftersom Water-projektet 

har blivit mindre och därmed flyttas också ”Torget” på Trädgårdsgatan längre västerut. 
Nya utredningar framtagna inför samråd 2: 
• Bullerutredning, ÅF- konsult 
• Riskutredning brandfarlig vara ÅF konsult 
• Uppdaterade trafik och riskavsnitt i MKB, Norconsult 
• Trafikutredning, Ramböll 

 
FORTSATT PLANARBETE 
Under hösten 2016 kommer ett berbetat planförslag att skickas ut på ett nytt Samråd 2.  
Inför detta byter vi lagstifning från den äldre Plan- och bygglagen 1987:10, som gällde när 
planarbetet inleddes, till den nu aktuella PBL 2010:900, SFS 2014:900. 
Kvarstående frågeställningar som kommer att hanteras inför granskningsskedet: 

• Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar avseende förorenad mark tas fram för 
respektive fastigheter.  

• Hur förorenad mark skall hanteras i bygglov- och byggskedet ska redovisas. 
• Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Förorenat grundvatten. 

 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2016-09-16 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
Pär Höjman 
Planeringsarkitekt 
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REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD 
 
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-03-03 § 58 att genomföra ett programsamråd 
gällande rubricerat ärende. Programhandlingarna har varit utsända för programsamråd under 
tiden 2011-03-16 – 2011-05-23. Handlingarna har även funnits tillgängliga i informationen på 
Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida.  
 
Samrådsmöte 
Under samrådstiden har två samrådsmöten hållits. 
 
2011-04-05 hölls ett samrådsmöte med fastighetsägarna inom planområdet. Planförslag, 
preliminär tidplan för planarbetet, avgränsning av MKB samt processen om markföroreningar 
presenterades.  
 
2011-05-05 hölls ett allmänt samrådsmöte. Ca 80 personer utöver tjänstemän och politiker 
deltog vid detta möte. Planförslag och avgränsning av MKB presenterades.  
 
De stora frågor som diskuterades på mötet handlade om trafik, geoteknik samt sprängning. 
Många boende i Myrens villaområde är oroliga för hur trafikföringen i området kommer att 
fungera. Man vill inte ha mer trafik i sitt villaområde och definitivt inte mer tung trafik. Man 
var också oroade för vad som kommer att hända med grundvattennivån när exploateringarna 
kommer igång. Oron gällde även för många hur det kommer att påverka deras hus när man 
måste spränga i planområdet. 
 

Efter frågestunden fanns ytterligare möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän i 
samband med kaffe. Vid detta tillfälle fanns också möjlighet att titta på planförslaget i en 
fysisk modell över området i skala 1:500.  
 
Redogörelse gällande järvägsviadukten finns, daterad 2011-06-10 (bilaga 1). 
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INKOMNA SYNPUNKTER  
Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2011-05-23: 
 
Myndigheter 
1. Länsstyrelsen Inkom 2011-05-23 
2. Statens geotekniska institut (SGI) Inkom 2011-04-13 
3. Trafikverket Inkom 2011-05-20 
4. Bohusläns museum Inkom 2011-05-23 
5. Skanova AB Inkom 2011-05-03 
6. Fortum Distribution AB Inkom 2011-03-22 
7. Västtrafik AB Inkom 2011-05-17 
8. Miljöpartiet de gröna Inkom 2011-05-23 
9. Nya Moderaterna Inkom 2011-05-23 
10. Socialdemokraterna Inkom 2011-05-23 
11. Kommunstyrelsen Inkom 2011-05-19 
12. Tekniska förvaltningen Inkom 2011-04-20 
13. Räddningstjänsten Inkom 2011-05-17 
14. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Inkom 2011-05-23 
 
Sakägare enligt fastighetsägarförteckning daterad 2011-02-22 
15. Odevall Advokatbyrå AB ombud för 

Skipnes Fastigheter AB (Linden 13) 
och Skipnes Flexibles AB Inkom 2011-05-18 

16. Uluma fastighets AB (Linden 4 och 10) 
Bohus Biotech AB/ Daniel C Ogbonnaya Inkom 2011-05-18 

17. Haspåbo Fastighets AB (Häggen 3) 
Morten Solvang Inkom 2011-05-19 
(ny ägare 2012-01-02 Strömstad Häggen 3 AB) 

18. Leif Björklund och Ann-Cathrine Dahlgren Inkom 2011-05-23 
(Tjädern 9) 

19. Ägare till Renen 1-5 och Rådjuret 1-6 Inkom 2011-05-23 
 
Övriga yttranden 
20. Ägare/boende på Trasten 10-16 Inkom 2011-05-02 
21. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) Inkom 2011-05-06 
22. Annika Wendler Svensson (lagfaren ägare 

Spindeln 10) och Ola Svensson Inkom 2011-05-17 
23. Ulf Karlhagen (Morkullan 5) Inkom 2011-05-18 
24. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) Inkom 2011-05-19 
25. Kerstin och Bo Borgström (Trasten 4) Inkom 2011-05-19 
26. Anders och Marie-Ann Stoltz (Trasten 20) Inkom 2011-05-20 
27. Jörn och Lis-Beth Evers (Morkullan 4) Inkom 2011-05-20 
28. Ivan och Eva Vrbancic (Morkullan 11)  

och Lotta Ljungdahl (Morkullan 1) Inkom 2011-05-20 
29. Annelie och Jörgen Karlsson (Morkullan 14) Inkom 2011-05-20 
30. Ida Christoffersen Inkom 2011-05-23 
31. Ägare/boende på Trasten 10-15 Inkom 2011-05-23 
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1. Länsstyrelsen 

Yttrande bilagt i sin helhet. Se Bilaga 2. 
 
Kommentar: Skalan i området studeras vidare och ett gestaltningsprogram kommer att tas 
fram för planområdet.  
Den fördjupade riskutredningen kompletteras med ytterligare utredningar gällande 
bensinlagrets påverkan på planområdet. Utredningen samråds med Länsstyrelsen och 
Räddningstjänsten. 
Även frågor gällande trafikföring i området, buller och geoteknik kommer att utredas 
ytterligare i vidare planarbete. 
Länsstyrelsens synpunkter gällande risk för översvämningar, kopplingen till miljömål, 
energihushållning m m kommer att utredas och redovisas i vidare planarbete. 
Synpunkter gällande innehåll i behovsbedömningen beaktas. Avgränsning för 
påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras med Länsstyrelsen. 
 
 

2. Statens geotekniska institut (SGI) 
I programmet aviseras att släntstabiliteten vid järnvägsbanken kommer att utredas i 
planskedet. SGI vill här uppmärksamma Bohusgeo även rekommenderar att stabiliteten vid 
småbåtshamnen måste utredas. SGI delar konsultens rekommendation. Vi förutsätter att 
stabiliteten klarläggs i planskedet enligt rekommendationer som ges i Skredkommissionens 
Rapport 3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning. 
 
SGI rekommenderar att eventuell risk för ytliga bergras/blocknedfall klarläggs i 
planskedet. Besiktningen kan inledningsvis vara av översiktlig karaktär. Kan inte 
bergras/blocknedfall med påverkan på planområdet helt uteslutas bör besiktningen utföras 
av bergtekniskt sakkunnig. Besiktningen behöver dokumenteras med ex vis foto, protokoll 
etc. samt vid behov, åtminstone översiktligt, redovisa förslag till åtgärder. 
 
I programmet aviseras att risk för höga vattenstånd kommer att beaktas vid planläggning. 
SGI har inget underlag för att värdera om de presenterade nivåerna ger tillräckligt skydd 
mot översvämning. SGI anser att det är angeläget att nivåer, vid behov, regleras varvid 
effekter av klimatförändringar bör beaktas. 
 
Föranleder utredningsresultaten enligt ovan behov av åtgärder/restriktioner bör dessa 
säkerställas i planen. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att utredas i vidare planarbete. 
 
 

3. Trafikverket 
Den i sig intressanta blandningen av så olika funktioner innebär svårighet att se de mer 
tydliga konsekvenserna på relationen till järnväg och väg. 
 
Väg 
Norr om programområdet finns Strömstads hamn som är av riksintresse för sjöfarten. Detta 
medför att Uddevallavägen fram till hamnområdet också är ett riksintresse. Vägen är även 
sekundär väg för farligt gods. 
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Trafikverket anser att särskild omsorg måste ägnas åt utformningen av cirkulationsplatsen 
för Trädgårdsgatan/Uddevallavägen så att behövliga siktsträckor för alla slag av trafikanter 
och i alla riktningar kan uppnås. Trafik i någon riktning får inte bli ett 
”överaskningsmoment”. Cirkulationsplatsen kommer att ligga i en ”ytterkurva” och 
avståndet mellan vägporten/järnvägsbanken och cirkulationsplatsen är kort. 
Programområdets inre trafiklösning måste ske på så sätt att fordon i cirkulationen inte 
stannas upp. 
 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter måste ägnas särskild uppmärksamhet samtidigt 
som tillräckligt utrymme för tung trafik måste säkerställas. 
 
Järnväg 
Planprogrammet berör Bohusbanan. Trafikverket har överenskommit med Strömstads 
kommun och Västra Götalandsregionen om upprustning av bron över Trädgårdsgatan 
innefattande bl a höjning av fri höjd för vägen till 4,7 meter och byte till helsvetsad räls på 
en sträcka av 760 meter. Efter upprustningen ökar den möjliga hastigheten för tåg på 
aktuell sträcka från 30km/h till 40 km/h. Det pågår idag ingen godstrafik på banan här och 
det planeras ingen heller. 
 
Den planerade utvecklingen inom Myrenområdet tar denna ombyggnad med en ny bro som 
en förutsättning. En förhöjning av banvallen kommer att utgöra ett skydd mot 
vägtrafikbullret men även minska riskerna för olycka med farligt gods på Uddevallavägen. 
 
Trafikbuller 
Järnvägens ombyggnad innebär i realiteten att bullernivåerna blir oförändrade i relation till 
dagens situation och de ligger tydligt under gällande riktvärden. 
 
I planprogrammet framgår att det kommer att krävas skyddsåtgärder men preciserar det 
inte ytterligare. Trafikverket förutsätter att man i det fortsatta planerings- och 
projekteringsarbetet utvecklar buller- och vibrationsfrågan och kan visa att det går att 
skapa en attraktiv närmiljö i området. Generellt förutsätter Trafikverket att riktvärdena 
enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 – Buller i planeringen samt Boverkets Byggregler 
(BBR) tillgodoses vid detaljplaneläggning. Bostäder skall naturligtvis undvikas i de mest 
bullerutsatta lägena. 
 
Sjöfart 
Strömstads hamn är av riksintresse för sjöfarten. Det framgår inte hur detta riksintresse 
kommer att påverkas. 
 
Samråd 
Programmets komplexa innehåll innebär att det torde fordras ett antal överläggningar 
mellan kommunen, länsstyrelsen och Trafikverket under det fortsatta planarbetet. 
Ett möte med företrädare för kommunen, länsstyrelsen och Trafikverket har ägt rum 2011-
05-19, varvid kommunen har kunnat förtydliga vissa frågor. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna kommer att utredas vidare i planarbetet. Utrymme för 
cirkulationsplats kommer att finnas i planen. Kontakt kommer att tas med Trafikverket 
under planarbetets gång. 
 
 



Detaljplan för Myrens industriområde, Strömstads Kommun 
 

 5

4. Bohusläns museum 
Inom planområdet finns inga fasta fornlämningar, däremot finns en övrig kulturhistorisk 
lämning i form av en minnessten (Strömstad 7). 
 
Ur fornminnesperspektiv finns i detta skede ingen erinran. Museet avvaktar förslag om nytt 
läge för minnesstenen Strömstad 7. 
 
Kommentar: Nytt läge för minnesstenen kommer att undersökas i vidare planarbete. 
 
 

5. Skanova AB 
Skanova har ledningar i området. Ledningarna försörjer befintliga byggnader, samt 
genomgåendekablar i lokalgatorna som försörjer andra kunder. 
 
Kan inte anläggningarna vara kvar i sitt nuvarande läge, förutsätts att exploatören står för 
kostnaderna för ev. undanflyttning. 
I övrigt har Skanova inget att erinra. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

6. Fortum Distribution AB 
 
Fortum Distribution har distributionsledningar inom området.  
Om arbetet skulle innebära att vi måste göra speciella åtgärder, flytt av kablar, kabelskåp, 
nätstationer eller sänkningar av kabel, förutsätter vi att ekonomisk kompensation utgår för 
den fördyrning som kan uppstå. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

7. Västtrafik AB 
Som en del av arbetet för att få en långsiktigt hållbar samhällsutveckling har Västtrafik satt 
som mål att fördubbla andelen kollektivtrafikresor till år 2025. Det är viktigt att 
kommunens samtliga planer bidrar till att uppnå detta mål och att det tydligt av planerna 
framgår hur kollektivtrafikens fördelar kommer att stärkas. Västtrafik stödjer en förtätning 
av stadskärnan då det skapar förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik. Kommunen bör 
så snart som möjligt utreda hur planförslaget vid genomförande påverkar efterfrågan på 
kollektivtrafik och hur den efterfrågan kan tillgodoses på bästa sätt. 
Det är ett krav från Västtrafiks sida att utformning av cirkulationsplatser sker enligt 
körspårsmallar för 15 meter boogiebuss. I anslutning till cirkulationsplatserna skall 
utrymme för busshållplatser märkas ut och gångvägar måste finnas som är utformade med 
avseende på tillgänglighet till busshållplatserna. Västtrafik önskar bli inkopplade tidigt i 
detaljplaneringen för att säkerställa en fysisk planering med ett medvetet hänsynstagande 
till kollektivtrafiken förmån. Kommunen måste redan i ett initialt skede planera åtgärder på 
vägnätet i området efter kollektivtrafikens förutsättningar med exempelvis prioriterade 
bussgator och säkerställd tillgänglighet vid angöring till hållplatser.  
 
Kommentar: Kontakt kommer att tas med Västtrafik under planarbetets gång. 
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8. Miljöpartiet de gröna 
Då vi inte var representerade i den politiska processen under förra mandatperioden och 
genom att arbetet med det nya området letts av en mycket liten krets har vi inte kunnat ”slå 
larm” tidigare. Med en mer öppen process hade vi, och övriga strömstadsbor haft möjlighet 
att delta i utformningen av området i ett tidigare skede, vilket vi tror hade givit ett bättre 
resultat. 
 

a. Vi ser naturligtvis positivt på att en omvandling och uppsnyggning av området 
nu planeras. Detta område är nu ett centralt område, och industriell 
miljöstörande verksamhet bör på sikt flytta till annan plats. 

 
b. Miljöpartiet är mycket kritiska till delar av det förslag som idag ligger. Vi 

tycker att formatet på framför allt projekt ”Water” är alldeles för stort, och vi 
är tveksamma till att ytterligare ett hotell med dyra hotellrum behövs i 
Strömstad. 

 
c. Höghus (projekt Kosterfjord och hotellet) passar inte in i småstadens stadsbild. 

Vi vill att byggnadshöjden maximeras till tre-fyra våningar över markplan. 
 
d. Vi vill se satsningar på mindre och mer jordnära aktiviteter som inte kostar en 

förmögenhet för en familj att utnyttja. Det finns en entreprenörsanda hos flera 
aktörer i kommunen, låt oss stötta dem i första hand. Mastodontprojekten får 
klara sig själva om vi över huvud taget skall tillåta dem. 

 
e. Vi förordar att flera alternativa planförslag tas fram, och att en folkomröstning 

anordnas där Strömstadsborna får möjlighet att ta ställning till dem. 
 

f. Vi föredrar bostäder för åretruntboende framför hotell i Myren, och skulle i 
första hand se billiga hyreslägenheter för ungdomar och äldre. Vi är dock 
medvetna om att kommunen inte kan påverka upplåtelseformen enligt gällande 
regelverk. 

 
g. Den tänkta handeln på området bör vara begränsad till service till de boende. 

Ytterligare ett handelsområde utöver centrala staden och Oslovägen är inte 
önskvärt. 

 
h. Trafikplaneringen för området behöver ses över. Ett turistmål med hotell, 

affärer och annan verksamhet som genererar biltrafik står i konflikt med ett 
bostadsområde, där trafiken bör minimeras – särskilt kvällstid. Dessutom bör 
genomfartstrafik genom området förhindras. 

 
i. Planprogrammet saknar information om hur samhällsservicen för de boende 

som tillkommer ska lösas, t ex förskola och lekplatser. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför nästa samråd. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Remiss är skickad till Barn- och utbildningsnämnden. Inga synpunkter gällande framtida 
behov av förskola/skola har framförts. 
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Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och förskola utreds dock i vidare 
planarbete. 
 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 

9. Nya moderaterna 
Nya moderaterna i Strömstad välkomnar projekt Myren och ”water” samt kringprojekten. 
Området har under många år varit i behov av en uppfräschning samt ett nytt grepp. 
 
Ser man generellt på en kartbild över Strömstad så ingår det som en naturlig del i 
centrumbilden. Områdets äldre industribyggnader är i stort behov av renovering eller 
rivning där det senare alternativet vore det bästa. 
 
Områdets karaktär och inriktning kommer att ge Strömstad ytterligare möjligheter att klara 
konkurrensen från andra städer om turister och evenemang. Vi har också tron på att 
projektet kommer att innebära ett ökat utbud för de åretruntboende i Strömstad. Det 
kommer också att innebära långsiktiga arbetsplatser samt ett tillskott i 
bostadsförsörjningen. 
 
Vi inom moderaterna står bakom projektet men förbehåller oss rätten att ytterligare 
komplettera detaljer under projektets fortskridande. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

10. Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna i Strömstad stöder planens syfte att utveckla Myrens industriområde 
till en attraktiv del av Strömstads tätort. Vi stöder tanken på att det skapas arbetstillfällen 
och bostäder i området. 
 
Vi tycker att det är viktigt att de grönområden som finns i området behålls och utvecklas. 
Gamla ängen där det idag är fotbollsplan och lekplatsen är viktiga ytor. Men även 
naturområdet norr om projekt water och den gröna ytan mellan Flexibles och kyrkogården 
är viktiga ytor. 
 
Planen ska leda till att trafiken på Vatulandsgatan, Myrängsvägen och Trädgårdsgatan fram 
till Flexibles minskar. Vi ser helst att samtliga transporter på Trädgårdsgatan minskar. 
 
Vi anser det oerhört viktigt att den slående utsikten som man möts av från södra infarten 
inte får förstöras. I det vidare arbetet med planen är det viktigt att det tas fram fotomontage 
som visar hur södra infarten kommer att upplevas. 
 
Överlag så behövs fotomontage från fler ställen då vi anser att höjderna på de olika delarna 
behöver studeras vidare. Det antal våningar som anges i programsamrådet är något som vi 
inte fullt stöttar. Vi önskar också ytterligare utredningar av hur man som gående kommer 
att uppleva de olika ytorna mellan byggnaderna. 
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Kommentar: Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som 
idag angränsar planområdet. Trafikföringen i området studeras ytterligare i vidare 
planarbete. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför nästa samråd. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 

11. Kommunstyrelsen 
Synpunkter på områdets innehåll 
Projekt Water kan med rätt innehåll ge flera fördelar för Strömstad som besöksmål. Det 
inomhuscentrum som skisserats kan med sina aktiviteter ge en behövlig 
säsongsförlängning för Strömstad som turistmål. Om konferensdelens största sal 
dimensioneras för att rymma c:a 1000 personer skulle strömstad bli en av ganska få orter 
som har kapacitet för stora evenemang. 
 
Synpunkter på stadsmiljön 
Programmets ambition är att skapa en levande och attraktiv stadsdel. Den enda miljö som 
kan tänkas få ett stadsliv lär vara de inomhusgator som skisserats i projekt Water. 
 
Vid fortsatt bearbetning av förslaget bör det noggrant analyseras var det är rimligt att tro 
att människor rör sig och samlas. Dessa platser bör oavsett om de ligger inomhus eller 
längs Trädgårdsgatan ges utformning och mått som understödjer denna ambition. 
 
Planförslaget saknar i programversionen den balans mellan hög exploatering på 
kvartersmark och friytor på allmän plats som kännetecknar god stadsplanering. De 
fastigheter som ges nya byggrätter har samtliga en exploateringsgrad som är jämförbar 
med en tät innerstadsmiljö. De exempel som finns på lyckade stadsmiljöer med hög 
exploateringsgrad på kvartersmark har kompenserat detta med generösa friytor i form av 
torg eller parker. 
 
Synpunkter på utformningen 
De husvolymer som visas i förslaget är så pass stora att de kommer att påverka hur 
Strömstads tätort upplevs som helhet. Det är en mycket krävande uppgift att ge detta en 
god arkitektonisk gestaltning. Först när skalan kan avläsas i volymstudier och fotomontage 
blir det möjligt att bedöma hur de nya husen kommer att påverka helhetsintrycket av 
staden. För detta krävs en ökad detaljeringsgrad med våningsmarkeringar eller annat som 
tillför en skala. Till samrådshandlingen bör finnas minst 10 fotomontage, troligen fler.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför 
nästa samråd. 
 
 

12. Tekniska förvaltningen 
Planarbetet ska beakta grundvattenproblematiken i området samt dess närområden. I den 
begärda VA-utredningen ska hänsyn tas till den dagvattenutredning som gjorts av BBK, 
Uddevalla år 2002. 
 
I samband med planarbetet är det viktigt att man tar hänsyn till de utrymmen som krävs för 
att behållare för avfall och återvinning, såsom containers för olika behov, kan placeras 
rationellt. Om soprum, för hushållsavfall av vanlig typ, byggs i olika delar av fastigheterna 
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ska dessa kunna nås av konventionell sopbil som antingen ska kunna vända eller fortsätta 
utan att behöva backa. 
 
In- och utfart till fastigheterna Rönnen 8, Rönnen 2, Häggen 2 samt Linden 8 bör förläggas 
på ett sådant sätt så att trafikflödet inte stoppas upp, alltså på ett lämpligt avstånd från 
cirkulationsplats/vägport för Bohusbanan. 
Personbilstrafik och varutransporter bör skiljas åt (sid 12 längst ner i WSP:s TrafikPM). 
Boende i befintliga villor på Vatulandsgatan befaras bli störda av buller och vibrationer 
från varutransporter. Dessa fastigheter är extra känsliga eftersom husen är pålade på 
myrmark. 
I förslaget ska banvallen höjas med två meter vid vägporten. Bullerutredningen ska 
innefatta även denna förändring. 
Trafik till området ska ej trafikera befintlig byggnation, Trädgårdsgatans östra del, 
Vatulandsgatans norra del eller Myrängsvägen. 
Bussangöring ska redovisas tydligare. Tveksam till vändning i cirkulationsplats, 
korsningen Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan. 
In- och utfart från Linden 11 bör ej förläggas i direkt anslutning till cirkulationsplats. 
Exploateringsgraden i området blir relativt hög, därför bör insatser göras för 
grönområden/lekplatser. 
Viktigt att detaljplanen även rymmer utrymme för eventuell gång- och cykelbro från 
Strömstads camping till Myrenområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. I vidare planarbete kommer kontakt att tas med 
tekniska förvaltningen för att diskutera trafiktekniska lösningar i området. Planområdets 
gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar planområdet. 
 
 

13. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten anser att följande punkter skall granskas noggrannare samt redovisas:  
 

a. Riskutredningen visar att 25,4 % av det farliga godset som transporteras på 
Uddevallavägen är frätande ämnen, med anledning av detta skall en 
noggrannare granskning av detta göras. 

 
b. De riskreducerande åtgärdsförslagen skall vidtas. 

 
c. Vidare utredning skall göras angående ökning av farligt gods transporter, detta 

med anledning av att Colour Line införskaffar en ny färja som kommer att 
tillåta att fler fordon med farligt gods färdas med båten, vilket kan komma att 
innebära att riskbilden förändras. 

 
d. Ytterligare utredning angående oljedepån Conoco Jet skall göras då denna 

verksamhet är i full drift gällande förvaring och båttransporter. 
 

e. Vidare utredning angående Bohus Biotech AB skall göras, då företaget har 
planer på att utöka sin hantering av brandfarliga varor. 

 
f. I redovisad plan visar tilltänkta byggnationer stora brister i räddningstjänstens 

tillgänglighet. Räddningstjänsten saknar tillgänglighet runt om vissa av 
byggnaderna vilket inte accepteras ur insats- och angreppssynpunkt. 
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g. Räddningstjänstens kapacitet och bemanning skall tas med i beaktande då 

denna är begränsad. Räddningstjänsten Strömstad är en deltidsstation där 
styrkornas anspänningstid är 5 minuter. Räddningstjänstens resurser är därför 
begränsade vad avser kompetens, material och utrustning. 

 
h. Det är av största vikt att vidare utredningar görs för framtidsprognoser av 

transport av farligt gods, detta med anledning av att förutsättningarna för 
diverse projekt kan komma att ändras. 

 
Kommentar: En utökad riskutredning har påbörjats. Resultatet kommer att inarbetas i 
planförslaget. Kontinuerlig kontakt hålls med Räddningstjänsten. 
 
 

14. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
För att säkert kunna klara de krav som numera ställs så är mer renodlade och tydligt 
geografiskt avskilda områden att föredra i förhållandet industri och boende. 
 
Handelns/industrins behov av att upprätthålla skyddsavstånd mellan verksamhet och 
boende motiveras av intresset att långsiktigt kunna bedriva och utveckla verksamhet 
medan boendets intresse ligger i att kunna få kravet på godtagbar boendemiljö tillgodosett. 
 
Kommunen har det lokala ansvaret för att bereda både näringen och boendet sådana 
förutsättningar att ovanstående intressen tillfredställs. 
 
Området är komplext med flera sorters verksamheter samt bostadshus. Det finns många 
viktiga faktorer att studera och balansera. 
 
Förorenad mark 
Området Myren är sedan tidigare detaljplanelagt som industriområde. På flera av 
fastigheterna har miljöstörande verksamhet bedrivits. 
 

 I planprogrammet står att det är osäkert om Linden 8 haft miljöstörande 
verksamhet. I ”Kompletterande miljöteknisk inventering Fas 1 Industriområdet 
Myren, Strömstads kommun” kan man under riskbedömningen läsa att 
Original Odhner har bedrivit tillverkning med bl a ytbehandling, härdning och 
svartoxidering på fastigheten och risken för att deras verksamhet har förorsakat 
förorening av mark och vatten på Linden 8. 

 Ett ärende som hanterar förorenade områden har upprättats gällande 
detaljplanen för Myren se MBN/2010-1080. Provtagning ska utföras i enlighet 
med provtagningsplan upprättad 2010-07-05 och reviderad 2010-11-23. 

 Provtagning på samtliga fastigheter inom detaljplanen är nödvändig för att få 
ett grepp om föroreningssituationen. Skulle det behövas kan provtagningen 
komma att sträcka sig utanför detaljplaneområdet. 

 Eventuella förorenade områden ska saneras ner till gränsvärden för KM 
(Känslig Markanvändning) då det är tänkt att det ska vara bostäder i området. 
Då trikloretylen har hanterats på flera fastigheter så ska byggnaderna byggas 
med radontät platta med möjlighet till extra ventilation samt ska 
kontrollprogram upprättas. 
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 En anmälan ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan 
åtgärder görs som kan leda till spridning eller ökad risk för exponering av 
föroreningar anligt MB Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 28 §. 

 
 
Buller 
Bostäder skall lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt. Vid planering 
av nya bostäder gäller att den slutgiltiga bebyggelsen kan utformas så att kraven i 
Boverkets byggregler uppfylls. 
 
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till 
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera 
inomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att byggnaden inte används till boende 
och i andra hand att inomhusvärdena inte överskrids. 

 Strömstads kommun antog 2010-11-24 fyra lokala miljömål bl a miljömålet 
God bebyggd Miljö. Där antog även strömstads kommun delmålet Minska 
bullret och åtgärden beakta bullerproblem vid planering. Myrenområdet som 
det presenteras i föreliggande förslag klarar inte miljömålet God bebyggd miljö 
beträffande buller. Miljömålet ska verka vägledande i arbetet med att skapa 
bättre miljö- och boendeförhållanden än idag. 

 Enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningen uppfyller inte den tänkta 
detaljplanen för myren de kriterier där en avvägning mellan krav på ljudmiljön 
och andra intressen bör kunna övervägas. 

 Hänsyn måste tas till den samlade bullersituationen. När det förekommer flera 
bullerkällor bör det ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att 
skapa en godtagbar ljudmiljö. 

 Vid beräkning av fasadisoleringen bör bullernivåerna från alla förekommande 
ljudkällor beaktas och jämföras med kraven på ljudnivå inomhus. 

 Den aktuella planen innehåller utöver buller från vägtrafik också buller från 
tågtrafik, industri och fläktar/kompressorer m m knutet till nytillkomna 
verksamheter, befintliga verksamheter samt bostäder. 

 För att minska vägtrafikens negativa påverkan så bör all trafik in mot området, 
tidigt längs vägen länkas av – gäller främst Rönnen 2 och Rönnen 8 – där 
möjligheten att runda byggnadens västra gavel alternativt köra under 
byggnaden får utredas vidare. Detta gäller särskilt varutransporter. 

 Milj- och hälsoskyddsavdelningen förutsätter att de beräkningar som är gjorda 
gällande trafikbuller på Uddevallavägen är baserade på korrekta 
hastighetsgränser. Det Trafik PM som ingår i programsamrådet bör förtydligas. 

 På sid 46 i planprogrammet kan man läsa att ”Då uppgifter saknas om framtida 
ljudemissioner från planerade byggnader inom projekt Water så har 
antaganden fått göras i detta fall. Dessa antaganden har inte redovisats. De bör 
vara tillgängliga då ventilationen för en sådan byggnad kan vara relevant för 
ljudnivåerna på omkringliggande fastigheter. 

 Utredningen gällande industribuller bör kompletteras med fler, för området 
vanliga, vindriktningar och de ljudutbredningar som blir konsekvensen. 

 Fastigheten Linden 8 blir starkt utsatt för bullerstörningar och i den mån den 
skall upplåtas för boende så bör byggnadskropparnas lägen utredas vidare i 
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förhållande till bullerexponeringen. I det presenterade planprogrammet ligger 
bullernivåerna på Linden 8 samt delar av Linden 12 över de dygnsekvivalenta 
riktvärden som satts vid fasad och uteplats, samt ligger över de maximala 
ljudnivåerna för uteplats i anslutning till bostad. Till den samlade 
störningsbilden ska läggas effekten av vibrationer från väg- och tågtrafik. 
beräkningarna görs på det trafikflöde som kalkyleras för framtiden, ex den 
ökade tågtrafiken. 

 Ett eventuellt boende på fastigheten Linden 8 bör endast vara korttidsboende, 
hotellrum och liknande om man inte lyckas hålla Boverkets riktvärden för 
buller vid nybyggnation av bostadshus. 

 
Luftföroreningar 
Inom Myrenområdet finns idag ett antal verksamheter som genererar utsläpp i luft. Till 
detta kommer bilavgaser från tunga och lätta fordon till adresser i Myren eller som passerar 
igenom området. Området omgärdas åt alla håll, förutom åt väster, av berg vilket får till 
följd att luftens innehåll av föroreningar bär spår också av aktiviteter från andra delar av 
dalgången. 

 För att få en rättvisande bild av den totala situationen idag och den som väntar 
i ett utbyggt läge så behöver följande kompletteringar av underlagen ske: 
1. bidrag från småskalig fastbränsleeldning 
2. situationen när samtliga verksamheter utnyttjar sina tillstånd till utsläpp i 
luft 
3. sammanlagda effekter av partiklar inräknat saltpartiklar 

 
 Exponeringen från utsläpp i luft av olika aktiviteter bör åskådliggöras dels vid 

fler vindriktningar, dels på fler höjdnivåer – bl a strax under normal 
inversionsnivå. Samt med tanke på Flexibles tillstånd och de krav som finns på 
en 21 meter hög skorsten om de utnyttjar sitt tillstånd fullt ut. 

 Bedömning av förekomst och eventuella problem av Flyktiga organiska 
kolväten (VOC) och Polyaromatiska kolväten (PAH) ska anges. 

 Halter som ska klaras finns formulerade i Miljökvalitetsmålen. 
 

Miljöstörande verksamhet 
Upplevelsecentra och bostäder/hotell ska enligt planen samsas med industrier varav två är 
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Det kommer i praktiken att innebära att 
utvecklingsmöjligheterna för dessa verksamheter kan komma att begränsas samt att 
boendemiljön på många platser riskerar att få svårt att klara av att uppfylla de krav som 
ställs bl a gällande buller och luftkvalitet. 

 
 Förutsättningarna för Skipnes Flexibles AB och Bohus Biotech AB ändras då 

bostäder byggs i anslutning till dem. Båda verksamheterna klarar idag de 
riktvärden som gäller industribuller vid bostadshus. Då bostäderna kommer att 
flyttas än närmre är det stor risk att dessa inte längre kan klaras av. 

 Både Skipnes Flexibles AB och Bohus Biotech AB har idag tillstånd för 
utsläpp av VOC. Skipnes Flexibles AB utnyttjar i dagsläget inte hela 
tillståndet. För att de ska kunna nyttja hela sitt tillstånd behöver de bygga en 21 
meter hög skorsten. Då tillståndet gavs fanns det inga planer på höghus som 
sträcker sig över 21 meter. I utredningen gällande luftkvalitet har man ej heller 
tagit hänsyn till detta. 
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 Exponeringen av buller från de verksamheter som är belägna inom 
planområdet bör åskådliggöras vid fler vindriktningar och på fler höjdnivåer. 

 Bohus Biotech AB hanterar idag ca: 80 ton VOC, mestadels etanol. Ur 
brandsäkerhetssynpunkt bör detta tas hänsyn till då bostäder kommer närmre 
fastigheten. 

 Båda verksamheterna har transport av farligt gods till sig. 
 Båda verksamheterna alstrar buller från kompressorer och fläktar. 

 
Trafiksituationen 
Trafikflödet kommer att öka markant enligt planförslaget, både vad gäller varutransporter 
och persontrafik. Med detta ökar risken för trafikbuller och olyckor. Ett förslag är att 
reglera varutransporterna till tidig morgon/sen kväll. Ur bullersynpunkt är det inte någon 
bra idé, däremot minskar risken för olyckor. 
 
Tillgängligheten till Röseberget och även till centrum riskerar arr minska/försvinna då 
trafiken kommer att öka längs Uddevallavägen. För cyklister och fotgängare är det viktigt 
att säkert kunna ta sig över vägarna för att komma till de cykelbanor som finns i området. 
Ur säkerhetssynpunkt kommer även fler människor att röra sig i området där mynningen 
för en av de tunnlar för tryckavlastning från bensinlagret i Röseberget riktas. 

 
 Varutransporter till och från projekt Water bör ledas av från Trädgårdsgatan så 

tidigt som möjligt och ej ledas in på Vatulandsgatan. 
 Trafiken bör ledas av så tidigt som möjligt då den letts in på Trädgårdsgatan. 
 Gång- och cykelvägar bör ordnas och knytas samman med redan befintliga 

gång- och cykelbanor samt bör även en utökning av gång- och cykelbanor 
längs Myrängsvägen – Ringvägen utökas och knytas samman med befintliga. 

 Med ett läge så nära centrum borde utformningen i fråga om skalan på 
bebyggelse och på grönytor, förekomsten av gångvägar och cykelbanor visa att 
området är anpassat för besökare till fots med fokus på trygg och trevlig 
rörlighet inom området. Det skulle göra att området blev en naturlig 
fortsättning på stadskärnan och inte bevarade sin karaktär av industriområde. 

 Säkra övergångar längs Ringvägen och Uddevallavägen måste utformas då 
både biltrafik och andelen fotgängare/cyklister kommer att öka. En gångbro 
över Uddevallavägen mot Röseberget finns med i detaljplanen, den bör byggas 
så tillgängligheten ökar. 

 
Dagvatten 
I planprogrammet skrivs att åtgärder kommer att vidtas för rening av dagvatten. Det är 
mycket positivt för utvecklingen av området. En beskrivning/utredning över hur man har 
tänkt omhänderta dagvatten bör redovisas i kommande planhandlingar. 
 
Energi 
En beskrivning/utredning över hur man har tänkt hantera energifrågor bör redovisas i 
kommande planhandlingar. 
 
Avslutning 
Det nu aktuella förslaget bör bättre anpassas till de begränsande förutsättningarna som: 
- väg- och tågtrafiken innebär med vibrationer, buller, avgaser och olycksrisker 
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- terrängen innebär med inversion, ev. köldsjöar, luftomsättning 
- befintliga industrier innebär med föroreningar, hälso/miljöfarliga varor, 

fordonstransporter och buller 
Med kommunens tänkta miljöprofil som grund bör ett område av denna storlek utvecklas 
genom processer med en tydlig miljöprofil. I planen bör även arbetas in Miljö- och 
naturkvaliteten. Man bör arbeta mer aktivt med att förbättra miljön inom planområdet och 
inte bara hantera de miljöproblem som finns där idag utan målmedvetet arbeta mot att den 
nya bebyggelsen ska ge en förbättrad miljökvalitet på längre sikt. 

 
Kommentar: Eventuella markföroreningar och hantering av dessa klarläggs under 
planarbetets gång och redovisas i särskild utredning och regleras med planbestämmelse. 
Synpunkter gällande buller, luftföroreningar, miljöstörande verksamhet, trafikfrågor, 
dagvatten och energifrågor kommer att utredas vidare i planarbetet. Eventuella åtgärder 
regleras i detaljplanen. 
 
 

Sakägare 
 
15. Odevall Advokatbyrå AB ombud för Skipnes Fastigheter AB (Linden 13) och    
Skipnes Flexibles AB 

Skipnes Fastigheter AB har för närvarande inga andra planer än att hyra ut fastigheten till 
Skipnes Flexibles AB för drift som sker idag. 
 
Skipnes Flexibles AB har tillstånd att bedriva den verksamhet som sker idag vilket orsakar 
ett visst buller samt vissa utsläpp. Dessa tillstånd har erhållits av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. 
 
Byggande av bostäder i nära anslutning till Linden 3 vore till nackdel och skulle eventuellt 
hindra utvecklingen av nuvarande verksamhet. 
 
Skipnes Fastigheter AB föreslår att det i planarbetet tas med en förutsättning nämligen som 
framgår av sid. 29 i planförslaget att komplettera nuvarande industri med bostäder på 
fastigheten. 
 
Hyresgästen Skipnes Flexibles AB genomförför närvarande en omfattande expansion av 
sin verksamhet som kan komma att leda till ökade utsläpp inom ramen för nuvarande 
tillstånd. Bostäder i anslutning till fastigheten skulle menligt påverka denna verksamhet. 
Nuvarande verksamhets tillåtna nivåer av emissioner kan svårligen kombineras med ett 
utökat boende på grannfastigheten. 
 
I planarbetet bör en förutsättning ges för att öka den nuvarande byggnadshöjden på 
fastigheten från de idag 10,8 metrarna till åtminstone 12-13 meters höjd. Vidare bör det i 
planarbetet tas med förutsättningar för eventuell ny skorsten m.m. 
 
Planen bör ges en vidare användning på Linden 13 än idag, småindustri, kontor och lager. I 
händelse av att man senare under planarbetet väljer att diskutera en annan användning av 
fastigheten Linden 13, bör detta också tas med i planen och planen måste ta hänsyn till 
denna förutsättning. 
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I förslaget till ny plan har lagermöjligheten på intilliggande fastighet tagits bort vilket är till 
stort men för verksamheten då man nu är i expansionsfas. Även i den nya planen bör detta 
område tas med såsom reservmark för byggandet av lager eller kontor för Linden 13. 
 
På sid. 13 i planförslaget görs gällande att det föreligger risk för föroreningar av mark och 
grundvatten av framförallt tungmetall och lösningsmedel. Då några sådana undersökningar 
ej gjorts är Skipnes Fastigheter AB:s bedömning att det icke föreligger några sådana risker. 
 
Enligt planförslaget på sid. 32 nämns vad som skulle ske om nuvarande verksamhet 
upphör. Eftersom Skipnes flexibles AB har för avsikt att kvarbliva under lång tid, om inte 
särskilt annat alternativ ges, är det viktigt att planen tar hänsyn till de utsläppsrätter som 
idag gäller och medger byggandet av bostäder och kontor på fastigheten om annan lösning 
för nuvarande verksamhet ges. 
 
Skipnes Fastigheter AB ser inga hinder mot förnyade kontakter från kommunen för att 
kunna delge ytterligare synpunkter under planarbetet. 
 
Kommentar: Eventuella markföroreningar och hantering av dessa klarläggs under 
planarbetets gång och redovisas i särskild utredning och regleras med planbestämmelse. 
Alternativa lösningar undersöks i vidare planarbete. Kontakt är etablerad med 
fastighetsägaren. 
 
 

16. Uluma fastighets AB (Linden 4 och 10) Bohus Biotech AB/ Daniel C Ogbonnaya 
Efter att ha tagit del av den information som gavs under programsamrådet den 5 april 2011 
är vi mycket oroade över vad detta kan innebära i samband med företagets framtida 
utveckling. 
När Bohus Biotech AB (BBT) etablerade sig i Myren 2002-2003 skedde detta genom 
fastighetsköp av Strömstads kommun. Vid denna tidpunkt gällde samma detaljplan som 
idag och det fanns inget som indikerade att detaljplanen skulle ändras. Avsevärda summor 
har investerats i fastigheter och inventarier. Hade den nu föreslagna planändringen 
diskuterats då hade vi etablerat oss på annan plats. 
 
I programförslaget föreslås en bostadsbebyggelse omedelbart från vår östra tomtgräns. Det 
är ganska magstarkt att föreslå ett 9-våningars bostadshus cirka 6 meter från ett 
industriområde. Det strider mot alla planeringsnormer och det är uppenbart att det blir 
konflikter med vår verksamhet. Verksamheten avger ett visst buller från fläktar m.m. och 
har vissa utsläpp av lösningsmedel, vilket är normalt för ett industriområde men en källa 
till konflikter om bostäder placeras i omedelbar närhet. Vi har transporter som kan komma 
till verksamheten vid alla tider på dygnet och befarar att en ändrad detaljplan kan leda till 
begränsningar av tung trafik, till och från BBTs fabriksområde. Det finns också 
riskaspekter vid driftstörningar som måste beaktas, till exempel utläckande gaser. 
 
Vi begär att man tillämpar de skyddsavstånd som är norm vid samhällsplanering. I 
Boverkets ”Bättre plats för arbete” anges ett skyddsavstånd på 50-200 meter mellan 
småindustriområde och bostäder. Även föreslaga samlingslokaler, hotell och restauranger 
kan komma i konflikt med vår verksamhet och måste placeras på avsevärt större avstånd än 
vad som förslaget visar. 
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Om ljudnivån på BBTs ventilation måste reduceras, vem skall stå för kostnaden? Vad 
händer i framtiden om vi vill bygga ut ventilationen? Kostnaden måste drabba de 
exploatörer som vill förändra planen. 
 
Då det gäller den nya bebyggelsen ser vi att projekt Water föreslås få en nästan 100 % 
byggrätt och 15 meters bygghöjd, förutom höghusdelarna som går upp till en 30-40 meter. 
Samtidigt vill man begränsa vår byggrätt från vad som finns i gällande plan. Var finns 
likställigheten och rättvisan? 
 
De stora byggrätterna som föreslås nära oss kommer att ge skuggeffekter och en känsla av 
instängdhet. Om vi, mot förmodan, i en framtid skulle vilja flytta verksamheten och 
använda fastigheten till kontor, bostäder etc, skulle attraktiviteten bli klart mindre med så 
höga och stora hus i omedelbar närhet. 
 
Sammanfattningsvis vill vi med kraft avstyrka att planförslaget förs vidare. Vi kräver att 
kommunen står fast vid tidigare utfästelser och att vår verksamhet ska få fortsätta att 
utvecklas på platsen. Vi har ett behov av utbyggnad och önskar genomföra den i 
överensstämmelse med gällande detaljplan. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar undersöks i vidare planarbete då bostäder i samband 
med miljöstörande verksamheter inte går att lösa på tillfredsställande sätt. Kontakt är 
etablerad med fastighetsägaren. 
 
 

17. Haspåbo Fastighets AB (Häggen 3) Morten Solvang 
Haspåbo fastighets AB vill såsom ägare till fastigheten Häggen 3 idag inte frånskriva sig 
möjligheten till att i framtiden bedriva andra verksamheter än de idag existerande. 
 
Vi har ingen industriell verksamhet idag, utan i huset bedrivs dataservice och försäljning, 
reklamateljé, trafikskola, en grönsaksgrossist samt lager/kontor för en rörmokerifirma. 
 
Vi vill inte begränsa möjligheten att i framtiden bedriva handel, eller om fastigheten skulle 
byta inriktning mot exempelvis bostäder av någon typ, vid t ex ett ägarbyte. 
 
Vi anser att det för övriga fastigheter inom planområdet ges dessa möjligheter, och detta 
bör gälla hela planområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Häggen 3 har nya ägare från och med 2011-09-01. 
Kontakt med de nya ägarna är tagen. 
 
 

18. Leif Björklund och Ann-Cathrine Dahlgren (Tjädern 9) 
Vi är av åsikten att trafiksituationen ytterligare borde förbättras.  Detta då Myren i 
huvudsak är ett bostadsområde och i anledning av pågående generationsväxling i området 
finns här många småbarn och fler kan antas tillkomma – inte minst genom de föreslagna 
projekten i området. 
 
Det är ytterst angeläget att trafiksituationen inte försämras på grund av nybyggnationen. 
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Enligt vad kommunalrådet Ronnie Brorsson uppgav vid allmänna mötet den 5 maj 2011, 
kommer ombyggnationen av vägporten från Uddevallagatan till Trädgårdsgatan att vara 
färdigställd innan byggnation i enlighet med detta planprogram påbörjas. 
 
Detta är av väsentlig betydelse för oss sakägare eftersom vi menar att samtliga transporter 
under byggnation och genomförande av planen måste ske genom den höjda och breddade 
vägporten. 
 
Även efter byggnationerna genomförts enligt planen är vi av uppfattningen att all trafik till 
och från verksamheterna skall ske genom den nya vägporten. Exploateringen bör således 
själv bära den trafik den genererar. 
 
Hastighetsbegränsande åtgärder måste göras mot genomfartstrafik t ex genom en enfilig 
passage av Trädgårdsgatan (jämför passagen förbi Bojarskolan). Härigenom begränsas 
framkomligheten ytterligare för trafikanter som har för avsikt att använda Trädgårdsgatan 
som en genväg eller transportväg. Samtidigt bibehålles möjligheterna för passage av 
ambulans- och räddningstjänst. En passage skulle förslagsvis kunna förläggas vid Linden 
13 (Skipnes Flexibles AB) eller Strömstad 4:16 (grönområdet). Härigenom skulle Linden 
13 alltjämt kunna tillgodose sitt transportbehov men med påbjuden trafik via vägporten. 
 
Vid det allmänna mötet (2011-05-05) framkom klart att boende i Vatulandsområdet 
respektive längs Trädgårdsgatan/Myrängsvägen har stora farhågor mot risken för en 
trafikökning på grund av projektens genomförande. 
 
En framförd synpunkt var att ”klippa” Vatulandsgatan i höjd med Myrängsvägen och 
Trädgårdsgatan vid Skipnes Flexibles AB. Oavsett om en sådan lösning väljs eller den här 
ovan föreslagna passagen, är det av väsentlig betydelse att samma typ av åtgärd vidtas 
längs de bägge trafikstråken. Gatorna fungerar som kommunicerande kärl – begränsningar 
av Vatulandsgatan leder till trafikökning längs Trädgårdsgatan och vice versa. Beaktas bör 
även behovet att begränsa genomfart längs Myrängsvägen så att den inte uppfattas som en 
genväg. 
 
Av fotomontage (sid 50-51 i planprogrammet) framgår tydligt att den tilltänkta 
byggnationen avviker markant från landskapsbilden. De nya byggnaderna kommer att bli 
alltför dominerande i förhållande till övrig bebyggelse och borde stå i klar strid med 
landskapsbildsskyddet. 
 
Jämförelse kan här ske med den relativt nyliga byggnationen av Strömstad Quality Spa & 
Resort Hotel, som utöver entréplanet har ytterligare 5 våningsplan. Med denna begränsning 
i höjdled har det varit möjligt att placera in hotellet i omkringliggande landskap så att 
hotellet inte stör landskapsbilden på håll. De föreslagna våningsantalen bör därför 
begränsas till ej överstigande hälften. Härigenom kan landskapsbilden i möjligaste mån 
bevaras. 
 
En ny plan får antas medföra ett inte obetydligt tillskott av barnfamiljer. därav fordras en 
genomgripande förbättring/upprustning av nuvarande fotbollsplan och intilliggande 
lekplats. Området borde kunna förstärkas med exempelvis ytor för sk. spontanidrott, såsom 
skateboard, bmx-cykling, basket etc. 
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Vidare bör det i planen övervägas om någon yta bör reserveras för byggnation med 
exempelvis förskola. Detta då befintliga förskolor i närområdet (Odelsberg, Bofinken) 
redan är fullbelagda. 
 
Planen bör redovisa hur den planerade gång- och cykelvägen skall ansluta till omgivande 
gång- och cykelvägnät. 
 
Gång- och cykelvägen längs Trädgårdsgatan bör följa gatan i hela dess riktning österut och 
vidare såväl uppför Norra Linnégatan mot Strömstierna m fl skolor som Myrens kyrkogård 
mot Uddevallavägen för att göra det möjligt för fler såväl barn som vuxna att cykla säkert 
inom området och vidare i tätorten. Att detta önskemål i viss mån faller utom planområdet 
är vi medvetna om och är därför riktat direkt till Strömstads kommun. 
 
Det är vår förhoppning att hänsyn tas till våra och övriga sakägares synpunkter för att på 
bästa sätt genomföra en genomgripande förändring av ett Myrens industriområde i stort 
behov av förnyelse. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. 
 
Remiss är skickad till Barn- och utbildningsnämnden. Inga synpunkter gällande framtida 
behov av förskola har framförts. Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och 
förskola utreds dock i vidare planarbete. 
 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Synpunkterna gällande förbättring av gång- och cykelvägar till och från planområdet 
vidarebefordras till tekniska förvaltningen.  
 
 

19. Ägare till Renen 1-5 och Rådjuret 1-6 
Vi ställer oss positiva till att det gamla industriområdet saneras och att Strömstad får en ny 
stadsdel. Men varför planeras vissa av de miljöstörande industrierna ligga kvar? Är detta 
att ta ett helhetsgrepp och planering enligt gällande lagstiftning? Vidare önskar vi även en 
tydligare vision från kommunen om den nya stadsdelens offentliga miljöer och hur de olika 
delprojekten inom planområdet vävs samman till en helhet. 
 
Att en väg (ny dragning av Vatulandsgatan) trafikerad med tunga fordon planeras alldeles 
intill bebyggelse och lekområde är direkt olämpligt och strider också mot lydelser i 
planbeskedet. 
 
Vi föreslår en bättre infart för varutransporter till projekt Water: avfart från Trädgårdsgatan 
alldeles öster om viadukten, och sen väster och norr om projekt Waters badanläggning till 
en föreslagen rondell för varuintag. Då minskar också den tunga trafiken förbi projekt 
Waters s.k. aktivitetszon längs Trädgårdsgatan. En alternativ varutransportväg är avfart 
mot Trädgårdsgatan strax öster om viadukten och sedan in under projekt Water till 
föreslagen rondell för varuintag, eller att varuintaget sker helt under byggnaderna.  
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Behovet av rekreationsytor som lekplatser, parkområden mm. kommer att öka om 
ytterligare ca 150 lägenheter byggs inom planområdet. Vi är positiva till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Lena Martinssons uppmaning under samrådsmötet. 
Uppmaningen gällde att vi boende skall ge förslag på hur vi vill förädla de allmänna ytor 
som finns i Myrens befintliga bostadsområde. 
 
Vi föreslår att kommunen behåller marken där parkeringsplatsen är idag och istället 
förvandlar den till välbehövt parkområde. Då kan man skapa ett sammanhängande 
obearbetat parkområde (strövområde) och bearbetat parkområde från järnvägen över berget 
mellan Korta vägen projekt Water och till fotbollsplanen. Det kan också förlängas till det 
idag helt outnyttjade naturområdet på fastigheten Strömstad 4:16 öster om Skipnes 
Flexibles AB. Man kan då få en lång sammanhängande buffertzon och rekreationsyta. 
Fotbollsplanens yta behöver jämnas ut. Lekplatsen kan utökas bl a med klätterställning. 
Avskärmande träd och buskar bör behållas. Förslag på andra tillskott är fasta bänkar och 
bord, boulebana och led för barncyklar och trampbilar likt den på Röds lekplats. Vi ser 
gärna att kommunen i samverkan med oss boende arbetar fram ett förslag med 
prioriteringar om vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella. Om Vatulandsgatan består 
som genomfartsled dras den då närmare konferens- och biografdelen av projekt Water. 
 
Det är viktigt att förhindra genomfartstrafik från projekt Water genom bebyggelse till 
Vatuland/järnvägsstationen, Odelsberg och Prästängen. In- och utfart till projekt Water bör 
ske genom den breddade viadukten. För att förhindra eller minimera genomfartstrafik bör 
man överväga möjligheten att sila eller klippa Vatulandsgatan i höjd med befintlig 
kommunal parkeringsplats och/eller Trädgårdsgatan öster om Skipnes Flexibles infart. 
Viktigt är att detta inte medför ökad genomfartstrafik på Myrängsvägen. Idag kör många 
snabbare än tillåtna 30 km/h. 
Vi förutsätter att kommunen utreder och bevakar grundvatten- och marknivåer nogsamt 
under kommande planering. Vi förväntar oss också att utredningarna omfattar ett större 
område än själva detaljplaneområdet för att klarlägga problemen för kringliggande 
bostadsbebyggelse. 
 
Vi förutsätter att alla nya fläktar och annan teknisk anläggning som kan orsaka buller har 
en sådan standard och placering att de ger minimal påverkan på bostadsbebyggelsen. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och förskola utreds i vidare 
planarbete. 
 
En geoteknisk undersökning kommer att tas fram för att säkerställa oförändrade 
grundvattennivåer. 
En fördjupad bullerutredning kommer att tas fram i vidare planarbete. Boverkets riktlinjer 
gällande buller ska följas. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
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Övriga 
 
20. Ägare/boende på Trasten 10-16 

 
Med anledning av Myrenplanen och den av kommunen utökade sakägargruppen, tycker vi, 
att det är anmärkningsvärt att fastigheterna som ligger längs med bergskanten mot 
Myrenområdet inte tagits med som sakägare. 
Dessa fastigheter kommer att utsättas för mer buller, utsikts- och luftföroreningspåverkan 
än många fastigheter i Myrenområdet. Dessa fastigheter utsätts också för större risk för 
sättningar i samband med kommande sprängningsarbeten. 
Med anledning av ovan, yrkar vi att fastigheterna Lilla Vatulandsgatan 42, 40, 38, 36, 34, 
32 och 30 inkluderas i sakägarkretsen.  
 
Kommentar: Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
 
 

21. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) 
Vi yrkar på ett mycket snabbt svar gällande sakägarfrågan, i god tid före den 23 maj. 
Vi yrkar också på att MKB även kommer att omfatta området norr om Myrängsvägen 
(Vatuland och Korpegatan). 
 
Kommentar: 
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas.  
 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
 
 

22. Annika Wendler Svensson (lagfaren ägare Spindeln 10) och Ola Svensson 
Primärt för att hindra störningar för närboende måste vara att stänga av Vatulandsgatan, 
liksom att stänga av eller kraftigt reducera trafiken på Trädgårdsgatan. Genomfartstrafik 
bör i möjligaste mån undvikas och trafik till och från området ledas via Uddevallavägen. 
Leveransinfart till projekt Water borde kunna dras via garagenedfarten till vänster, direkt 
efter järnvägsundergången. 
 
Helhetsintrycket av förslagets utformning; för stort, för mycket och för högt! 
Hotellbyggnaderna skulle dominera området sett både från havet, södra infarten och 
österifrån. Dessutom skulle dessa byggnader, tillsammans med höga hus i projekt 
Kosterfjord, lägga flera kvarter med åretruntboende och övriga verksamheter i skugga 
under vinterhalvåret. 
 
De tre projekten tillsammans framstår för oss som överväldigande för en liten kustkommun 
som Strömstad. Genomförda i förslagets skala skulle de definitivt bryta ner intrycket av ett 
någorlunda småskaligt kustsamhälle med mänskliga proportioner. Därmed skulle sannolikt 
en del av stadens attraktionskraft gå förlorad. 
 
Man bör kunna sänka och rita om de höga och kompakta byggkropparna utan att så mycket 
av havsutsikten går förlorad, förslagsvis till en maxhöjd som det påbyggda Abbahuset. Vår 
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förhoppning är även att de planerade lägenheterna möjliggör såväl fastboende som 
semesterboende. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 
 

23. Ulf Karlhagen (Morkullan 5) 
Ambitionen att sanera industriområdet och skapa en levande stadsdel med imponerande 
närhet till kvaliteter som färja, buss, tåg, bad, centrumhandel, motions- och 
naturupplevelser kräver respekt för Strömstads småstadskaraktär och stadens goda tradition 
att terränganpassa all ny bebyggelse. 
 
Ett så stort byggprojekt kräver möjligheter till miljövänliga transporter mellan 
Myrenområdet, färjeterminal, bussterminal, tåganlöp samt centrum. I anslutning till 
Uddevallavägen måste gående och cyklister ha väl tilltagna transportytor och parkbänkar 
att vila på.  
 
Bussterminal och tåganlöp kan flyttas närmare Torskholmen och Colour Lines 
färjeterminal. Frigjorda ytor framför Kaffedoppet kan bli något som gläder både turister 
och åretruntboende. 
 
Den föreslagna byggnationen med vertikala fasader om 9+8+12 våningars höjd mot väster 
riskerar att förstöra hela Strömstads ”småstadskaraktär”. I enlighet med tidigare god 
Strömstadstradition bör bebyggelsen från väster växa i terrasser och i östra delen av projekt 
Water avslutas med hotellkroppar som harmonierar med bergspartier i söder, norr och öster 
och som ej kan överstiga 7-8 våningars höjd. 
 
Vi boende på Vattentornsberget, Korpeberget och kvarteret Trasten får alla sin visuella 
närmiljö påverkad. Alla boende här bör därför vara sakägare och omfattas av 
Miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Förändringar i områden utanför planområdet behandlas av kommunstyrelsen i arbete med 
fördjupad översiktsplan. Synpunkter kring detta vidarebefordras till översiktsplanerare 
Björn Richardsson.  
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
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24. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) 
Vi önskar att planen revideras kraftigt när det gäller höjder på de föreslagna byggnaderna. 
Byggnaden i nordväst får absolut inte vara högre än fönsternivå på nuvarande E-lux. 
Denna byggnad kommer att skymma den befintliga havsutsikten på Trastenområdet. Vi 
skulle gärna se att man bygger bostäder i stället för projekt Water men att husen då inte 
behöver vara högre än max 4 våningar. Man vill ha 12 våningar enligt planen. Vi kan inte 
utläsa från vilken nivå 12 våningar ska räknas. 
 
Det är bra att man vill göra något med området vid infarten till Strömstad söderifrån. Det 
är inte vackert som det är nu, men att göra en storstadsinfart med höghus, kan inte anses 
vara förskönande. Strömstad vill utge sig för att vara en charmig och attraktiv 
turistkommun. Frågan är hur man som besökare reagerar när man möts av höghus. 
 
För boende i området kommer den föreslagna byggnationen att upplevas som en vägg mot 
sydväst och väst. 
Myren omges av branta bergssluttningar i en u-form med öppning mot havet. detta innebär 
att inversion uppstår vid speciella väder- och vindförhållanden. Genom att man bygger för 
västsidan av Myren samtidigt som man kraftigt ökar fordonstrafiken, leder detta till en 
kraftig ökning av luftföroreningar samt förstärker ljudföroreningar. Idag är området ett tyst 
område. 
 
Om man vidhåller planen vill vi att följande beaktas: 
Vatulandsgatan görs till återvändsgata i höjd med nuvarande parkering. 
Hagtornsgatan görs till återvändsgata. 
Trädgårdsgatan görs till återvändsgata i höjd med villabebyggelsen. 
All fordonstrafik till planområdet måste gå via viadukten. 
 
Varutransportvägen runt Häggen 2 och Rönnen 8 tas bort och avslutas vid rondellen vid 
Trädgårdsgatan. 
 
Med normal lite arkitektonisk finess bör man kunna lösa varutransporterna så att dessa 
körs kortast möjliga väg, dvs. att infarten blir från Trädgårdsgatan (i början av fastigheten 
vid viadukten eller från rondellen). 
Är det rimligt att ha 250-330 bilar per timme dygnet runt i planområdet? 
 
Det saknas solstudier från när solen står som lägst dvs. dec-jan. Mycket lite har 
framkommit om Rönnen 8 utformning och frågan är hur stora glasytor det blir och om 
dessa kommer att ge bländande solreflexer. 
 
Strömstadsborna utsätts redan idag för kraftiga ljudproblem orsakat av befintliga hotell och 
restauranger. Höga krav måste ställas på en högsta tillåtna ljudnivå och garantier utställas 
för densamma.  
 
Planen ställer detaljerade krav på alla, utom projekt Water, beträffande ljud m.m. Projekt 
Water verkar få carte blanche, som ska fyllas i senare efter eget intresse. Innan planen 
godkännes måste det faktiska innehållet i Rönnen 8 redovisas. 
 
Bilden av projektet från havet ser ut som ett modernt kärnkraftverk. Genom att sänka 
höjden på de främre byggnaderna, kan denna effekt tas bort. 
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Är de geologiska studierna tillräckliga? 
Stor risk finns med tömning av grundvatten med förödande sättningseffekter på 
villabebyggelsen. Trastens samfällighet, som ligger längs bergskanten i norr, ligger på en 
skrotstensgrund med stora risker för sättningar vid sprängning. 
 
Vid presentationen av planen uppgav exploatörerna att de hade försäkringar. Detta är bra, 
men vid en eventuell tvist kommer fastighetsägarna till korta. Vi yrkar att eventuella 
juridiska kostnader bekostas av exploatörerna i samband med sprängningar. Vad händer 
om skador uppstår och exploatören går i konkurs eller ej klara sina planer? 
 
Räddningstjänsten informerade om att man inte klarar av brand i 12-våningshus. Detta får 
göras genom tekniska lösningar! Kan kommunen acceptera detta? Behov av yrkesbrandkår 
kan bli följden med medföljande kraftigt ökade kostnader för kommunen. 
Klarar man vattenförsörjningen? 
Oljeterminalen har förlängt tillstånd. Om landtransporter upptas igen, klarar man då 
säkerhetsavstånden? 
 
Det är förvånansvärt att man detaljplanerat vissa delar och lämnat andra delar väldigt 
öppna. Det verkar som om exploatörerna har styrt planen oerhört. Vi hoppas att detta inte 
ger en låsning, varken politiskt eller annat, utan att en öppen värdering av allas inkomna 
synpunkter kommer att göras. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet där man även 
kommer att studera skalan i området ytterligare. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
En fördjupad bullerutredning kommer att tas fram i vidare planarbete. Boverkets riktlinjer 
gällande buller ska följas. 
Detaljplanebestämmelser kommer att reglera användandet av respektive fastighet. 
En geoteknisk undersökning kommer att tas fram för att säkerställa oförändrade 
grundvattennivåer. 
Lagkrav finns på att exploatören ska ha en försäkring vid sprängning. Eventuell tvist 
regleras i annat lagrum som ej behandlas i planarbetet. 
En utökad riskutredning är under arbete och kommer att redovisas i planarbetet. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 
 

25. Kerstin och Bo Borgström (Trasten 4) 
Det är glädjande att man i minnesanteckningarna från samrådsmötet svarar att det ”inte får 
tillkomma ytterligare trafik genom närliggande bostadsområden”. 
 
Vatulandsgatan har befriats från den mesta av busstrafiken. Tyvärr håller övrig trafik oftast 
inte 30km-gränsen. Stopplikten vid Hiertagatans mynning ignoreras ofta. Olycksriskerna är 
påtagliga. Att öka trafiken vore oansvarigt. Trafiken till och från planområdet borde 
tvingas att använda vägen genom vägporten. 
Ytterligare hastighetssänkningar tror vi inte på! 
Vi anser att enkelriktning av Vatulandsgatan är ett krav. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare 
planarbete. 
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26. Anders och Marie-Ann Stoltz (Trasten 20) 
Undertecknade vill härmed uttrycka vår oro för ökad trafikintensitet på Vatulandsgatan i 
samband med de verksamheter som redovisas i detaljplanen. Vår åsikt är att 
Vatulandsgatan bör avstängas från Trädgårdsgatan för att undgå den genomfartstrafik som 
genereras av den planerade verksamheten. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare 
planarbete. 
 
 

27. Jörn och Lis-Beth Evers (Morkullan 4) 
Vi tyckte att det var en informativ och bra presentation på gymnasiet den 5 maj men den 
väckte en hel rad intressanta frågor och mycket återstår att ta ställning till. 
 
Att anpassa bebyggelse efter terrängen och omgivningarna har varit utmärkande för 
nybyggnationen i Strömstad under många år och har starkt bidragit till att Strömstad har 
behållit sin småstadskaraktär på ett trevligt sätt. Notera att det är inte minst vyerna från 
havet som är viktiga. 
Möjligheten att sanera Myrenområdet och skapa en levande stadsdel där är i grunden 
mycket intressant och tilltalande. Den föreslagna byggnationen bryter dock mot 
terränganpassningen på ett provocerande sätt och tar död på småstadskaraktären i den 
version som vi har sett. 
Det förslag om 9 och 12 våningars byggnader vill ingen av oss invånare ha, allra minst 
närmast berörda fastighetsägare. Enligt presentationen i aulan var detta bara ett förslag och 
möjlighet finns således att påverka. Som vi ser det är närmast berörda inte bara boende i 
småhusbebyggelsen på Myrenområdet utan även andra, närliggande fastigheter. Dessa 
boende bör därför vara sakägare och omfattas av MKB´n. 
 
Förslaget kan, som vi tycker, modifieras till det bättre enligt följande: 
1. Byggnadernas höjd är en viktig faktor. Här bör tillämpas tidigare inställning, nämligen, 

återhållsamhet med bygghöjd och anpassning till övrig byggnation och terräng. 
Byggnaders höjd bör absolut inte överstiga de två bergspartier som området ligger 
mellan. Maxhöjd för byggnader blir då ca 8 våningar dvs ca 25-30 m. Absolut inte en 
meter högre än så! Denna maxhöjd skall gälla alla byggnader i området. Man får också 
betänka att bygghöjden här kommer att bli normgivande för övrig byggnation i 
Strömstad. I princip bör inte höga byggnader ligga främst ut mot havet utan i 
bakkanten av en främre lägre bebyggelse. På så sätt får fler människor utsikt och ljus i 
sitt boende. 

2. Vi vill inte se stora vertikala ytor ut mot havet utan byggnaden i den västra delen av 
projekten Water och Kosterfjord. Båda bör byggas i terrasser mot havet. 

3. Om vägkorsningen Trädgårdsgatan-Uddevallavägen ska byggas om till rondell med 
bättre utrymme både i sid- och höjdled för fordonstrafiken in mot det nya 
Myrenområdet, så måste enligt förslaget järnvägen höjas. Det kan komma att se 
egendomligt ut från alla håll med tåg som går på 2-3 våningars höjd dvs. 8-10 meter 
upp från markplanet. Här bör man allvarligt ompröva om det inte skulle vara bättre att 
låta järnvägen gå under bilvägarna i en kortare tunnel. Det ser ut att finnas utrymme att 
sänka järnvägen och höja vägarna runt om en aning. Utblicken mot havet från 
Uddevallavägen skulle bli än vackrare. Oväsen från tåget skulle elimineras men 
trafikbullret givetvis öka men det är lättare att åtgärda. Detta är kanske ett dyrare 
alternativ men man måste försöka skapa en så bra situation som möjligt redan från 
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början och ett som vinner i längden. Det är ännu dyrare att i efterhand göra om det. Det 
minskar också ev. olycksrisker med tåget. 

4. All nyttotrafik till projekt Water bör gå i en väg väster om fastigheten och runtom, inte 
rakt igenom och sen vända och tillbaka igen samma väg. Man kan också tänka sig en 
transportväg under fastigheten 

5. Området ligger på gång- och cykelavstånd från buss, tåg och färja. Uddevallavägen bör 
kompletteras med en bred trottoar på östra sidan fram till stationen för att skapa en 
säker väg för gång- och cykeltrafik. 

6. Det är lite egendomligt att den nuvarande industrifastigheten Biotech, enligt förslaget, 
kommer att ligga kvar mitt i området. Det är lätt att kontrollera nuvarande utsläpp, 
transporter och miljöpåverkan från företaget men svårt att sia om kommande. Läget 
hämmar expansionsmöjligheterna för företaget och möjligheten till verksamhet med 
andra utsläpp än nuvarande. 

 
Det finns all anledning att passa på att se till övriga delar av den södra infarten också. När 
Naturrummet för Kosterhavets Nationalpark nu är placerad på annan plats öppnas nya 
möjligheter att använda Torskholmen till annat. 
 
Vi föreslår därför också: 

1. Riv de gamla magasinsbyggnaderna söder om stationshuset och skapa ny perrong för 
tågen att stanna där. Nuvarande stationshus har ändå inget med tåg att göra. 

2. Ta bort den förfärliga platta stenöken som den nuvarande bussterminalen är. Flytta den 
till Torskholmen och låt nuvarande parkering där bli bussterminal. Kombinera det med 
ett informationscentrum med väntrum och där man också skall kunna köpa biljetter till 
buss/tåg. Gör en trevlig grönyta på det gamla stället framför Kaffedoppet. 

3. Bygg en bekväm gångbro över Uddevallavägen från den nya stationen till 
Torskholmens nya bussterminal och färjan. På så sätt knyts tåg, buss och färja samman 
på ett smidigt sätt. 

 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
Förändringar i områden utanför planområdet behandlas av kommunstyrelsen i arbete med 
fördjupad översiktsplan. Synpunkter kring detta vidarebefordras till översiktsplanerare 
Björn Richardsson. 
 
 

28. Ivan och Eva Vrbancic (Morkullan 11) och Lotta Ljungdahl (Morkullan 1) 
Vi har noga läst vad våra grannar Jörn Evers (Morkullan 4) och Ulf Karlhagen (Morkullan 5) 
har för synpunkter på detta och vi samtycker till alla delar och stöder deras åsikter och förslag. 
 
Men vi vill också göra det tillägget att man från kommunens sida mycket noga undersöker 
intressenternas ekonomiska förutsättningar att genomföra ett så här stort projekt. Här måste 
i bakgrunden finnas ekonomiska garantier för att påbörjade arbeten också kan slutföras. 
Det får inte bli något halvfärdigt som slutar med konkurs och som kan belasta inblandade 
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underleverantörer eller i värsta fall att kommunen känner sig tvungen att ingripa med 
ekonomiskt stöd för att fullfölja påbörjad byggnation för att slippa halvfärdiga huskroppar. 
 
Kommentar: Se kommentar för föregående yttrande. Frågan om intressenternas 
ekonomiska förutsättningar för byggnation behandlas ej ur ett kommunalt perspektiv. 
 
 

29. Annelie och Jörgen Karlsson (Morkullan 14) 
På samrådsmötet den 5 maj fick vi känslan av att politiker och tjänstemän verkligen vill ha 
en dialog med kommunens invånare för att få en så bra lösning som möjligt. Viljan att göra 
Myren till en levande stadsdel anser vi vara mycket positiv! 
Projektet Water bör inte byggas mycket högre än vad dagens befintliga byggnad är pga. 
Strömstads småstadskaraktär och goda tradition att anpassa all ny bebyggelse. Dessa 
”Torn” på 8-12 våningar påverkar Strömstads visuella närmiljö och måste gå att lösa på 
något bättre sätt! Kanske man kan lösa det genom att bygga det i terrasser och lägga det så 
att det smälter in med bergspartierna runt om! 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
 
 

30. Ida Christoffersen 
Det hade varit kul om det kunde bli en bowlinghall i det nya området i Myren. Jag tror att 
det kommer att löna sig eftersom det är turister här i Strömstad året om. Strömstadsbor som 
vill bowla åker till Sarpsborg. 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet kommer att pröva möjligheterna till att omvandla området 
till att omfatta bland annat upplevelseindustri. Förutsättningar för olika innehåll i 
byggnaderna kommer i så fall att finnas men går inte att reglera i detaljplanen. 
 
 

31. Ägare/boende på Trasten 10-15 
Vi, boende vid Myren, önskar ansluta till de synpunkter som makarna Fagerberg har 
framfört i bifogade skrivelse (se yttrande 24). 
 
Speciellt märkligt anser vi det vara att det i ett gammalt bostadsområde ska byggas för 
aktiviteter som kommer att innebära mycket stor fordonstrafik. Fagerbergs förslag om att 
göra vissa gator till återvändsgator samt att fordonstrafiken till området måste gå via 
viadukten anser vi vara nödvändiga. 
 
I allt stöder vi Brita och Sten Fagerberg har framfört i sin skrivelse. 
 
Kommentar: Se kommentaren under yttrande 24. 
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FÖRORD
Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av planhandlingarna  i en detaljplan, som i övrigt består av en 
plankarta, en planillustration och en planbeskrivning. 

Handlingen sammanfattar och/eller citerar de under planprocessen framtagna utredningar som ligger till 
grund för miljöbedömningen. Varje bedömd miljöaspekt beskrivs under rubrikerna nuläge, konsekvenser 
samt förslag till åtgärder.  Under rubriken samlad bedömning sammanfattar Strömstads kommuns miljö- 
och byggförvaltning planens bedömda miljöpåverkan för respektive miljaspekt. I slutet av varje kapitel 
listas de utredningar som ligger till grund för bedömningen av just den beskrivna aspekten. Alla referen-
ser finns också samlade i kapitlet Underlag.

BAKGRUND
Januari 2009 inkom tre ansökningar om planbesked gällande fastigheterna Rönnen 8 och Häggen 2, Lin-
den 8  och Linden 11 inom Myrens industriområde. Fastighetsägarna ansökte om att omvandla sina in-
dustrifastigheter med en inriktning mot turism, upplevelser, hotell, handel och bostäder. I februari 2009 
beslutade sedan miljö- och byggnämnden att ge positivt planbesked för planläggning av fastigheterna. 
I planbeskedet betonades att samtliga av de äldre planerna bör ses över för att få en helhetssyn på om-
rådet , att trafikangöringen till området skulle ses över och att det inte  fick tillkomma ytterligare trafik 
genom närliggande bostadsområden. 

Då området är ett gammalt industriområde och utifrån de verksamheter som man vet bedrivits där 
kunde man förvänta sig att marken är förorenad. Flera av fastigheterna i området är också upptagna i 
Länsstyrelsens databas ”EBH-stödet” där information finns om misstänkta, konstaterade och sanerade 
förorenade områden i Sverige. För att kunna säkerställa markens lämplighet för den i planen föreslagna 
markanvändningen, bestämdes därför redan i ett tidigt skede att den av Miljöbalken styrda processen 
i enlighet med MIFO- metodiken (Metod för Inventering av Förorenade Områden) skulle löpa parallellt 
med detaljplanen och att innan planen går ut på granskning skall en översiktlig kostnadsberäkning och 
åtgärdsförslag tas fram för varje fastighet inom området. 

Ett planprogram som omfattade hela industriområdet upprättades 2011-02-17. Målet med planarbetet 
är att möjliggöra en omvandling av Myrens industriområde till en levande stadsdel, i planen kallad ”My-
renområdet”, som hjälper till att utveckla och bredda besöksnäringen i Strömstads kommun. Stadsdelen 
planeras inrymma ett upplevelsecenter med hotell, badland samt viss handel, bostäder och kvalitativa 
allmänna ytor. 

Parallellt med planprogrammet togs en behovsbedömning fram daterad 2011-02-17. 

I programsamrådet framkom ett flertal synpunkter, framförallt gällande de föreslagna byggnadernas höj-
der och volymer samt risker från de befintliga miljöstörande verksamheterna som planerades finnas kvar 
i och i direkt anslutning till området. 

Under samrådsskedet bearbetades förslaget utifrån inkomna synpunkter. Två av de tre miljöstörande 
verksamheterna avvecklades, Skipnes Flexibles AB på fastigheten Linden 13 och Statoils Seveso klassade 
bensinlager vid Myrens hamn. Man försökte också finna en lösning för den tredje verksamheten Bohus 
Biotech AB på Linden 4 och 10, dock utan framgång. Lösningen blev därför att i samrådet pröva möjlighe-
ten att låta verksamheten finnas kvar och bekräftas i planen som I – industri och hantera verksamheten 
utifrån riskreducerande åtgärder. De föreslagna bostäderna samlades i den östra delen av planområdet 
för att säkra skyddsavstånd från industriverksamheten. Höjder och volymer på de föreslagna byggnader-
na förändrades dock inte i någon stor utsträckning från program till samrådsförslaget.
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De ändringar i planförslaget som gjordes i samrådet medförde att behovsbedömningen reviderades 
utifrån det nya förslaget. 2013-11-26 tog miljö- och byggnämnden beslut att genomförandet av detalj-
planen innebär risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömnings process inleddes och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) togs fram. Samråd genomfördes under 3:e kvartalet 2015. De synpunkter 
som inkom under samrådet hade fortfarande fokus på höjder, volymer och risker, men också framförallt 
gällande förorenad mark, dag- och grundvatten, miljökvalitetsnormer, buller och trafik. 

Efter samrådet gjordes ytterligare omarbetningar av planen, bland annat så minskades höjder och voly-
mer kraftigt, ett säkerhetsavstånd på 50 meter mellan användningen bostäder och industrifastigheten 
säkerställdes och bestämmelser om skydd mot störningar lades in för att hantera riskerna från Bohus 
Biotech på fastigheten Linden 10. Säkerhetsavståndet på 50 meter öppnade också för att i planen pröva 
fler bostäder, användningen ändrades därför till B- bostäder på fastigheterna Häggen 2 och den östra 
delen av Linden 11.

Då utredningarna gällande den förorenade marken drog ut på tiden togs beslut att gå ut på ett samråd 2. 
I ett nytt samråd kunde kommunen stämma av de ovan föreslagna ändringarna och få ett klartecken på 
att vi var på rätt väg med hur riskerna hanterades i planen. Samtidigt byttes till nya Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) vilket gav en möjlighet att utnyttja den nya bullerförordningen som började gälla 2015-
06-01. Inför samråd två uppdaterades MKB´n endast gällande trafik och riskfrågor. I samrådet hanterades 
inte frågor som berörde förorenad mark och vatten. Samråd 2 genomfördes hösten 2016.

Länsstyrelsen yttrade sig i samrådet att de nu kan acceptera planförslaget utifrån risk- och buller frågorna 
i området men att kommunen måste kunna visa att frågorna gällande förorenad mark och vatten samt 
miljökvalitetsnormer går att lösa. I övrigt inkom bland annat synpunkter gällande höjder och volymer 
men i mindre omfattning än tidigare.

Inför granskning har detaljplanen framförallt kompletterats med bestämmelser som styr upp hanteringen 
av den förorenade marken och vattnet i området. MKB har också omarbetats och uppdaterats i sin hel-
het utifrån de utredningar som tagits fram.

PLANERINGSBESKED 

Under arbetet med detaljplanen fram till nu så har provtagningar gjorts och ett flertal utredningar tagits 
fram för att klargöra föroreningsbilden inom Myrenområdet. Länsstyrelsen har i sina samrådsyttranden 
uttryckt att frågorna gällande förorenad mark och miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas på ett 
tillfredställande sätt för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. Man menar att området har 
komplexa förutsättningar för utveckling där bland annat markföroreningar, en känslig grundvattennivå 
och dagvattenflöden kan antas samverka med viktiga konsekvenser. 

Efter samråd 2 har WSP tagit fram en sammanfattande utredning ”Bedömd föroreningssituation inom 
Myren” 2017-06-14 rev 2017-07-03  vars syfte är att bedöma behovet och kostnaden av en efterbehand-
ling av förorenad mark inom de fastigheter som berörs av planområdet. Utredningen sammanfattar ock-
så utförda miljötekniska markundersökningar och ger en generell bedömning av föroreningssituationen 
uppdelad på klorerade alifater och så kallade övriga föroreningar.

För att få klarhet i om frågorna gällande förorenad mark och påverkan på miljökvalitetsnormer var till-
räckligt utredda för att få detaljplanen antagen, har kommunen utifrån uppgifterna i WSP´s utredning 
ansökt om planeringsbesked. Möjligheten att ansöka om planeringsbesked har tillkommit efter en lag-
ändring i plan- och bygglagen som började gälla 2017-07-01. 

Syftet med ansökan är att säkerställa ett antagande av detaljplanen utifrån prövningsgrunderna i 11 ka-
pitlet 10 § PBL med avseende på föroreningsbilden inom detaljplaneområdet och dess påverkan på mil-
jökvalitetsnormerna för vatten och musselvatten samt människors hälsa och säkerhet.

2017-09-13 beslutade Länsstyrelsen att planförslaget inte strider mot ingripandegrunderna hälsa och 
säkerhet gällande föroreningsbilden samt miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten och musselvatten. 
Länsstyrelsens bedömning utgick ifrån att kommunen i detaljplanen nyttjar de i utredningen föreslagna 
skyddsbestämmelser och villkorat startbesked för att säkerställa att nödvändiga saneringar genomförs.
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SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen har i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län avgränsats utifrån 
vilka miljöaspekter som bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan. Sammantaget bedöms 
planförslaget få stora positiva till små negativa konsekvenser inom de undersökta miljöaspekterna, under 
förutsättning att rekommenderade åtgärder i framtagna utredningar genomförs. 

Trafik

Utbyggnaden av Myrenområdet innebär en upprustning av gatunätet jämfört med idag. Gaturummet 
kommer att breddas och förutom själva vägområdet inrymma trädplanteringar, bil- och bussparkering 
och gång – och cykelväg. I den östra delen av Trädgårdsgatan mot bostäderna föreslås gatan utformas 
som en gångfartsgata. I höjd med Hagtornsvägen kommer Trädgårdsgatan stängas av för biltrafik vilket 
medför en trafiksäkrare och tystare miljö både för befintliga och tillkommande bostäder jämfört med 
idag och ett nollalternativ. Även Vatulandsgatan kommer att stängas av och övergå till en gång och cykel-
väg i höjd med parkområdet.  

Omvandlingen av Myrenområdet prognostiseras medföra ett avsevärt tillskott av trafik, totalt 7 900 for-
don/dygn som fördelas åt väster och åt öster på Uddevallavägen. En sådan trafikökning ökar de luftburna 
föroreningar som biltrafiken för med sig i. Den ökade Trafikalstringen kan också leda till konsekvenser på 
hela Strömstads centrums vägnät. Ett vägnät som redan idag är högt belastat framförallt under sommar-
tid, då köer periodvis uppstår på Oslovägen, vid norra infarten, som kan nå ända ut på väg E6. Trängseln 
i centrum i övrigt är också stor med kösituationer som följd. För att minimera de negativa effekterna av 
den ökade trafiken som planförslaget medför behöver föreslagna åtgärder genomföras. Till exempel bör 
den prognostiserade trafiken kunna minskas påtagligt genom tillskapande av en attraktiv gång- och cykel-
förbindelse mellan Myren och centrum. Myrenområdet har också en fördelaktig belägenhet i Strömstad. 
Trafiken kommer snabbt ut på väg 176 åt söder och når väg E6 och väg 164 via den minst trafikbelastade 
infarten till Strömstad, Södra infarten. Viktigt är här att E6-trafikanter från norr genom skyltning och in-
formation påverkas att om möjligt välja denna väg i stället för den norra infarten vid Oslovägen. Att de 
förslag till åtgärder som beskrivs i ”Strömstads trafikmodell PM prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 
2016-06-28 ” genomförs är också en förutsättning för att minimera en negativ påverkan av den trafikal-
string som planförslaget innebär och därmed undvika framkomlighetsproblem i framtiden.

När det gäller tågtrafiken kommer ett genomförande av detaljplanen inte innebära någon förändring 
jämfört med ett nu läge. Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande innebära en liten miljöpå-
verkan gällande trafik under förutsättning att föreslagna åtgärder genomförs. 

Buller

Den sammantagna bilden är att ett genomförande av detaljplanen innebär en liten miljöpåverkan med 
avseende på buller. Riktvärdena för trafikbuller vid bostadsfasad kommer att klaras i hela området dock 
kan den maximala ljudnivån överskridas på vissa platser och där behöver åtgärder genomföras för att 
klara riktvärdena. Jämfört med ett nollalternativ kommer bullernivåerna i området att öka då biltrafiken 
på Trädgårdsgatan kommer att öka kraftigt. Planen medger  besöksintensiv verksamhet som generera 
stora trafikrörelser vilket skiljer sig från nollalternativets industriområde som inte alls genererar lika 
mycket biltrafik. Befintlig bebyggelse kommer dock få en minskad bullerbelastning jämfört med nuläget 
och ett nollalternativ då genomfartstrafiken tas bort i och med att Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan 
stängs av. Verksamhetsbullret i området begränsas utifrån att gällande riktvärden följs på samma sätt 
som idag och i ett nollalternativ. Då detaljplanen medger bostäder närmare den befintliga verksamheten 
Bohus BioTech, krävs bullersänkande åtgärder för att buller villkoren i verksamhetens tillstånd skall gå att 
uppfylla. 
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Risker

Att blanda bostäder och besöksintensiv verksamhet med industriverksamhet innebär en ökad riskbild i 
området jämfört med idag, dels på grund av att de människor som kommer att befinna sig i området inte 
är medvetna om att det finns risker förknippade med den verksamhet som bedrivs på industrifastighe-
ten, och dels att bostadsområden är svårare att utrymma, särskilt på natten när flertalet av de boende 
sover. Till skillnad från ett industriområde där man kan förvänta sig att det finns risker förknippade med 
verksamheterna.

Den samlade bedömningen utifrån framtagna riskutredningar, är att det är möjligt att planera för besöks-
intensiv centrumverksamhet, handel, bostäder och industri och därmed bekräfta den befintliga industri-
verksamheten i detaljplanen. Under förutsättning att de föreslagna riskförebyggande åtgärder genomförs 
bedöms planens risk och miljöpåverkan som liten. 

Luftmiljö/MKN luft

Gällande miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen som i huvudsak alstras av biltrafiken, kvävedioxid 
och partiklar, kommer att klaras med stor marginal. Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade av 
hamn- och industriverksamheten, klarar med stor marginal bedömningspraxis. Påverkan gällande luftmil-
jön bedöms därför som mycket liten.

Markmiljö/Förorenad mark

Ett stort antal utredningar har tagits fram under planprocessen  som visar på hur föroreningssituationen  
ser ut inom Myrenområdet. Med utgångspunkt i dessa utredningar har Länsstyrelsen i ett planeringsbe-
sked beslutat att området är tillräckligt utrett för att planen skall kunna antas. Processen gällande efter-
behandling av den förorenade marken kommer sedan att fortsätta efter det att planen har antagits, men 
drivs då utifrån Miljöbalken som ett anmälningsärende enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

En förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen är att alla fastigheter, förutom Linden 4 och 10 där 
markanvändningen inte skall förändras, skall saneras innan startbesked ges för byggnation.  Planen styr 
också att den konstaterade föroreningen av TCE på fastigheten Rönnen 8 skall saneras innan startbesked 
kan ges på fastigheterna Rönnen 2 och 8. Som en ytterligare skyddsåtgärd finns krav på byggtekniska 
åtgärder för att förhindra ånginträngning av TCE  på  dricksvattenledningar, bottenplatta och  rörgenom-
dragningar inom alla fastigheter där man vet att TCE har och kan ha använts och krav på marklov på alla 
schakt och fyllnadsarbeten för att undvika spridning av förorenat berggrundvatten.  Efter provtagning 
och i samband med kontrollprogram kan också krav på en skyddsbarriär ställas för att minimera en föro-
reningsspridning till omgivningen från den konstaterade TCE föroreningen på Rönnen 8.

Med utgångspunkt i de i detaljplanen säkerställda krav på villkor för startbesked, skyddsåtgärder  och 
marklov är bedömningen att ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära  att  risken för ne-
gativ påverkan på människor och miljö kommer att minska radikalt jämför med ett nuläge och ett nollal-
ternativ. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därför få stora positiva konsekvenser.
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Vattenmiljö/MKN vatten

Den samlade bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära en liten  mil-
jöpåverkan jämfört med nollalternativet med hänseende på vattenförhållandena i området under för-
utsättning att föreslagna åtgärder genomförs. En förutsättning att kunna bebygga området är att den 
förorenade marken på de fastigheter med föreslagen ändrad markanvändning saneras, vilket kommer att 
innebära en betydande förbättring jämfört med idag och ett nollalternativ.  För att undvika negativ på-
verkan på vattenförekomsten Strömstadsfjorden är det viktigt att dagvatten från trafik- och parkeringsy-
tor renas samt att eventuellt förorenat grundvatten hanteras i enlighet med föreslagna åtgärder under 
byggtiden. Det är också viktigt att höga vattenflöden vid extremväder motverkas. Detta kan förslagsvis 
göras genom byggnation av vattenmagasin, fördröjningsmagasin, utformning av gröna tak samt lokalt 
omhändertagande av dagvatten där det är möjligt. 

När det gäller grundvattnet är det nödvändigt att bygg- och anläggningsarbeten inte leder till en grund-
vattensänkning som understiger +5,55 inom användningsområdena PARK och NATUR i detaljplanen. En 
grundvattensänkning  kommer att leda till sättningsproblematik både för befintlig och tillkommande be-
byggelse i området. Den bergsklack som delar den östra sättningskänsliga delen av planområdet från de 
mindre känsliga västra delarna får inte heller tas bort. Bergsklacken utgär en hydraulisk barriär som inte 
får påverkas under nivån +5,55. Källare får därför inte utföras på ett sådant djup att schaktning av bergs-
klacken krävs under denna nivå. 

Bebyggelse i området bedöms som möjligt om föreslagna restriktioner och förslag på åtgärder genom-
förs. 

Stads-/landskapsbild

Landskapet som planområdet ligger i består av ett typiskt kustnära bohusländskt spricklandskap där berg 
i dagen varvas med låglänta partier med sedimentära jordarter. Bebyggelsen i området består av indu-
strilokaler från 1950–70-talet med blandad karaktär och varierande fasadmaterial. Bebyggelsen är till 
största delen storskalig och höjden varierar mellan två till tre våningar och upp emot fem till sex våningar. 
Inom planområdet finns inga större upplevelsevärden. Störst konsekvenser kommer föreslagen exploate-
ring att ha på stadsbilden sett från en del av villorna nordost om planområdet och från havet i väster där 
upplevelsecentret/hotellet kommer att utgöra ett betydande inslag i stads- och landskapsbilden.

Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än dagens bebyggelse. Föreslagen 
utbyggnad bedöms innebära en måttlig påverkan på stadsbilden sett från villaområdet nordost om plan-
området. Från havet bedöms den planerade exploateringen ha stor påverkan på landskapsbilden, då den 
kommer att utgöra ett betydande inslag i vyn från havet. Den kan ändå anses som acceptabel eftersom 
området redan är ianspråktaget och den föreslagna exploateringen ligger i anslutning till den relativt 
nyligen om- och påbyggda kontorsbyggnaden vid vattnet nordväst om planområdet. Dessutom är områ-
det lokaliserat i naturlig anslutning till staden, men på ett avstånd som gör att det inte konkurrerar med 
Strömstads karaktäristiska stadssiluett. Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande indu-
striområde till en attraktiv, förädlad stadsdel, bidrar till en modernisering och uppsnyggning som innebär 
en positiv utveckling för Strömstad. Konsekvensen av omvandlingen kommer att innebära en utvidgning 
av staden Strömstad där Myrenområdet blir en del av stadsbilden istället för, som idag, vara ett industri-
område i utkanten av staden.

Övriga

Björkdungen i den östra delen kommer inte att påverkas av detaljplanen. En mindre del av berget i nord-
västra delen av planområdet kan komma att behöva sprängas bort. Påverkan bedöms dock inte påverka 
området i sin helhet . Naturområdet i sydost om planområdet och Röseberget bedöms inte påverkas av 
den planerade detaljplanen. Minnesstenen från 50-talet kommer att beröras av exploateringen och kom-
mer att behöva flyttas. Detaljplanens påverkan på naturmiljön, friluftslivet och kulturmiljön bedöms sam-
mantaget som mycket liten.
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Sociala

I kapitlet om sociala konsekvenser bedöms att det finns flera fördelar med en omvandling enligt detalj-
planeförslaget. Ett genomförande av detaljplanen medför ett tillskott av bostäder i centralt läge med när-
het till stadskärnan och tågstationen. Det idag ensidiga innehållet i området ersätts av ett mer blandat 
innehåll med bostäder, kontor, en industri samt rekreationsanläggningar vilket gynnar både tryggheten 
och det sociala livet. Ökade aktiviteter och rörelser inom området bidrar till tryggare gång- och cykel-
förbindelser. Trots ovan nämnda fördelar innebär en realisering av detaljplanen också vissa risker och 
utmaningar utifrån socialt perspektiv. Omvandlingen ställer nya krav på platsen, vad gäller tillgången till 
vistelseytor och mötesplatser, på samverkan mellan olika funktioner samt på tillgängligheten. 

Ekonomiska

Vad avser de ekonomiska konsekvenserna av detaljplanens genomförande så konstateras att det normalt 
är en samhällsekonomisk fördel att omvandla befintliga områden. Dock bör exploateringen ske kontrolle-
rat så att den samhällsekonomiska balansen på orten inte rubbas. Kommunen kommer att belastas med 
kostnader bl a för utbyggnad av infrastrukturen. Delar av detta kan täckas av t ex gatukostnadsersättning. 
Exploatörernas kostnader får antas bli täckta av den utveckling av fastigheterna som detaljplanen med-
ger.
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MILJÖBEDÖMNING

Syfte

Syftet med en MKB är att ge beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljö-
hänsyn och som leder fram till bättre beslut från miljösynpunkt” (Prop. 1990:91/90). Beskrivningen av 
en plans miljökonsekvenser ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en lämplig utformning av 
planen. Den ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonsekvenserna mot andra viktiga faktorer 
så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv.

Kraven som ställs på innehållet i en plan-MKB regleras av bestämmelserna i 6 kap 12 § miljöbalken. 

Syftet med föreliggande MKB är att belysa föreslagen detaljplans eventuella miljöpåverkan för i huvudsak 
de aspekter som bedömts som betydande i samråd med Länsstyrelsen.

Behovsbedömning

Strömstads kommun har i sin behovsbedömning för aktuellt område (enligt förordningen om miljökon-
sekvensbeskrivningar) gjort bedömningen att ett genomförande av detaljplanen för Myrens industriom-
råde kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

Efter programsamrådet reviderades avgränsningen av MKB´n  i enlighet med inkomna synpunkter från 
Länsstyrelsen. 2013-11-26 tog Miljö- och byggnämnden beslut att genomförandet av detaljplanen inne-
bär risk för betydande miljöpåverkan.
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunala planer och styrdokument

Översiktsplan för Strömstads kommun 

I översiktsplanen omfattas Myrenområdet av bestämmelsen RC  som anger – ”Område för utveckling av 
Centralorten Strömstad, ”Redovisade områden är reserverade för utbyggnad av Strömstad centralort. 
Fördjupning av översiktsplanen för området Strömstad-Skee ska tas fram. All ny bebyggelse och föränd-
ring av den befintliga bebyggelsen ska prövas i detaljplan. Särskild hänsyn skall tas till den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljön i stadskärnan vid förändringar i denna och i samband med att detaljplaner 
upprättas. Rekommendationerna i ”Strategi för stadens miljö” ska beaktas. Trafikfrågorna ska särskilt 
uppmärksammas i fördjupningen med målet att skapa en bättre trafikmiljö i centrum”.

Vidare anger översiktsplanen att Strömstad ska växa genom omvandling av äldre centralt belägna indu-
striområden och genom komplettering och förtätning av staden. Exempel på omvandlingsområden är 
Canningområdet och Myrenområdet.

Strömstads kommun, Bostadsförsörjningsplan 2016-2030

Bostadsförsörjning är en viktig strategisk fråga för kommunen då bra bostäder och goda boendemiljöer 
är grundläggande faktorer för tillväxt och välfärd. Riktlinjerna är en del i kommunens strategiska arbete 
att stärka Strömstad som attraktiv boendekommun. 

Under perioden 2016-2025 behöver det byggas drygt 1300 bostäder i Strömstads kommun för att möta 
invånarnas framtida bostadsbehov för helårsboende. Sett i ett längre perspektiv fram till år 2030 behöver 
det byggas närmare 1600 bostäder.

Detaljplanen för Myrenområdet är upptagen som en del av kommunens framtida bostadsförsörjning 
med ca 250 planerade lägenheter.

Strömstads vision 2030 

Strömstads kommunfullmäktige antog i april 2016 en ny vision och långsiktiga mål för utvecklingen i 
Strömstads kommun. Visionen stadgar att år 2030 har Strömstad befäst sin position som Bohusläns mest 
internationella småstad. Här bor 16 000 invånare, inflyttning har skett till både tätorten och till alla kom-
mundelar. 

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar ca 11 ha. Inom området finns fastigheterna Rönnen 2, Rönnen 8, Linden 4, Linden 
8, Linden 10, Linden 11, Linden 12, Linden 13, Häggen2, Häggen 3, Strömstad 4:17 och Strömstad 4:16. 
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Riksintressen skyddade områden

Riksintressen

Planområdet omfattas av bestämmelser enligt MB 4 kap 1-3 §§ - den obrutna kusten. Norra Bohuslän 
med sammanhängande vackra landskapspartier och tillgängliga strand- och skärgårdsområden karaktäri-
seras av en ursprunglighet inom hela området. På grund av de stora värdena har ”den obrutna kusten” i 
norra Bohuslän utpekats i miljöbalken som ett särskilt värdefullt område där turismens och friluftslivets 
intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av exploatering eller andra ingrepp i miljön”.

Bedömd påverkan

Planområdet är en del av Strömstad tätort och är redan till stor del exploaterat. Även om landskapsbil-
den på grund av föreslagen bebyggelse kommer att påverkas bedöms inte planförslaget stå i strid mot 
miljöbalkens 4:e kapitel. Se vidare under kap XX  Stads - och landskapsbild.

Strandskydd

Myrens industriområde har aldrig omfattats av strandskydd. Enligt miljöbalken 7 kap 18 g § så inträder 
strandskydd då en gammal plan ersätts med en ny. I detta fall då det tidigare inte funnits något strand-
skydd, inträder det generella strandskyddet på 100 meter.

Läs vidare om strandskydd under kapitlet Bestämmelser enligt miljöbalken, i planbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer

Luft 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Nor-
merna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/
EG och 2004/107/EG.

I detaljplanen för Myrenområdet är det framför allt miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och partiklar 
(PM10) som kan komma att påverkas av ett genomförande av detaljplanen då planen medger trafikinten-
siva verksamheter som medför trafikökningar på Trädgårdgatan och Uddevallavägen.  

Trafiken (främst personbilar och lastbilar, men också buss- och båttrafiken) är den största utsläppskällan 
för kvävedioxid. Biltrafiken är också den största utsläppskällan av partiklar, men även själva väghållningen 
är en stor utsläppskälla tex genom sandning och saltning. 

För bedömd påverkan se vidare under kapitlet Luftmiljö/MKN Luft.

Vatten

Enligt EG:s ramdirektiv för vattens (2000/60/EG) krav på ”god vattenstatus” för allt vatten; grundvatten, 
ytvatten och kustvatten, d.v.s. hela Sveriges yta.  Direktivet handlar först och främst om kvaliteten på yt- 
och grundvattnet och om grundvattnets kvantitet. 

Strömstadsfjorden är klassad som en kustvattenförekomst i enlighet med vattendirektivet.

För bedömd påverkan se vidare under kapitel Markmiljö/förorenade områden och vattenförhållanden.

Musselvatten

Normen för musselvatten avser att skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten 
från olika utsläpp av förorenande ämnen. Skaldjursvattendirektivet (91/692/EEG) är bakgrunden till att 
denna norm har införts i miljöbalken. Strömstadsfjorden omfattas av MKN för musselvatten.

Genomförandet av detaljplanen för Myrenområde påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten och mus-
selvatten genom hur dagvatten och den förorenade marken inom området hanteras.

För bedömd påverkan se vidare under kapitel Markmiljö/förorenade områden och vattenförhållanden.
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AVGRÄNSNING OCH METOD

Geografisk avgränsning

Myrens industriområde ligger i den södra delen av Strömstads tätort. Området ligger utmed Uddevalla-
vägen som är den södra infartsvägen till staden. På andra sidan Uddevallavägens in mot Strömstad, ligger 
Myrens hamn som dels omfattas av en småbåtshamn och dels av en färjeterminal som dagligen trafike-
ras av 6 st turer till Sandefjord i Norge. 

Det föreslagna planområdet ligger i en dalgång mellan Vatuland och Röseberberget. Planområdet grän-
sar i norr och öster mot villabebyggelse och i söder och väster av Uddevallavägen och Bohusbanan.

Avgränsning tid

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseåret 2035, som är det 
prognos år som utredningarna tar höjd för och då detaljplanen bedöms vara genomförd. Vissa åtgärders 
miljöeffekter kan dock sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den mån det är möjligt, rimligt 
och relevant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även dessa effekter.

Översiktskarta över planområdet (rött) och MKB-området (grönt, streckat).
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Miljöaspekter

Enligt 6 kap 12 § punkt 3 skall miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av miljöförhållan-
den i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt. Då detaljplanen i detta fall både påverkar 
och påverkas av ett större område har en MKB avgränsning gjorts, se bifogad karta. MKB-området inde-
las i ett primärområde - detaljplanen och ett sekundärområde - påverkansområdet.

I enlighet med länsstyrelsens yttrande i programmet 2011-05-23 så har MKB avgränsningen utökats så 
att hela hamnområdet inkluderas.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för Myrens industriområde föreslås avgränsas enligt följande:

• Trafiksäkerhet och olycksrisker

• Transport av farligt gods och olycksrisker

• Pågående verksamheter och olycksrisk 

• Förorenad mark

• Stads- och landskapsbild

• Miljökvalitetsnormer (luft, vatten, musselvatten)

• Berörda miljömål

En MKB upprättades 2015-06-03 i samband med att detaljplanen skulle gå på samråd under tredje kvar-
talet 2015. Miljöaspekterna i MKB´n hanteras under rubrikerna trafik, buller, risker, luftmiljö, markförhål-
landen, vattenförhållanden, stads- och landskapsbild och övriga miljöfrågor. Även planens påverkan un-
der byggtiden och sociala och ekonomiska konsekvenser behandlas i MKB´n. Hösten 2016 genomfördes 
ett samråd 2. Till detta samråd uppdaterades MKB´n endast med hänseende på trafik och risker.

Bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. Beskrivningarna grun-
dar sig till stor del på de underlagsutredningar som har tagits fram under planprocessen. Till grund för 
bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljökvalitetsmål, riktvärden och miljökvalitets-
normer. Definitioner och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på Miljömålsportalen 
(miljomal.se). Följande miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget; 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård

• God bebyggd miljö 

Läs mer om miljömålen under kapitel Berörda miljökvalitetsmål.
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I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenser. Skalan bygger på rela-
tionen mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd miljöpåverkan. Skalan kan beskriva såväl 
positiva som negativa konsekvenser. 

• Mycket stora konsekvenser - konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-
nivå till exempel Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer. 

• Stora konsekvenser - konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal bety-
delse. 

• Måttliga konsekvenser - konsekvenser på områden eller värden av kommunal betydelse. 

• Små konsekvenser - konsekvenser på områden eller värden av mindre eller lokal betydelse. 

STUDERADE ALTERNATIV

Nollalternativ

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs. Detta ska 
inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget ofta har stora likheter. 

Vid ett nollalternativ kommer troligtvis Myrenområdet fortfarande att vara ett industriområde vilket 
innebär att de verksamheter och industrier som finns där idag kan fortsätta att utvecklas. Nya verksam-
heter kommer sannolikt flytta in på vissa av fastigheterna. Det finns dock en stor risk att de byggnader 
som redan idag är i mycket dåligt skick, kommer att finnas kvar och fortsätta att förfalla. 

En sanering av området kommer endast komma till stånd vid nybyggnation alternativt om Länsstyrelsen 
prioriterar området och kräver en åtgärdsutredning, vilket är mer osäkert om det kommer till stånd. Vid 
en utebliven sanering finns risk för fortsatt spridning av förorening till vatten och omgivande mark och 
medföljande risk för skada på människors hälsa och miljö.

För trafiken innebär ett nollalternativ små förändringar. En analys av trafikmodellens redovisning av tra-
fikmängderna 2015 respektive 2035 indikerar endast små ökningar av trafikmängderna på Uddevallavä-
gen. Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan kommer fortsatt ha genomfartstrafik där det även finns en risk 
för en viss trafikökning jämfört med nuläget beroende på vilken ny verksamhet som kan tänkas etablera 
sig i industriområdet. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter blir fortsatt låg eftersom det sannolikt ej 
kommer att byggas ut varken cykel eller gångvägar i området. 

Ett nollalternativ gällande dagvattenhanteringen är i princip desamma som ett nuläge. Området är redan 
idag i stort sett hårdgjort, orenat dagvattnet från vägar och fastigheter leds i befintliga dagvattenled-
ningar som mynnar i Myrens hamn. Dagvattenledningar är dimensionerade för att klara en framtida oför-
ändrad markanvändning i området.  En pumpstation har installerats i parkområdet som skall säkerställa 
att framtida höga vattennivåer inte skall negativt påverka de befintliga bostadshusen i anslutning till 
industriområdet. 

Bullersituationen i ett nollalternativ kommer att styras utifrån befintliga och tillkommande verksamhe-
ters tillstånd och gällande riktvärden precis som i nuläget.

I ett nollalternativ kommer de idag gällande industriplanerna att fortsätta att gälla vilket innebär att 
stads- och landskapsbilden i princip inte kommer att förändras utan områdets karaktär blir fortsatt indu-
stripräglad. Outnyttjade byggrätter möjliggör dock fortfarande utbyggnader i området.

För de sociala konsekvenserna innebär ett nollalternativ att området fortsatt har sin industrikaraktär, och 
området kommer att upplevas som alltmer otryggt. De samhällsekonomiska riskerna blir små då kommu-
nen inte behöver göra några större investeringar.
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Planförslag

Syftet med planarbetet är att möjliggöra en utveckling av Myrenområdet till en levande stadsdel som 
hjälper till att utveckla och bredda besöksnäringen i Strömstads kommun. Målet är att Strömstads attrak-
tivitet som besöksmål ska öka genom etableringen av ett upplevelsecentrum och att turistsäsongen ska 
kunna förlängas med ett brett och nytt utbud av aktiviteter.

Planområdet ligger i södra delen av Strömstads tätort och omfattar cirka 110 000 m² (11 ha). 

Norr om Trädgårdsgatan, i den västra delen av planområdet, ges möjligheter för en stor sammanhållen 
byggnad med centrumanvändning avsedd för upplevelseverksamhet. Söder om Trädgårdsgatan föreslås 
en omvandling av delar av nuvarande industrimark till att istället användas för centrumfunktioner och 
bostäder. En del industrimark ska dock finnas kvar. Öster om Vatulandsgatan, som i och med planför-
slaget omvandlas till en gång- och cykelväg för att undvika genomfartstrafik, föreslås att bostäder och 
kontor får uppföras. Med tanke på den ökade trafiken in till Myrenområdet möjliggör detaljplanen att 
en cirkulationsplats kan anläggas i korsningen av Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. Befintlig park- och 
naturmark föreslås huvudsakligen vara kvar och utvecklas/förädlas.

Totalt planeras för byggrätter ovan mark på cirka 90 000 m² bruttoarea. Byggnationen uppförs i 2 till 10 
våningar och en majoritet av parkeringarna kommer att anläggas under mark. Planförslaget kommer att 
påverka stadsbilden genom de stora och höga byggnadsvolymer som planförslaget möjliggör.

Förslaget bygger i stort vidare på den befintliga struktur som finns i området. Omvandlingen av indu-
striområdet föreslås i första hand ske genom att Myrenområdet får ett flertal olika användningar såsom 
boende, kontor, förskola, handel, centrumaktiviteter och industri. De olika sätten att använda området 
kommer innebära att stadsdelen får förutsättningar att användas under hela dygnet. Attraktiva aktivite-
ter och en välkomnande vistelsemiljö ska ytterligare bidra till att göra stadsdelen levande.

Illustrationskarta över planområdet
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Alternativ lokalisering

Någon alternativ lokalisering har aldrig varit aktuell i detta fall. Syftet med detaljplanen är att omvandla 
det befintliga industriområdet. Området ligger strategiskt och centralt och är föreslaget som ett utveck-
lingsområde för bostäder och centrumverksamheter i den pågående fysiska planeringen för Strömstad 
centralort. 

Alternativ utformning

Under planprocessen från program till samråd 1 och samråd 2 har olika alternativa utformningar av de-
taljplanen prövats. 

I programskedet togs ett förslag fram där bostäder, hotell, konferens, upplevelser, befintlig industri, kon-
tor, lager, verksamheter blandades inom området. Utgångspunkten var här de tre planansökningarna. 
Hotell, konferens och upplevelsecentrum inom fastigheterna Rönnen 2 och 8 samt Häggen 3, det så kall-
lade Waterprojektet. Hotell, kontor, bostäder centrumverksamhet och handel mm på Linden 11 samt bo-
städer och kontor på Linden 8. I övrigt var utgångspunkten i stort sett att bekräfta befintlig användning.

I samråd 1 togs ett mer samlat grepp över området. I den östra delen närmast den befintliga bostadsbe-
byggelsen föreslogs bostäder och kontor. Den befintliga industriverksamheten på Linden 4 och 10 bekräf-
tas som industriverksamhet då man inte funnit en lösning för verksamheten att flytta. På övriga fastighe-
ter planeras för centrumverksamhet då skyddsavstånd från industrin behövde beaktas.

I samråd 2 ville man pröva om det fanns möjlighet att lägga till fler bostäder i den östra delen av plan-
området. En av knäckfrågorna i detaljplanen är att finna lösningar för att kunna samlokalisera industri, 
besöksintensiva centrumverksamheter, handel och bostäder. När man nu vill lägga till fler bostäder behö-
ver detta prövas dels utifrån de risker som den befintliga industrin skulle kunna medföra på boende och 
besökare i området. Och dels utifrån vilka begränsningar fler bostäder i området kan få på den befintliga 
industriverksamhetens miljötillstånd. 

Granskningsförslaget ser i princip ut på samma sätt som förslaget i samråd 2. En förändring är att bebyg-
gelsen i Häggen 2 blir högre. Det är samma bruttoarea som i samråd 1, men på mindre byggnadsyta. 
Detta ger en mer transparent miljö, istället för den tydligt avgränsande bebyggelse som samråd 1 skulle 
inneburit. 
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TRAFIK

NULÄGE

Trafiken är av stor eller avgörande betydelse för ett antal miljöaspekter, det gäller buller, utsläpp och hal-
ter av luftföroreningar, utsläpp av klimatgaser, risker från transporter av farligt gods m fl. Vid stora tra-
fikmängder kan trängsel och köer uppstå, vilket kan påverka miljön i olika avseenden och även medföra 
sociala och ekonomiska konsekvenser.  

Idag servar Trädgårdsgatan framförallt befintliga verksamheter i Myrens industriområde.  Gatan nyttjas 
också som en genväg till bostadsområdena i Myren och på Vatuland och vidare mot Strömstiernaskolan. 
Trafikflödet ett medelvardagsdygn under sommaren (VDT-sommar) på Trädgårdsgatan beräknas till ca 
1300 (2015) bilar. 

Det beräknade trafikflödet VDT-sommar (2015) på Uddevallavägen var 10 040 bilar. 

KONSEKVENSER 

Vägtrafik 

Planerade industriverksamheter, handel, hotell, övriga centrumverksamheter, kontor, bostäder och för-
skolor inom Myrenområdet beräknas alstra en trafik om totalt cirka 9 200 fordon/sommarmedeldygn, 
därav utgör cirka 7 900 fordon nyalstrad trafik. 

Beräkningarna av trafikalstringen har utgått från ett maximalt utnyttjande av byggrätterna och att alla 
föreslagna parkeringsplatser utnyttjas, och de resulterande trafikmängderna skall därför ses som de som 
maximalt kan förväntas uppkomma.  

Några uppgifter om den genomsnittliga trafiken under hela året, årsmedeldygnstrafiken, finns inte, men 
det har mindre betydelse eftersom såväl dimensionering av väganläggningar som beräkning av miljöef-
fekter som t ex buller bör baseras på trafiken under sommaren. 

 Prognostiserade trafikmängder inom och kring Myrenområdet år 2035 givet att detaljplanen för området är genomförd. Sommarme-
deldygnstrafik  (OBS mindre ändringar i plankartan är gjorda inför granskning. BTA är dock densamma) (PM Trafik, Trafikutredning 
kv Myren, Ramböll 2016-06-28)
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På Uddevallavägen, delen öster om Trädgårdsgatans anslutning, redovisas för år 2035 14 700 fordon/
sommarmedeldygn, en ökning jämfört med nuläget med cirka 55 %. Väster om Trädgårdsgatan prognos-
tiseras trafiken öka till 11 800 fordon/sommarmedeldygn, drygt 40 % mer än i nuläget. 

På Trädgårdsgatan prognostiseras cirka 9 200 fordon/sommarmedeldygn närmast Uddevallavägen. Tra-
fikmängden minskar sedan successivt till några hundra fordon längst i öster på Trädgårdsgatan. Trafik-
analyser visar att tillgängligheten såväl till den befintliga verksamhet som skall ligga kvar som till de nya 
verksamheterna blir god även under de mest trafikbelastade timmarna.  

Skyltad hastighet och andel tung trafik på Uddevallavägen förändras inte jämfört med nuläget. På Träd-
gårdsgatan bedöms andelen tung trafik bli omkring 1,5 %, närmast Uddevallavägen ökar andelen dock till 
cirka 3 %.  

 Utbyggnaden av Myrenområdet innebär också vissa ombyggnader av gatunätet. Nuvarande väjnings-
reglerade korsning mellan Uddevallavägen och Trädgårdsgatan föreslås byggas om till cirkulationsplats. 
Analyser i trafikutredningen visar att en enfältig cirkulationsplats ger tillräcklig kapacitet och en tillfreds-
ställande framkomlighet, även vid maximal timtrafik under sommaren.  

Trädgårdsgatan skyltas 30 km/h, den rustas upp och förses med gång- och cykelbana norr om gatan res-
pektive gångbana söder om. Den östra delen av Trädgårdsgatan görs till gångfartsgata där all biltrafik har 
väjningsplikt mot gående och fordon får inte köras med högre hastighet än gångfart.  Vatulandsgatan 
flyttas österut inom området, den stängs av för biltrafik mellan Myren och centrum och prioriteras för 
gång- och cykeltrafik. Den nya korsningen med Vatulandsgatan byggs ut till cirkulationsplats. Öster om de 
planerade nya bostadshusen stängs Trädgårdsgatan av för biltrafik.  

 Med de redovisade, planerade åtgärderna i berört gatunät – cirkulationsplatser, separat gång- och cy-
kelbana, eliminering av genomfartstrafik, gångfartsgata, låg skyltad hastighet – bedöms förutsättningar 
komma att finnas för en god trafiksäkerhet inom och i anslutning till Myrenområdet. Utformningen av 
i synnerhet passagerna för gång- och cykeltrafik tvärs Trädgårdsgatan men även av infarterna till parke-
ringsplatserna från Trädgårdsgatan kommer dock att vara mycket betydelsefull från trafiksäkerhetssyn-
punkt.  

Tågtrafik 

Inga förändringar av tågtrafikeringen har förutsatts vid genomförande av detaljplanen för Myren.  
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Prognoser av hur den i Myrenområdet alstrade trafiken kommer att sprida sig i Strömstads vägnät. Sommarmedeldygnstrafik år 2035. (PM 
Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll 2016-06-28). 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

• Passager för gång- och cykeltrafik tvärs Trädgårdsgatan utformas för att ge maximal trafiksäkerhet 
och framkomlighet för de oskyddade trafikanterna.  

• Ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Uddevallavägen mellan Trädgårdsgatan och cen-
trum byggs ut med hög framkomlighet, trafiksäkerhet och attraktivitet, i syfte att maximera gång- 
och cykeltrafiken och därmed minimera biltrafiken mot centrum.  

• Säkerställa att det finns utrymme för eventuella, framtida busshållplatser i anslutning till korsningen 
Uddevallavägen-Trädgårdsgatan.  

• De åtgärder föreslagna i Strömstad Trafikmodell, PM prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-
06-28, som kan medföra att Södra infarten används maximalt för externtrafik såväl söderut som 
norrut på väg E6 bör beaktas. Vidare bör möjligheterna övervägas att inrätta någon form av lokal 
busstrafik i staden i syfte att dämpa biltrafiken och öka tillgängligheten till centrum och även till han-
del och andra aktiviteter längs Oslovägen och Ringvägen.  
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SAMLAD BEDÖMNING
Utbyggnaden av Myrenområdet innebär en upprustning av gatunätet jämfört med idag. Gaturummet 
kommer att breddas och förutom själva vägområdet inrymma trädplanteringar, bil- och bussparkering 
och gång – och cykelväg. I den östra delen av Trädgårdsgatan mot bostäderna föreslås gatan utformas 
som en gångfartsgata. I höjd med Hagtornsvägen kommer Trädgårdsgatan stängas av för biltrafik vilket 
medför en trafiksäkrare och tystare miljö både för befintliga och tillkommande bostäder. Även Vatulands-
gatan kommer att stängas av och övergå till en gång och cykelväg i höjd med parkområdet.  

Omvandlingen av Myrenområdet prognostiseras medföra ett avsevärt tillskott av trafik, totalt 7 900 for-
don/dygn som fördelas åt väster och åt öster på Uddevallavägen. En sådan trafikökning ökar de luftburna 
föroreningar som biltrafiken för med sig i. Den ökade Trafikalstringen kan också leda till konsekvenser 
på hela Strömstads centrums vägnät se figur på föregående sida. Vägnätet i centrum är redan idag högt 
belastat framförallt under sommartid, då köer periodvis uppstår på Oslovägen, vid norra infarten, som 
kan nå ända ut på väg E6. Trängseln i centrum i övrigt är också stor med kösituationer som följd. För att 
minimera de negativa effekterna av den ökade trafiken som planförslaget medför behöver föreslagna 
skadeförebyggande åtgärder genomföras. Till exempel bör den prognostiserade trafiken kunna minskas 
påtagligt genom tillskapande av en attraktiv gång- och cykelförbindelse mellan Myren och centrum. My-
renområdet har också en fördelaktig belägenhet i Strömstad. Trafiken kommer snabbt ut på väg 176 åt 
söder och når väg E6 och väg 164 via den minst trafikbelastade infarten till Strömstad, Södra infarten. 
Viktigt är här att E6-trafikanter från norr genom skyltning och information påverkas att om möjligt välja 
denna väg i stället för den norra infarten, Oslovägen. Att de förslag till åtgärder som beskrivs i ”Ström-
stads trafikmodell PM prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-06-28 ” genomförs är också en 
förutsättning för att minimera en negativ påverkan av den trafikalstring som planförslaget innebär och 
därmed undvika framkomlighetsproblem i framtiden.

När det gäller tågtrafiken kommer ett genomförande av detaljplanen inte innebära någon förändring 
jämfört med ett nu läge.

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande innebära en liten miljöpåverkan gällande trafik un-
der förutsättning att föreslagna skadeförebyggande åtgärder genomförs. 

UNDERLAG

• Myren- Water Trafik PM, WSP, 2015-02-25

• Miljökonsekvensbeskrivning Norconsult 2015-06-03

• PM Trafik, Trafikutredning kv Myren Ramböll 2016-06-28

• Strömstads trafikmodell PM Prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-06-28

• Utdrag ur miljökonsekvensbeskrivning Trafik och risker, Norconsult 2016-09-09
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BULLER

NULÄGE

Det beräknade trafikflödet 2015 ett medelvardagsdygn under sommaren (VDT-sommar) på Trädgårdsga-
tan är ca 1300 bilar och på Uddevallavägen 10 040 bilar.

I utkanten av Myrens industriområde, parallellt med Uddevallavägen, går Bohusbanan. Järnvägen trafi-
keras av 5 persontåg i varje riktning dagligen. Tågen bedöms utgöras av motorvagnståg typ X10 eller X50. 
Hastigheten antas vara max 40 km/h förbi området.

I området finns verksamheten Bohus Biotech AB som producerar läkemedelssubstanser. Företagen har 
krav gällande bullerpåverkan till omgivningen enligt miljötillstånd från Länsstyrelsen daterat 2007-01-25. 
Enligt punkt 6 i tillståndet gäller följande:

Buller från anläggningen skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som rikt-
värde vid bostäder än:

• 50 dB(A) dagtid (kl 07-18)

• 45 dB(A) kvällstid (kl 18-22) samt söndag och helgdag (kl  07-18)

• 40 dB(A) nattetid (kl 22-07)

Strömstads handelshamn har i dagsläget kajer vid två platser, Torskholmen och Myren. Fartygen som 
anlöper Torskholmen är passagerarfartyg från två färjelinjer, Colorline och Fjordline. Colorline bedriver 
trafik med 2 stycken färjor, m/s Bohus och m/s Color Viking. Fjordline bedriver trafik med m/s Oslofjord. 
Colorline har 4 avgångar per dag året runt med undantag av vissa helgdagar runt jul. Fjordline har två 
avgångar per dag året runt och vill eventuellt utöka till tre avgångar per dag.

Strömstads handelshamn har krav gällande bullerpåverkan till omgivningen enligt miljötillstånd från 
Länsstyrelsen daterat 2005-03-11. Enligt punkt 6 i tillståndet gäller för buller följande: 

Buller från verksamheten skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte 
överstiger följande riktvärden:

• 55 dB(A) dagtid vardagar kl. 07-18

• 50 dB(A) kvällstid kl. 18-22 samt dagtid sön- och helgdag kl. 07-18

• 45 dB(A) nattetid kl. 22-07

Nattetid kl 22-07 får den momentana ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiga 55 dB(A). Om bullret 
från hamnverksamheten innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter skall tillåten ekvivalent 
ljudnivå sänkas med 5 dB(A).

Inom området finns idag inte några registrerade klagomål gällande buller och de verksamheter som finns 
klarar sina bullervillkor vid bostäder.
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Efter samråd 2 har bullerförordningen reviderats och från och med 2017 -07-01 gäller riktvärden för tra-
fikbuller vid bostadsbyggnader enligt följande:

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, ändring 2017-07-01

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör över-
skrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-
skrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 
22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller 
i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

KONSEKVENSER 

Trafikbuller

Vid ett genomförande av detaljplanen beräknas bullernivåerna vid bostadsfasad nära Uddevallavägen 
uppgår nivåerna som högst till 56-59 dBA. Vid fasad mot Trädgårdsgatan beräknas nivåer upp till 60 dBA 
med högsta nivåer i den västra delen av området. Husen i den östra delen av området beräknas få nivåer 
som högst 56 dBA vid ett hus. Övriga fasader beräknas få nivåer under 55 dBA. Därmed riskerar riktvär-
det för buller som ligger vid 60 dBA vid bostadsfasad inte överskridas på någon plats inom planområdet. 

Enskilda fordonspassager kan ge upphov till ljudnivåer över riktvärdena för maximal ljudnivå. Fasad nära 
Uddevallavägen och Trädgårdsgatan kan exponeras för nivåer över riktvärdet 70 dBA. Störst påverkan 
förväntas nära Trädgårdsgatan där nivåerna ligger i intervallet 70-80 dBA. Fasad nära Uddevallavägen och 
järnvägen får lägre nivåer, som mest 70 dBA. Befintliga bostadshus i östra delen av Trädgårdsgatan beräk-
nas få dygnsekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet på 55 dBA.

Befintlig industri

Verksamheten Bohus Biotech AB kommer att finnas kvar och bekräftas av detaljplanen. De externa in-
stallationerna som finns på Bohus Biotech beräknas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer upp till 45 dBA 
utomhus vid närmaste fasad. Vid kv. Linden 8 beräknas ekvivalenta ljudnivåer till 48 dBA vid närmaste 
fasad. Vid Rönnen 8 beräknas nivåer upp till 43 dBA. Vid planerade bostäder inom Linden 11 beräknas 
ekvivalenta ljudnivåer upp till 44 dBA vid närmaste fasad.
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Planerade bostäder 

Beräkning av det externa bullret från Bohus Biotech visar att ljudnivåerna utomhus inte beräknas över-
skrida riktvärdena för dag (50 dBA ekvivalent ljudnivå), kväll (45 dBA ekvivalent ljudnivå) och natt (45 
dBA ekvivalent ljudnivå) enligt Boverkets vägledning . Däremot överskrids Bohus Biotechs tillstånd natte-
tid kl 22-07, 40 dBA ekvivalent ljudnivå.

Om bedömning görs enligt Naturvårdsverkets/Boverkets vägledning bör bostäder kunna medges då 
man hamnar inom zon A. Beräkningarna visar dock att ekvivalent ljudnivå enbart från Bohus Biotech kan 
uppgå till 44 dBA vilket innebär att riktvärdet 45 dBA skulle kunna överskridas vid närmaste bostäder om 
ytterligare bullerkällor tillkommer eller om driften på Bohus Biotech förändras. Med tillkommande bul-
lerkällor för den nya bebyggelsen är det viktigt att dess tillskott till ljudnivåerna inte ökar den totala ljud-
nivån och medför att riktvärdena överskrids.

Om bedömning görs enligt Bohus Biotechs tillstånd klaras inte riktvärdet 40 dBA nattetid vid bostäderna 
om inte åtgärder genomförs. Med bullerdämpande åtgärder på de mest dominerade ljudkällorna hos 
Bohus Biotech bör 40 dBA ekvivalent ljudnivå kunna klaras vid planerade bostäder.

Befintliga bostäder

Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan planeras att stängas av för genomfartstrafik. Effekten blir dels mins-
kad trafik på Trädgårdsgatan och att trafiken utanför planområdet minskar då genomfarts-trafiken upp-
hör. Den minskade trafiken på Trädgårdsgatan innebär lägre ljudnivåer vid planerade bostadshus.

Befintlig bostadsbebyggelse i närheten av planområdet bedöms få en något bättre situation i och med 
utbygganden av Myren området jämfört med nuläget. Då genomfartstrafiken tas bort bedöms ljudnivå-
erna från trafiken vid bostäder utanför planområdet att minska jämfört med nuläget. Under förutsättning 
att det inte sker ett ökat bidrag av ljud från installationer i tillkommande bebyggelse bör riktvärdena vid 
de befintliga bostadshusen att klaras.

Hamnverksamheten

För färjeverksamheterna vid Torskholmen har en översiktlig beräkning gjorts utgående från ljudmätning-
en i maj 2016. Ljudemission från kryssningsfartyg kan variera med ljudeffekter mellan

80-110 dBA. Ljudnivån till omgivningen beror också på om fartyg lastar/lossar och kortvarigt ligger vid kaj 
eller om de ligger förtöjda längre tid. Utifrån mätningarna har ljudeffekten beräknats till cirka 110 dBA 
för m/s Oslofjord, vilken angör färjeterminalen regelbundet och kan anses vara typisk för den färjeverk-
samhet som bedrivs. Utgående från denna beräknade ljudeffekt beräknas ekvivalenta ljudnivåer inom 
den västra delen av Myren området på cirka 45 dBA från färjor som lastar/lossar vid kajen. I den östra 
delen av Myrensområdet beräknas nivåer som högst till cirka 40 dBA från färjorna.

Färjeverksamheten bör bedömas enligt det tillstånd som råder för hamnverksamheten. 

Bedömning är att tillståndsgivna värden vid planerade bostäder klaras. Skulle färjeverksamheten utökas 
och även omfatta nattperioden kl 22- 06 kan en förnyad bedömning behöva göras. 
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FÖRSLAG TILL  ÅTGÄRDER

• Uteplatser placerade nära Trädgårdsgatan kan behöva kompletteras så att max bullervärden från 
passerande fordon dämpas. Alternativt kan bullerskyddad uteplats ordnas på innergård eller motsva-
rande och då utgöra ett komplement till den egna uteplatsen. 

• I samband med bygglovshantering bör det säkerställas om åtgärder behövs för att reducera omgiv-
ningsbuller från Bohus Biotech. 

• Det bör säkerställas i bygglovshanteringen att tillkommande bullerkällor på nya byggnader inte ökar 
bullerbelastningen i området så att rådande riktvärden för verksamhetsbuller inte överskrids.

SAMLAD BEDÖMNING
Den sammantagna bilden är att ett genomförande av detaljplanen innebär en liten miljöpåverkan med 
avseende på buller. Riktvärdena för trafikbuller vid bostadsfasad kommer att klaras i hela området dock 
kan den maximala ljudnivån överskridas på vissa platser och där behöver åtgärder genomföras för att 
klara riktvärdena. Jämfört med ett nollalternativ kommer bullernivåerna i området att öka då biltrafiken 
på Trädgårdsgatan kommer att öka kraftigt. Planen kommer att medge en besöksintensiv verksamhet 
som generera stora trafikrörelser vilket skiljer sig från nollalternativets industriområde som inte alls ge-
nererar lika mycket biltrafik. Befintlig bebyggelse kommer dock få en minskad bullerbelastning jämfört 
med nuläget och ett nollalternativ då genomfartstrafiken tas bort i och med att Trädgårdsgatan och Va-
tulandsgatan stängs av. Verksamhetsbullret i området begränsas utifrån att gällande riktvärden följs på 
samma sätt som idag och i ett nollalternativ. Då detaljplanen medger bostäder närmare den befintliga 
verksamheten Bohus BioTech, krävs bullersänkande åtgärder för att buller villkoren i verksamhetens till-
stånd skall gå att uppfylla. 

UNDERLAG

• Bullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2014-10-13 rev 2016-10-12

• Miljökonsekvensbeskrivning , Norconsult, 2015-06-03
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RISKER

NULÄGE

I området finns idag verksamheten Bohus Biotech AB som är ett biotekniskt företag specialiserat på 
forskning, utveckling och tillverkning av högkvalitativ hyaluronsyra och medicintekniska produkter base-
rade på denna substans. I produktionen används främst etanol 70% och 99,9%, klassas som brandfarlig 
vara klass 2a respektive klass 1. Verksamheten hanterar idag ca 20m³ etanol klass 1, 20 m³ etanol klass 
2a och ca 400 liter Aceton. I övrigt används mindre mängder av kloroform och formalin. Verksamheten 
innehar också ett miljötillstånd med medföljande villkor och är klassad som en B-verksamhet utifrån för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Uddevallavägen och Bohusbanan som passerar den södra delen av det föreslagna planområdet är pri-
mära transportleder för farligt gods. Inga transporter av farligt gods bedöms dock ske på Bohusbanan då 
den nya sträckningen vid Skee medför en tunnelpassage med en lutning på 2,5 %, vilket skulle innebära 
att ett extra lok behövs för att orka dra godstransporter.  På Uddevallavägen passerar farligt godstrafik 
bland annat på väg till färjeterminalen för vidare transport på färjan till Norge.

Övriga verksamheter inom området medför inte några risker för människors hälsa och säkerhet.

KONSEKVENSER - TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Uddevallavägen 

Förbi Colorline-terminalen i Strömstad som ligger norr om planområdet uppskattas i dagsläget högst 10 
transporter per vecka eller i snitt ca 1,4 transporter per dag.  

Individrisken från Uddevallavägen ligger inom ALARP-området fram till 25 m från vägkant. Risken kan 
tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna. 

Enligt planritning är planområdet beläget ca 20 meter från Uddevallavägen, dessutom finns en skydds-
barriär i form av järnvägsvall mellan vägen och planområdet. Skyddsavstånd och skyddsbarriär är således 
redan utförda och inga ytterligare åtgärder för Uddevallavägen bedöms nödvändig. 

Trädgårdsgatan 

Transporter av farligt gods på Trädgårdsgatan antas år 2035 vara 1 transport av brandfarlig vätska per 
vecka.  

Individrisknivån från farligt gods-transporter på Trädgårdsgatan bedöms ligga på en acceptabel nivå. 

Förslag till åtgärder 

•	 Hastigheten på Trädgårdsgatan bör ej överskrida 30 km/h alternativt göra om hela gatan till gång-
fartsområde. 
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KONSEKVENSER - VERKSAMHETER

Ett genomförande av detaljplanen innebära att betydligt fler människor kommer att vistas i Myrenområ-
det, både i området som helhet men även i direkt närhet till industrifastigheten.  Dessa människor kom-
mer inte vara medvetna om att det finns en verksamhet som hanterar stora mängder brandfarlig vara 
och vilka risker detta innebär. 

För den befintliga verksamheten innebär de nya förutsättningar som den föreslagna detaljplanen innebär 
att strängare krav kommer att ställas från tillsynsmyndigheten gällande hanteringen av den brandfarliga 
varan. Planen kan också komma att begränsa den befintliga verksamhetens möjlighet till utveckling då 
den inte längre blir lokaliserad i ett industriområde.

Vid en eventuell nyetablering på industritomten kommer den nya omgivningen styra vilka nya verksam-
heter som kommer att kunna etableras. Kommunen bör i så fall beakta den föreslagna verksamhetens 
påverkan på bostäderna och centrumverksamheterna kring tomten. Verktygen i miljöskyddsförordningen 
bör utnyttjas vid behov. Verksamheter som kan etableras utan vidare skyddsåtgärder är sådana som har 
skyddsavstånd enligt Boverket på högst 50 m och som dessutom inte kräver tillstånd för hantering av 
brandfarliga eller explosiva varor.

Förslag till åtgärder  

Med utgångspunkt från att nuvarande verksamhet på industritomten kommer att bedrivas även i framti-
den bedöms följande riskreducerande åtgärder leda till en acceptabel risknivå inom planområdet. Målet 
med  skyddsåtgärderna är att minska värmestrålningen till max 3 kW/m2 vid tomtgränsen ifall det sker 
en olycka. 

• Mellan Bohus Biotech och bostäder skall ett skyddsavstånd på minst 50 m i enlighet med kraven i 
SÄIFS 2002:2 upprätthållas, då användning för bostadsändamål bedöms vara känsligare än använd-
ning för centrumändamål. 

• Värdera om det är möjligt att bygga en brandvägg för att skärma av den yta som kan exponeras för 
värmestrålning över 3 kW/m2. Den bör vara av en sådan utformning att den skärmar av hela den yta 
som kan exponeras antingen genom att ta bort eller minska strålningen. Flamhöjden för branden bör 
också tas höjd för vid design av väggen. Väggen bör kunna stå emot en brand till dess att räddnings-
tjänsten är på plats och kan vidta åtgärder, samt att allmänheten på Linden 11 kan varslas och utrym-
mas. 

Cisternrum

• Det skall säkerställas att alla rutiner knutna till EX-klassningen i cisternrummet följs även under till 
exempel lastning till tankarna.

• Det skall också säkerställas vad ventilationen är dimensionerad för och att detta är tillräckligt för att 
förhindra att en brännbar atmosfär kan uppnås vid ett läckage. Det skall också säkerställas att kraven 
i SÄIFS 2000:2 avsnitt 6.4 (samt kommentarer till 6.4.1) uppfylls.

• Om ventilationen inte är tillräcklig skall explosionspaneler eller tryckavlastning till säker plats för att 
skydda omgivningen från explosion i cisternrum installeras. Om ventilationen är tillräcklig bör explo-
sionspaneler eller tryckavlastning värderas.

• Det ska säkerställas att invallningen kan hantera 100% av tankarnas volym samt en extra 10% för att 
ta höjd för släckmedel.

• Alla väggar inom cisternrummet skall byggas i enlighet med de krav som ställs i SÄIFS 2000:2 avse-
ende brandklassning klss EI 60 obrännbart.

• För ytterligare riskreduktion bör man se över möjligheten att ha sprinklersystem inne i cisternrum-
met för att kunna bekämpa en brand från ett tidigt skede.
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KONSEKVENSER - BOHUSBANAN

Individrisken från tågurspårning på Bohusbanan bedöms vara oacceptabelt hög fram till 15 m från spåret 
och inom ALARP-området fram till 25 m från spåret. Att riskerna ligger inom ALARP-området innebär att 
rimliga åtgärder skall vara vidtagna innan situationen kan tillåtas. Riskreducerande åtgärder skall därför 
genomföras. Samhällsrisken bedöms vara försumbar. 

Transport av farligt gods på Bohusbanan bedöms inte ske, se under rubrik nuläge.

Förslag till åtgärder

• Risknivån längs Bohusbanan är inom ALARP-områdets till och med 25 meter från spårkant. Hela 
detta område bör behållas bebyggelsefritt. Som alternativ till skyddsavstånd kan skyddsbarriär för-
läggas mellan Bohusbanan och planområdet. En vall eller mur mellan Bohusbanan och planområdet 
innebär en fysisk barriär som skulle skydda byggnaderna vid urspårning av tåg. En vall eller mur är en 
robust lösning med hög tillförlitlighet och lång livslängd. Den ska dimensioneras så att den hindrar 
att fordon hamnar nära byggnaderna. Den ska vidare utformas och placeras så att den på ett mjukt 
sätt fångar upp urspårade fordon. Vallen/muren bör förläggas längs hela planområdet där skyddsav-
stånd på 25 meter till byggnad eller plats för stadigvarande vistelse ej kan uppnås. 

SAMLAD BEDÖMNING
Ett genomförande av detaljplanen innebär en omvandling av ett industriområde till ett område med bo-
städer, hotell, restauranger, kontor, handel och annan besöksintensiv verksamhet. Då möjligheten till om-
lokalisering av den befintliga industriverksamheten på Linden 4 och 10 inte har varit möjlig så kommer 
verksamheten bekräftas i detaljplanen som industri. Att blanda bostäder och besöksintensiv verksamhet 
med industriverksamhet innebär en ökad riskbild i området jämfört med idag, dels på grund av att de 
människor som kommer att befinna sig i området inte är medvetna om att det finns risker förknippade 
med den verksamhet som bedrivs på industrifastigheten, och dels att bostadsområden är svårare att ut-
rymma, särskilt på natten när flertalet av de boende sover.

Den samlade bedömningen utifrån framtagna riskutredningar, är att det är möjligt att planera för besöks-
intensiv centrumverksamhet, handel, bostäder och industri och därmed bekräfta den befintliga industri-
verksamheten i detaljplanen. Under förutsättning att de föreslagna riskförebyggande åtgärder genomförs 
bedöms planens risk och miljöpåverkan som liten. 

UNDERLAG

• Detaljerad riskbedömning för detaljplan Myren, 2013-07-05 rev 2015-05-12 framtagen av WSP,

• Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling, 2015-06-03 framtagen av Norconsult AB

• Riskutredning- Etanol, rapport daterad 2016-09-27, framtagen av ÅF 

• Utdrag ur miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling 2, trafik och risker, 2016-09-09, framtagen 
av Norconsult AB.
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MARKMILJÖ/FÖRORENAD MARK

NULÄGE

Utförda miljötekniska markundersökningar inom Myren har visat på förekomsten av ett flertal förore-
ningar. Undersökningar har gjorts gällande vad man kallar ”vanligt förekommande förorening” som till 
exempel tungmetaller, PAH, BTEX och petroliumväten samt undersökningar gällande klorerade alifater. 

Orsaken till indelningen är att förekomsten av klorerade alifater i regel härstammar från ett fåtal punkt-
källor inom området och kan ha en spridning över fastighetsgränserna medan de övriga föroreningarna i 
regel har uppstått inom respektive fastighet och har inte uppnått en spridning utanför fastighetsgränsen. 
En ytterligare distinktion mellan föroreningstyperna är att påträffade föroreningar med klorerade alifater 
i regel är grundvattenburna och påträffas djupare ner i jord-/ bergprofilen vilket ställer särskilda krav på 
efterbehandlingsmetoder medan de övriga föroreningarna är belägna ytligt och kan hanteras genom 
bortschaktning.

Klorerade alifater - Trikloreten  (TCE)

Undersökningar av förekomst av TCE har utförts översiktligt inom hela Myrens industriområde och mera 
ingående på de fastigheter där det funnits misstanke om en förorening av densamma. Undersökningarna 
har inom dessa fastigheter varit riktade, det vill säga provtagning har skett på de platser där hantering 
skett. Provtagning har utförts på de provtagningsmedier som främst antas vara relevanta för att klargöra 
förekomst av dessa ämnen, det vill säga porluft, inomhusluft och grundvatten. Men även uttagna jord-
prover har analyserats med avseende på flyktiga ämnen, dels genom laboratorieanalyser men i huvudsak 
genom fältanalyser med PID (fotojoneringsdetektor för flyktiga ämnen). Inom planområdet har även 
spill- och dagvatten samt luft i ledningssystemet analyserats. Provtagning och analys har dessutom ut-
förts på dricksvatten och på sediment i hamnbassängen västerut från området.

Övergripande åtgärdsmål för Myrenområdet:

• Föroreningar inom Myrens industriområde ska inte utgöra en risk för människor som vistas (arbetar 
eller bor) inom området. 

• Föroreningspåverkan på grund- och ytvatten inom området ska inte utgöra en risk för miljön inom 
eller utanför industriområdet. 

Illustration som visar var TCE har hanterats inom Myrenområdet (ur MKB av Norconsult 2015-06-03)
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Häggen 2

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a porslinstillverkning, skeppshandel, smide och 
uppställningsplats för bilar. 

Inom fastigheten har en mindre översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts samt en markunder-
sökning med fokus på förekomsten av klorerade lösningsmedel. Resultaten från den mindre undersök-
ningen visar på en generellt låg föroreningsgrad i jord av föroreningar med halter av bly och oljekolväten 
marginellt överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). I 
grundvattnet visar utförd undersökning på mycket låga halter av föroreningar som underskrider tillämp-
bara jämförvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten visar på mycket låga halter av PAH16. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord. 

TCE

På fastigheten har det enligt muntliga uppgifter hanterats TCE. Undersökningsresultaten visar på halter 
som med god marginal ligger under tillämpbara riktvärden. 

Om fastigheten bebyggs innan TCE föroreningen på Rönnen 8  slutgiltigt är undersökt, avgränsad  och 
avhjälpt i enlighet med reglerna i 10 kap Miljöbalken och § 28 i Förordningen om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd (1998:899), skall byggtekniska skyddsåtgärder utföras på byggnaderna. Då det inte 
är säkerställt huruvida föroreningen på Rönnen 8 påverkar fastigheten krävs skyddsåtgärder för att dels 
förhindra eventuellt inläckage av förorenat bergvatten och dels säkerställa  att en eventuell luft- eller vat-
tenburen förorening knuten till TCE inte utgör risk för människors hälsa. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

• För att undvika att en eventuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte skall tränga in i 
byggnader och utgöra en risk för människors hälsa, kan krav ställas på att byggnad skall uppföras i så 
kallat radonsäkert utförande.  

• För att förhindra inläckage av förorenat berggrundvatten till byggnad, kan krav ställas på att under-
jordiskt garage och/eller källarplan ska uppföras i täta material och konstruktioner.
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Häggen 3

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat mekanisk verkstad och uppställningsplats för 
bilar och containers.   

Inom fastigheten har en mindre översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts. Utförd undersökning 
visar på en låg föroreningsgrad i jord av övriga föroreningar där man endast i ett jordprov har påträffat 
halt av kadmium som marginellt överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markan-
vändning (KM). I grundvattnet visar utförd undersökning på mycket låga halter av föroreningar och un-
derskrider tillämpbara jämförvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten visar på mycket låga halter av PAH16. 

TCE

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför inga restriktioner om fastigheten bebyggs innan 
föroreningen av TCE har åtgärdats. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att 
klargöra slutligt åtgärdsbehov. Stora delar av fastigheten upptas av byggnader och provtagning utförs 
lämpligen efter rivning.  

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

Linden 4

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat lager för ytbehandlingsindustri inom Linden 
10.  

Ingen miljöteknisk markundersökning har utförts inom fastigheten. 

Provtagning av asfalt har ej utförts 

Med tanke på verksamhetshistoriken bedöms föroreningsgraden inom fastigheten som låg. Risk finns 
dock för att kringliggande verksamheter, t ex ytbehandlingsindustrin inom Linden 10 har orsakat en 
spridning av föroreningar till fastigheten. Föroreningar kan även ha tillförts fastigheten via eventuellt fö-
rekommande fyllning med externt ursprung. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla.

Förslag till åtgärder

• Inför en ändring av nuvarande markanvändning bör en kompletterande miljöteknisk provtagning 
utföras för att klargöra slutligt åtgärdsbehov. I nuläget bedöms ingen undersökning vara aktuell då 
planförslaget inte medger ändrad markanvändning. 
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Linden 8

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat tillverkningsindustri, bl a räknemaskiner, 
penntillverkning, ytbehandling och industrihotell.    

Två miljötekniska markundersökningar har utförts inom fastigheten, varav en med fokus på förekomsten 
av klorerade lösningsmedel. Utförd undersökning visar på en mycket låg föroreningsgrad i jord av övriga 
föroreningar där samtliga analyserade parametrar underskred ämnes rapporteringsgräns (organiska äm-
nen) respektive bakgrundshalter (metaller). I grundvattnet påvisades en låg halt av PAH som underskred 
tillämpbara riktvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten har visat på förhöjda halter av PAH16. 

TCE

Enligt dokumentation har det på fastigheten hanterats TCE. Undersökningsresultaten med avseende på 
TCE visar inte på att det finns någon större förorening som behöver åtgärdas. Såväl uppmätta som beräk-
nade halter i inomhusluft, överstiger inte hälsobaserade riktvärden och visar på att det inte finns någon 
risk för människors hälsa att vistas i lokalerna på denna fastighet. 

Om fastigheten bebyggs innan TCE föroreningen på Rönnen 8 slutgiltigt är undersökt, avgränsad och 
avhjälpt i enlighet med reglerna i 10 kap Miljöbalken och § 28 i Förordningen om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd (1998:899), skall byggtekniska skyddsåtgärder utföras på byggnaderna. Då det inte 
är säkerställt huruvida föroreningen på Rönnen 8 påverkar fastigheten krävs skyddsåtgärder för att dels 
förhindra eventuellt inläckage av förorenat bergvatten och dels säkerställa att en eventuell luft- eller vat-
tenburen förorening knuten till TCE inte utgör risk för människors hälsa. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna provtagning utförs efter befintliga byggnader har rivits då dessa 
upptar en stor del av fastighetens yta.

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerat innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

• För att undvika att en eventuell luft- eller vattenburenförorening knuten till TCE inte skall tränga in i 
byggnader och utgöra en risk för människors hälsa kan krav ställas på att byggnad skall uppföras i så 
kallat radonsäkert utförande.  

• För att förhindra inläckage av förorenat berggrundvatten till byggnad, kan krav ställas på att under-
jordiskt garage och/eller källarplan ska uppföras i täta material och konstruktioner.
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Linden 10

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat ytbehandlingsindustri, båtuppställningsplats 
samt läkemedelstillverkning.   

Två miljötekniska markundersökningar har utförts inom fastigheten, varav en med fokus på förekomsten 
av klorerade lösningsmedel. Resultatet av utförda undersökningar med avseende på föroreningar visar 
på en generellt låg föroreningsgrad i jorden. I ett fåtal punkter sker ett marginellt överskridande av Na-
turvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) för tungmetaller. I grundvattnet 
påträffades en något förhöjd halt av nickel som överskred tillämpbara riktvärden. I grundvattnet har även 
kloroform (troklormetan) påvisats. Halterna ligger över ytvattenkriterier men under riktvärden för dricks-
vatten.  

Provtagning av asfalt inom fastigheten har visat på låga halter av PAH16. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord.  

TCE

Enligt dokumentation har det på fastigheten hanterats TCE. Undersökningsresultaten med avseende 
på TCE visar inte på att det finns någon större förorening som behöver åtgärdas. Såväl uppmätta, som 
beräknade halter, i inomhusluft överstiger inte hälsobaserade riktvärden och visar på att det inte finns 
någon risk för människors hälsa att vistas i lokalerna på denna fastighet. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla.

Förslag till åtgärder

Inför en ändring av nuvarande markanvändning bör en kompletterande miljöteknisk provtagning utföras 
för att klargöra slutligt åtgärdsbehov. Planförslaget medger industriändamål varför en ändring av markan-
vändningen ej är aktuell och därför inte heller en kompletterande provtagning i dagsläget.  

Linden 11

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat konserv- och plastindustri, ytbehandling, mel-
lanlagring av farligt avfall, plåtslageri och båtuppställningsplats. 

Två miljötekniska markundersökningar har utförts inom fastigheten, varav en med fokus på förekomsten 
av klorerade lösningsmedel. Resultatet av utförda undersökningar visar på en något förhöjd förorenings-
grad i jorden av övriga föroreningar där bland annat halten av zink överskrider Naturvårdsverkets gene-
rella riktvärde för MKM i en punkt. I grundvattnet påträffades inga förhöjda halter av övriga föroreningar 
överstigande tillämpbara jämförvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten har visat på låga halter av PAH16. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord. 
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TCE

På fastigheten har det enligt muntliga uppgifter hanterats TCE. Undersökningsresultaten visar på halter 
som med god marginal ligger under tillämpbara riktvärden. 

Om fastigheten bebyggs innan TCE föroreningen på Rönnen 8 slutgiltigt är undersökt, avgränsad och 
avhjälpt i enlighet med reglerna i 10 kap Miljöbalken och § 28 i Förordningen om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd (1998:899), skall byggtekniska skyddsåtgärder utföras på byggnaderna. Då det inte 
är säkerställt huruvida föroreningen på Rönnen 8 påverkar fastigheten krävs skyddsåtgärder för att dels 
förhindra eventuellt inläckage av förorenat bergvatten och dels säkerställa att en eventuell luft- eller vat-
tenburen förorening knuten till TCE inte utgör risk för människors hälsa. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla för markanvändningen bo-
stadsändamål B i detaljplanen. För kontor och handelsändamål föreslås åtgärdsmål NV:s generella rikt-
värden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna provtagning utförs efter befintliga byggnader har rivits då dessa 
upptar en stor del av fastighetens yta. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

• För att undvika att en eventuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte skall tränga in i 
byggnader och utgöra en risk för människors hälsa kan krav ställas på att byggnad skall uppföras i så 
kallat radonsäkert utförande.  

• För att förhindra inläckage av förorenat berggrundvatten till byggnader, kan krav ställas på att under-
jordiskt garage och/eller källarplan ska uppföras i täta material och konstruktioner.

Linden 12

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a lager, kontor och verkstad. 

Inom fastigheten har en mindre översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts. Resultaten från un-
dersökningen visar på en generellt låg föroreningsgrad i jorden av övriga föroreningar där halten kadmi-
um i ett prov överskred Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Någon 
grundvattenprovtagning har ej utförts inom fastigheten. 

Provtagning av asfalt har ej utförts. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord. 

TCE

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför inga restriktioner om fastigheten bebyggs innan 
föroreningen av TCE har åtgärdats.
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Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna provtagning utförs efter befintliga byggnader har rivits då dessa 
upptar en stor del av fastighetens yta. Troligen är behovet av efterbehandling begränsat på grund av 
tidigare verksamheter samt liten förekomst av fyllningsjord. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

Linden 13

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a porslinstillverkning, tryckeriprodukter och livs-
medelsförpackningar. 

Tre miljötekniska markundersökningar har utförts inom fastigheten, varav en med fokus på förekomsten 
av klorerade lösningsmedel. Resultatet av utförda undersökningar visar på en generellt låg förorenings-
grad av övriga föroreningar. I enstaka jordprover uppmättes halter av kadmium och PCB över Naturvårds-
verkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). I grundvattnet påträffades inga förhöjda 
halter av övriga föroreningar över tillämpbara riktvärden. 

Provtagning av asfalt har ej utförts. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord. 

TCE

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför inga restriktioner om fastigheten bebyggs innan 
föroreningen av TCE har åtgärdats.

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna provtagning utförs efter befintliga byggnader har rivits då dessa 
upptar en relativt stor del av fastighetens yta. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.
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Rönnen 2

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a garage och uppställningsplats för båtar. 

Inom fastigheten har två översiktliga miljötekniska markundersökningar utförts, varav den ena haft fokus 
på föroreningar av klorerade undersökning. 

Resultatet av utförda undersökningar visade på en generellt låg föroreningsgrad med undantag av en 
påträffad oljeförorening i jord med halter av fraktionerade alifater och aromater överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), I ytterligare en punkt 
påträffades metaller överstigande de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). I grundvatt-
net påträffades en oljeförorening i anslutning till misstänkt oljeförorening i jord. 

Provtagning av asfalt har inte utförts. 

Med anledning av resultaten av utförda undersökningar utfördes en efterbehandling av oljeförorenad 
jord och grundvatten under 2012. Som åtgärdsmål vid efterbehandlingen användes Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för MKM. 

TCE

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför att fastigheten inte kan bebyggas innan förore-
ningen av TCE har åtgärdats.

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov och kontroll av att inga föroreningar kvarstår efter slutförd efterbehand-
ling. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att möjliggöra en byggnation på fastigheten då den ligger i bedömd spridningsriktning av TCE 
föroreningen på Rönnen 8 skall bygglov på fastigheten villkoras med att startlov för bygglov ej får ges 
innan förorening av TCE på fastigheten Rönnen 8 har sanerats. (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.
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Rönnen 8

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a tillverkning av kontorsmaskiner, vitvaror, kabel 
och plastprodukter. 

Inom fastigheten har ett antal miljötekniska markundersökningar utförts varav flertalet haft fokus på 
klorerade alifater. Provtagning av övriga föroreningar har utförts vid ett undersökningstillfälle. Resultaten 
från utförd undersökning med avseende på övriga föroreningar visar på en låg föroreningsgrad i jorden 
inom fastigheten. Inget jordprov har uppvisat halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten har visat på förhöjda halter av PAH16. 

TCE

På fastigheten Rönnen 8 har de högsta halterna av TCE påvisats i såväl inomhusluft som grundvatten och 
i porluft. 

Föroreningens utbredning är i grova drag kartlagd för källområde och plym. Föroreningen antas huvud-
sakligen finnas i berget och i berggrundvatten men det kan inte uteslutas att det även finns höga förore-
ningshalter i jord under byggnaden. Resultaten från de hitintills utförda undersökningarna talar för att 
det finns ett källområde centralt under byggnaden på Rönnen 8 och att den huvudsakliga spridningsrikt-
ningen är mot väst/nordväst. Påvisade halter i Trädgårdsgatan och i ledningsnätet kan innebära att det 
även föreligger en spridning mot sydväst, undersöknings-resultaten tyder dock på att spridningen högst 
sannolikt är mindre omfattande i denna riktning.

Inom fastigheten Rönnen 8 har förorening av TCE påvisats i en sådan omfattning att åtgärder anses vara 
nödvändiga. Halterna bör reduceras till en acceptabel nivå (jmf med antaget åtgärdsmål) för att marken 
ska anses lämplig att bebygga enligt planerad markanvändning.

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför att fastigheten inte kan bebyggas innan förore-
ningen av TCE har åtgärdats.

Grov tolkning av föroreningsutbredning, källområde respektive plym, för bedömning av lämpliga åtgärder och grov kostnadsuppskattning för-
knippade med dessa. Ledningsnät- röd linje.(ur MKB av Norconsult 2015-06-03) 



Deatljplan för kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

38

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna undersökning utförs efter att befintliga byggnader rivits. Det kan ej 
uteslutas att ett relativt stort efterbehandlingsbehov finns för jord med avseende på övriga förore-
ningar. Detta antagande baseras på att utförd undersökning varit begränsad i sin omfattning då bygg-
naden upptar större delen av fastighetsytan och miljöstörande industriverksamheter har bedrivits på 
fastigheten. 

• För att förhindra gasinträngning så att förorening knuten till TCE inte når inomhusluften kan garagets 
bottenplatta förses med tätskikt och en ventilationslösning för passiv och/eller aktiv ventilation. 
Dessutom bör rörgenomdragningar förses med täta genomföringar eller liknande.  

• För att vid behov minimera en föroreningsspridning till omgivningen via grundvattnet till övriga de-
lar av planområdet kan en skyddsbarriär anläggas. En skyddsbarriär kan bestå av en ridåinjektering 
antingen av cementbruk som fysiskt förhindrar spridning eller av en bindande/ nedbrytande produkt 
(aktivt kol, kolkälla, etc).

• Vid dragning av nya dricksvattenledningar kan man som extra skyddsåtgärd använda sig av ledningar 
med en tät barriär av metalliskt material (ex flerskikts PE-rör med mellanskikt av aluminium) vilka 
förhindrar att diffusion av eventuella föroreningar sker. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerat innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

• För att undvika att en eventuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte skall tränga in i 
byggnaden och utgöra en risk för människors hälsa kan krav ställas på att byggnad skall uppföras i så 
kallat radonsäkert utförande.  

• För att förhindra inläckage av förorenat berggrundvatten till byggnad, kan krav ställas på att under-
jordiskt garage och/eller källarplan ska uppföras i täta material och konstruktioner.

Allmän plats (gata, väg, cykel, natur, park) och u- områden

I samband med planering av ombyggnad av Trädgårdsgatan utfördes en miljöteknisk provtagning längs 
med befintlig gata. Resultatet av den utförda undersökningen visade på en relativt omfattande förekomst 
av övriga föreningar längs med Trädgårdsgatan, särskilt i dess sydvästra del. Ett flertal av de påträffade 
föroreningarna, såsom oljekolväten och PAH, uppvisade halter över Naturvårdsverkets generella riktvär-
den för mindre känslig markanvändning (MKM). Metaller förekom i halter över känslig markanvändning 
(KM). I grundvattnet påträffades koppar och nickel överstigande tillämpbara riktvärden. 

Provtagning av asfalt längs med gatan visade på låga halter av PAH16. 

Undersökningsresultaten och en kostnadsbedömning vid hantering av förorenade massor i Trädgårdsga-
tan har redovisats separat i rapport ”Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning 
på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun” daterad 2016-05-18. 



Miljökonsekvensbeskrivning

39

TCE

I ledningsnätet för vatten och avlopp har förhöjda halter av TCE påvisats. Då det inte finns några lämpliga 
jämförvärden för luften i avloppssystemet bör de påvisade halterna endast ses som indikation på att det 
sker en spridning i gasfas via ledningsnätet. Denna spridning bedöms inte medföra någon förhöjd risk för 
inomhusmiljön då uppmätta halter i inomhusluften i anslutna fastigheter ligger under tillämpbara rikt- 
och jämförvärden. 

Resultaten visar också på en mindre spridning via spillvattnet nedströms Rönnen 8. Vid markarbeten och 
dylikt bör man därför vara uppmärksam på eventuell risk för människors hälsa vid inandning av klorerade 
alifater i gasfas och hudkontakt med förorenade jordmassor och/eller grundvatten.

För allmän plats med kommunalt huvudmannaskap förutsätts att kommunen vidtar de åtgärder som 
krävs så att planens syfte går att genomföra. Det är inte möjligt att ange planbestämmelser i likhet med 
kvartersmark inom allmän plats.  Vid vistelse på allmän plats bedöms påvisad förorening inte innebära 
någon risk för människors hälsa 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Av arbetsmiljöskäl är det lämpligt att i samband med markarbeten följa de i anmälan framtagna för-
siktighetsåtgärder samt att MKM ska uppnås.

• Vid dragning av nya dricksvattenledningar kan man som extra skyddsåtgärd använda sig av ledningar 
med en tät barriär av metalliskt material (ex flerskikts PE-rör med mellanskikt av aluminium) vilka 
förhindrar att diffusion av eventuella föroreningar sker. 

SAMLAD BEDÖMNING
Ett stort antal utredningar har tagits fram under planprocessen  som visar på hur föroreningssituationen  
ser ut inom Myrenområdet. Med utgångspunkt i dessa utredningar har Länsstyrelsen i ett planeringsbe-
sked beslutat att området är tillräckligt utrett för att planen skall kunna antas. Processen gällande efter-
behandling av den förorenade marken kommer sedan att fortsätta efter det att planen har antagits, men 
drivs då utifrån Miljöbalken som ett anmälningsärende enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

En förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen är att alla fastigheter, förutom Linden 4 och 10 där 
markanvändningen inte skall förändras, skall saneras innan startbesked ges för byggnation.  Planen styr 
också att den konstaterade föroreningen av TCE på fastigheten Rönnen 8 skall saneras innan startbesked 
kan ges på fastigheterna Rönnen 2 och 8. Som en ytterligare skyddsåtgärd finns krav på byggtekniska 
åtgärder för att förhindra ånginträngning av TCE  på  dricksvattenledningar, bottenplatta och  rörgenom-
dragningar inom alla fastigheter där man vet att TCE har och kan ha använts och krav på marklov på alla 
schakt och fyllnadsarbeten för att undvika spridning av förorenat berggrundvatten.  Efter provtagning 
och i samband med kontrollprogram kan också krav på en skyddsbarriär ställas för att minimera en föro-
reningsspridning till omgivningen från den konstaterade TCE föroreningen på Rönnen 8.

Med utgångspunkt i de i detaljplanen säkerställda krav på villkor för startbesked, skyddsåtgärder  och 
marklov är bedömningen att ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära  att  risken för ne-
gativ påverkan på människor och miljö kommer att minska radikalt jämför med ett nuläge och ett nollal-
ternativ. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därför få stora positiva konsekvenser.
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Linden 13, Strömstads kommun, 2015-09-23

• Rapport - Kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutred-
ning, Strömstad kommun. 2016-05-18, WSP

• PM - Översiktlig bedömning av merkostnad för efterbehandling av förorenad mark i samband med 
ombyggnad av Trädgårdsgatan. 2016-05-26, WSP

• Hydrogeologisk utredning, 2016-06-30. WSP

• Genomförandebeskrivning – Undersökning av TCE i berggrunden. 2016-06-30, WSP

• Kompletterande miljöteknisk undersökning av grundvatten med hänseende på klorerade lösnings-
medel - Resultat provtagning av grundvatten i jord- och berg 2016-11-01. WSP

• Bedömd föroreningssituation Myren, Myrens industriområde Strömstad, 2017-06-14 rev 2017-07-
03, WSP 
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LUFTMILJÖ /MKN LUFT

NULÄGE

Vägtrafiken

Utsläpp från vägtrafik kommer i första hand från Uddevallavägen, i mindre omfattning från Trädgårds-
gatan och Vatulandsgatan. De ämnen som släpps ut är kväveoxider och partiklar, däremot är utsläppen 
av flyktiga organiska ämnen relativt små. För nuläget har inga beräkningar av halter av kvävedioxid och 
partiklar gjorts. 

Bohus Biotech AB

Vid tillverkning av natriumhyaluronat används följande flytande flyktiga ämnen:  kloroform, formalin, 
etanol och aceton. En uppskattning av utsläpp till luft av kloroform och formaldehyd är 2 kg kloroform 
och mindre än 50g formaldehyd per år. För etanol och aceton sker större delen av hanteringen i slutna 
system, men en del hantering sker i öppna system där avdunstning kan ske. En del av etanolen används 
som tvättsprit där man kan anta att all etanol avdunstar till luft. Beräknat luftutsläpp av etanol är 3800 kg 
per år och aceton 40 kg per år.

Hamnverksamhet

Utsläppen av kväveoxider från hamnverksamheten har beräknats utifrån de lovgivna utsläppsmängderna 
i Hamnens miljötillstånd från 2005. Utsläppen av partiklar och flyktiga organiska ämnen har beräknats 
utifrån relationen mellan dessa ämnen och kväveoxider, baserat på andra källor. 

KONSEKVENSER

Utsläpp av luftföroreningar

Jämfört med nuläget prognostiseras trafiken år 2035 ha ökat kraftigt både på Uddevallavägen och på 
Trädgårdsgatan. Vad avser Uddevallavägen beror ökningen dock bara till en del på omvandlingen av 
Myrenområdet, då den generella tillväxten av trafiken i Strömstad orsakar en betydande del av trafikök-
ningen. Utsläppen av kväveoxider per fordons km för olika fordonsslag - emissionsfaktorerna för kväve-
oxider – bedöms dock komma att sänkas kraftigt framöver (Trafikverket. 2012). Emissionsfaktorerna för 
partiklar förändras totalt sett obetydligt. 

Utsläppen från Bohus Biotech och från hamnverksamheten förutsätts inte ha förändrats jämfört med 
nuläget.

Halter av luftföroreningar

Kväveoxider:
Med utgångspunkt i avsnitt luftmiljö i miljökonsekvensbeskrivning dat 2015-06-03 så beräknas att hal-
terna av kvävedioxid, uttryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att uppgå till ca 30 mikro-
gram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter ett genomförande av detaljplanen. Motsvarande 
miljökvalitetsnorm, 60 mikrogram/m3, underskrids således med stor marginal. 

Partiklar:
Halterna av partiklar, uttryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att uppgå till ca 28 mikro-
gram/m3 eller lägre inom planområdet år 2035, efter ett genomförande av detaljplanen. Motsvarande 
miljökvalitetsnorm, 50 mikrogram/m3, underskrids således med stor marginal. 
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Flyktiga organiska kolväten:
Beräkningarna i WSP´s Rapport Luftkvalitet inom Myrens industriområde daterad 2014-09-28 och MKB 
daterad 2015-06-03 utgick från ett fullt utnyttjande av gällande tillstånd för färjetrafiken, Bohus BioTech 
AB, Strömstad flexibels (som nu är nerlagd) och Statoils bensinlager (som nu är nerlagd). Resultatet blev 
att halterna av flyktiga organiska kolväten uppgår till ca 12 mikrogram/m3 eller lägre, närmast verksam-
heternas dominerande utsläppspunkter. 

För flyktiga organiska kolväten finns inga miljökvalitetsnormer, men en jämförelse kan göras med gällan-
de yrkeshygieniska gränsvärden. Utsläppen består här främst av etanol som i gasform har ett yrkeshygie-
niskt gränsvärde på 1 g/m3. De beräknade högsta halterna inom planområdet är ca 80 000 gånger lägre 
än detta gränsvärde. En jämförelse mellan beräknade halter av kloroform och motsvarande yrkeshygie-
niska gränsvärde ger att halterna ligger ca 100 000 gånger lägre än gränsvärdet. 

I och med att skillnaderna mellan beräknade halter och motsvarande gränsvärden här är så utomordent-
ligt stora kan enligt praxis slutsatsen dras att halterna av flyktiga organiska kolväten inom planområdet 
inte kommer att utsätta människor för olägenheter av betydelse. 

SAMLAD BEDÖMNING
Luftmiljön i området påverkas av utsläpp av luftföroreningar från vägtrafiken, hamnverksamheten och 
Bohus BioTech. De utredningar som gjorts har avsett de framtida luftföroreningshalterna efter ett ge-
nomförande av detaljplanen. Resultaten visar att gällande miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen 
som i huvudsak alstras av biltrafiken, kvävedioxid och partiklar, kommer att klaras med stor marginal. 
Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade av hamn- och industriverksamheten, klarar med stor 
marginal bedömningspraxis. Påverkan gällande luftmiljön bedöms därför som mycket liten.

UNDERLAG

• Rapport Luftkvalitet inom Myrens industriområde, Strömstads kommun 2014, 2014-09-28

• Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för kv	Rönnen	m	fl,	Myrenområdet,	Strömstads	kommun,	
2015-06-03
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VATTENFÖRHÅLLANDEN/MKN FÖR VATTEN
DAGVATTEN 

NULÄGE

Idag består större delen av området av hårdgjorda ytor i form av byggnader parkeringsytor och vägar. 
Befintliga dagvattenanordningar inom området utgörs dels av dagvattenledningar under Trädgårdsgatans 
södra del och dels av en dagvattenledning med diametern 800mm längs järnvägen via Linden 11. I kom-
bination med ett större dike ansluts dessa till en befintlig kulvert med diametern 1000 mm för att sedan 
mynna ut i småbåtshamnen söder om planområdet.

KONSEKVENSER

Planerad utbyggnad inom området medför att mängden hårdgjorda ytor ökar något. Med hänsyn till da-
gens situation där dagvattnet leds orenat till Strömstadfjorden innebär planförslaget förbättringar. 

Man kan idag misstänka att ytliga föroreningar påverkar dagvattnet. Förändring av dagvattenhanteringen 
är önskvärd och lokal infiltration har diskuterats. De geologiska förutsättningarna för en infiltration skiljer 
sig inom planområdet med både mäktiga jorddjup och berg i dagen vilket påverkar möjlighet till infiltra-
tion. 

Ur föroreningssynpunkt är lokalt omhändertagande av dagvatten möjligt i områden som har sanerats 
från ytliga markföroreningar. Inom områden som berörs av påvisad mindre förorening av TCE bör infiltra-
tion undvikas tills dess att sanering utförts. Inom fastigheten Rönnen 8 finns det troligtvis inga goda för-
utsättningar för infiltration då det finns berg i dagen. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

• Om verksamheter i området skulle innebära risk för någon form av oljespill på utvändiga ytor, skall 
oljeavskiljare anläggas med erforderliga dimensioner och kapacitet. För oljeavskiljning skall lämplig 
placering och dimensioner på mottagande volymer vara direkt anpassade till tänkbara risker och 
den specifika verksamheten samt trafikutformningen i närområdet. Oljeavskiljare kan ex. anläggas 
invid lastkajer för varutransporter. Oljeavskiljaranläggningarna bör begränsas till att omfatta mindre 
körytor för bästa effektivitet vid en olycka med oljor från fordon. Oljeavskiljaranläggningar kan även 
övervägas för trafikytor där buss och övriga tunga fordon ställs upp under en längre tid. 

• Inom områden som berörs av påvisad mindre förorening av TCE bör infiltration undvikas tills dess att 
sanering utförts.
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GRUNDVATTEN   

NULÄGE

Grundvattnet inom Myrenområdet återfinns huvudsakligen i två grundvattenmagasin, ett i ytliga jord-
lager (fyllning och naturligt lagrat friktionsmaterial) och ett i berggrunden/ överlagrande morän. Dessa 
grundvattenmagasin åtskiljs av ett tät jordlager främst bestående av lera. Dessa grundvattenmagasin kan 
i sin tur bestå av mindre separata grundvattenmagasin med mer eller mindre god hydraulisk kontakt. 
Den hydrauliska kontakten mellan de två huvudsakliga grundvattenmagasinen varierar inom området. 
Uppmätta grundvattennivåer indikerar på en generellt liten kontakt med högre grundvattennivåer i det 
övre grundvattenmagasinet jämfört med grundvattennivåer i berget. Detta innebär därmed ett nedåt-
riktat läckage som bedöms som mycket begränsat. Grundvattnets generella flödesriktning är i de båda 
huvudsakliga grundvattenmagasinen riktad åt väst/ nordväst. 

I Myrenområdets östra del har det  identifierats områden med gyttjig torv som har bedömts mycket sätt-
ningskänslig med avseende på belastning och sänkning av grundvattennivåer. Det har även identifierats 
större mäktigheter lera under torven som också har bedömts sättningskänslig. Centralt i området finns 
en bergsklack som troligvis utgör en en hydraulisk barriär mellan det sättningskänsliga östra delarna av 
och de mindre känsliga västra delarna. Idag ligger lägsta dränerande grundvattennivå inom det östra sätt-
ningkänsliga området på +5,55.

KONSEKVENSER

För att säkerställa att en utbyggnad av Myrenområdet inte kommer att medföra en sänkning av grundvat-
tennivån +5,55  så krävs åtgärder. En grundvatten sänkning kan få konsekvenser i form av sättningar både 
på befintlig bebyggelse utanför planområdet och tillkommande bebyggelse i området. 

Inom område 1, 2, 3 och 4  (bild ovan) föreligger risk för att skapa en kontakt mellan den organiska jor-
den och friktionsjorden under leran. Inom område 5, 6, 7 och 8 föreligger risk för större grundvattenflö-
den i schakter. Inom område 9 finns en bergsklack som skiljer det sättningskänsliga östra området från 
det mindre känsliga västra. Denna bergsklack får inte tas bort. Byggnation av källare bör därför endast 
utföras till lägsta bergfria schaktdjup eller till maximalt +6,5 vid schaktning av berg.  Detta på grund av att 
bergklacken kan utgöra en hydraulisk barriär mellan det sättningskänsliga östra delarna av området och 
det mindre sättningskänsliga området västerut.

Vid byggnation under marknivå i området täckt av organisk jord får inte en hydraulisk kontakt skapas 
mellan den organiska jorden och moränen/friktionsjorden. En hydraulisk kontakt kan leda till att den or-
ganiska jorden dräneras/bryts ner och sättningar utbildas.

Bild ur Hudrologiskt utlåtande av ÅF Infrastructure AB, 2017-12-14
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

• I det fall grundvatten hanteras under byggskedet skall detta som minimum förbehandlas genom 
försedimentering innan det påförs recipient/ kommunala ledningsnätet. I det fall grundvattnet miss-
tänks vara förorenat bör ett extra reningssteg kopplas in för efterbehandling av grundvattnet ner till 
tillämpbara jämför-/ riktvärden. Uppföljning av grundvattenrening genom kontrollprogram som av-
rapporteras till tillsynsmyndighet.  

• För att undvika framtida sättningar på befintliga och framtida byggnader i området skall  en riskana-
lys med hänsyn till grundvattennivåer tas fram inför exploatering av respektive fastighet där under-
mark arbeten skall utföras.  I riskanalysen skall det bl a redovisas bedömda högsta grundvattenni-
våer, bedömd omfattning av schakt under grundvattennivå, bedömd påverkan på grundvattennivåer 
samt möjliga skadeförebyggande åtgärder och kontroller.  

• Samtliga arbeten under rådande grundvattennivå  inom område 1-4  (bild föregående sida) skall ske 
inom tätkonstruktion under byggskedet. Tätkonstruktion kan exempelvis utgöras av spont och tät-
kaka.

• Under förutsättning att grundvattennivåer öster om område 9 inte understiger +5,5 kan länshållning 
i schakter under byggskedet utföras utan tät konstruktion i områdena 6-8 ( bild föregående sida) . 
Detta förutsätter att friktionsjord på västra och östra sidan av område 9  (bild föregående sida) inte 
står i kontakt och att bergklacken är tät och avskärmar de båda sidorna från varandra på ett sådant 
sätt att inte en avsänkning kan spridas österut.

• Generellt får ingen dränering för byggnad placeras så att grundvattnets trycknivå i omgivningen på-
verkas. Kravet medför att den del av ny byggnad som ligger under rådande grundvattennivå ska pla-
ceras inom tät konstruktion eller utföras som vattentät konstruktion.

• Inom område 1, se bild föregående sida, kan de generella kraven uppfyllas om tätspont sätts (och 
lämnas i permanentskedet) längs norra och östra sidan av område 1 (bild föregående sida). Tätspon-
ten måste sättas från minst +5,5 och ner i leran. Tätsponten kompenserar för att gränsen för kontakt 
mellan organisk jord och friktionsjord flyttas närmare det sättningskänsliga bostadsområdet. Åtgär-
den innebär inte att dränering kan utföras kring ny byggnation under rådandegrundvattennivå. 

• Inom område 3, se bild föregående sida,  kan de generella kraven uppfyllas om tätspont sätts (och 
lämnas i permanentskedet) längs norra och östra sidan av området. Tätspont måste sättas från minst 
+5,5 och ner i leran. Tätsponten kompenserar för att gränsen för kontakt mellan organisk jord och 
friktionsjord flyttas närmare det sättningskänsliga bostadsområdet. Åtgärden innebär inte att dräne-
ring kan utföras kring ny byggnation under rådande grundvattennivå.

• Inom område 4, se bild föregående sida, kan de generella kraven uppfyllas om  tätspont sätts (och 
lämnas i permanentskedet) längs norra och östra sidan av område 4 . Om tätspont för område 3 
och område 4 sätts samtidigt behöver inte ytterligare spont nedföras längs östra sidan av område 4. 
Tätspont måste sättas från minst +5,5 och ner i leran. Tätsponten kompenserar för att gränsen för 
kontakt mellan organisk jord och friktionsjord flyttas närmare det sättningskänsliga bostadsområdet. 
Åtgärden innebär inte att dränering kan utföras kring ny byggnation under rådande grundvattennivå.

• Innan byggnation påbörjas bör bergklackens utbredning verifieras med kompletterande geotekniska 
sonderingar för att klargöra lägsta bergfria schaktdjup. 

• Borrad pålning inom områdena 1-4, se bild föregående sida, är inte lämpligt, då borrkronan som 
används för borrningen är större än casingröret/pålen och kan därmed skapas en hydraulisk kontakt 
mellan den  organiska jorden och friktionsmaterialet.                                                                                                                  

• Vid sprängning av berg inom område 9, se bild föregående sida, får inte underborrning utföras till 
en nivå djupare än +6,5. Detta för att inte riskera att sprängskadezonen skapar en hydraulisk kontakt 
mellan östra och västra sidan av bergklacken. 
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Översvämningsillustration, ritning M2:02, från dagvattenutredning av ÅF

ÖVERSVÄMNINGAR/ HÖGA VATTENNIVÅER

NULÄGE

Den östra delen av planområdet är beläget inom en lågpunkt i området. Redan idag påverkas den befint-
liga bebyggelsen utmed Hagtornsvägen i anslutning till planområdet av höga vattennivåer vid extrema 
vädersituationer. För att komma tillrätta med detta har kommunen installerat en pumpstation för att 
kunna pumpa dagvatten från tomterna och bibehålla grundvattennivån på en konstant nivå.

KONSEKVENSER

Vid extrema vädersituationer med 100 eller 200 års regn kommer låg området i de östra delarna  av pla-
nområdet att översvämmas, vilket bör beaktas och undersökas innan uppförandet av byggnader. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Planområdet bör höjdsättas så att vattnet från samtliga ytor inom området avleds mot Trädgårdsgatan 
och mot söder. Höjdsättningen bör även skapa ytor för avrinning där dagvatten vid extrema flöden kan 
avbördas längs markytan utan att orsaka skador på byggnader eller anläggningar inom området. Höjd-
sättningen för byggnader bör vara över lägsta nivå för extrema vädersituationer. Därmed bedöms att 
byggnader och anläggningar inom det aktuella planområdet kan undgå större skador på konstruktioner 
och anläggningsdelar.

En lösning för att kunna magasinera och fördröja en stor volym dagvatten vid extrem väderlek kan vara 
att skapa en bassäng inom ytan för den illustrerade bollplanen. Omräknat i volymer kan 100 års regn 
innehålla ca 800-1000 m3 vilket ryms inom volymen för den urgrävda bollplanen. Däremot kommer ma-
gasinet inte att till hela volymen härbärgera 200 års-regnet som uppgår till ca 2500 m3.

Särskilda lösningar för dagvattnets fördröjning/transport från hustak etc kan skapas genom beläggning 
med grus, gräs m m.
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MKN- STRÖMSTADSFJORDEN

NULÄGE

Småbåtshamnen till vilken dagvattnet från Myrenområdet rinner ut ligger i Strömstadsfjorden. Miljökva-
litetsnorm (MKN) för vatten Strömstadsfjorden Vattenförekomst SE585600-110880 visar på en måttlig 
ekologisk status samt att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås. Kvalitetskravet är att uppnå god eko-
logisk status 2027 samt att uppnå god kemisk ytvattenstatus. Enligt MKN (fisk- och musselvatten) har 
Strömstadsfjorden SESH7/ SE585600-1108 en god status. (För mer information se VISS, vatteninforma-
tionssystem Sverige)

KONSEKVENSER

Utbyggnaden innebär sannolikt att föroreningsbelastningen på recipienten Strömstadsfjorden kommer 
att öka jämfört med dagsläget då både den hårdgjorda ytan och trafiken kommer att öka. Dagvatten från 
planområdet kommer fortsatt att innehålla näringsämnen och olika typer av miljöskadliga ämnen som 
härstammar från t ex tak, vägbeläggning, bilavgaser, drivmedel, korrosion och däckslitage, men i större 
omfattning. Dagvattnet från tak, grönområden och kvartersmark utan särskild föroreningsbelastning kan 
eventuellt avledas direkt till Strömstadsfjorden utan särskild rening, medan dagvatten från vägar och par-
keringsytor bör genomgå någon form av rening innan det avleds. Vid en utbyggnad förutsätts dagvattnet 
från större väg- och parkeringsytor ledas via oljeavskiljare.

Resultatet av genomförda provtagningar med avseende på TCE i sediment från hamnbassäng och prover 
i dag- och spillvatten visar inga halter över ytvattenkriterierna för god kemisk ytvattenstatus. Föreslagen 
sanering av TCE och övrig borttagning av markföroreningar bedöms inte försämra situationen. Av dessa 
skäl bedöms heller inte MKN för fisk- och musselvatten påverkas negativt så att statusen försämras.

Samtliga åtgärder som har till syfte att sanera markföroreningar inom planområdet kommer föregås av 
en anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd alt. upplysning 
enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken. I anmälan ska det framgå hur man vid saneringsarbetet förhindrar sprid-
ning av föroreningar vid transporter, via schaktvatten etc. På detta vis medför högst sannolikt inte före-
slagna saneringsåtgärder en ökad belastning på Strömstadfjorden vid byggskedena. 

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet och miljökvalitetsnormerna 
för fisk och musselvatten och därmed inte motverka målet om god ekologisk status eller god kemisk sta-
tus 2027, förutsatt att skadeförebyggande åtgärder vidtas.

SAMLAD BEDÖMNING
Den samlade bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära en liten  mil-
jöpåverkan jämfört med nollalternativet med hänseende på vattenförhållandena i området under för-
utsättning att föreslagna åtgärder genomförs. En förutsättning att kunna bebygga området är att den 
förorenade marken på de fastigheter med föreslagen ändrad markanvändning saneras, vilket kommer att 
innebära en betydande förbättring jämfört med idag och ett nollalternativ.  För att undvika negativ på-
verkan på vattenförekomsten Strömstadsfjorden är det viktigt att dagvatten från trafik- och parkeringsy-
tor renas samt att eventuellt förorenat grundvatten hanteras i enlighet med föreslagna åtgärder under 
byggtiden detta för att undvika att öka föroreningsbelastningen i vattenområdet. Det är också viktigt att 
höga vattenflöden vid extremväder motverkas. Detta kan förslagsvis göras genom byggnation av vatten-
magasin, fördröjningsmagasin, utformning av gröna tak samt lokalt omhändertagande av dagvatten där 
det är möjligt. 
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När det gäller grundvattnet är det nödvändigt att bygg- och anläggningsarbeten inte leder till en grund-
vattensänkning som understiger +5,55 inom användningsområdena PARK och NATUR i detaljplanen. En 
grundvattensänkning  kommer att leda till sättningsproblematik både för befintlig och tillkommande be-
byggelse i området. Den bergsklack som delar den östra sättningskänsliga delen av planområdet från de 
mindre känsliga västra delarna får inte heller tas bort. Bergsklacken utgör en hydraulisk barriär som  inte 
får påverkas. Källare får därför inte utföras på ett sådant djup att schaktning av bergsklacken krävs. Be-
byggelse i området bedöms som möjligt om föreslagna restriktioner och förslag på åtgärder genomförs. 

UTREDNINGAR

• Myren, Strömstad, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo).Bohusgeo AB, 2014-
02-13 

• Myren, Strömstad, Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Bohusgeo AB, 2014-02-13

• Myrens industriområde, Rönnen2 och 8, Häggen 2 och 3, Linden 4, 8, 10, 11, 12 och 13, Strömstad 
4:16 och 4:17 Strömstads kommun. Geoteknisk utredning för ny detaljplan, Projekterings-PM, Geo-
teknik, Skanska, 2014-08-20

• Myrens industriområde, Rönnen2 och 8, Häggen 2 och 3, Linden 4, 8, 10, 11, 12 och 13, Strömstad 
4:16 och 4:17 Strömstads kommun. Geoteknisk utredning för ny detaljplan. Markteknisk undersök-
ningsrapport geoteknik (MUR/GEO), Skanska, 2014-08-20

• Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03 framtagen av Norconsult

• Bedömd föroreningssituation inom Myren dat 2017-06-14, rev 2017-07-03 framtagen av WSP

• VA- dagvattenutredning, dat 2015-03-23, REV A 2017-10-19  framtagen av ÅF- infrastrukture AB

• Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan inom Myrenområdet, ÅF- Infrastructure AB, 2017-12-14
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STADS - OCH LANDSKAPSBILD

NULÄGE 

Myrenområdet är idag ett industriområde. De detaljplaner som gäller för området anger alla ”område för 
industriändamål” och generellt gäller en byggnadshöjd på max 10,8 meter på samtliga fastigheter utom 
inom Häggen 2 där det inte finns någon angiven begränsning  på byggnaders höjd. Bygglov som överskri-
der dessa höjder har dock givits under årens lopp. Byggnadshöjden på Electrolux före detta höglager på 
fastigheten Rönnen 8 är t ex ca 22 meter, nockhöjden på kontorshotellet på Linden 11 är ca 18,5 meter 
och högdelen på Bohus BioTechs hus på fastigheten Linden 10 är ca 18 meter. Området är nedgånget och 
de före detta industribyggnaderna  på fastigheterna Rönnen 2 och 8 samt Linden 8 står i princip över-
givna.

Foto från Röseberget mot nordväst med kv Linden 8 till höger, Electrolux höglager i mitten och radhusen i kv Trasten i bakgrunden
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Foto från Röseberget mot nordost med Bohus BioTech i förgrunden med Odelsberg och vattentornet i bakgrunden

Foto från Myrens hamn mot järnvägsviadukten och Electrolux höglager
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KONSEKVENSER 

Planförslaget kommer att påverka stadsbilden genom de stora och höga volymer av byggnader som plan-
förslaget möjliggör. Beroende på var i landskapet man befinner sig kommer de föreslagna byggnaderna 
att få olika påverkan på landskapsbilden.

Mellan planområdet och havet finns inga topografiska höjder eller höga byggnader vilket gör att området 
är synligt från havet. Från havet i väster kommer därför upplevelsecentret att dominera vyn när man ser 
in mot land. Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än dagens byggnader 
inom Myrenområdet. Störst konsekvens kommer planförslaget att ha på landskapsbilden sett från vil-
lorna norr om planområdet. Här kommer den föreslagna bebyggelsen att påverka utsikter och innebär 
att en redan idag stor skalskillnad mellan industriområdet och villaområdet förstärks ytterligare. Men 
omvandlingen innebär samtidigt att Myrenområdet förädlas från ett slitet industriområde till en levande 
stadsmiljö.

Från större delen av Strömstads centrum, cirka 1,3 kilometer norr om planområdet, kommer inte upp-
levelsecentret att bli synligt, dock kommer upplevelsecentret att kunna skymtas från Laholmens terrass. 
På följande sidor redovisas volymstudier som syftar till att visa vilken visuell påverkan som planförslaget 
innebär. Observera att volymerna är redovisade med ett maximalt utnyttjande av de tillåtna höjderna 
vilket innebär att volymerna redovisar ett maxalternativ vad gäller storleken på byggnaderna. Studierna 
redovisar endast volymer och är inte menade att redovisa någon arkitektonisk gestaltning av hur byggna-
derna kommer att se ut.

Foto från kv Trasten mot söder - Nuläge
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Foto från havet mot öster - Nuläge, den gamla Electroluxanläggningen ger ett storskaligt intryck men dominerar inte över kontorsbyggnaden till 
vänster. Bebyggelsen I kvarteret Linden 8 syns också men ger ett mer småskaligt intryck.

Foto från havet mot öster - Volymstudie av möjlig exploatering
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Foto från kv Trasten mot söder - Nuläge

Fotomontage från kv Trasten mot söder - Volymstudie av möjlig exploatering
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Fotomontage från kv Morkullan vid Korpegatan, mot sydväst - Volymstudie av möjlig exploatering

Foto från kv Morkullan vid Korpegatan, mot sydväst - Nuläge
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Foto från Strömstads camping mot väster med Uddevallavägen i förgrunden - Nuläge

Fotomontage från Strömstads camping mot väster med Uddevallavägen i förgrunden - Volymstudie av möjlig exploatering
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Foto från Myrängsvägen mot väster - Nuläge

Fotomontage från Myrängsvägen mot väster - Volymstudie av möjlig exploatering
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

• En sänkning av byggnadshöjden och en uppdelning i mindre volymer av byggnaden på fastigheten 
Rönnen 8 skulle medföra en minskad påverkan på landskapsbilden, sett både från villaområdet norr 
om planområdet och från havet. Det är de högsta byggnaderna som sticker upp över horisonten. 

• Den nya bebyggelsen kommer att bli en viktig del av bilden av Strömstad. Den arkitektoniska utform-
ningen är därför mycket viktig.

SAMLAD BEDÖMNING
Landskapet som planområdet ligger i består av ett typiskt kustnära bohusländskt spricklandskap där berg 
i dagen varvas med låglänta partier med sedimentära jordarter. Bebyggelsen i området består av indu-
strilokaler från 1950–70-talet med blandad karaktär och varierande fasadmaterial. Bebyggelsen är till 
största delen storskalig och höjden varierar mellan två till tre våningar och upp emot fem till sex våningar. 
Inom planområdet finns inga större upplevelsevärden. Störst konsekvenser kommer föreslagen exploate-
ring att ha på stadsbilden sett från en del av villorna nordost om planområdet och från havet i väster där 
upplevelsecentret/hotellet kommer att utgöra ett betydande inslag i stads- och landskapsbilden.

Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än dagens bebyggelse. Föreslagen 
utbyggnad bedöms innebära en måttlig påverkan på stadsbilden sett från villaområdet nordost om plan-
området. Från havet bedöms den planerade exploateringen ha stor påverkan på landskapsbilden, då den 
kommer att utgöra ett betydande inslag i vyn från havet. Den kan ändå anses som acceptabel eftersom 
området redan är ianspråktaget och den föreslagna exploateringen ligger i anslutning till den relativt 
nyligen om- och påbyggda kontorsbyggnaden vid vattnet nordväst om planområdet. Dessutom är områ-
det lokaliserat i naturlig anslutning till staden, men på ett avstånd som gör att det inte konkurrerar med 
Strömstads karaktäristiska stadssiluett. Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande indu-
striområde till en attraktiv, förädlad stadsdel, bidrar till en modernisering och uppsnyggning som innebär 
en positiv utveckling för Strömstad. Konsekvensen av omvandlingen kommer att innebära en utvidgning 
av staden Strömstad där Myrenområdet blir en del av stadsbilden istället för, som idag, vara ett industri-
område i utkanten av staden.

UNDERLAG

• Gestaltningsprogram för Myrenområdet, Rådhuset Arkitekter AB, dat 2017-12-22

• Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03 framtagen av Norconsult AB
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ÖVRIGA MILJÖFRÅGOR
NATURMILJÖ, FRILUFTSLIV OCH KULTURMILJÖ
I detta kapitel behandlas översiktligt naturmiljö, friluftsliv och kulturmiljö. Övriga miljöfrågor bedöms 
inte komma att beröras i någon större utsträckning.

NULÄGE

Aktuellt område utgörs till stor del av asfalterade och grusade ytor. Planområdets nordöstra del utgörs 
idag av ett parkområde som består av en gräsyta med enstaka träd, framför allt björk, en lekplats samt 
en klippt gräsmatta med fotbollsplan. I den östra delen av planområdet finns en björkdunge med tätt 
växande björkar. Det finns inte några dokumenterade fynd av skyddade och skyddsvärda arter inom aktu-
ellt planområde. 

I naturområdet nordväst om planområdet domineras den västra delen av hällmarkstallskog och öppna 
hällar, enar och ris. Den östra delen består av en lite lummigare del av klen medelgrov blandskog med 
bl a al, ask, björk, hassel och en. Här finns en medelgrov ask (ca 2,5 m i omkrets) samt en högstubbe av 
björk. I naturområdet sydost om planområdet finns en bergsrygg med huvudsakligen öppen hällmark 
och hällmarkstallskog. Här har skogsstyrelsen pekat ut ett naturvärde i form av en grov klibbal. Söder om 
planområdet på andra sidan Uddevallavägen ligger en campingplats och söder om denna ligger Röseber-
get. Hela Röseberget inklusive campingplatsen omfattas av riksintresset för friluftsliv och den södra delen 
av Röseberget omfattas av riksintresset för naturvård (Länsstyrelsen. 2014, Artportalen. 2014, Skogssty-
relsen. 2014, Strömstads kommun. 2011b och Strömstads kommun. 2014c).

På fastigheten Rönnen 8 finns en långsträckt byggnad som är uppdelad i två volymer. Utmed den östra 
volymen, ungefär mitt på, och norr om Trädgårdsgatan finns en kulturhistorisk lämning från 1950-talet. 
Detta är en minnessten som består av ett block fastgjutet på berghällen. På stenen finns en krona och 
inskriptioner av Gustav Adolf (14 maj 1955) och Carl Gustav (4 september 1974) ifyllda med guldfärg 
(Riksantikvarieämbetet. 2014). 

Vid det översiktliga fältbesöket påträffades inte några skyddade eller skyddsvärda arter. Detta kan delvis 
bero på tidpunkten på året (september) och det faktum att ett enstaka fältbesök inte kan ge en heltäck-
ande bild av vilka skyddade arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, signalarter och i övrigt 
skyddsvärda arter, som förekommer i ett område. De fynd som görs och de naturtyper som finns repre-
senterade kan dock ge en vägledning om hur naturvärdena ska bedömas. 

Nedan följer en bedömning enligt den värdepyramid som utvecklats av Norconsult AB (se bilagorna 2 
och 3). Bedömningen grundar sig på tidigare dokumenterade naturvärden och fältbesök.

Aktuellt planområde utgörs till stor del av asfalterade och grusade ytor. Planområdets nordöstra del 
utgörs av en gräsyta med enstaka träd och enar och i den östra delen ligger en björkdunge. Båda dessa 
områden bedöms tillhöra kategori E ”Övriga naturområden”, både vad gäller naturvärden och rekrea-
tionsvärden. Naturområdena nordväst och sydost om planområdet bedöms båda tillhöra kategori D ”Öv-
riga områden med lokala naturvärden och rekreationsvärden”. Röseberget är angivet som riksintresse för 
både natur- och friluftslivet och bedöms därmed tillhöra kategori A ”Områden av nationellt eller interna-
tionellt värde för naturvården och friluftslivet”.



Miljökonsekvensbeskrivning

59

KONSEKVENSER

Parkområdet i den nordöstra delen av planområdet föreslår att fortsatt skall vara park.  Björkdungen i 
den östra delen av området kommer inte att påverkas av detaljplanen. En mindre del av berget i nord-
västra delen av planområdet kan komma att behöva sprängas bort. Detta kommer att påverka det 
angränsande naturområdet. Påverkan bedöms dock inte beröra området i sin helhet så mycket. Natur-
området sydost om planområdet och Röseberget bedöms inte påverkas av den planerade detaljplanen. 
Minnesstenen från 50-talet kommer att beröras av exploateringen och måste flyttas till en ny plats inom 
planområdet. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

• Exploatören bör i samråd med Länsstyrelsen klarlägga förutsättningarna för hanteringen av minnes-
stenen. 

SAMLAD BEDÖMNING
Detaljplanens negativa påverkan på naturmiljön, friluftslivet och kulturmiljön bedöms sammantaget som 
mycket liten.

UNDERLAG

• Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun, dat 2014-09-
09

• Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03 framtagen av Norconsult AB

• Fornsök, Riksantikvarieämbetet
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Avsnittet om ekonomiska konsekvenser handlar om vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplan 
för Myrens industriområde skulle få ur olika synvinklar. Avsnittet omfattar inte några djupgående analy-
ser av exploateringsekonomin, utan alla bedömningar stannar på ett generellt och schablonmässigt plan. 

SAMHÄLLSEKONOMI

Att diskutera de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av detaljplanen handlar om 
att se på konsekvenserna ur ett helikopterperspektiv. Vilka blir konsekvenserna för staden, kommunen 
och regionen?

I grund och botten är det oftast samhällsekonomiskt sunt att förtäta och omvandla befintliga områden. 
Detta eftersom man då hushåller med markreserverna och stadens yta inte växer mer än nödvändigt. 
Det finns också större förutsättningar att ta vara på befintlig infrastruktur, under förutsättning att kapaci-
teten i denna inte överskrids och att den därmed behöver uppgraderas till ofta inte obetydliga kostnader. 

Fallet med Myrens industriområde är inget undantag, utan ur ett samhällekonomiskt perspektiv är det 
till fördel att låta Strömstads centrum växa genom omvandling av ett redan exploaterat område. Befintlig 
infrastruktur kan användas med relativt sett mindre justeringar. 

Att tillskapa bostäder och verksamheter får som utgångspunkt anses positivt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Detta eftersom fler arbetsplatser motverkar arbetslöshet och gynnar den ekonomiska tillväx-
ten. Ett tillskott av bostäder gör att de som arbetar har någonstans att bo. Dock gäller att utvecklingen 
sker kontrollerat och i takt med marknadens behov. 

I Strömstad råder bostadsbrist, så ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det fördelaktigt att bygga nya 
bostäder. Det är dock vanligt i kommunen att norska medborgare köper upp bostäderna, vilket innebär 
att priserna på bostäder kan vara högre än vad de vore utan påverkan från norska marknaden. En sam-
hällsekonomisk fördel vore då om en del av de nya bostäder som tillkommer i kommunen kunde inriktas 
främst på helårsboende i stället för på sommarboende. Dessutom kan det vara en fördel att bostäderna 
är hyresrätter och inte bostadsrätter. Detta för att det kan vara lättare att kontrollera bostadsbristen inom 
kommunen med hjälp av olika kösystem.

Ur SCB:s kommunfakta för Strömstad 2014 kan det utläsas att arbetslösheten i kommunen håller en rela-
tivt låg nivå. Av dem som har arbete är den absolut största andelen sysselsatt inom handel. Jämfört med 
medelvärdet för riket, är dubbelt så många sysselsatta i denna näringsgren i Strömstad.

KOMMUNALEKONOMI

Att diskutera de kommunalekonomiska konsekvenserna av detaljplanen handlar om att bedöma vilka 
konsekvenserna blir för den kommunala ekonomin närmast ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vilka 
ökade intäkter får kommunen, vad kommer att kosta pengar och hur löser man finansieringen?

En ökad befolkning och fler verksamheter innebär ett större skattekollektiv och därmed större intäkter 
till kommunen. Ökad befolkning och fler verksamheter ställer även högre krav vad gäller framförallt ka-
pacitet på välfärdssystemet. Det handlar om fler platser i barnomsorgen, grundskola och gymnasium, 
vårdcentraler och sjukhus, äldreboenden, ökad kapacitet i den kommunala administrationen m m. Dessa 
utgifter får antas kunna täckas av de ökade skatteintäkterna.
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Området ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde och är idag anslutet till det kommunala 
VA-nätet. Kommunen får ta ut anslutningsavgift för VA-tjänster när en ny servispunkt upprättas för en 
fastighet. Anslutningsavgiften ska vara enligt en taxa som beslutas av kommunen och ska motsvara den 
genomsnittliga kostnaden för att ansluta en fastighet inom VA-verksamhetsområdet. I särskilt kostsamma 
fall kan s k särtaxa tas ut. I den VA-utredning som tillhör detaljplanen, anges att kapaciteten i nätet är 
tillfredsställande under förutsättning att det inte planeras för några extra vattenkrävande verksamheter. 
Upplevelsecentrumet WATER räknas dock inte som en vattenkrävande verksamhet. Man får därmed utgå 
ifrån att kapaciteten är tillräcklig. Det framgår inte i utredningen om det krävs några nya servispunkter 
för fastigheterna i området. Skulle det ändå vara så att kapaciteten inte är tillräcklig, ankommer det på 
kommunen att lösa och bekosta det problemet. Intäkter kan kommunen bara få om nya servispunkter 
ska upprättas.

Dagvattenhanteringen i området bedöms i VA-utredningen som bristfällig. Det föreslås en kapacitetsök-
ning på ledningar i Trädgårdsgatan och det nämns t ex ett dagvattenmagasin för att fördröja dagvatten lo-
kalt. Det finns inga planbestämmelser i nu föreliggande förslag om att dagvatten ska omhändertas lokalt 
inom varje fastighet eller inom planområdet. Det förefaller som att kommunens VA-verksamhetsområde 
omfattar även dagvatten, vilket innebär att kommunen är skyldig att omhänderta dagvatten från berörda 
fastigheter. Befintliga fastigheter får antas ha betalat sin VA-anslutningsavgift, vilket innebär att kommu-
nen inte kan finansiera utbyggnaden av dagvattenhantering via den kommunala VA-taxan om inte nya 
servispunkter upprättas på respektive fastighetsägares begäran.

Vägarna i planområdet är föreslagna att byggas ut och rustas upp. Vidare ska en cirkulationsplats anläg-
gas på Uddevallavägen. Beträffande vägar som ligger på allmän plats och för vilka kommunen är huvud-
man kommer kommunen att ta ut gatukostnadsersättning för. På så sätt kan kommunen få täckning för 
sina kostnader för att bygga ut de interna vägarna. En förutsättning är att berörda vägar försörjer fastig-
heter inom planområdet.

Cirkulationsplatsen på Uddevallavägen kommer att finansieras via gatukostnadsersättning. Den byggs 
med anledning av planen och är en förutsättning för planens genomförande. Kommunen är väghållare 
för vägen och därmed kan inte Trafikverket delta som medfinansiär av bygget. 

För att reglera kommunens kostnader skall antagandet av detaljplanen villkoras av att exploateringsavtal 
ingås med berörda exploatörer.

GENOMFÖRBARHET OCH EXPLOATERINGSEKONOMI

Att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av ett plangenomförande ur ett exploaterings-ekonomiskt 
perspektiv handlar om att bedöma vilka kostnader som kommer att hamna på exploatörerna i området.

Utifrån de utredningar som tagits fram, framgår att en exploatering av området inte är oproblematisk. 
Det beror på att geotekniken inte ger de bästa grundläggningsförhållanden och att det kan förekomma 
behov av sanering av förorenad mark. Kostnaderna för att exploatera kvartersmarken i området kan där-
med antas vara något högre än normalt. 

Exploatören kommer att behöva betala avgifter för detaljplanens framtagande samt eventuellt andra av-
gifter till kommunen. Eventuellt kan det också bli aktuellt med exploateringsbidrag eller andra åtaganden 
i exploateringsavtal.

De kostnader som exploatörerna belastas av i och med detaljplanens genomförande får antas kompen-
seras av en värdeutveckling på fastigheterna och en förhoppning om framtida avkastning. Huruvida detta 
är en rimlig förväntan eller inte låter sig inte utredas inom ramen för denna konsekvensbeskrivning, utan 
det får ankomma på exploatörerna att själva göra den marknadsbedömningen.
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SOCIALA KONSEKVENSER
Social hållbarhet inkluderar värden som jämlikhet, demokrati, folkhälsa och god livsmiljö. Starka kopp-
lingar mellan målpunkter, boende och arbete samt attraktiva utemiljöer som uppmuntrar en aktiv livsstil 
och möjliggör sociala möten, är fysiska faktorer som stärker den sociala hållbarheten. 

BOENDE OCH SEGREGATION

Strömstad har idag ett underskott av bostäder i förhållande till efterfrågan. Det är i första hand yngre 
personer, på väg att flytta hemifrån, samt äldre personer som har svårt att hitta lämplig bostad. Att om-
vandla centralt belägna industriområden till bostadsområden är enligt kommunens översiktsplan ett av 
sätten att få staden att växa. Planförslaget medför ett tillskott av bostäder i centralt läge med närhet till 
stadskärnan och tågstationen och är således förenligt med översiktsplanen. Möjligheten för individer att 
hitta bostad alternativt byta bostad blir bättre vilket inte bara gynnar enskilda individer utan hela kom-
munen. De planerade bostäderna har formen av flerbostadshus vilket i kombination med det centrala 
läget kan passa både den äldre och den yngre målgruppen. Vilka som har möjlighet att bo i ett område 
påverkas i hög grad av upplåtelseform och pris. Med en variation av bostadsstorlekar, upplåtelseformer 
och priser kan fler människors behov tillgodoses med ökade chanser för social mångfald. Strömstad är 
idag en väl sammanhängande kommun utan några uttalade problem med segregation. Att se till att nya 
bostadsområden får en blandad befolkning är dock ett sätt att arbeta förebyggande för att undvika po-
larisering och segregation i framtiden. Bostädernas pris och form regleras inte i detaljplanen men frågan 
bör ändå uppmärksammas för att kunna hanteras i ett senare skede. 

Vad gäller sociala strukturer i området är det också viktigt att se över möjligheterna för småföretag och 
föreningar att vara kvar. I samband med renoveringar och ökad attraktivitet i området finns viss risk för 
att lokalhyrorna går upp, som en indirekt konsekvens av detaljplanen. 

MÖTESPLATSER

Från att ha varit ett renodlat industriområde tillkommer både publika målpunkter och bostäder vid ett 
genomförande av planförslaget. Med en starkare inriktning på upplevelser och rekreation får planområ-
det en ny social och kulturell betydelse. Det innebär i sin tur att områdets roll som mötesplats ökar. Att 
det sociala livet stärks är positivt men det ställer också nya krav på utemiljöerna i området. För att besö-
kare, boende och verksamma i området ska trivas bör det finnas platser både av allmän och mer privat 
karaktär att mötas på. Hänsyn måste också tas till de erforderliga riskavstånd som anges ovan i avsnitt 4.3 
Risker. Med detta som utgångspunkt är bedömningen att frågan om vistelseytor och mötesplatser inte 
behandlas i tillräckligt stor utsträckning i planen. Parken och en del naturmark i östra delen av planområ-
det skyddas dock vilket är positivt eftersom dessa delar kan fungera som allmän mötesplats för barn och 
vuxna. 

En omvandling av Myrenområdet i enlighet med planförslaget innebär en ökning av arbetsplatser och 
kommersiellt utbud lokalt. Tillökningen är i första hand positiv för platsen men kan också innebära viss 
risk för att stadskärnan utsätts för konkurrens. 

TILLGÄNGLIGHET

Med tillgänglighet avses människors möjligheter att röra sig inom och mellan olika områden. I det här 
fallet åsyftas möjligheterna att ta sig fram till fots eller med cykel. Ett tillgängligt område har ett samman-
hängande gång- och cykelnät med goda kopplingar till omgivande platser. En tillgänglig miljö är dessutom 
anpassad för att människor med funktionsnedsättningar lätt ska kunna ta sig runt. 

Föreslagen detaljplan innebär att tillgängligheten inom området och till omgivande områden inte förbätt-
ras nämnvärt. Föreslaget gång- och cykelstråk utmed Trädgårdsgatan är positivt. 
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TRYGGHET

För att människor ska känna sig trygga i stadsmiljön är det viktigt att det finns ett jämnt flöde av männis-
kor och aktiviteter i närområdet, samt gena och attraktiva stråk som binder ihop olika områden. Industri-
områden liknande det aktuella planområde kan ofta upplevas som ödsliga på kvällar och nätter efter ar-
betsdagens slut. Med ett genomförande av planförslaget bryts det ensidiga innehållet och ersätts av ett 
mer blandat innehåll med bostäder, kontor, småindustrier och rekreationsanläggningar. Genom att områ-
det får ett större och jämnare besöksflöde skapas goda förutsättningar för att det ska kännas tryggt hela 
dygnet. Ökad lokal trygghet stärker också förutsättningarna för att boende och besökande i angränsande 
stadsdelar ska känna sig trygga att passera området under dygnets mörka timmar. Sammantaget bidrar 
planförslaget till en mer sammanhängande stadsbebyggelse som kan gynna tryggheten för hela orten.

BARNPERSPEKTIV

Planområdet ligger bra till i förhållande till funktioner som är viktiga för barn såsom skolor, rekreations-
områden och idrottstillfällen. De planerade bostäderna kan således komma att utgöra en positiv boen-
demiljö för barn. I planområdets nordöstra del finns idag en öppen grönyta med lekplats och bollplan 
som används av närboende. Platsen bevaras och utvecklas i planförslaget och tillkommande bebyggelse 
väntas inte påverka platsens vistelsekvaliteter. Detta är mycket positivt för barnen i området, både för de 
som bor där nu och för nyinflyttade. Då Bohus BioTechs industriverksamhet bedrivs minst 50 m från när-
maste bostadshus och det ligger byggnader emellan bedöms inte boendemiljön för barn påverkas.

FOLKHÄLSA

Den fysiska miljön påverkar folkhälsan i den bemärkelsen att den skapar förutsättningar för mer eller 
mindre hälsosamma tranportsätt, närhet till fritidsaktiviteter och grönytor liksom möjligheter till var-
dagsmotion. Dessutom är luft- och ljudmiljön av stor betydelse för människors hälsa. I samband med 
omvandlingen som följer av planförslaget förväntas persontrafiken och varutransporterna till och från 
området att öka kraftigt. Detta gäller dock i första hand kring de västliga delar av Trädgårdsgatan där det 
inte planeras nya bostäder. Planförslaget har ovan inte bedömts medföra olägenheter av betydelse, vad 
gäller buller, luftföroreningar och risker. Detta förutsätter dock dels att bostadshusen planeras med hän-
syn till det samlade trafikbullret och dels att de skadeförebyggande åtgärder som föreslås i riskavsnittet 
vidtas. 
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PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN
Under byggtiden kommer olika aktiviteter att ge upphov till störningar som är tillfälliga. Dessa kan pågå 
under en kortare eller längre tid men är övergående. Exempel på störningar är buller, vibrationer och 
damning i samband med rivning av befintliga byggnader och markanläggningar, grundförstärkningsarbe-
ten och transporter. Läckage av oljeprodukter från arbetsmaskiner kan liksom slam i länsvattnet medföra 
föroreningar av vattnet.

Förorenat eller grumligt länsvatten kräver länshållning av vatten från schakt. Vid små vattenmängder kan 
länshållning lösas med t ex en sugbil. Vid större vattenmängder kan länshållning lösas med att en re-
ningsanläggning etableras på platsen. Vid större vattenmängder kan länshållning också göras med hjälp 
av markinfiltration. Detta kräver dock att inga föroreningshalter över aktuella riktvärden påvisas i vattnet. 
All schaktvattenhantering kräver samråd med tillsynsmyndighet. 

Under byggtiden kan dagvattnet medföra grumling ned till Strömstadsfjorden, varför lämplig hantering 
av dagvattnet bör iordningställas i ett inledande skede. Skadeförebyggande åtgärder krävs för att mini-
mera grumlingen. 

Under byggnationen är det viktigt att grundvattennivån inte förändras då det finns sättningsrisk för de 
befintliga bostadshusen i anslutning till planområdet. Samtliga arbeten under rådande grundvattennivå 
skall därför ske inom tätkonstruktion.  Arbete i vatten som kan påverka grundvattennivån är tillstånds-
pliktig. För att utföra arbeten där det finns risk att grundvattennivån påverkas krävs en ansökan om till-
stånd enligt 11 kap Miljöbalken. Ett kontrollprogram för schaktarbeten bör upprättas.

Tjärasfalt samt jordmassor med halter av förorening överstigande generella riktvärden för KM eller MKM 
ska skickas till en deponi med erforderliga tillstånd. Dessa massor ska transporteras av transportör med 
erforderliga tillstånd vilka ska kunna uppvisas på anmodan. Massor som inte innehåller föroreningar i 
sådana halter men som av tekniska skäl inte kan återanvändas inom området transporteras till lämplig 
deponi. 

Vid rivning, byggnation och sprängning är det viktigt att beakta att Bohus Biotechs renrum är känsliga 
för vibrationer. Då renligheten är en förutsättning för att få ut godkända produkter är det speciellt viktigt 
under byggtid/rivning att beakta eventuellt onormalt mycket partiklar i luften då de kan påverka filter 
och därmed renrum och process.

 I syfte att uppnå acceptabla miljöförhållanden under byggtiden kommer generellt för byggnadsarbetena 
miljömål och krav på störningsbegränsningar att ställas upp och vara styrande för entreprenörerna. Be-
träffande buller gäller ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser” (Naturvårdsverket, 
NFS 2004:15)

De last- och arbetsfordon som används ska uppfylla miljökrav för buller, luftföroreningar, däck och smörj-
medel. En åtgärdsplan för läckage av t ex oljor bör finnas. 

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna under byggtiden bli måttliga. Störningar på mark, vatten och 
för boende kommer dock inte helt att kunna undvikas.
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BERÖRDA MILJÖKVALITETSMÅL
Förslaget till detaljplan har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska 
utgöra en utgångspunkt för samhällets miljöarbete (målen redovisas senast i Prop. 2009/10:155). Västra 
Götalands län har tagit fram regionalt anpassade miljökvalitetsmål.  

Miljökvalitetsmålen och den relevans som ett genomförande av detaljplanen bedöms ha för målen, re-
dovisas nedan. Miljökvalitetsmålen 1, 2, 3, 4, 10, 15 (kursiv) bedöms vara de som främst berörs av detalj-
planen. 

De nationella miljökvalitetsmålen

1 Begränsad klimatpåverkan  9 Grundvatten av god kvalitet

2	 Frisk	luft    10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

3 Bara naturlig försurning  11 Myllrande våtmarker

4	 Giftfri	miljö    12 Levande skogar

5 Skyddande ozonskikt   13 Ett rikt odlingslandskap

6 Säker strålmiljö    14 Storslagen fjällmiljö

7 Ingen övergödning   15	 God	bebyggd	miljö

8 Levande sjöar och vattendrag  16 Ett rikt växt- och djurliv

Nedan redovisas bedömningar av den påverkan på de relevanta miljökvalitetsmålen som ett genomför-
ande av detaljplanen får. Bedömningarna förutsätter att de skadeförebyggande åtgärder som angetts för 
respektive miljöaspekt, ovan i kapitel 4. Miljökonsekvenser, blir vidtagna. 

Miljökvalitetsmål   Planens lokala miljöpåverkan* Riktning mot (+) eller från (-)  
         miljökvalitetsmålet

1 Begränsad klimatpåverkan Måttlig    -

2 Frisk luft   Liten    -

3 Bara naturlig försurning  Liten    -

4 Giftfri miljö   Liten    +

10 Hav i balans samt levande 

 kust och skärgård  Liten    +

15 God bebyggd miljö  Måttlig    +/-
* Bedömningen av miljöpåverkan är gjord i en tregradig skala: liten, måttlig, stor. Bedömningen förhåller sig främst till planområdet och dess 
närmaste omgivning. Vad gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att planens genomförande med-
verkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken till att det blir lättare att uppnå. 

Kommentarer till de gjorda bedömningarna redovisas nedan. Utgångspunkt är därvid de preciseringar av 
de berörda miljökvalitetsmålen som återfinns i Prop 2009/10:155. 
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1. Begränsad klimatpåverkan

Utbyggnaden av olika former av verksamheter, handel och bostäder i enlighet med detaljplanen bedöms 
från klimatgassynpunkt få störst betydelse dels genom en lokal ökning av transportarbetet med vägfor-
don, dels genom ökade behov av uppvärmning av lokaler och bostäder. Trafikökningen leder till ökningar 
av utsläppen av växthusgaser. Inrättande av lokal busstrafik i staden bör övervägas i syfte att bl a dämpa 
biltrafiken och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Uppvärmningen av de olika fastigheterna i 
området förutsätts lösas på ett från klimatsynpunkt acceptabelt sätt. 

2. Frisk luft

Gällande miljökvalitetsnormer och praxis bedöms klaras med stor marginal inom planområdet. En för-
bättring av försörjningen med kollektivtrafik är dock fördelaktig även med avseende på målet frisk luft. 

3. Bara naturlig försurning

Planen bidrar till försurning via utsläpp av försurande ämnen till luften. Främsta källa är då vägtrafiken, 
men de skärpta kraven på bilars avgasrening kommer att minska omfattningen av dessa utsläpp. Utsläpp 
kan också komma att ske från uppvärmningen av lokaler, omfattningen beror på vilken uppvärmningsme-
tod som väljs. 

4. Giftfri miljö

Inom planområdet har olika föroreningar i mark påvisats. Vid sanering kan finnas viss risk för förore-
ningsspridning. De positiva konsekvenserna bedöms dock överväga då sanering innebär minskad risk för 
läckage till Strömstadsfjorden. 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Planerad utbyggnad inom området kommer att medföra att mängden hårdgjorda ytor ökar något, vilket 
ger ökad ytvattenavrinning. Trafiken i området kommer att öka med ökade föroreningsmängder i dag-
vattnet som följd. Föreslagna skadeförebyggande åtgärder är att dagvattnet från större trafik- och par-
keringsytor leds via oljeavskiljare och att dagvattensystemet kompletteras med olika tekniker för lokalt 
omhändertagande av dagvattnet (LOD). Med dessa åtgärder kan dagvattenmängderna minskas. En kon-
sekvens av detta är att föroreningsbelastningen på Strömstadsfjorden också minskar. 

15. God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö redovisas i propositionen i form av ett antal delpunkter. Detaljpla-
neförslaget relateras i det följande till de punkter som här är av störst intresse. 

Konsekvenserna av ett genomförande av detaljplanen bedöms i stora drag överensstämma med målets 
första punkt: ”- den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande 
liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas”. Storleken av en del av de 
planerade byggnaderna är dock sådan att landskapsbilden bedöms bli negativt påverkad sett både från 
havet och från villorna norr om området. Att en industri kommer att ligga kvar i området medverkar i 
och för sig till den önskade variationen av bostäder och arbetsplatser, men det kan också innebära stör-
ningar. De i kapitel 4 redovisade beskrivningarna av planens konsekvenser för buller, luftföroreningar och 
risker visar dock att industrin inte kommer att medföra några olägenheter av betydelse för människors 
hälsa. Även vad avser övriga störningskällor klaras gällande krav beträffande buller, luftföroreningshalter 
och risker inom planområdet. Natur- och grönområden finns tillgängliga i närheten. Med hänsyn till de 
avsevärda ökningar av trafikmängderna som detaljplanen medför bör ett inrättande av lokal busstrafik i 
staden övervägas i syfte att dämpa biltrafiken. Vidare föreslås en förbättrad gång- och cykelförbindelse 
mot centrum. 
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UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Enligt 6 kap 11 § Miljöbalken ska en redogörelse göras för de åtgärder som planeras för uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Den miljöpåverkan 
som uppstår bedöms främst beröra buller, risker, markföroreningar, grundvatten och dagvattenhantering. 
Kontroll kan ske både i ett tidigt skede innan byggtiden ,samt i samband med anläggningsarbetena till 
efter färdigställandet av byggnaderna. Kontroll och uppföljning bör ske för att kontrollera att arbetena 
utförs på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat sätt som möjligt.

• Ett miljökontrollprogram behöver tas fram för att ha kontroll såväl under arbetets gång som efter 
arbetenas färdigställande, t ex beträffande hantering av byggdagvatten och dagvatten. Justeringar 
ska kunna ske vid behov.

• Kontroll av miljöhänsyn och miljöskyddsrutiner, t ex gällande hantering av maskiner, material och 
produkter i samband med byggnadsarbetena och med hänsynstagande till den närbelägna Ström-
stadsfjorden.

• Inget utsläpp till Strömstadsfjorden bör ske av förorenat eller grumligt byggdagvatten. 

Grundvatten

För att inte riskera att byggnationen inom Myrenområdet medför en permanent sänkning av grundvat-
tennivån skall ett kontrollprogram för schaktningsarbetena upprättas. Kontrollprogrammet skall sträcka 
sig från förskedet, innan byggnation till permanentskedet, efter färdigställande av byggnationer under 
mark. se vidare Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan inom Myrenområdet.

Tekniska förvaltningen mäter kontinuerligt grundvattennivån i befintliga grundvattenrör inom Myrenom-
rådet. Vid bygglov skall utökad kontrollmätning utföras i enlighet med upprättat kontrollprogram. I första 
hand skall befintliga grundvattenrör nyttjas och vid behov och efter samråd med tekniska förvaltningen 
kan nya grundvattenrör installeras. Tekniska förvaltningen skall godkänna upprättat kontrollprogram. 

Förorenad mark

Upprätta ett kontrollprogram i samband med ansökan om marklov för bergschakt- och fyllningsarbeten 
med anledning av risk för spridning av förorenat berggrundvatten.

Provtagning av jordmassor med avseende på föroreningsinnehåll under entreprenaden ska dokumente-
ras och vid behov redovisas för tillsynsmyndigheten

I det fall grundvatten hanteras under byggskedet skall detta som minimum förbehandlas genom försedi-
mentering innan det påförs recipient/ kommunala ledningsnätet. I det fall grundvattnet misstänks vara 
förorenat bör ett extra reningssteg kopplas in för efterbehandling av grundvattnet ner till tillämpbara 
jämför-/ riktvärden. Uppföljning av grundvattenrening genom kontrollprogram som avrapporteras till 
tillsynsmyndighet.  

Buller

Det bör säkerställas i bygglovshanteringen att tillkommande bullerkällor på nya byggnader inte ökar 
bullerbelastningen i området så att rådande riktvärden för verksamhetsbuller  vid befintliga och tillkom-
mande bostäder inte överskrids.

Att i bygglovsskedet för bostäder  säkerställa att Bohus BioTechs miljötillstånd gällande bullervillkor går 
att uppfylla.



Deatljplan för kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

68

UNDERLAG/REFERENSER
Buller

Bullerutredning, Detaljplan för Myrens industriområde, Strömstad, Rapport 598646-R-C, ÅF- Infrastruc-
ture AB , 2014-10-13 rev 2016-10-12

Förorenad mark

Miljöbeskrivning Linden 10 (Jyden) 2002-04-02 inkl bilaga 2 Analys av 4 prover . Gränsland Arkitektkontor

Rapport – Historisk inventering och förslag till provtagningsplan inför exploatering. Fastigheterna Rönnen 
8 och Häggen 2. 2008-12-19 SWECO

Rapport – Kompletterande miljöteknisk inventering Fas1, Industriområdet Myren Strömstads kommun 
2010-06-04, WSP

Rapport – Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro, Myrens industriområde, Strömstads kommun 
2010-07-06, WSP

PM – Förslag till provtagningsplan för miljöteknisk undersökning av mark- och grundvatten. 2010-07-05, 
rev 2010-11-23. WSP

Översiktlig	markundersökning	inför	byggnation	av	järnvägsbro	över	Trädgårdsgatan,	2011.	SWECO	

Sanering av oljeförorening 2012-05-16 SWECO

Rapport – Översiktlig miljöteknisk undersökning, Myrens industriområde, Strömstad 2013-03-21, WSP

Rapport – Kompletterande miljöteknisk undersökning Myrens industriområde, Strömstad 2014-11-21, 
WSP

PM- Förenklad riskbedömning per fastighet med avseende på metaller, oljekolväten, PAH och övriga or-
ganiska ämnen utom klorerade lösningsmedel. 2014-11-21. WSP

Fält och labresultat - Kompletterande miljöteknisk undersökning_ omg 2 2015-10-06. WSP

Rapport – Myrens industriområde – kompletterande miljötekniska undersökningar på fastigheten Linden 
13, Strömstads kommun, 2015-09-23

Bilagor fält och lab resultat 2015-10-06 WSP

Rapport - Kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, 
Strömstad kommun. 2016-05-18, WSP

PM - Översiktlig bedömning av merkostnad för efterbehandling av förorenad mark i samband med om-
byggnad av Trädgårdsgatan. 2016-05-26, WSP

Hydrogeologisk utredning, 2016-06-30. WSP

Genomförandebeskrivning – Undersökning av TCE i berggrunden. 2016-06-30, WSP

Kompletterande miljöteknisk undersökning av grundvatten med hänseende på klorerade lösningsmedel - 
Resultat provtagning av grundvatten i jord- och berg 2016-11-01. WSP

Bedömd föroreningssituation Myren, Myrens industriområde Strömstad, 2017-06-14 rev 2017-07-03, 
WSP 

Geoteknik

Myren, Strömstad, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo).Bohusgeo AB, 2014-02-13 

Myren, Strömstad, Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Bohusgeo AB, 2014-02-13



Miljökonsekvensbeskrivning

69

Myrens industriområde, Rönnen2 och 8, Häggen 2 och 3, Linden 4, 8, 10, 11, 12 och 13, Strömstad 4:16 
och 4:17 Strömstads kommun. Geoteknisk utredning för ny detaljplan, Projekterings-PM, Geoteknik, 
Skanska, 2014-08-20

Myrens industriområde, Rönnen2 och 8, Häggen 2 och 3, Linden 4, 8, 10, 11, 12 och 13, Strömstad 4:16 
och 4:17 Strömstads kommun. Geoteknisk utredning för ny detaljplan. Markteknisk undersökningsrap-
port geoteknik (MUR/GEO), Skanska, 2014-08-20

Myren cirkulationsplats Strömstad, Geotekniskt utlåtande avseende stabilitetsförhållandena för ny cirku-
lationsplats, Skanska, 2015-04-13

Myren cirkulationsplats Strömstad, Geoteknisk undersökning inför nybyggnad av cirkulationsplats Mark-
teknisk undersökningsrapport, MUR/Geoteknik, Skanska 2015-04-13

Gestaltning

Gestaltningsprogram för Myrenområdet, Rådhuset Arkitekter AB, Henrik Schultz, 2015-05-27

Gestaltningsprogram för Myrenområdet, Rådhuset Arkitekter AB, 2017-12-22

Luft

Rapport, Luftkvalitet inom Myrens industriområde, strömstads kommun 2014, WSP, 2014-09-28

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult 2015-06-03

Utdrag ur miljökonsekvensbeskrivning Trafik och risker, Norconsult 2016-09-09

Natur/Friluftsliv/Kulturmiljö

Översiktlig inventering av natur- och friluftsvärden på Myren, Strömstads kommun, Miljö- och byggför-
valtningen 2014-09-09

Fornsök, Riksantikvarieämbetet

Risk

Detaljerad riskbedömning för detaljplan Myren, strömstads kommun, WSP, 2013-07-05 rev 2015-05-12

Rapport, Riskutredning - Etanol, ÅF - Infrastructure AB, 2016-09-27

Trafik

Myren- Water Trafik PM, WSP, 2015-02-25

PM Trafik, Trafikutredning kv Myren Ramböll 2016-06-28

Strömstads trafikmodell PM Prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-06-28

Vatten, Avlopp, Dagvatten, Grundvatten

VA- och dagvattenutredning, Myrens industriområde, strömstads kommun, ÅF- Infrastructure AB, 2015-
03-23 rev 2017-10-19

Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan inom Myrenområdet, ÅF- Infrastructure AB, 2017-12-20
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SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING FÖR 
MILJÖBEDÖMNING 

 
Tillhörande MKB för Detaljplan för kv. Rönnen m.fl., Myrenområdet, 
Strömstads kommun. 

 
 

I samband med att en detaljplan antas ska en särskild sammanstallning enligt 6 kap. 16 § 
miljöbalken upprättas av den beslutande kommunen. Syftet med den särskilda 
sammanstallningen är att göra resultatet av bedömningsförfarandet tillgängligt för 
allmänheten och för dem som deltagit i processen (Naturvårdsverket 2009:1). Genom att 
redovisa gjorda överväganden och hur synpunkter och förslag beaktats, ges allmänheten 
insyn i processen. Den särskilda sammanställningen och detaljplanen ska göras tillgängliga 
för dem med vilka samråd skett och det ska även informeras om att planen har antagits (MB 
6 kap. 16 §).  
 

1. Hur miljöfrågorna integrerats i detaljplanen 
En miljöbedömning har genomförts parallellt med detaljplanen. Slutsatser i bedömningarna 
har arbetats in och fått påverka bebyggelsens omfattning och placering. En miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) enligt 6 kap. 12 § miljöbalken har upprättats. Arbetet med 
miljöbedömningen och MKB´n påbörjades med en behovsbedömning och avgränsning.  
 
 I samband med arbetet med detaljplanen och miljöbedömningen har ett flertal utredningar 
tagits fram, bl.a. olika riskutredningar, en trafikutredning, en bullerutredning, en 
luftkvalitetutredning, en hydrogeologisk undersökning, en VA- och dagvattenutredning, en 
geoteknisk utredning, ett gestaltningsprogram och ett flertal markmiljöundersökningar för 
att studera områdets förutsättningar, föreslå rätt skyddsåtgärder samt för att kunna belysa 
planens miljöpåverkan. Planförslaget har succesivt bearbetats utifrån utredda förutsättningar 
och för att minimera direkt och indirekt miljöpåverkan. 
 
Nedan redovisas hur respektive bedömd miljöaspekt har hanterats i detaljplanen. 
 
Trafik   
• Planen ger utrymme för en gång och cykelbana utmed Trädgårdsgatan,  
• Planutformningen ger möjlighet för kommunen att stänga av Vatulandsgatan och 

Trädgårdsgatan. Detta för att undvika genomfartstrafik och för att minska 
trafikbelastningen på de befintliga bostäderna. 

• Planen ger utrymme för en busshållplats vid Uddevallavägen för att ge förutsättningar 
för kollektivt åkande till planområdet och på så sätt minska planområdets påverkan på 
trafikmiljön i centrala Strömstad. 

• Den östra delen av Trädgårdsgatan där boende och förskola föreslås skall utformas som 
gångfartsgata. Inom gångfartsområden gäller att fordon inte får framföras med högre 
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hastighet än gångfart. Parkering får inte ske på annan plats än anordnade 
parkeringsplatser. Fordon har väjningsplikt mot gående.  

•  Planens syftar till att ge möjlighet för trafiken till Waterprojektet på Rönnen 2 och 8 skall 
ledas in i underjordiskt garage i den västra delen av Trädgårdsgatan för att minska 
trafiken i den inre östra delen av planområdet. 

 
Buller  
Den framtagna bullerutredning har visat att gällande riktvärden både gällande trafik och 
verksamhetsbuller går att uppfylla inom planområdet med undantag för maxvärden från 
trafikbuller på några platser där det krävs åtgärder. 
 
Risker   
• I plankartan har ett skyddsavstånd på 55 meter mellan användningen B- bostad och I – 

industri säkerställts. 
• Hanteringen av brandfarlig vara styrs i plankartan genom skyddsbestämmelsen cistern 

(område för cistern innehållande brandfarlig vara).   
• För att minimera riskerna vid lossning och påfyllning av den brandfarliga varan jämtemot 

angränsande fastighet skall en skyddsmur anläggas. Planen anger att en skyddsmur ska 
uppföras i enlighet med Räddningstjänstens krav.  

• För att undvika eventuella risker vid en tåg urspårning har ett skyddsområde på 25 meter 
från spårkant prickats bort i plankartan, (prickad mark innebär ett område där byggnad 
inte får uppföras). 

 
Luftmiljö/MKN luft  
Framtagen luftutredning visar att det inte föreligger någon risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormer för luft.  

 
Markmiljö/Förorenad mark 
En förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen är att alla fastigheter, förutom Linden 
4 och 10 där markanvändningen inte skall förändras, skall saneras innan startbesked ges för 
byggnation. Planen styr också att den konstaterade föroreningen av TCE på fastigheten 
Rönnen 8 skall saneras innan startbesked kan ges på fastigheterna Rönnen 2 och 8. Som en 
ytterligare skyddsåtgärd finns krav på byggtekniska åtgärder för att förhindra ånginträngning 
av TCE på dricksvattenledningar, bottenplatta och rörgenomdragningar inom alla fastigheter 
där man vet att TCE har eller kan ha använts och krav på marklov på alla schakt och 
fyllnadsarbeten för att undvika spridning av förorenat berggrundvatten. Efter provtagning 
och i samband med kontrollprogram kan också krav på en skyddsbarriär ställas för att 
minimera en föroreningsspridning till omgivningen från den konstaterade TCE föroreningen 
på Rönnen 8. 
 
Vattenmiljö/MKN vatten  
Vid ett genomförande av detaljplanen är det nödvändigt att bygg- och anläggningsarbeten 
inte leder till en grundvattensänkning som understiger +5,55 inom användningsområdena 
PARK och NATUR. En grundvattensänkning kan komma att leda till sättningsproblematik 
både för befintlig och tillkommande bebyggelse i området. 
• För att säkerställa att grundvattennivån inte kommer att understiga + 5,55 inom 

planområdet så har bestämmelser på lägsta tillåtna schaktdjup lagts in i detaljplanen. 
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Ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära en förbättring för 
vattenförekomsten Strömstadsfjorden dels genom att bygglov på fastigheterna med 
förändrad markanvändning villkoras för startbesked med hänseende på förorenad mark och 
grundvatten och dels genom att förorenat dagvatten från trafik- och parkeringsytor renas i 
enlighet med föreslagna åtgärder. 
 
För att motverka höga vattenflöden vid extremväder föreslår detaljplanen byggnation av ett 
fördröjningsmagasin inom parkområdet.  

 
Stads-/landskapsbild  
För att undvika skada på landskap/stadsbilden har byggnadernas volymer och höjder 
studerats noga under planprocessen. Höjder och volymerna har anpassats i planen dels 
utifrån påverkan på omkringliggande befintlig bostadsbebyggelse samt påverkan på 
stadsbilden utifrån vyn från havet. 
 

2. Hur synpunkter från samråd/granskning har beaktas. 
 

I programsamrådet framkom ett flertal synpunkter, framförallt gällande de föreslagna 
byggnadernas höjder och volymer samt risker från de befintliga miljöstörande 
verksamheterna som planerades finnas kvar i och i direkt anslutning till området. Under 
samrådsskedet bearbetades förslaget utifrån inkomna synpunkter. Två av de tre 
miljöstörande verksamheterna avvecklades, Skipnes Flexibles AB på fastigheten Linden 13 
och Statoils Seveso-klassade bensinlager vid Myrens hamn. Man försökte också finna en 
lösning för den tredje verksamheten Bohus Biotech AB på Linden 4 och 10, dock utan 
framgång. Lösningen blev därför att i samrådet pröva möjligheten att låta verksamheten 
finnas kvar och bekräftas i planen som I – industri och hantera verksamheten utifrån 
riskreducerande åtgärder. De föreslagna bostäderna samlades i den östra delen av 
planområdet för att säkra skyddsavstånd från industriverksamheten. Höjder och volymer på 
de föreslagna byggnaderna förändrades dock inte i någon stor utsträckning från program till 
samrådsförslaget.  

De ändringar i planförslaget som gjordes i samrådet medförde att behovsbedömningen 
reviderades utifrån det nya förslaget. 2013-11-26 tog miljö- och byggnämnden beslut att 
genomförandet av detaljplanen innebär risk för betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömningsprocess inleddes och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram. 
Samråd genomfördes under 3:e kvartalet 2015. De synpunkter som inkom under samrådet 
hade fortfarande fokus på höjder, volymer och risker, men också framförallt gällande 
förorenad mark, dag- och grundvatten, miljökvalitetsnormer, buller och trafik.  

Efter samrådet gjordes ytterligare omarbetningar av planen, bland annat så minskades 
höjder och volymer kraftigt, ett säkerhetsavstånd på 55 meter mellan användningen 
bostäder och industrifastigheten säkerställdes och bestämmelser om skydd mot störningar 
lades in för att hantera riskerna från Bohus Biotech på fastigheten Linden 10. 
Säkerhetsavståndet på 55 meter öppnade också för att i planen pröva fler bostäder, 
användningen ändrades därför till B- bostäder på fastigheterna Häggen 2 och den östra delen 
av Linden 11.  

Då utredningarna gällande den förorenade marken drog ut på tiden togs beslut att gå ut på 
ett samråd 2. I ett nytt samråd kunde kommunen stämma av de ovan föreslagna ändringarna 
och få ett klartecken på att vi var på rätt väg med hur riskerna hanterades i planen. Samtidigt 
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byttes till nya Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) vilket gav en möjlighet att utnyttja den nya 
bullerförordningen som började gälla 2015- 06-01. Inför samråd två uppdaterades MKB´n 
endast gällande trafik och riskfrågor. I samrådet hanterades inte frågor som berörde 
förorenad mark och vatten. Samråd 2 genomfördes hösten 2016.  

Länsstyrelsen yttrade sig i samrådet att de nu kan acceptera planförslaget utifrån risk- och 
bullerfrågorna i området men att kommunen måste kunna visa att frågorna gällande 
förorenad mark och vatten samt miljökvalitetsnormer går att lösa. I övrigt inkom bland annat 
synpunkter gällande höjder och volymer men i mindre omfattning än tidigare.  

Till granskningen uppdaterades detaljplanen, framförallt kompletterats med bestämmelser 
som styr upp hanteringen av den förorenade marken och vattnet i området. MKB har också 
omarbetats och uppdaterats i sin helhet utifrån de utredningar som tagits fram. 
 
Efter granskningen har planen förtydligats gällande hanteringen av den brandfarliga varan 
etanol, på fastigheten Linden 4 och 10. En skyddsbestämmelse mur – en mur skall uppföras 
enligt Räddningstjänstens krav har lagt till på plankartan. Uppförandet av muren säkerställs i 
sedan i tillståndsprocessen för brandfarlig vara.  
 
Bullerutredningen har också kompletterats med bullerberäkningar som säkerställer att en 
god ljudmiljö går att uppfylla på fastigheterna med bestämmelsen B- Bostäder närmast 
industritomten. Planbeskrivningen har också kompletterats utifrån framtagna bullervärden. 
 

3. Skälen till att planen antagits istället för alternativ som övervägts 
 

Någon alternativ lokalisering har aldrig varit aktuell att pröva i planarbetet. Syftet med 
detaljplanen är att omvandla det befintliga industriområdet. Området ligger strategiskt och 
centralt och är föreslaget som ett utvecklingsområde för bostäder och centrumverksamheter 
i den pågående fysiska planeringen för Strömstad centralort.  

 
Under planprocessen har olika alternativa utformningar av detaljplanen prövats.   
• Avstånd mellan de föreslagna bostäderna och den befintliga industrin. Efter samrådet 

lades fler bostäder in i detaljplanen då framtagna riskutredningar kunde visa att vid 
beaktande av ett riskavstånd på minst 50 meter mellan industrin och bostäder samt att 
föreslagna riskreducerande åtgärder genomfördes. Detta medförde att förslaget 
ändrades så att fler bostäder kunde läggas in i detaljplanen. 

• Alternativa höjder, volymer och placeringar på den föreslagna bebyggelsen har 
förändrats under planprocessens gång. De föreslagna byggrätterna och höjderna på 
bebyggelsen har suggestivt minskats från program till granskning. 

• Möjligheten att planera för en mindre förskola har lagts in planen. 
 
Utmaningen i planarbetet har varit att kunna planera för bostäder, handel, kontor, 
centrumverksamhet och samtidigt ge den befintliga industriverksamhet möjlighet att finnas 
kvar i området. Många av de avvägningar och ändringar som gjorts under planarbetets gång 
har varit med utgångspunkt i att få till en god bebyggelsemiljö för både boende och 
besökande samtidigt som den befintliga industrin får förutsättningar att finnas kvar och 
bedriva sin verksamhet utifrån det miljötillstånd som den har.  
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En omvandling av industriområdet innebär ett flertal positiva miljöeffekter då en 
förutsättning att kunna bygga är att den förorenade marken saneras,  trafikmiljön för de 
befintliga bostäderna i närområdet förbättras då genomfartstrafiken tas bort, gång och 
cykelvägar kommer att byggas ut, parkmiljön kommer att rustas upp och det nedgångna och 
till vissa delar övergivna industriområdet rustas upp och blir en ny del av staden med 
förutsättningar till nya arbetstillfällen och bostäder som gör att kommunen kan utvecklas i 
den riktning som man önskar.  
 

 
4. Åtgärder för uppföljning och övervakning 

 
 
Åtgärd Ansvar 
Avstängning av Trägårdsgatan och Vatulandsgatan  
 

Tekniska förvaltningen 

Miljökontrollprogram för byggdagvatten och dagvatten Exploatör kontroll Miljö- och 
byggförvaltningen 

Kontrollprogram för schaktningsarbeten under byggnation med 
hänseende på grundvattenproblematiken 

Exploatör kontroll Miljö- och 
byggförvaltningen 

Kontrollprogram i samband med ansökan om marklov för 
bergschakt och fyllningsarbeten med anledning av risk för spridning 
av förorenat berggrundvatten. 

Exploatör kontroll Miljö- och 
byggförvaltningen 

Tillståndsplikt för borrning av energibrunnar Miljö- och 
byggförvaltningen 

  
  
 

 
 
Strömstads kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
 
 
 
Anna Wallblom 
Miljöplanerare 
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 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-02-22  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 MBN-2009-276 

MBN § 36 Kv Rönnen m fl, Myrenområdet - detaljplan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande så snart 
beslutsunderlaget är komplett 

att uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Plan- och byggchef Elin Solvang, planeringsarkitekt Pär Höjman och 
förvaltningschef Michael Olsson föredrog ärendet och redovisade synpunkter som 
inkommit under granskningen samt de redaktionella ändringar som synpunkterna 
föranlett i förslaget. 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande så snart 
beslutsunderlaget är komplett 

att uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sveza Daceva Filipova (C) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall 
till miljö- och byggförvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Startsidan i Strömstad AB, c/o Baker Tilly, Klockaregatan 2, 452 30 Strömstad 
Akten 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 24  
KSAU § 51                                             Dnr: KS/2009-0089  

Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde  

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12- 

22, rev 2018-03-13 

att godkänna exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 

att godkänna exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 

att godkänna exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 

att enligt 6 kap 16§ i Miljöbalken offentliggöra den särskilda sammanställningen av 
miljöbedömningsprocessen 

att detaljplanen inte kommer att antas innan samtliga avtal är undertecknad av 
exploatörerna  

Sammanfattning av ärendet  
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-02-22, § 36, att överlämna planförslaget 
till kommunfullmäktige för antagande så snart beslutsunderlaget är komplett och att 
uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige.  

Planens syfte är att ge förutsättningar för en omvandling av dagens industriområde 
till ett område med möjlighet att utveckla handel, upplevelser, restauranger, hotell 
och konferens, kontor och bostäder mm.  

En del av syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga industrin inom 
fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar inom området. Förslaget 
medger 60.000 m² BTA, varav bland annat cirka 250 lägenheter.  

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-07 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 
Planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta, upprättade 2017-12-22, rev 
2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
Granskningsutlåtande, 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17 
Samrådsredogörelse, 2016-09-16 
Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24 
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-22 
Beslut Miljö- och byggnämnden 2018-02-22, § 36 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 
Exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 
Exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 
Särskild sammanställning, 2018-03-13  

Protokollsanteckning 
Anna Wallblom miljöplanerare, Pär Höjman planeringsarkitekt föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12- 
22, rev 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
att godkänna exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 
att godkänna exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 
att godkänna exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 
att redaktionella ändringar i detaljplanen och exploaterings avtalen pågår fram till 
beslut i kommunstyrelse.  
att detaljplanen inte kommer att antas innan samtliga avtal är undertecknad  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår följande tillägg att enligt 6 kap 16§ i Miljöbalken offentliggöra 
den särskilda sammanställningen av miljöbedömningsprocessen  samt att i sista att- 
satsen lägga till av exploatörerna 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
ordförandes tilläggsyrkande antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12-22, rev 
2018-03-13

2. Godkänna exploateringsavtal med Startsidan i Strömstad AB, upprättat 2018-03-08
3. Godkänna exploateringsavtal med Häggträdet 2 AB, upprättat 2018-03-08
4. Godkänna exploateringsavtal med Linden 13 AB, upprättat 2018-03-08

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-02-22, § 36, att överlämna planförslaget 
till kommunfullmäktige för antagande så snart beslutsunderlaget är komplett och 
att uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige.
Planens syfte är att ge förutsättningar för en omvandling av dagens industriområde 
till ett område med möjlighet att utveckla handel, upplevelser, restauranger, hotell 
och konferens, kontor och bostäder mm. En del av syftet är också att ge 
förutsättningar för att den befintliga industrin inom fastigheterna Linden 4 och 10 
ska kunna finnas kvar inom området. Förslaget medger 60.000 m² BTA, varav bland 
annat cirka 250 lägenheter.

Beslutsunderlag
 Planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta, upprättade 2017-12-22, rev 2018-03-13
 Granskningsutlåtande, 2018-03-13
 Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17
 Samrådsredogörelse, 2016-09-16
 Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24
 Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-22
 Särskild sammanställning, 2018-03-07
 Beslut Miljö- och byggnämnden 2018-02-22, § 36
 Exploateringsavtal med Startsidan i Strömstad AB, upprättat 2018-03-08
 Exploateringsavtal med Häggträdet 2 AB, upprättat 2018-03-08 
 Exploateringsavtal med Linden 13 AB, upprättat 2018-03-08

Kommunstyrelsen
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 MBN-2009-276 

MBN § 36 Kv Rönnen m fl, Myrenområdet - detaljplan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande så snart 
beslutsunderlaget är komplett 

att uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Plan- och byggchef Elin Solvang, planeringsarkitekt Pär Höjman och 
förvaltningschef Michael Olsson föredrog ärendet och redovisade synpunkter som 
inkommit under granskningen samt de redaktionella ändringar som synpunkterna 
föranlett i förslaget. 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande så snart 
beslutsunderlaget är komplett 

att uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sveza Daceva Filipova (C) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall 
till miljö- och byggförvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Startsidan i Strömstad AB, c/o Baker Tilly, Klockaregatan 2, 452 30 Strömstad 
Akten 
  



 

Detaljplan för 

Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet 
Strömstads kommun, Västra Götalands län 

Dnr MBN/2009-0276 

PBL 2010:900, SFS 2014:900 

PLANBESKRIVNING  Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-07
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Utkast



 

Granskningshandlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustrationskarta 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Fastighetsförteckning, 2017-10-30 

 Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24 

 Samrådsredogörelse, 2016-09-16 

 Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17 

 Granskningsutlåtande, 2018-03-07 

 Miljökonsekvensbeskrivning, Miljö- och byggförvaltningen 
Strömstads kommun, 2017-12-22 

 

Övriga handlingar: 

 Bergteknisk besiktning och radonundersökning, Bergab,  
2011-05-05 

 PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28 

 Bullerutredning, ÅF, 2014-10-13, rev 2016-10-12 

 Detaljerad riskbedömning för detaljplan, WSP, 2013-07-05, rev 
2015-05-12 

 PM - Geoteknisk utredning inkl. bilagor, Skanska, 2014-08-20 

 MUR - Geoteknisk undersökning, Skanska, 2014-08-20 

 PM - Geotekniskt utlåtande avseende stabilitetsförhållandena för ny 
cirkulationsplats inkl. bilagor, Skanska, 2015-04-13 

 MUR - Geoteknisk undersökning inför nybyggnad av 
cirkulationsplats, Skanska, 2015-04-13 

 VA- och Dagvattenutredning, ÅF, 2015-03-23, rev. 2017-10-19 

 Luftkvalitet inom Myrens industriområde, WSP, 2014-09-28 

 Översiktlig inventering av natur- och friluftsvärden på Myren, 
Strömstads kommun, 2014-09-09 

 Bedömd föroreningssituation inom myren, WSP, 2017-06-14, rev. 
2017-07-03 

 Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan Myrenområdet, ÅF, 2017-12-20 

 Gestaltningsprogram för Myrenområdet, 2017-12-22 

 Riskutredning för planerad verksamhet - Etanol, ÅF, 2018-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planhandlingar samt övriga handlingar kan hittas på: 
www.stromstad.se/detaljplanering 

Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden i Strömstad gav i februari 2009 ett positivt planbe-
sked för planläggning av fastigheterna Rönnen 8, Linden 8 och Linden 11 
inom Myrenområdet. Ansökan rörande Rönnen 8 avsåg möjligheten att 
skapa ett upplevelsecenter. Idéerna om ett upplevelsecenter inom fastig-
heten har diskuterats i kommunen under flera år. I planbeskedet betonades 
att samtliga av de äldre planerna inom Myrenområdet bör ses över för att få 
en helhetssyn på området, att trafikangöringen till området behöver ses över 
och att det inte får tillkomma ytterligare trafik genom närliggande bostads-
områden.  

Ett planprogram som omfattade hela Myrenområdet upprättades  
2011-02-17.  

Inom det aktuella planområdet finns 12 fastigheter. Målet med planarbetet 
är att möjliggöra en utveckling av Myrenområdet till en levande stadsdel 
som hjälper till att utveckla och bredda besöksnäringen i Strömstads kom-
mun. Stadsdelen ska inrymma ett upplevelsecenter med hotell, badland samt 
handel, bostäder och kvalitativa allmänna ytor. Målet är att Strömstads at-
traktivitet som besöksmål ska öka genom etableringen av ett upplevelsecent-
rum och att turistsäsongen ska kunna förlängas med ett brett och nytt utbud 
av aktiviteter. En detaljplan behöver därför upprättas för området. 

Ett samråd genomfördes under 3:e kvartalet 2015. Efter det första samrådet 
omarbetades planförslaget kraftigt och kommunen bedömde att ytterligare 
ett samråd skulle genomföras. Fokus under arbetet mellan det första samrå-
det och andra samrådet låg främst på risker, bullerfrågor samt trafiklös-
ningar. Planförslaget korrigerades även för att kunna inrymma byggrätt för 
fler bostäder på bekostnad av det planerade upplevelsecentret. Utöver detta 
reducerades byggrätten totalt sätt inom området och de föreslagna bygg-
nadshöjderna inom området sänktes kraftigt. 

I granskningen modifierades planförslaget relativt sparsamt från det planför-
slag som presenterades i det andra samrådet. En viss förändring av byggrät-
ten, främst inom fastigheten Häggen 2, genomfördes dock. I övrigt så kvar-
stod i stort den storlek och de föreslagna byggnadshöjder som presenterades 
under det andra samrådet. I granskningsförslaget studerades frågor gällande 
förorenad mark, dagvattenhantering, miljökvalitetsnormer och grundvatten-
förhållanden vidare. Gatukostnadsutredningen reviderades också i samband 
med granskningen.  

Endast mindre korrigeringar av planförslaget har skett inför antagande. Be-
tydande ändringar redovisas i punktform under rubriken ”revideringar” i  
slutet på planbeskrivningen. 
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Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en omvandling av da-
gens industriområde till ett område med möjlighet att utveckla handel, upp-
levelser, restauranger, hotell och konferens, kontor och bostäder med mera.  
En del i syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga industrin 
inom fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar inom området.   

Inom området (Rönnen 2, Rönnen 8) planeras ett större upplevelsecenter 
(WATER) som är tänkt att innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, restau-
ranger, handel, badanläggning, hotell och konferens med mera. I den östra 
delen planeras huvudsakligen för bostäder i form av flerbostadshus. 

Totalt planeras för byggrätter ovan mark på cirka 90 000 m² bruttoarea.  

Med tanke på den ökade trafiken till Myrenområdet möjliggör detaljplanen 
att en cirkulationsplats kan anläggas i korsningen av Uddevallavägen och 
Trädgårdsgatan. 

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger i södra delen av Strömstads tätort och omfattar cirka 
110 000 m² (11 ha).  
 

Planområdet är markerat med en rödstreckad linje. Avgränsningen är inte exakt.  

Området avgränsas i söder och väster av Uddevallavägen och järnvägen 
(Bohusbanan) och i norr av villabebyggelsen utefter Vatulandsgatan och 
Myrängsvägen samt naturmark.  

Småbåtshamn 

Begravningsplats 
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Området avgränsas i öster av naturmark i anslutning till en befintlig kyrko-
gård samt av befintlig villabebyggelse. En mindre del av planområdet omfat-
tar den nordöstra delen av den befintliga småbåtshamnen söder om Udde-
vallavägen. 

        Myrens industriområde sett från öster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Planområdets läge i Strömstad samt dess storlek i relation till innerstaden. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och 3 och Linden 4, 8, 10, 11, 12 
och 13 är i privat ägo. Fastigheten Strömstad 4:16 ägs av Strömstads kom-
mun och fastigheten Strömstad 4:17 ägs av Jernhusen fastigheter (statligt fö-
retag). En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfäl-
ligheter inom och intill planområdet framgår av tillhörande fastighetsför-
teckning. 

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. Totalt finns 12 fastigheter inom plan- 
området:  
 
1: Strömstad 4:16 (2 delområden), ägare: Strömstads kommun.  
2: Strömstad 4:17, ägare: Trafikverket/Jernhusen Fastigheter AB 
3: Rönnen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
4: Rönnen 8, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
5: Häggen 2, ägare: Häggträdet 2 AB c/o Baker Tilly  
6: Häggen 3, ägare: Strömstad Häggen 3 AB.  
7: Linden 8, ägare: Kosterfjord Invest AB.  
8: Linden 4, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB.  
9: Linden 10, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB.  
10: Linden 11, ägare: Bazar Invest i Strömstad AB.  
11: Linden 12, ägare: Lennart & Robert Fastigheter AB.  
12: Linden 13, ägare: Strömstad Linden 13 AB  
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Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-
plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbe-
skrivningen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-26 § 41 att lämna positivt plan-
besked för tre ansökningar om planläggning inom Myrenområdet. Dessa 
planbesked innebar att planarbetet skulle omfatta hela Myrens industriom-
råde, inte endast de fastigheter som hade ansökt om planbesked och att ett 
planprogram skulle tas fram för industriområdet. Programmet upprättades 
och sändes på samråd under det första kvartalet 2011. 2013-11-14 § 301 
godkände Strömstads kommun redogörelsen för programsamrådet och tog 
beslut om att upprätta samrådshandlingar för detaljplanen. 

2013-11-26 tog Strömstads kommun beslut om att ett genomförande av 
planförslaget innebär risk för betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning skulle tas fram i samband med planarbetet. 

Detaljplanen ska samrådas och granskas tillsammans med länsstyrelsen, stat-
liga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som 
är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samråd och granskning ge-
nomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge 
möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. 

Ett samråd genomfördes under det 3:e kvartalet 2015. Efter relativt stora 
förändringar av planförslaget sändes förslaget ut för ett andra samråd under 
det 4:e kvartalet 2016. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en granskning 
av planförslaget.  

Utökat planförfarande 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015 (SFS 2014:900). Detaljplanearbetet bedrevs tidi-
gare med ett normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10 men Miljö- och 
byggnämnden tog 2016-09-01 § 171 beslut om att byta lagstiftning till den 
nu gällande versionen av PBL 2010:900. 

Planarbetet bedrivs med ett så kallat utökat planförfarande, vilket bland an-
nat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och sedan 
ställs ut på granskning innan planen kan tas upp för antagande.  

Det utökade förfarandet används med tanke på att planförslaget har be-
dömts innebära betydande miljöpåverkan.  
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Läs mer angående planprocessen under rubriken ”Fortsatt arbete”. 

Parallellt med planprocessen ska även en gatukostnadsutredning tas fram, 
läs mer under rubriken ”Gatukostnadsutredning” i genomförandedelen. 

I det aktuella skedet har ett granskningsutlåtande arbetats fram och planen kan antas.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 

Översiktsplan 2013 

För Strömstads kommun gäller den kommuntäckande planen ÖP Ström-
stad, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24 § 90. 

I översiktsplanen beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen behandlar hela Strömstads kommun. För vissa delområden 
inom kommunen som är lokaliserade väster om E6 finns fördjupade över-
siktsplaner antagna eller arbeten med fördjupade översiktsplaner pågår. Läs 
mer under rubriken ”Fördjupad översiktsplan”. 

Generellt påpekas i översiktsplanen att huvuddelen av utbyggnaden av bo-
städer ska ske i staden Strömstad. Strömstad planeras växa både genom om-
vandling och komplettering inom befintlig struktur och genom utbyggnad 
av nya områden i anslutning till tätorten.  

Om kommunens mål om en utveckling av besöksnäringen ska uppfyllas be-
hövs bland annat fler och bättre boendeanläggningar för besökarnas behov.  

Nya bostäder ska lokaliseras så att underlaget för kollektivtrafik och annan 
service stärks. Strömstad ska också växa genom omvandling av äldre centralt 
belägna industriområden och genom komplettering och förtätning av sta-
den. Exempel på omvandlingsområden är Canningområdet och Myrenom-
rådet. 

Myrenområdet ligger inom området ”RC” som i regel- och rekommendat-
ionskartan i översiktsplanen är definierad som ett område ”för utveckling av 
centralorten Strömstad”. All ny bebyggelse och förändring i den befintliga 
bebyggelsen inom detta område ska prövas i detaljplan. 

Vidare anges att mark- och vattenanvändningen i kustområdet väster om E6 
studeras i fördjupningar av Strömstads översiktsplan. 

 



 

 

8 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-07 Strömstads kommun, Västra Götalands län

 

Utdrag ut regel- och rekommendationskartan i ÖP Strömstad 2013. Planområdet, som 
ligger inom rekommendationen” RC – utveckling av centralorten Strömstad”, är schema-
tiskt markerat med svartstreckad linje.  

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

Kommunens avsikt är att hela det område som ligger väster om väg E6 ska 
komma att omfattas av fördjupningar av översiktsplanen. 

Myrenområdet ligger inom det område som omfattas av den fördjupade 
översiktsplan som tas fram för området Strömstad-Skee. Ett förslag till ny 
fördjupad översiktsplan har varit ute på samråd. Ett nytt samråd beräknas 
ske under våren 2018. 

Det finns alltså i dagsläget ingen antagen fördjupad översiktsplan som kan 
ligga till grund för detaljplanearbetet. Istället ska de utgångspunkter som re-
dovisas i den kommunala översiktsplanen ligga till grund för planarbetet.  

Detaljplaner 
Det som idag kallas Myrens industriområde berör ett flertal detaljplaner med 
varierande ålder. Huvudändamålet för de detaljplaner som berörs är främst 
industriverksamhet och genomförandetiden har för samtliga  
planer gått ut.  

På följande sida redovisas avgränsningen av de gällande planerna som åter-
finns inom planområdet.  
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Illustration över gällande detaljplaner inom planområdet. 
 

1. Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Tjädern och Haren i STRÖM-
STAD, laga kraft 1956 (14-STR-18). 

2. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, kv. 
Rönnen m m, laga kraft 1959 (14-STR-23). 

3. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD, kv. Hackspetten m m, laga kraft 1961 (14-STR-30) 

4. Förslag till utvidgning och ändring av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD, kv. Linden m m, laga kraft 1962 (14-STR-35) 

5. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, Skär-
bygdsvägen och Torskholmen, laga kraft 1966 (14-STR-49) 

6. Detaljplan för kv. Linden 13 m fl, laga kraft 1992 (1486-P92/11) 

7. Förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen för del av STRÖM-
STAD, laga kraft 1937 (14-STR-90) 

8. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD (Myren-området), laga kraft 1963 (14-STR-36) 

9. Förslag till ändring i stadsplanen för del av STRÖMSTAD, laga 
kraft 1945(14-STR-211)  

10. Förslag till ändring i och tillägg till Stadsplanen för del av Ström-
stad, laga kraft 1942 (14-STR-93). 
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Planprogram 
Ett planprogram för Myrens industriområde upprättades 2011-02-17 och 
den tillhörande redogörelsen för programsamråd godkändes 2013-11-14 § 
301. 

Planförslaget som presenterades i programmet innehöll möjligheter för eta-
blering av bostäder inom stora delar av området. Ett upplevelsecentrum 
som innehöll två högre byggnadsdelar om vardera 8 respektive 12 våningar 
planerades i den nordvästra delen av programområdet.  För fastigheterna i 
den östra delen planerades främst att den nuvarande användningen för di-
verse verksamheter skulle bekräftas samt att möjligheten till kontor skulle 
tillkomma. Inom fastigheten Linden 8 fanns planer på bostäder och kontor 
och inom Linden 11 fanns planer på en diversifierad användning som inne-
höll lager, kontor, förenings- och aktivitetslokaler för upplevelser och nöje, 
hotell, handel inom en begränsad yta samt boende. 

Planprogrammets utgångspunkter och mål samt samrådsredogörelsen ligger 
delvis till grund för det aktuella planförslaget. Detta gäller främst inrikt-
ningen mot att skapa ett upplevelsecentrum i den nordvästra delen av My-
renområdet samt att till stor del utgå från och utveckla den befintliga gatu-
strukturen, bland annat med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsgatan 
som löper genom området. 

Förutsättningarna har dock ändrats sedan programsamrådet genomfördes. 
Bland annat då verksamheten på fastigheten Linden 13 har avvecklats vilket 
möjliggör bostadsanvändning i den östra delen av planområdet. Bensinlag-
ret, lokaliserat söder om planområdet, har också avvecklats sedan program-
förslaget presenterades, vilket minskar riskerna.  

En annan förändring sedan programmet är att genomfartstrafik i området i 
allmänhet och störande trafik för de närbelägna villorna i synnerhet ska und-
vikas, viket innebär en avstängning av Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan.  

En omdisponering inom Myrenområdet, främst gällande placeringen av bo-
stadsanvändningen, är den största förändringen sedan planprogrammet togs 
fram. Områden för bostäder har utökats och ytan för upplevelsecentret re-
ducerats. Byggrätten och de tillåtna byggnadshöjderna inom planområdet 
har reducerats avsevärt. 

I det aktuella förslaget placeras bostäder inom Häggen 2, Häggen 3, Linden 
12, Linden 13 samt den östra delen av Linden 11. Möjligheten till att eta-
blera bostäder inom Linden 8 och den västra delen av Linden 11 försvåras 
av att vissa säkerhetsavstånd till industriverksamheten inom Linden 4 och 10 
måste säkerställas. 
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Behovsbedömning  

Allmänt 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av detalj-
planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett 
genomförande kan antas innebära en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § 
MB) ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) upprättas. 

Bedömningen om en plan kan innebära en betydande miljöpåverkan eller 
inte görs i en så kallad behovsbedömning. Behovsbedömningen ska göras i 
ett tidigt skede och samråd ska ske med länsstyrelsen om denna.  

Under arbetet med att ta fram planprogrammet tog miljö- och byggförvalt-
ningen fram en behovsbedömning, daterad 2011-02-17. En kort samman-
fattning av behovsbedömningen redovisas nedan. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 

Syftet med programmet var att pröva förutsättningarna att omvandla My-
rens industriområde till ett område för upplevelser med bl.a. bad, hotell, 
konferensanläggning, butiker, restauranger och bio samt kontor och bostä-
der.  

Samtidigt som två befintliga miljöprövade verksamheter (vid programmets 
upprättande återfanns Bohus Biotech och Flexibles inom planområdet) ska 
få möjlighet att finnas kvar i området och utvecklas. Detaljplanen berör ett 
flertal miljöaspekter som sammantaget kan innebära risk för betydande mil-
jöpåverkan bl.a. trafik- och verksamhetsbuller, transport av farligt gods, luft-
emissioner, olycksrisker, trafiksäkerhet och förorenad mark.  

Detaljplanen uppfyller bedömningskriterierna i bilaga 4 i MKB-förord-
ningen och en MKB för detaljplanen ska tas fram under samrådsskedet. 

Enligt 6 kap 12 § punkt 3 ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en 
beskrivning av de miljöförhållanden i de områden som kan antas att komma 
att påverkas betydligt. Då detaljplanen i detta fall både påverkar och påver-
kas av ett större område har en MKB-avgränsning gjorts som innebär att 
MKB-området delas in i ett primärområde (planområdet) och ett sekundär-
område (påverkansområde), se karta på följande sida. 
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Illustration som visar en schematisk bild över primärområdet (röd linje) och sekundär-
området (grönstreckad linje). Det rödmarkerade området har korrigerats något sedan be-
slut om betydande miljöpåverkan togs och överensstämmer inte längre med det aktuella 
planområdet.  

MKB-dokumentet för detaljplanen behandlar planens påverkan på följande 
aspekter: 

 Trafiksäkerhet, olycksrisker 
 Buller och vibrationer 
 Luftkvalitet 
 Transport av farligt gods och olycksrisker 
 Risk för skred och bergras 
 Risk för översvämningar 
 Förorenad mark 
 Stads-/landskapsbild 
 Tillgänglighet 
 Natur, kultur och friluftsliv 
 Miljökvalitetsnormer 
 Berörda miljömål 
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Ställningstagande 

Kommunen bedömde att projektet kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Länsstyrelsen delade 
kommunens uppfattning. 

En behovsbedömning med en avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningen har tagits fram. Denna reviderades 2013-11-26. Ett 
delegationsbeslut togs 2013-11-26 om att planen innebär risk för betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning med en miljökonsekvens-
beskrivning ska upprättas. 

En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram parallellt med att 
samråd- och granskningsförslag har arbetats fram. MKB:n har reviderats 
sedan de två samråden har genomförts. MKB:n finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska samrådas under planprocessens gång och 
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redovisas i ett sär-
skilt utlåtande.  

En sammanfattning av slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen 
redovisas under rubriken ”Miljökonsekvenser”i detta dokument. 

Naturvårdsplan 
Strömstad har en naturvårdsplan från 2006. Planen uppdaterades  
2008-12-17. 

Ett område med tätortsnära natur återfinns direkt öster om och delvis inom 
planområdet. Kyrkogården och bergshöjden med tillhörande lövskog utpe-
kas som ett område som är skyddsvärt. I området finns bland annat ett äldre 
alträd som av Skogsstyrelsen anses ha ett högt naturvärde.  

Övriga kommunala beslut 
Vision 2030  
Våren 2016 antog kommunfullmäktige en vision som siktar mot år 2030. 
Målet är att skapa en internationell småstad med livskvalitet, natur, kultur 
och friluftliv i världsklass. 

Enligt visionen så ska Strömstad år 2030 ha befäst sin position som 
Bohusläns mest internationella småstad. Här bor nu 16 000 invånare, 
inflyttning har skett till både tätorten och till alla kommundelar. 

Kommunen värderar naturtillgångarna högt med siktet inställt på god hälsa 
och attraktivt boende och levererar mer förnybar energi till elnätet än vad 
kommunen förbrukar.  

Det ska även finnas en attraktiv boendemiljö och bra kommunikationer, 
fysiska och elektroniska, som lockar kunskapsföretag till kommunen.  
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Kmmunen planerar och utvecklar stadskärnan med hänsyn till 
kulturmiljövärden och stadens historia. En levande landsbygd med 
livskraftiga lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens 
attraktionskraft. Ungdomarna flyttar i högre grad tillbaks för att ge sina barn 
goda uppväxtvillkor.  

Vatten i öst och väst sätter sin prägel på stadsbilden. Strömstad är den grön-
blå staden där Kosterhavet och frisk natur ger goda förutsättningar till ett 
hälsosamt liv.  

Näringslivsstrategi 

Kommunfällmäktige antog 2011-03-17 § 14 en näringslivsstrategi för 
Strömstads kommun.  

Motorn i Strömstads näringsliv är besöksnäringen vilket inkluderar 
upplevelsebaserad handel. I strategin påpekas att besöksnäringen och den 
upplevelsebaserade handeln är ett av de fokusområden som är viktiga för 
näringslivet.  

Dagens konsumenter  kombinerar upplevelser av såväl shopping, natur som 
kultur och aktiviteter. Ett breddat utbud är nödvändigt. Besöksnäringen är 
en framtida tillväxtmarknad, vilket uppmärksammas av många aktörer som 
satsar på att bli bättre inom besöksnäring. Konkurrensen kommer att bli 
tuffare inom kort. 

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål.  

Planförslagets påverkan på de miljömål som anses beröras kommenteras i 
den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen i kapitlet ”berörda miljö- 
kvalitetsmål”. 
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BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 

Förutsättningar 

I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  

Väg 164 som delvis ingår i planområdet omfattas av riksintresse enligt 3 kap 
8 § MB. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv återfinns söder 
om Uddevallavägen, men ligger utanför planområdet.  

Strömstads hamn som återfinns väster om Uddevallavägen och ligger utan-
för planområdet är av riksintresse för kommunikation.  

Utdrag ur karta som redovisar riksintressen (ej 4 kap MB), ÖP Strömstad 2013.  
Riksintresse för kommunikation redovisas med heldragen röd linje. Riksintresse för na-
turvård redovisas med grön skraffering. Områden av riksintresse för friluftsliv redovisas 
med ljusblå skraffering och Strömstads hamn med mörkblå skraffering. Planområdets av-
gränsning redovisas schematiskt i kartan med svartstreckad linje. 

Planförslaget 

Trafiken på väg 164 kommer att öka vid ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget möjliggör dock ett anläggande av en cirkulationsplats för att 
förbättra in- och utfartsmöjligheterna till de planerade verksamheterna inom 
planområdet. Detta bedöms förbättra standarden på väg 164. Riksintresset 
för kommunikation bedöms inte påverkas påtagligt negativt av ett genomfö-
rande av planförslaget.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 

Förutsättningar 

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 
hänsyn till sina natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. 
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Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-
vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Planområdet ligger, liksom hela Strömstads tätort, inom den kustzon utmed 
norra Bohuskusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt miljöbalken 4 kap 2 och 3 §§.  

 
Utdrag ur karta som redovisar de särskilda hushållningsbestämmelserna av riksintresse, 
4 kap MB, ÖP Strömstad 2013. Planområdets lokalisering i anslutning till Strömstads 
tätort är markerat på kartan. 

Enligt bestämmelserna i 2 § ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av om 
exploatering eller andra ingrepp ska tillåtas.  

Enligt bestämmelserna i 3 § får inte anläggningar av visst slag, som tung 
industri, anläggas. Samtidigt ska bestämmelserna inte vara ett hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Planförslaget 

Planområdet är en del av Strömstad tätort och är redan till stor del 
exploaterat. Även om landskapsbilden på grund av föreslagen bebyggelse 
kommer att påverkas bedöms inte planförslaget stå i strid mot miljöbalkens 
4:e kapitel.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i 
yt- och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Luftkvalitet 

För att begränsa negativ inverkan av luftföroreningar på människans hälsa 
och miljö har Sveriges regering fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) som 
baseras på aktuell forskning inom området. Det finns gränser för ett flertal 
olika luftföroreningar varav kvävedioxid, partiklar och flyktiga organiska äm-
nen är utvalda då dessa ämnen oftast ger problem i trafikerade områden, 
samt att kolväten är det ämne som i regel släpps ut av den lokala industrin. 
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Vattenförekomster  

Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för alla yt- och 
grundvattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt (14 FS 2009:533 
Länsstyrelsens författningssamling). Miljökvalitetsnormerna anger de kvali-
tetskrav som gäller för varje vattenförekomst och vid vilken tidpunkt de 
senast ska vara uppfyllda. Inför beslutet har Vattenmyndigheten kartlagt och 
beskrivit tillståndet för alla vattenförekomster genom en statusklassificering. 
För ytvatten anges exempelvis status utifrån de ekologiska och kemiska för-
hållandena. 

Fisk- och musselvatten   

Strömstadsfjorden är ett utpekat musselvatten och ska skyddas enligt för-
ordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Avsikten är 
att inom området göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så 
sätt bidra till en hög kvalitet på skaldjursprodukter som äts direkt av männi-
skor.  

Omgivningsbuller  

Området omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. 

Sammanfattning av bedömd påverkan på miljökvalitetsnormer 

En bedömning av planförslagets påverkan på de aktuella miljökvalitetsnor-
merna redovisas i den till planförslaget tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ningen.  

Områdesskydd, 7 kap, MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse 
olika miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i  
7 kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden 
och Natura 2000-områden. 

Strandskydd, 7 kap 13 § MB 

I dagsläget ligger inte planområdet inom strandskydd. Planområdet omfattas 
inte av generellt strandskydd då strandskyddet aldrig har inträtt för de delar 
som är detaljplanerade. När en ny detaljplan upprättas inträder dock strand-
skyddet automatiskt, se schematisk illustration inom vilket område strand-
skyddet inträder på nästa sida.   

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång 
till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Inom det aktuella strandskyddsområdet finns ingen utpe-
kad värdefull naturmark eller några utpekade värdefulla djur- eller växtarter. 

Det är en förutsättning för att kunna genomföra planförslaget är att strand-
skyddet upphävs inom de delar av planområdet där strandskydd inträder. 
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Illustration av området där strandskydd inträder och ska upphävas (skraffering). 

I en detaljplan kan kommunen bestämma att strandskyddet enligt 7 kap. MB 
ska upphävas, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses med planen, väger tyngre än strandskyddsin-
tresset. I den aktuella planen föreslås strandskyddet upphävas inom de delar 
som berörs av ett inträtt strandskydd.  

För att upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl som redovisas i 7 kap 
MB. De särskilda skäl som kan åberopas för ett upphävande av strandskyd-
det i det aktuella fallet är att: 

 Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, (§ 18 c, 1. 7 kap MB). 

 Området genom en väg (Uddevallavägen), järnväg (Bohusbanan), 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
(§ 18 c, 2. 7 kap MB). 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och natur 

Mark, terräng, natur och vegetation 

Planområdet är till huvuddelen ett exploaterat industriområde. Ytorna är be-
byggda med industribyggnader, används som uppställningsplatser eller utgör 
ytor för vägar, järnväg, angöring och omlastning. Stora delar av markområ-
dena är asfalterade eller grusade. I planområdets nordöstra del finns en plan 
gräsyta. I den östra delen finns en dunge med tätt växande björkar. Direkt 
nordväst och sydost om planområdet finns obebyggda höjdpartier, med gles 
vegetation och bergssidor som lutar brant in mot industriområdet. 

Marken inom Myrenområdet är relativt plan med en svag lutning från öster 
mot väster. Terrängen har utjämnats i samband med att industriområdet har 
byggts ut och sprängningsarbeten och utfyllnader har utförts.  
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I områdets sydvästra del sluttar marken mot en viadukt vid områdets tillfart. 
På ett par platser, exempelvis mellan Rönnen 2 och Rönnen 8 och mellan 
Linden 4 och Linden 11, finns större höjdskillnader eller bergknallar mellan 
fastigheterna.  

Strömstads kommun har genomfört en översiktlig inventering, ”Översiktlig 
inventering av natur- och friluftvärden på Myren, 2014-09-09”, av grön- och  
naturområdena inom och i anslutning till planområdet. Inventeringen finns 
att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering.  

I sydost (utanför planområdet) finns en större yta som i kommunens natur-
vårdsplan pekas ut som skyddsvärt närområde i Strömstads tätort.  

Ytan består dels av en björkdunge och dels av en bergsrygg med huvudsakli-
gen öppen hällmark och hällmarkstallskog. Delar av denna yta är i nuva-
rande detaljplan planlagd för lagerverksamhet men området har inte exploa-
terats.  

I den centrala delen uppe på bergsryggen finns en sänka med lövträd, fram-
för allt asp. Här har Skogsstyrelsen pekat ut ett naturvärde i form av en grov 
klibbal.  Nordväst om planområdet består marken huvudsakligen av öppen 
hällmark och hällmarkstallskog på en höjd samt en något lummigare del 
med blandskog och en medelgrov ask i den östra kanten. Grönytan i den 
norra delen av planområdet utgörs av en gräsyta med enstaka träd, framför 
allt björk, en lekplats samt en klippt gräsmatta med fotbollsplan. Inga ovan-
liga arter observerades vid inventeringstillfället. Vid en kontroll i Artportalen 
finns inga inrapporterade artfynd i det berörda området under 2000-talet. 
Sammantaget bedöms inventeringsområdet inte ha några höga naturvärden 
med undantag från den medelgrova asken och den grova klibbalen. 

Geoteknik 

Skanska anläggning och geoteknik har genomfört en geoteknisk utredning 
för planområdet, ”PM - Geoteknisk utredning för ny detaljplan, 2014-08-20”.  

Syftet med undersökningen har varit att klarlägga de geotekniska förhållan-
dena för pågående detaljplanarbete och att kunna ge översiktliga rekommen-
dationer avseende grundläggningsmetoder för planerade byggnader och an-
läggningar. 

En kompletterande geoteknisk utredning, ”PM - Geotekniskt utlåtande avseende 
stabilitetsförhållandena för ny cirkulationsplats, Skanska, 2015-04-13”, har också ta-
gits fram inom ramen för planarbetet.  

För en mer utförlig beskrivning av den geotekniska situationen hänvisas till 
de framtagna utredningarna som finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering.  

Allmänt 
Det aktuella området är beläget i den sydvästra delen av Strömstads tätort. 
Området omfattar en yta av cirka 80 000 m² och sträcker sig cirka 200 meter 
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i nord-sydlig riktning respektive cirka 400 meter i väst-östlig riktning. I norr 
och öster begränsas området av bergspartier samt ett bostadsområde. 

I utredningen delas planområdet upp i 7 områden med olika geotekniska 
förutsättningar, se karta nedan. 

Illustration av delområden för beskrivning av de geotekniska förhållandena. 

Topografi och markförhållanden 

Markytans nivå inom området varierar mellan cirka +2 till +10, där de 
högsta nivåerna i huvudsak återfinns inom områdets centrala delar. Från 
områdets centrala del sluttar markytan i huvudsak mot sydväst samt svagt 
mot öster. Anslutande bergpartier i nordväst och sydost har en högsta punkt 
kring nivå cirka +19 respektive cirka +32. 

I sydväst finns en småbåtshamn i anslutning till planområdet. Från Udde-
vallavägen, med en marknivå kring cirka +2,0, finns en slänt av sprängstens-
fyllning med lutning ned mot hamnbassängen. 

Markytorna inom det undersökta området består i huvudsak av hårdgjord 
asfalterad gatumark och ytor för parkering. Bergspartier förekommer i nord-
väst samt i öster. Förutom de större bergspartierna förekommer berg i da-
gen lokalt inom områdets centrala och sydvästliga delar. Partier med gräsy-
tor förekommer främst i öster. Mindre partier med gräsytor förekommer i 
anslutning till befintliga byggnader. 

Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljd och jordlagrens tekniska egenskaper har undersökts och ut-
värderats översiktligt. Kompletterande geotekniska undersökningar kan be-
hövas för att upprätta underlag inför detaljprojektering av till exempel plane-
rade byggnaders grundläggning, höjdsättning av omkringliggande markytor 
och för dimensionering av schakter med mera. 
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Inom området har det påträffats jordlager av fyllnadsmassor, torv, gyttja, 
lera, sand och morän. Naturliga jordlager av torv, gyttja och lera har i hu-
vudsak påträffats inom områdets östra delar, samt i väster i form av 
skikt/lager i anslutning till korsningen Trädgårdsgatan-Bohusbanan.  

Sydväst om Bohusbanan ökar mäktigheten av gyttje- och lerlagren i riktning 
mot småbåtshamnen. Naturligt lagrad sand och morän har i huvudsak på-
träffats i områdets centrala delar och västra delar. 

Bergytans nivå bedöms huvudsakligen slutta från områdets centrala delar 
ned mot väster respektive öster. Vid nu och tidigare utförda sonderingar har 
stora variationer i bergytans nivå påträffats inom korta avstånd, dvs. risk för 
släntberg finns inom området. 

I samband med detaljprojektering bör jordlagerföljder, jordlagrens tekniska 
egenskaper samt registrerade bergnivåer utvärderas i detalj när byggnaders 
läge och geometrier har bestämts inom respektive fastighet.  

Stabilitet 
Inom delområdena ”Öster”, ”Syd” och ”Nordväst” förväntas byggnader att 
kunna grundläggas på undersprängt berg och/eller spetsbärande pålar, even-
tuellt kombinerat med plintar. Grundläggning direkt i mark kan för lättare 
byggnader såsom hus med 2-4 våningar bli aktuellt inom områden med 
friktionsjord. 

Inom delområde ”Öster” medför de mycket sättningskänsliga jordlagren att 
endast begränsade tillskottslaster bedöms bli aktuella. Totalstabiliteten inom 
delområdet bedöms vara tillfredsställande för rådande och framtida förhål-
landen då det krävs grundförstärkningsåtgärder vid belastning av jordlagren. 

Inom delområdet ”Syd” och ”Nordväst” är nivåskillnaderna relativt måttliga 
och jordlagren utgörs av friktionsjord. Totalstabiliteten inom delområdena 
bedöms vara tillfredsställande för rådande och framtida förhållanden vid yt-
laster upp till 4,0 ton/m² på befintlig markyta.  

Vid utförande av temporära schakter och uppfyllnader kan stabiliteten lokalt 
bli försämrad.  

Delområdena ”Sydväst”, ”Bohusbanan” och ”Sydväst om Bohusbanan” är 
belägna i närheten av småbåtshamnen i sydväst. Kvicklera har påträffats i 
samband med provtagning i hamnbassängen. På grund av detta har stabili-
tetsberäkningar utförts i två sektioner.  

Beräkningarna visar att för delområde ”Sydväst” bedöms befintliga stabili-
tetsförhållanden som tillfredsställande. Om last överstigande 4,0 ton/m² på-
förs befintlig markyta bör kompletterande kontroll utföras av stabilitetsför-
hållanden mot hamnbassängen. 
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För delområde ”Bohusbanan” bedöms befintliga stabilitetsförhållanden som 
tillfredsställande. Stabiliteten för järnvägsbanken och stabiliteten mot hamn-
bassängen förutsätts vara kontrollerad och dimensionerad i samband med 
upprustningen av Bohusbanan år 2011-2012.  

Befintliga stabilitetsförhållanden för delområde ”Söder om Bohusbanan” 
bedöms som något låga men acceptabla med hänsyn till de krav vilka ges en-
ligt IEG Rapport 4:2010. Vid en eventuell framtida förändring av Udde-
vallavägens geometri bör stabilitetsberäkningar utföras för att säkerställa att 
stabiliteten ner mot hamnbassängen blir acceptabel.  

Planerad cirkulationsplats 
Den geotekniska utredningen som redovisats ovan kompletterades med en 
utredning som fokuserade på stabilitetsförhållandena vid den planerade cir-
kulationsplatsen lokaliserad på Uddevallavägen vid infarten till Myrenområ-
det. Syftet med denna undersökning var att fastställa jordlagerföljd och jord-
lagrens tekniska egenskaper samt att kontrollera stabilitetsförhållandena med 
hänsyn till den planerade ombyggnationen till en cirkulationsplats. 

Vid en ombyggnad från fyrvägskorsning till cirkulationsplats kommer en 
viss breddning av vägområdet att ske mot småbåtshamnen i sydväst.  

Inom vägområdet finns cirka 1 meter med överbyggnadsmaterial som ligger 
ovanpå cirka 1,5–3 meter av fyllnadsmaterial bestående av sprängsten, sand 
och grus. Under fyllnadsmaterialet följer sand och en siltig lera. Lerlagrets 
mäktighet är inte helt klarlagt under vägen eftersom undersökningar enbart 
har utförts vid vägens kanter. Lerlagrets mäktighet bedöms vara cirka 3 me-
ter vid vägens södra kant och 0-2 meter vid vägens norra kant. 

Tidigare undersökningar visar på att de översta metrarna under havsbottnen 
är gyttjiga. Under gyttjan följer ett par meter sand ovan ett 5-6 meter mäktigt 
lerlager. Under leran följer sand till fast botten. 

Jord-bergsonderingar har visat att djupet till berg varierar kraftigt över om-
rådet. Väster om korsningen ligger berget på cirka 6 meters djup medan dju-
pet till berg uppgår till drygt 20 meter vid stödmuren som står i den södra 
delen av korsningen. 

Stabilitetsberäkningar har utförts i 2 sektioner. Uppgifter om släntlutning på 
sprängstensvallen under bryggan samt bottengeometri saknas delvis och 
geometrin baseras därför delvis på antaganden och bedömningar utifrån de 
inmätningar som utförts i samband med denna utredning samt tidigare ut-
förda inmätningar av borrpunkter ute i vattnet. 

Den bedöms vara tillfredställande stabil utifrån antagna förutsättningar. Den 
andra sektionen bedöms inte vara tillfredställande stabil utifrån antagna för-
utsättningar.  
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Grundvatten 

I samband med den geotekniska utredningen för planområdet utfördes mät-
ningar i tidigare installerade grundvattenrör. Registrerade grundvattennivåer, 
i samband med den nu utförda undersökningen, inom delområde ”Öster” 
visar att grundvattenytan generellt ligger kring cirka 0,5-1,0 meters djup un-
der markytan. Norr om korsningen Trädgårdsgatan/Vatulandsgatan ligger 
nivån lokalt 4,4 meter under markytan. 

Inom denna del av planområdet har nu uppmätta nivåer i tre stycken grund-
vattenrör registrerats cirka 0,1-0,5 meter lägre jämfört med tidigare mättill-
fälle under år 2010.  

I de två övriga grundvattenrören inom områdets östra delar, ligger grundvat-
tennivåerna cirka 3 meter lägre respektive cirka 3 meter högre jämfört med 
tidigare mättillfälle. Dessa mätresultat bedöms som osäkra och bör följas 
upp. 

Registrerade grundvattennivåer inom områdets västra delar visar att grund-
vattenytan ligger på cirka 1,5–4 meters djup under markytan i samband med 
den nu utförda undersökningen. Desto längre västerut desto mer styrs 
grundvattenytan troligen delvis av havsytans nivå. 

Enligt SMHI är det beräknade medelvattenståndet för år 2014 -0,04 meter 
vid närmast belägna mätstation. Övriga karakteristiska vattenståndsnivåer 
har beräknats utifrån medelvattenstånd och av SMHI observerade högsta 
och lägsta havsvattenstånd för Skagerrak vilket ger: 

HHW +1,53 (högsta högvatten) 

LLW -1,22 (lägsta lågvatten) 

Stigande vatten 

Handboken för fysisk planering i översvämningshotade områden ”Stigande 
vatten…”, utgiven av länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, ska 
fungera som ett stöd vid fysisk planering med tanke på översvämningsfrå-
gor. I handboken presenteras en planeringsmodell där översvämningsrisken 
delas in i 4 olika zoner. Zonerna utgår från nivån över befintlig vattennivå.  
I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning inträffar som högst och i 
zon 1 som lägst. Planeringsnivåerna för kusten utgår från ett framtida högsta 
högvatten i kombination med säkerhetsmarginaler.  

Länsstyrelsen har tagit fram ett faktablad för kusten där säkerhetsnivåer för 
4 orter längs med kusten anges. Mätstationen i Kungsviken ligger cirka 7 
kilometer norr om Strömstad och används som referens i detta planarbete. 
Planeringsnivåerna för Strömstads kommun är: 

Zon 1: över cirka 3,2   

Zon 2: cirka 2,7–3,2 

Zon 3: cirka 2,2–2,7 

Zon 4: under cirka 2,2. 
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Beroende på vilken zon som berörs krävs, enligt ”Stigande vatten…” an-
tingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner 
helt ska undvikas. Åtgärderna som kan krävas vid exploatering består utav 
sannolikhetsreducering samt konsekvenslindring. 

Planerad bebyggelse inom planområdet ligger på en lägsta höjd av cirka 3,4 
meter vilket innebär att all bebyggelse placeras inom zon 1 som enligt ”Sti-
gande vatten...” är lämpligt för bebyggelse. Den planerade cirkulationsplat-
sen inom planområdet ligger på en nivå av cirka 2,5 meter över havets nivå. 
Etableringen av en cirkulationsplats sker på en befintlig vägsträcka. 

Kulturhistoria 

Inom fastigheten Rönnen 8 finns två minnesmärken, varav ett märke i form 
av en minnessten från 1950-talet som är belägen på en berghäll med en in-
ristning. Stenen är lokaliserad på norra sidan av Trädgårdsgatan i omedelbar 
anslutning till entrén till den förre detta Electroluxfabriken (inom fastig-
heten Rönnen 8). Minnesmärket är i fornlämningsregistret registrerat som 
en ”övrig kulturhistorisk lämning” som dock inte utgör en fornlämning. 

Bebyggelse 

Omgivande bebyggelse/stadsbild 

Myrenområdet ligger i den södra delen av Strömstads tätort, cirka 1 kilome-
ter från järnvägsstationen och cirka 1,3 kilometer från centrum. Området 
angränsar i norr till villabebyggelse som ligger relativt centralt i Strömstad 
och som hänger ihop med bebyggelsen i centrum. Vatulandsgatan och Träd-
gårdsgatan förbinder Myrenområdet med den närliggande bostadsbebyggel-
sen. Ett plant grönområde fungerar som skyddszon mellan den småskaliga 
villabebyggelsen och industriområdet.  

Huvuddelen av byggnaderna inom Myrenområdet ligger vid Trädgårdsgatan, 
som sträcker sig genom området i östlig riktning. Området har idag en tydlig 
industriell karaktär, med breda gator och stora asfalterade ytor. Även bygg-
naderna inom området har en industriell karaktär. Byggnader med plåt-, te-
gel- och putsfasad dominerar. Storlek och färgsättning på byggnaderna vari-
erar men är mestadels storskalig. 

Industriområdet avgränsas i söder av Bohusbanan och Uddevallavägen.  
Söder om Bohusbanan och Uddevallavägen ligger Myrens hamn med små-
båtshamn och en före detta depå för lagring av bensin/olja. Bensinlagret på 
Myren är idag avvecklat, anläggningen är gasfri och bedöms inte längre ut-
göra någon risk för hälsa eller explosion. Det återstår ett visst miljöarbete, 
demontering av utrustning samt återfyllning av grundvatten. Planområdet är 
delvis synligt för dem som närmar sig Strömstad söderifrån, på Bohusbanan 
eller Uddevallavägen, eller för dem som befinner sig till havs.  

I de sydvästra delarna av planområdet finns en visuell kontakt med det när-
liggande hamnområdet. 
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Verksamheter 

Planområdet omfattar hela Myrenområdet. Inom området finns i dagsläget 
ett 20-tal verksamheter. Verksamheterna varierar från enklare kontorsverk-
samhet till industri med tillståndsplikt.  

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. 1: Strömstad 4:16 (2 delområden) 
2: Strömstad 4:17 3: Rönnen 2 4: Rönnen 8 5: Häggen 2 6: Häggen 3 7: Linden 8  
8: Linden 4 9: Linden 10 10: Linden 11 11: Linden 12 12: Linden 13 

En redovisning av befintlig och eventuell historisk verksamhet på de respek-
tive fastigheter som finns inom planområdet följer nedan: 

1: Strömstad 4:16. Kommunalägd fastighet som utgörs av vägar och natur- 
och parkområden. 

2: Strömstad 4:17. Statligt ägd fastighet som omfattar området för järn-
vägen. 

3: Rönnen 2. Fastigheten Rönnen 2 ligger mellan Trädgårdsgatan och Rön-
nen 8. Inom fastigheten finns idag en mindre tvåvåningsbyggnad med ett 
anslutande garage. I dagsläget bedrivs ingen verksamhet på fastigheten men 
den har tidigare använts som uppställningsplats för bilar, båtar, grävmaski-
ner med mera. Fastigheten har tidigare bland annat använts av bilprov-
ningen, Orusttrafiken/Swebus och av Statens järnvägar. 
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4: Rönnen 8. Inom fastigheten finns i nuläget en stor, långsträckt byggnad 
som är uppdelad i två volymer. Byggnaden ligger högt i terrängen jämfört 
med övriga byggnader och dominerar området med sin storlek och place-
ring. Fastigheten är förbunden med Linden 8 via en inglasad gångbro över 
Trädgårdsgatan. Fastigheten är idag till största delen utrymd. En mindre del 
av fastigheten används som kontorshotell och båtförvaring 

Inom fastigheten har industriell verksamhet tidigare bedrivits i större skala. 
Byggnaden har bland annat inhyst Electrolux och Original Odhner.  

 

Bebyggelsen inom den nordvästra delen av planområdet. Bild tagen från öster. 
 
5: Häggen 2. Inom fastigheten Häggen 2 finns en långsträckt byggnad i två 
våningar med gaveln mot Trädgårdsgatan. Byggnaden står i dagsläget oan-
vänd. 

6: Häggen 3. Inom fastigheten finns en envåningsbyggnad som är sam-
manbyggd av flera volymer. Inom fastigheten bedrivs idag viss verksamhet. 

7: Linden 8. Inom fastigheten finns idag två hopbyggda tvåvåningsbyggna-
der, som står i vinkel mot varandra. Större delen av byggnaden står idag 
oanvänd.  

Inom fastigheten har Electrolux, Original Odhner och Svenska Reservoar-
pennfabriken tidigare bedrivit verksamhet.  

8: Linden 4: Inom fastigheten Linden 4 bedriver Bohus BioTech AB verk-
samhet. Inom fastigheten finns en äldre villa som tidigare använts som vakt-
mästarbostad. 

9: Linden 10. Inom fastigheten Linden 10 finns idag verksamheten Bohus 
BioTech AB som omfattar produktion och utveckling av medicintekniska 
produkter/läkemedel. Byggnaden inom Linden 10 består av flera samman-
byggda volymer, med en sluten, produktionsinriktad del i en våning och en 
kontorsdel i två våningar.  
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Verksamheten har 2 olika tillstånd. Det första tillståndet gäller hantering av 
brandfarlig vara och utfärdas av räddningstjänsten. Bohus Biotech har idag 
tillstånd att lagra 20 000 liter etanol klass 1, 20 000 liter etanol klass 2a och 
400 liter aceton klass 1. Ett nytt tillstånd, som innebär en något ökad hante-
ring av brandfarlig vara har sökts men ännu inte beviljats. Det andra tillstån-
det omfattar rätten till en B-verksamhet enligt miljöbalkens 9:e kapitel. Till-
ståndet innefattar villkor som omfattar bland annat utsläpp till vatten, ut-
släpp till luft och buller. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för detta tillstånd. 

 

Cisterner inom fastigheten Linden 10. 
 
Transport av brandfarlig vara sker med tankbil som kan ske när som helst 
under dygnet. Idag lagras den brandfarliga varan dels i en cistern som är in-
byggd i den östra delen av byggnaden mot Linden 11 samt i en cistern som 
är uppställd utomhus i det sydöstra hörnet av fastigheten Linden 10.  

Verksamheten är mycket störningskänslig då produktionen sker i ett special-
byggt renrum. 

10: Linden 11. Inom fastigheten finns flera byggnader med varierad utform-
ning. Utrymmet mellan byggnaderna används som parkering och omlast-
ningsyta. Inom fastigheten finns idag bland annat livsmedelsförsäljning, 
kontorshotell, försäljning, grossistetableringar och lagerlokaler. 

 

Befintlig bebyggelse inom Linden 11. Till höger i bild befintligt kontorshotell inom den västra delen 
av fastigheten. 



 

 

28 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-07 Strömstads kommun, Västra Götalands län

 

11: Linden 12. Inom fastigheten finns två byggnader. Närmast Trädgårds-
gatan finns en tvåvåningsbyggnad och bakom tvåvåningsbyggnaden ligger 
en äldre träbyggnad. Fastigheten används för bland annat för reklam- 
verksamhet, lager samt verkstad.  

12: Linden 13. Inom fastigheten finns en tvåvåningsbyggnad, som är upp-
delad i två volymer. Inom fastigheten har Skipnes Flexibles AB fram tills ny-
ligen bedrivit sin verksamhet, i form av tryck av text och dekorationer på 
livsmedelsförpackningar. Skipnes Flexibles har avbrutit verksamheten och 
avyttrat marken för att omlokaliseras till annan plats utanför Myrenområdet. 
Tidigare inrymdes även SYCO keramik inom området. En liten del av 
lokalerna brukas i dagsläget som kontorslokaler. 

Friytor och rekreation 
I planområdets nordöstra del finns en relativt stor plan grönyta, med lek-
plats och bollplan, som används av boende i närområdet. 

Söder om planområdet och Uddevallavägen ligger Röseberget, som är ett 
kuperat område med bland annat camping och badplats. Området har 
betydelse som närrekreationsområde i Strömstad och ingår i område av riks-
intresse för friluftslivet. Avståndet mellan planområdet och badplatsen är 
cirka 800 meter.  

Trafik 

Vägar/Gator, g/c-vägar, järnväg 

Den huvudsakliga tillfarten till området sker idag från väster, från Udde-
vallavägen. Området nås via en viadukt under järnvägen (Bohusbanan). Till-
farten utgörs av en fyrvägskorsning mellan Trädgårdsgatan, Uddevallavägen 
och Nils Ljungquists väg.  Uddevallavägen är tillfart till Strömstad söderi-
från.  

Området kan även nås norrifrån via Vatulandsgatan eller österifrån via Myr-
ängsvägen/Trädgårdsgatan. 

Trädgårdsgatan utgör stommen i Myrenområdet. Gatan sträcker sig från 
Uddevallavägen i sydväst till Myrängsvägen i nordost. De befintliga verk-
samheterna ligger längs med gatan och har sin tillfart från Trädgårdsgatan el-
ler Vatulandsgatan. Trädgårdsgatan är rak och bred och saknar på långa 
sträckor trottoarer. Centralt i planområdet ansluter Trädgårdsgatan till Vatu-
landsgatan. Trädgårdsgatan används idag främst som lokalgata inom områ-
det och som genomfartsgata av boende nord och nordost om planområdet.  
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Befintlig infrastruktur inom och i anslutning till planområdet. 
 
Inom planområdet finns inget samordnat gång- och cykelvägnät. Vid Träd-
gårdsgatans och Vatulandsgatans sidor finns trottoar på vissa delsträckor, 
dock utan sammanbindning. 

Planområdet kan idag nås av gående och cyklister från flera håll. Längs  
Uddevallavägen finns en kombinerad gång- och cykelbana till Strömstads 
centrum. Enda kopplingen från Uddevallavägen till området är via järnvägs-
viadukten vid områdets tillfart. 

De centrala delarna av Strömstad kan även nås via Vatulandsgatan. Vatu-
landsgatan passerar villabebyggelse och ansluter till Myrenområdet norrifrån. 
Längs gatan finns en smal trottoar, men ingen cykelbana. Gatan har en bit-
vis brant lutning. En gångstig som korsar järnvägen kopplar ihop Vatulands-
gatan och Uddevallavägen i förlängningen av Myrängsvägen.  

De östra och nordöstra delarna av Strömstad nås via Myrängsvägen - Lin-
négatan - Östergatan - Ringvägen. Längs gatorna finns trottoarer och vid 
Ringvägens sida finns en kombinerad gång- och cykelbana.  

Inom exploaterade delar av planområdet är marklutningen obetydlig och lätt 
tillgängligt.  

Bohusbanan passerar parallellt med Uddevallavägen i planområdets södra 
del.	Strömstad är ändstation för banan. 

Trafiken på Uddevallavägen i anslutning till infarten till Myrenområdet har 
mätts vid olika tidpunkter år 2010. År 2011, 2012 och 2014 mättes även den 
mest belastade veckan under juli (19-26 juli).  

Uddevallavägen 

Vatulandsgatan 

Trädgårdsgatan 

Myrängsvägen 

Bohusbanan 

Ringvägen 

Linnégatan 

Östergatan 

Befintlig 
gångstig 
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Trafiken under den mest belastade veckan i juli 2014 uppgick till drygt  
10 000 fordon per dygn. 

I dagsläget trafikerar cirka 1500 stycken bilar genom Myrenområdet, fördelat 
på främst Trädgårdsgatan och Myrängsvägen. 

I utkanten av Myrenområdet, parallellt med Uddevallavägen, går Bohusba-
nan. Järnvägen trafikeras av 5 persontåg i varje riktning dagligen. Tågen be-
döms utgöras av motorvagnståg typ X10 eller X50. Hastigheten antas vara 
max 40 km/h förbi Myrenområdet. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 1 kilometer från Strömstads station. Stationen är en 
sammanbindande punkt för all kollektivtrafik i kommunen. Från stationen 
utgår tåg söderut mot Uddevalla - Stenungssund - Göteborg. Stationen är 
även utgångspunkt för bussar inom såväl den lokala som den regionala trafi-
ken. Regionala bussar avgår exempelvis norrut mot Halden i Norge och sö-
derut mot Göteborg. Från stationen är det cirka 350 meter till Strömstads 
norra hamn, som bland annat är utgångspunkt för färjan till Kosteröarna. 
En busshållplats, ”Myrängsvägen” återfinns cirka 200 meter öster om plan-
området. 

Parkering och varumottagning 

Parkering för verksamheterna sker idag huvudsakligen inom de egna fastig-
heterna. En större allmän parkering finns på kommunal mark i anslutning 
till Vatulandsgatan. Inlastning och varumottagning till verksamheterna sker 
inom de egna fastigheterna. Platserna för varumottagning är i allmänhet  
orienterade till byggnadernas baksida eller till den sida som vetter från Träd-
gårdsgatan. 

2011-02-17 antog kommunfullmäktige en parkeringsnorm för Strömstads 
kommun. Parkeringsnormen ska tillämpas vid bygglovsprövning för ny-
byggnad, ombyggnad och ändrad användning.  Då en detaljplan upprättas 
ska en individuell bedömning göras i den enskilda detaljplanen. En ny parke-
ringsnorm håller på att arbetas fram, men är ännu inte antagen. 

I det aktuella planarbetet har en trafikutredning beräknat parkeringsbehovet 
för planerade verksamheter inom planområdet.  

Service 
Kommersiell och offentlig service finns i de centrala delarna av Strömstads 
tätort, drygt 1 kilometer norr om planområdet. Cirka 1 kilometer österut, vid 
Prästängens verksamhetsområde, finns en större matvarubutik. 

En förskola finns cirka 650 meter från planområdet. Odelsbergsskolan, års-
kurs 1-6, ligger cirka 1 kilometer från området, Strömstiernaskolan, årskurs 
7-9, ligger cirka 650 meter från området och Strömstads gymnasium åter-
finns cirka 2 kilometer från Myrenområdet. 
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Hälsa och säkerhet 

Risk för skred/bergras 

Inom och i anslutning till planområdet finns ett par branta bergspartier och 
blottade berghällar. I övrigt är planområdet relativt flackt. 

En bergteknisk utredning, ”Detaljplan Myren, Strömstads kommun, bergteknisk 
besiktning och radonundersökning” har genomförts av Bergab AB, 2011-05-05. 
Utredningen finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. 

Den bergtekniska besiktningen har utförts som en översiktlig okulär under-
sökning av blottade hällar i och i anslutning till planområdet, för att bedöma 
risk för ytliga ras och blocknedfall. 

Berggrunden består huvudsakligen av en massformig, gråröd till röd medel-
kornig granit, s.k. Bohusgranit. I graniten förekommer diffust avgränsade 
brottstycken (xenoliter) av grå till mörkt grå ådrad, slirig gnejs med kraftigt 
undulerande foliation och högt glimmerinnehåll. Brottstyckena av gnejs vari-
erar i storlek från knappt meterstora till flera meter. Det förekommer även 
inslag av pegmatit. 

Graniten är helt massformig och saknar alltså foliation. Gnejsens foliation är 
kraftigt undulerande och har ej kunnat uppmätas. Berggrunden uppvisar ett 
granitiskt sprickmönster, med en flack sprickgrupp och två branta-vertikala 
sprickgrupper som är mer eller mindre vinkelräta mot varandra. Dessutom 
förekommer medelbrant lutande sprickor allmänt. 

Bergsslänterna inom det aktuella planområdet är idag stabila enligt utred-
ningen. Utredningen pekar på vissa områden där åtgärder i form av besikt-
ning bör genomföras, dessa områden ligger dock utanför planområdet. 

Radon 

Strömstads kommun utgörs i huvudsak av högradonmark med en berg-
grund av granit.  

I samband med den bergtekniska besiktningen (Bergab, 2011-05-05) utför-
des radonmätningar inom planområdet. Vid undersökningstillfället uppmät-
tes nivåer på gammastrålning från Bohusgraniten huvudsakligen på cirka 
0,30–0,40 mikrosievert per timma (μS/h), med enstaka partier upp till 0,50 
μS/h. Gnejsens nivåer ligger genomgående lägre, på cirka 0,20 μS/h. 

Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att säker-
ställa att gränsvärdet för radongas (200 Bq/m³) inte får överskridas. Detta 
betyder att det i de flesta fall krävs ett radonsäkert byggande. Eventuella åt-
gärder ska beaktas och bevakas vid bygglovsprövning. 

Buller 

Det som kan ge upphov till buller är vägtrafik, järnvägstrafik, industrier 
inom området, hamnverksamhet vid Myrens hamnområde, färjetrafik vid 
Torskholmen och båttrafik. 
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Bostäder och skolgårdar 
2015-04-09 utfärdade näringsdepartementet en bullerförordning, ”Förord-
ning om trafikbuller vid bostadsbyggnader” (2015:216). I förordningen finns 
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 
flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmel-
ser när det gäller beräkningen av bullervärden vid bostadsbyggnader. För-
ordningen reviderades den 1 juli 2017 vilket innebar att vissa riktvärden kor-
rigerades.  

Den reviderade förordningen säger att buller från spårtrafik och vägar inte 
bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad och 
50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats, om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. För bostäder på upp till 35 m² gäl-
ler istället att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 65 dBA ek-
vivalent ljudnivå vid fasad. 

Om ljudnivån skulle överskrida riktvärdena vid fasaden bör minst hälften av 
bostadsrummen (rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn) i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-
skrids. Minst hälften av bostadsrummen bör också vara vända mot en sida 
där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasaden inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00. 

Vid beräkning av bullernivåerna ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen. 

Naturvårdsverket publicerade i september 2017 riktlinjer för buller på skol-
gårdar från väg- och spårtrafik. Riktvärdena anger att den ekvivalenta buller-
nivån på skolgårdar ska vara 50 respektive 55 dBA beroende på vilken del av 
gårdsytan som avses. Den maximala nivån bör vara högst 70 dBA. 

Industriverksamhet 
Vägledningar för bostäder i anslutning till industri- och annat verksamhets-
buller har arbetats fram av Boverket och Naturvårdsverket. Vägledningarna, 
som släpptes i april 2015, innehåller riktvärden som är avsedda som ut-
gångspunkt för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall. 

I Boverkets vägledning för nybyggnad av bostäder används tre olika zoner 
för bostadsbebyggelse, zon A, B och C.  

I zon A bör bostadsbebyggelse kunna accepteras i planering och bygglovgiv-
ning utan någon bulleranpassad utformning av bebyggelsen. 

I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att tillkommande 
bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna 
bulleranpassas. 

I zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att område 
ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accept-
eras.  

 

Riktvärden för trafikbuller vid  
bostadsbyggnader (Förordning 
2015:216, ändrad t.o.m. SFS 
2017:359) 
 60 dBA ekvivalent nivå vid bostads-

byggnadens fasad. För bostäder upp till 
35 m² bör inte 65 dBA överskridas. 

 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA 
maximal nivå vid uteplats, om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggna-
den. 

 Möjligheter till avsteg finns:  
- Om ljudnivån vi fasad överskrids 

bör minst hälften av bostadsrum-
men vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids och hälften av bostads-
rummen bör vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljud-
nivå inte överskrids mellan 22.00-
06.00 vid fasaden.  

- Om riktvärdet för uteplats (70 
dBA maximalt värde) överskrids 
bör nivån inte överskridas mer än 
10 dBA fem gånger per timme 
mellan kl. 06.00-22.00. 
 

Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik 
 50 dBA ekvivalent nivå på de delar av 

skolgården som är avsedd för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet 

 55 dBA ekvivalent nivå för övriga vis-
telseytor inom skolgården 

 70 dBA maximal nivå inom hela skol-
gården.  
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På följande sida redovisas riktvärden för de olika zonerna. 

 

Riktvärden för zon A-C. Utdrag ur vägledning från Boverket gällande industri- och annat verk-
samhetsbuller. 
 

Riktvärden för ljuddämpad sida. Utdrag ur vägledning från Boverket gällande industri- 
och annat verksamhetsbuller.  

Inom Myrens industriområde finns idag Bohus Biotech AB. Företaget har 
krav gällande bullerpåverkan till omgivningen enligt miljötillstånd från Läns-
styrelsen daterat 2007-01-25. Enligt punkt 6 i tillståndet gäller följande: 

Buller från anläggningen skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå som riktvärde vid bostäder än: 

- 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 
- 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt söndag och helgdag (kl.07-18) 
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 

 
 



 

 

34 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-07 Strömstads kommun, Västra Götalands län

 

Hamnverksamhet 
Strömstads handelshamn har i dagsläget kajer vid två platser, Torskholmen 
och Myren. 

Verksamheten har kapacitet att ta emot cirka 2700 fartygsanlöp med brutto-
vikt över 1350 ton årligen. Vid Torskholmen görs årligen cirka 2200 anlöp 
med fartyg med bruttovikt över 1350 ton. 

Tanken är att i framtiden utnyttja hela kapaciteten i hamnen. Med ökad fär-
jetrafik ökar även personbil- och lastbilstrafiken till och från hamnen via 
Uddevallavägen. Hamnområdet vid Torskholmen trafikeras i dagsläget av 
ett antal passagerarfärjor.  

Fartyg med bruttovikt <1350 ton gör anlöp vid Myren. Vid Myren är pro-
gnosen för framtida fartygsanlöp cirka 6000. Tidigare har hamnområdet an-
vänts som omlastningsplats för bensinlagret men denna funktion har för-
svunnit och lagret har därför avvecklats. 

Strömstads handelshamn har idag krav på bullerbegränsningar för externt 
industribuller enligt SNV RR 1978:5 rev 1983, befintlig industri 55 dB(A) 
dagtid kl. 07-18, 50 dB(A) kvällstid kl. 18-22 och 45 dB(A) nattetid kl. 22-07 
samt lördagar, söndagar och helger kl. 07-18. 

Vibrationer 

Markvibrationer kan ge påverkan både på människor och på byggnader. 
Känslig utrustning kan också påverkas och i extrema fall finns det en risk att 
skador på konstruktioner kan uppstå. Människor kan uppleva vibrationer på 
olika sätt främst beroende på frekvensområde (relevant frekvensområde är 
1-80 Hz) eller som ljud. 

Mycket höga nivåer av markvibrationer ger en ökad risk för byggnadsska-
dor. För att orsaka byggnadsskador krävs vibrationsnivåer som är i storleks-
ordningen 10 till 100 gånger större än de värden som normalt ger komfort-
störningar för människor. 

Riktvärden för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 61 re-
dovisas nedan: 

 Vägd hastighet Upplevelse 

Måttlig störning 0,4 – 1,0 mm/s Ger i vissa fall anledning till 
klagomål 

Sannolik störning > 1 mm/s 

 

Kännbara vibrationer och upp-
levs av många som störande. 

 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagningen av angivna 
riktvärden i svensk standard, anses mycket få människor uppleva vibrationer 
under skiktet ”Måttlig störning” som störande. 
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Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar och vid nybebyggelse. De kan 
tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Riktvärdena bör tillämpas 
mer strikt för bostäder nattetid. Riktvärdena kan vidare användas som mål-
sättning för långsiktig förbättring av vibrationsförhållanden i befintliga mil-
jöer. 

Risker, farligt gods m m 

Planområdet är detaljplanerat och omfattas inte av några generella skyddsav-
stånd, såsom exempelvis byggnadsfritt avstånd från Uddevallavägen. 

Söder om och i den södra delen av planområdet löper Uddevallavägen  
respektive Bohusbanan som båda är rekommenderade transportleder för 
farligt gods.  Uddevallavägen är en landsväg med en hastighetsbegränsning 
på 70 km/h sydost om planområdet som övergår till 50 km/h förbi planom-
rådet.  

Mellan bebyggelsen inom Myrenområdet och Uddevallavägen ligger Bohus-
banan som är placerad på en järnvägsvall som ligger cirka 2 meter över plan-
området. Järnvägsvallen utgör, på en stor del av sträckan inom planområdet, 
en barriär mellan vägen och planområdet som hindrar avåkning från Udde-
vallavägen in till planområdet. Bohusbanan är en järnvägssträckning mellan 
Göteborg och Strömstad. Förbi planområdet trafikeras banan i dagsläget 
endast av persontrafik. Tillstånd finns dock för att transportera farligt gods 
på banan. 

Trädgårdsgatan utgör en lokalgata som i dagsläget löper rakt genom plan-
området med en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Till sjöss transporteras farligt gods idag via Color Line och Fjordline som 
avgår från Torskholmen. Kortast avstånd mellan Torskholmen och planom-
rådet uppgår till cirka 200 meter. För att ta sig till Torskholmen måste Udde-
vallavägen, som passerar och delvis ingår i planområdet, användas. 

Bohus Biotech är en läkemedelsindustri belägen inom planområdet. Verk-
samheten har idag ett tillstånd för brandfarlig vara som innebär en rätt att 
lagra 20 000 liter etanol klass 1, 20 000 liter etanol klass 2a och 400 liter ace-
ton klass 1. Verksamheten hanterar brandfarlig vara i klass 1 och 2.  

Biotech hanterar farligt gods som transporteras till anläggningen via Udde-
vallavägen och Trädgårdsgatan närsomhelst på dygnet. Bohus Biotech har 
även ett tillstånd för en B-anläggning enligt miljöbalkens 9 kapitel.  

Söder om Uddevallavägen har det tidigare funnits ett bergrum för mellanlag-
ring av bensin och olja. Verksamheten är numera avvecklad. 
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Förorenad mark 

Planområdet har varit ett industriområde ända sedan 1940-talet. Under åren 
har ett antal större och mindre verksamheter, däribland tillverkningsindu-
strier funnits inom området. Än idag finns här bland annat läkemedelstill-
verkning. På alla fastigheter inom Myrenområdet, utom på fastigheten Lin-
den 4, har det bedrivits verksamheter som i större eller mindre omfattning 
kan ha förorenat mark och grundvatten. 

Planprocessen drivs parallellt med processen gällande förorenad mark. De 
olika processerna styrs av olika lagstiftningar. Detaljplanen tas fram via Plan- 
och bygglagen (PBL), medan processen gällande förorenad mark regleras i 
Miljöbalken (MB).  

För att kunna bedöma områdets lämplighet för de användningar som före-
slås i detaljplaneförslaget måste föroreningssituationen utredas och en be-
dömning av vilka åtgärder som krävs för att området ska vara lämpligt för 
föreslagen exploatering ska presenteras. I det aktuella fallet är utredningen 
av markföroreningssituationen en naturlig följd av planarbetet där använd-
ningen inom området föreslås förändras från den tidigare industrianvänd-
ningen mot en användning mer inriktad mot boende och centrumverksam-
het som är mer personintensiv. 

Planprocessen har fram till och med samråd 1 drivits i enlighet med den 
äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 2016-09-01 tog Miljö- och bygg-
nämnden beslut (MBN § 171) om att fortsätta att driva planen enligt nya 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detta innebär bland annat att det går 
att använda planbestämmelser som innebär att kommunen nu kan bevilja 
bygglov men inte ge startbesked innan en markförorening har sanerats, vil-
ket är en fördel vid exploateringen. 

Undersökningarna av markföroreningsförhållandena inom planområdet har 
utförts i enlighet med MIFO-metodiken. MIFO är en förkortning för Meto-
dik för Inventering av Förorenade Områden, och har tagits fram av Natur-
vårdsverket. Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och risk-
klassning för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältunder-
sökningar på ett misstänkt förorenat område. Den första orienterande stu-
dien inom metodiken benämns Fas 1. Bedöms platsen efter fas 1 som ange-
lägen att undersöka vidare initieras MIFO fas 2 som innebär översiktliga 
miljötekniska undersökningar. Nya fakta som kommer fram i fas 2 ligger till 
grund för en ny riskklassning och bedömning av om fördjupade undersök-
ningar och eventuell efterbehandling bör genomföras. 

Ett mycket stort antal provtagningar, undersökningar och rapporter har ta-
gits fram för det aktuella området under planprocessens gång. Sedan samråd 
2 har de tidigare genomförda undersökningarna sammanfattats i rapporten 
”Bedömd föroreningssituation inom Myren, 2016-06-14, rev. 2017-07-03” 
framtagen av WSP.  
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I rapporten görs en generell bedömning av föroreningssituationen inom in-
dustriområdet. Behovet och kostnaden av efterbehandling för förorenad 
mark redovisas fastighet för fastighet. En rekommendation gällande regle-
ring med planbestämmelser ingår också i rapporten. 

Baserat på den framtagna utredningen har Strömstads kommun begärt ett så 
kallat planeringsbesked av länsstyrelsen. Syftet med ett planeringsbesked är 
att kommunen ska kunna få ett bindande besked beträffande en eller flera av 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § andra stycket PBL. I detta fall gällde be-
skeden om ingripandegrunderna hälsa och säkerhet gällande föroreningsbilden 
och om miljökvalitetsnormerna för vatten och musselvattenplan skulle kunna 
påverkas negativt vid ett genomförande av detaljplanen. 

Länsstyrelsen beslutade 2017-09-13 att planförslaget inte strider mot ingri-
pandegrunderna. Bedömningen baseras på att kommunen i detaljplanen 
nyttjar de i utredningen föreslagna skyddsbestämmelserna och dessutom 
villkorar startbesked för att på så sätt kunna säkerställa att nödvändiga sane-
ringar genomförs inom respektive fastighet. 

Luftkvalitet 

Luftföroreningssituationen i ett område bestäms av utsläpp i området, bak-
grundshalter beroende på intransporterade föroreningar och av omgivnings-
luftens förutsättningar för utspädning. Vid låg vindhastighet och stark vär-
meutstrålning från marken kan inversionsförhållanden uppstå som försvårar 
ventilationen och därmed utspädningen. Inversion förekommer speciellt un-
der vintern och kan leda till kraftigt förhöjda luftföroreningshalter. Kraftiga 
vindar däremot medför goda ventilationsmöjligheter och lägre halter.  

Luftkvaliteten påverkas också av långdistanstransporterade luftföroreningar. 
Periodvis kan intransporterade luftföroreningar bidra till kraftigt förhöjda 
luftföroreningshalter i staden. 

Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort antal källor som till exem-
pel trafiken (som i stadsmiljö är den dominerande källan), uppvärmning, 
långdistanstransport och industriprocesser. Partiklar och kväveoxider är ex-
empel på föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och sjukdo-
mar. Organiska ämnen, såsom bensen, eten och polyaromatiska kolväten, är 
också cancerframkallande ämnen i luftföroreningar från ofullständig för-
bränning. I ett statistiskt urval av Sveriges befolkning angav en tiondel att de 
hade besvär orsakat av främst bilavgaser och vedeldning. Antalet lungcan-
cerfall till följd av föroreningar i tätortsluften i Sverige uppskattas till mellan 
100 och 200 fall per år. För andra cancerformer uppskattas mellan 100 och 
1000 fall per år härröra från luftföroreningar. 

I Myrenområdet kommer de dominerade luftutsläppen från vägtrafiken, 
främst från Uddevallavägen men även från Trädgårdsgatan som passerar 
igenom planområdet.   
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Bohus Biotech har även utsläpp av VOC (lättflyktiga organiska föreningar). 
Miljötillståndet för Bohus Biotech har villkor gällande utsläpp till luft som 
lyder "Avgången till luft av lösningsmedel skall minimeras genom bästa tek-
nik och utrustning samt lämpligt underhåll och andra förebyggande åtgär-
der." 

Färjetrafiken lokaliserad nordost om Myrenområdet kan även den medverka 
till en påverkan på luftkvaliteten. 

Teknisk försörjning 

Vatten- och avlopp, dagvatten 

Området är anslutet till det kommunala Va-nätet. Befintliga dricks- och 
spillvattenanläggningar inom och intill planområdet finns dels norr om järn-
vägsbron längs Trädgårdsgatan, inom Myrens bostads- och industriområde 
samt söder om järnvägsbron, längs Nils Ljungqvists väg och Uddevallavä-
gen.  

Planområdets spillvatten leds idag via befintliga spillvattenledningar i Träd-
gårdsgatan mot den befintliga avloppspumpstationen i hamnen, söder om 
Uddevallavägen. 

Befintliga dagvattenanordningar inom planområdet utgörs dels av dagvat-
tenledningar under Trädgårdsgatans västra del och dels av en dagvattenled-
ning med en diameter på 800 millimeter längs järnvägen. I den östra delen 
av parkområdet har Strömstads kommun en pumpstation vars syfte är att 
pumpa bort dräneringsvatten från husen runt Hagtornsvägen och Boks-
tigen. Detta vatten leds vidare till befintliga dagvattenledningar i området.   

Planområdet består idag till stor del av större byggnader samt parkeringsytor 
avsedda för olika verksamheter bl.a. kontor och industriverksamheter. En 
mycket stor del, cirka 85 %, av planområdet utgörs alltså redan idag av stora 
hårdgjorda ytor där infiltrationen av dagvattnet är mycket begränsad. Dock 
finns en relativt stor yta, cirka 2 500 m², inom fastigheten Häggen 2 som ut-
görs av mjukmark.  

I den östra delen av planområdet återfinns en större parkyta och ett mindre 
skogsområde där infiltration i dagsläget är möjlig, dock ligger grundvattenni-
vån relativt grunt under marknivån.  

När hårdgjorda ytor drabbas av nederbörd genereras ett ökat avrinnings-
flöde. Med hårdgjorda ytor menas ytor med hög lutning eller dålig infiltrat-
ion till exempel tak eller asfalt.  

Dagvattnet från stora delar av planområdet leds idag direkt ut till havet utan 
någon rening eller fördröjning. Dagvattenhanteringen inom planområdet får 
idag betecknas som bristfällig. 
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Den östra delen av planområdet är beläget inom en lågpunkt i området. Vid 
en extrem vädersituation med ett 100- eller 200-årsregn kommer dessa delar 
till stor del att översvämmas med nuvarande förutsättningar, se illustration 
nedan. 

Illustration över dagens översvämningssituation i den nordöstra delen av planområdet 
samt i intilliggande villaområde i händelse av ett 10 minuter långvarigt 100- respektive 
200-årsregn. 100-årsregnet illustreras med blå linje och 200-årsregnet med röd linje.  
Dagens dagvattensituation för närliggande villor är inte acceptabel. Ett skyfall skulle få 
stora negativa konsekvenser för enskilda fastighetsägare. Illustrationen redovisar hur över-
svämningssituationen skulle se ut utan några åtgärder gällande dagvattenhanteringen.  

Värme och el 

Fastigheterna inom Myrenområdet är idag anslutna till ett befintligt elnät. 
Inom planområdet finns ett antal transformatorstationer.  

Uppvärmning sker idag med enskilda anläggningar och det finns inget när-
liggande fjärrvärmesystem. 

Avfall 

Strömstads kommun sköter insamlingen av hushållsavfall. Återvinningsan-
läggningen Österröd ligger vid den södra infarten till Strömstad, cirka 1 kilo-
meter från planområdet. 
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PLANFÖRSLAGET – FÖRÄNDRINGAR, 
KONSEKVENSER 
Allmänt 
Avsikten med planförslaget är att möjliggöra en utveckling inom Myrenom-
rådet - från ett industriområde till en levande och attraktiv stadsdel.  

Förslaget bygger i stort vidare på den befintliga struktur som finns i områ-
det. Omvandlingen föreslås i första hand ske genom att Myrenområdet får 
ett flertal olika användningar såsom boende, kontor, förskolor, handel, cent-
rumaktiviteter och industri. De olika användningarna inom området kom-
mer innebära att stadsdelen får förutsättningar att användas under hela dyg-
net. Attraktiva aktiviteter och en välkomnande vistelsemiljö ska ytterligare 
bidra till att göra stadsdelen levande. 

Norr om Trädgårdsgatan, i den västra delen av planområdet, ges möjligheter 
för en stor sammanhållen byggnad med centrumanvändning avsedd för en 
upplevelseanläggning. Söder om Trädgårdsgatan föreslås en omvandling av 
delar av nuvarande industrimark till att istället användas för centrumfunkt-
ioner och bostäder. En del industrimark ska dock finnas kvar. Öster om Va-
tulandsgatan, som i och med planförslaget omvandlas till en gång- och cy-
kelväg för att undvika genomfartstrafik, föreslås att bostäder och kontor får 
uppföras. Befintlig park- och naturmark föreslås huvudsakligen vara kvar 
och förädlas. 

Trafikföringen i planområdet förändras så att genomfartsmöjligheterna för 
bilar på Trädgårdsgatan upphör och att det inte längre kommer vara möjligt 
att med bil (men fortsatt med gång- och cykel) ta sig via Vatulandsgatan till 
Trädgårdsgatan. Karaktären på gatorna inom området kommer att föränd-
ras. Från att vara till huvuddelen industrivägar utformade så att transporter 
kan komma fram på enkelt vis, till att vara gator med olika karaktär allt efter 
vad för verksamhet som bedrivs i de anslutande fastigheterna. Detta innebär 
att gatumiljöer i anslutning till centrumfunktioner ska utformas för att tillåta 
att folk vistas nära eller på gatan. Kvarvarande industri ska få överblickbara 
infarter men transportarbetet ska även fortsättningsvis ske på Trädgårdsga-
tan. Plats- och torgbildningar ska komplettera Trädgårdsgatan. 

På grund av den ökande trafiken möjliggör detaljplanen att en cirkulations-
plats kan anläggas som en naturlig infart till området, i korsningen mellan 
Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. 

Sammantaget ska Myrenområdet omvandlas från en del av staden som an-
vänts för industri och arbete till en stadsdel som kan användas för många 
olika sorters aktiviteter. På följande sida redovisas kortfattat de ändringar 
som har skett sedan granskningen.  
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Sedan granskningen har planförslaget endast förändrats mycket mar-
ginellt. Nedan listas de förändringar som har skett i planförslaget se-
dan granskningen: 

- En marginell förändring av tillåtna byggnadshöjder har skett inom 
den östra delen av fastigheten Linden 11. Byggnaderna närmast 
Trädgårdsgatan tillåts bli 2 meter högre, men totalhöjden motsvarar 
i princip omkringliggande byggnader. Höjden för bygganden i sö-
der, närmast Bohusbanan, sänks istället med 1 meter. Den genom-
snittliga höjden blir därmed 1 meter högre än granskningsförslaget, 
medans den maximala höjden blir 1 meter lägre. 
 

- En ökning av byggnadsarean har skett inom den östra delen av fas-
tigheten Linden 11. Detta för att på ett rationellt sätt kunna in-
rymma den avsedda handelsytan på 1200 m². Bruttoarean är oför-
ändrad och korrigeringen av byggnadshöjder och byggnadsarea in-
nebär endast en omfördelning av byggrätten inom den östra delen 
av fastigheten Linden 11. 
 

- Regleringen av höjden på byggnader inom fastigheten Linden 10 
har ändrats. Totalhöjden på 21 meter över nollplanet ändras istället 
till en maximal nockhöjd på 21 meter över nollplanet. Regleringen 
innebär att skorstenar, fläktanordningar och övriga tekniska anlägg-
ningar kan placeras ovan den maximala nockhöjden. 
 

- Vid den befintliga järnvägsbron har det införts två användningar i 
samma plan. ”T1 - Järnvägstrafik” omfattar själva bron och placeras 
på kvartersmark och utgör den huvudsakliga användningen. An-
vändningen ”(GATA) - Gata för lokal trafik” utgörs av allmän 
platsmark och omfattar den befintliga kommunala gata som är dra-
gen under järnvägsbron. 
 

- Som en följd av de två användningarna i skilda plan vid den befint-
liga järnvägsbron så har en tidigare administrativ bestämmelse angå-
ende brons utformning utgått och istället ersatts med en utform-
ningsbestämmelse, ”f”, som säkerställer att högre fordon kan pas-
sera under bron. 
 

- En möjlighet att uppföra en skyddsmur vid fastighetsgräns mot väs-
ter har införts på en del av fastigheten Linden 11. 
 

- Bestämmelserna avseende byggrätten inom fastigheterna Häggen 2 
och den östra delen av fastigheten Linden 11 har kompletterats ge-
nom att förtydliga att brutto- respektive byggnadsarean ska beräk-
nas exklusive gårdsbjälklag. 
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- Bestämmelser som säkerställer att inga bostäder får uppföras om 

ljudnivån enligt gällande tillstånd för verksamhetsbuller från indu-
strin får uppföras, har införts för den sydöstra delen av fastigheten 
Linden 11.  

Bebyggelse 

Omgivande bebyggelse/stadsbild/landskapsbild 

Planförslaget kommer att påverka stadsbilden genom de stora och höga vo-
lymer av byggnader som planförslaget möjliggör. Beroende på var i land-
skapet man befinner sig kommer de föreslagna byggnaderna att få olika på-
verkan på landskapsbilden.  

Mellan planområdet och havet finns inga topografiska höjder eller höga 
byggnader vilket gör att området är synligt från havet. Från havet i väster 
kommer därför upplevelsecentret att utgöra ett betydande inslag i vyn när 
man ser in mot land. Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och 
större i volym än dagens byggnader inom Myrenområdet.  

Genomförandet av planförslaget kommer att påverka utsikten från villaom-
rådena norr om planområdet och förslaget innebär en stor skalskillnad mel-
lan villorna och exploateringen. De nya byggnaderna trappas ner i höjd för 
att möta villabebyggelsen och placeras för att uppnå transparens och ge-
nomsikt i området.   

Omvandlingen innebär att Myrenområdet förädlas från ett slitet industriom-
råde till en levande stadsmiljö. Från större delen av Strömstads centrum, 
cirka 1,3 kilometer norr om planområdet, kommer inte upplevelsecentret att 
bli synligt, dock kommer upplevelsecentret/hotellet att kunna skymtas från 
Laholmens terrass. 

På följande sidor redovisas volymstudier som syftar till att visa vilken visuell 
påverkan som planförslaget innebär. Observera att volymerna är redovisade 
med ett maximalt utnyttjande av de tillåtna höjderna vilket innebär att voly-
merna redovisar ett maxalternativ vad gäller storleken på byggnaderna.  

I praktiken kan inte alla maxvolymer utnyttjas samtidigt, då bruttoarean i så 
fall överskrids. Studierna redovisar endast volymer och är inte menade att 
redovisa en arkitektonisk gestaltning av hur byggnaderna kommer att se ut. 
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Volymstudie. Vy från öster. 
 

Volymstudie. Vy från söder. 

Volymstudie. Vy från väster. 
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Volymstudie. Vy från norr. 
 
 

 
Volymstudie. Vy från havet i nordväst (Skruveskär). 

Volymstudie. Vy från havet i väst. 
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Verksamheter 
WATER (Rönnen 8, Rönnen 2 samt del av Strömstad 4:16): 
Inom detta område (cirka 24 000 m²) ska ett upplevelsecentrum innehål-
lande hotell- och konferensanläggning, badland, kongresshall, handel, aktivi-
tetsytor, restauranger med mera uppföras. Anläggningen ska bidra till att 
bredda utbudet av turistverksamhet i Strömstads kommun och medverka till 
att turistsäsongen förlängs. 

Användningen inom detta område sätts till ”C1 - Centrum”. Centruman-
vändningen innebär att ett mycket differentierat utbud av verksamheter kan 
uppföras inom området. I centrumanvändningen ingår bland annat butiker, 
service, hotell, kontor, bank, bio, bibliotek, teatrar, samlingslokaler, gym, re-
stauranger med mera. Det är dock inte tillåtet att uppföra bostäder inom 
området.  

Inom detta användningsområde sätts den maximala tillåtna bruttoarean till 
32 000 m². Inom användningsområdet begränsas den maximala bruttoarean 
för hotelländamål till 12 500 m². Den maximala tillåtna bruttoarean för han-
delsändamål sätts till 1 000 m². Maximal tillåten bruttoarea för samlingslokal 
(inkl. konferens) är 4 000 m². Maximal tillåten bruttoarea för restaurang är  
1 500 m². Parkeringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Viktigt att påpeka är att en restaurang för hotellets behov ingår i använd-
ningen hotell och därför inte ska räknas av från den maximalt tillåtna brutto-
arean för restaurangverksamhet. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs bestäm-
melser om att varken parkeringsgarage eller hotellrum får uppföras i mark-
plan/entréplan. 

Höjden på bebyggelsen inom detta område regleras enligt följande: Maximal 
tillåten totalhöjd varierar från +16,0 upp till +37,0 meter över grundkartans 
nollplan. Detta innebär att cirka 10 våningar kan uppföras inom den del av 
området som tillåter +37,0 meter över nollplanet. Inom en mindre del av 
området, lokaliserat längs en relativt lång sträcka intill Trädgårdsgatan, tillåts 
en totalhöjd på +16,0 meter över grundkartans nollplan. I denna del kan 
högst 2 våningar uppföras. I byggrätten finns en flexibilitet som innebär att 
man kan välja att utforma byggnaden på ett annat sätt än vad som redovisas 
i volymstudier och illustrationer. Inom den föreslagna byggrätten regleras 
alltså byggrätten dels genom en maximal höjd i förhållande till grundkartans 
nollplan samt genom en maximal bruttoarea.  

Vid en utbyggnad med 32 000 m² BTA så kommer troligtvis inte den maxi-
malt tillåtna höjden inom alla delar av området att kunna utnyttjas.  

Parkeringen för de olika verksamheterna är planerad att ske i ett underjor-
diskt parkeringsgarage i 2 våningar kompletterat med markparkeringar hu-
vudsakligen norr om byggnaden, främst avsedd för personal. 

 I detaljplaneförslaget regleras byggrätten 
på olika sätt beroende på vilken fastig-
het som berörs. Både byggnadsarea och 
bruttoarea regleras. Nedan förklaras 
dessa uttryck. Observera att byggrätten 
även regleras med prickmark och att 
höjden på planerade byggnader också re-
gleras. 
 

 Byggnadsarea (BYA): Med byggnads-
area avses den area som en byggnad 
upptar på marken. Byggnadsarean kan 
beskrivas som en horisontalprojektion 
av byggnadens fasadliv. Byggnadsarean 
reglerar alltså arean som en byggnad får 
uppta på marken. 
 

 Bruttoarea (BTA): Bruttoarean är 
summan av alla våningsplans area och 
begränsas av de omslutande byggnadsde-
larnas utsida. 

 I detaljplaneförslaget regleras höjden på 
de planerade byggnaderna främst genom 
en ”totalhöjd i meter över nollplanet”. 
Detta innebär att taknock samt eventu-
ella tekniska anläggningar, exempelvis 
fläktanordningar, måste inrymmas 
inom den angivna höjden. Nollplanet 
som det refereras till syftar på grund-
kartans höjdangivelse. Nollplanet 
(+0,0) representerar i princip vattnets 
nivå. Detta innebär att den faktiska 
höjden på en byggnad är skillnaden mel-
lan markens nivå där byggnaden upp-
förs och den tillåtna höjden. En angi-
velse på +20 innebär exempelvis att en 
byggnad på högst 10 meter kan uppfö-
ras om markens nivå där byggnaden 
ska uppföras ligger på +10 meter. 
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Volymstudie över bebyggelsen inom Rönnen 2 och 8. Vy från befintligt villaområde i 
norr. 

 
Volymstudie över bebyggelsen inom Rönnen 2 och 8. Vy från infarten i sydväst. 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Rönnen 2 och 8. 
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För ett område inom det nya kvarteret införs bestämmelsen ”ej parkering - 
parkering ovan mark/bjälklag får inte anordnas. Detta för att undvika parke-
ring i den nordöstra delen av kvarteret, i nära anslutning till befintlig villabe-
byggelse. Bestämmelsen ska medverka till att undvika att en ”baksida” bildas 
mot det offentliga gångstråket samt mot befintlig villabebyggelse.  

Längs den östra sidan av fastigheten har en remsa med allmän platsmark 
med användningen ”park” lagt in. Inom denna yta har en bestämmelse in-
förts som innebär att planteringar ska finnas. Detta för att ytterligare med-
verka till att området inte upplevs som en baksida mot det befintliga villa-
området. 

Längs med Trädgårdsgatan införs utfartsförbud för att styra in- och utfarter 
till fastigheten. Inlastningsmöjligheter kommer att finnas runt om byggna-
den, exempelvis längs den norra fasaden och kommer då delvis vara dold av 
bergshöjden norr om planområdet. Inlastning kan även komma att ske vid 
den östra fasaden, exempelvis vid konserter i konserthallen som planeras i 
den östra delen av byggnaden.  

Inlastning av varor är dock planerad att ske inom byggnaden i den sydvästra 
delen av fastigheten. Detaljplanen har anpassats efter detta genom att tillåta 
infart i anslutning till infarten till området. Dock finns fortfarande en möjlig-
het att lasta och lossa på andra platser inom fastigheten, då planen inte regle-
rar exakt var inlastningen kommer att kunna ske utmed byggnaden.  

För att kunna möjliggöra parkering under mark kommer en del av den be-
fintliga bergshöjden norr om befintlig och planerad byggnad att behöva 
sprängas bort. Redan idag finns här en bergsvägg som har tillkommit genom 
sprängning.  

Illustration av rundkörningsmöjligheten som finns runt byggnaden. 
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En bestämmelse om att räddningsväg ska anordnas införs för större delen 
av den yta som omringar den tänkta byggnaden. 

Längs med Trädgårdsgatan kan byggnaden uppföras direkt intill den plane-
rade gång- och cykelbanan. För att undvika att entréer och dörrar är i vägen 
för den allmänna gång- och cykeltrafiken införs en bestämmelse som inne-
bär att entréer ska placeras minst 4 meter från allmän platsmark. Eventuella 
utrymningsvägar får dock placeras i direkt anslutning mot allmän platsmark 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i väster och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras. 

Perspektivbild på WATER sett från Trädgårdsgatan. Observera att detta endast är ett 
exempel på hur man skulle kunna utforma en byggnad inom ramen för detaljplanens be-
stämmelser. Illustration: Henrik Schulz. 

 
Linden 8:  
Inom detta område (cirka 5 600 m²) sätts användningen till ”C2 – Centrum”. 
Detta innebär en flexibel användning som kan inrymma funktioner som 
bland annat butiker, service, hotell, kontor, bank, bio med mera. Bostäder är 
inte tillåtet. 

Inom detta användningsområde sätts den maximala tillåtna bruttoarean till  
7 000 m². Inom användningsområdet begränsas den maximala bruttoarean 
för handelsändamål till 1 000 m². Livsmedelsförsäljning är inte tillåten. Par-
keringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs bestäm-
melser om att varken parkeringsgarage eller hotellrum får uppföras i mark-
plan/entréplan. 
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Volymstudie över bebyggelse inom Linden 8. Vy från väster. 

 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 8. 

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Totalhöjden sätts till +15,0 
meter över grundkartans nollplan för en stor del av fastigheten. Detta inne-
bär att upp till 3 våningar kan uppföras inom denna del av området. Inom 
den östra delen av fastigheten tillåts en totalhöjd på +29,0 respektive +21,0 
meter. Inom detta område kan upp till cirka 7 respektive 4 våningar uppfö-
ras. 

Utfartsförbud införs på en lång sträcka längs Trädgårdsgatan för att styra ut- 
och infart från fastigheten till den befintliga utfarten i den västra delen av 
fastigheten. 

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i väster och söder och plane-
rad bebyggelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där 
byggnader inte får uppföras. 
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Linden 4 och 10:  
Inom dessa två fastigheter (cirka 11 000 m²) planeras ingen förändring av 
användningen, som i dagsläget är ”J - Industri”. 

Maximal tillåten byggnadsarea sätts till 6 000 m² totalt för båda fastighet-
erna. 

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Högsta nockhöjd för Linden 
4 och Linden 10 sätts till + 21,0 meter över grundkartans nollplan. Detta in-
nebär att bebyggelse i upp till 4 våningar kan uppföras och att tekniska in-
stallationer tillåts uppföras utöver nockens höjd. 

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras. 

En yta i den östra delen av fastigheten Linden 10 har avsatts som ett område 
för cisterner där farlig vätska ska förvaras. Området har fått beteckningen 
”cistern - Område för cistern innehållande brandfarlig vara”. Detta har 
gjorts med syfte att hitta en lämplig placering av cisterner samtidigt som ett 
säkerhetsavstånd till närliggande fastigheter ska kunna uppnås. Vissa säker-
hetshöjande åtgärder måste genomföras. I anslutning till fastighetsgränsen 
mot Linden 11 har därför ett område avsett för att uppföra en skyddsmur, 
”mur - Mur får uppföras” lagts dit på plankartan för att möjliggöra uppfö-
randet av en säkerhetsanordning för att skydda mot eventuella olyckor.  

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 4 och 10. 
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Befintlig entré till Bohus Biotech inom fastigheten Linden 10. 

Linden 11:  

Västra delen: 

Den västra delen av fastigheten Linden 11 (cirka 8 000 m²) planläggs som 
”KH - Kontor och handel”. Användningen motsvarar den befintliga an-
vändningen inom området idag. Den maximala byggnadsarean sätts till 3400 
m². Maximal bruttoarea sätts till 3 400 m² och den högsta tillåtna brutto-
arean för handelsändamål sätts till 1 700 m². Livsmedelsförsäljning är inte 
tillåten. Parkeringsgarage i källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Höjden på bebyggelsen inom den västra delen av området regleras. Den 
maximala höjden över grundkartans nollplan sätts till +21,0. Detta innebär 
att upp till 4 våningar kan uppföras inom området.  

Utfartsförbud införs på en del av sträckan mot Trädgårdsgatan för att styra 
in- och utfarter till den befintliga utfarten. 

Inom fastigheten ligger en större allmän dagvattenledning. Ledningen har 
säkerställts genom att ett 9 meter brett område har prickats bort, det vill 
säga inga byggnader får uppföras i detta område. En så kallad u-bestäm-
melse har även införts för det aktuella området. Bestämmelsen innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  

Ett avstånd på totalt 35 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad 
bebyggelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras. Anledningen till att avståndet från spåret till byggnader 
är större inom denna fastighet är att området för den befintliga ledningen 
ligger på ett avstånd av cirka 25 till 35 meter från spåret. 

Möjlighet till att uppföra en skyddsmur längs den västra fastighetsgränsen 
mot fastigheten Linden 10 införs på fastigheten. 

Inom fastigheten avsätts ett mindre område med användningen ”E2 - Tek-
nisk anläggning, transformatorstation” för att bekräfta en befintlig station. 
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Volymstudie över bebyggelse inom den västra delen av Linden 11. Vy från söder. 

Bostäder och verksamheter 

Linden 11:  

Östra delen: 

Inom detta område (cirka 6 700 m²) sätts användningen till ”BH - Bostäder 
och handel”. Maximal tillåten byggnadsarea är 2 400 m², exklusive gårds-
bjälklag. Maximal tillåten bruttoarea, exklusive gårdsbjälklag, är 10 200 m², 
varav maximalt 1200 m² får nyttjas för handelsändamål. Parkeringsgarage i 
källare ska inte medräknas i bruttoarean. 

Inom området regleras höjden med 2 olika totalhöjder vilket innebär att höj-
den på bebyggelsen trappas av mot norr, mot Trädgårdsgatan och den be-
fintliga villabebyggelsen norr om planområdet. I den södra delen av området 
sätts den maximala höjden över grundkartans nollplan till +29,0. Detta är en 
anpassning till den bergshöjd som finns direkt i öster som har en höjd på 
upp till +32,0 meter över grundkartans nollplan. I den norra delen, i anslut-
ning till Trädgårdsgatan sätts höjden till +26,0 meter över nollplanet. Detta 
innebär att byggnader inom området kan uppföras i upp till 7 respektive 6 
våningar. Syftet är att tre stycken ”fristående” bostadsenheter ska kunna 
uppföras som sammanbinds av ett gemensamt upphöjt gårdsbjälklag där 
parkering sker under jord.  

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

Bestämmelser har införts för att säkerställa att den verksamhetsbullernivå 
nattetid på 40 dBA ekvivalent nivå från industrin inte får överskridas vid 
boastadsfasader inom den sydöstra delen av fastigheten. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras.  
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Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 11. 

 
Volymstudie över bebyggelse inom den östra delen av Linden 11. Vy från öster. 

Linden 12 och Linden 13:  
Inom detta område (cirka 6 300 m²) sätts användningen till ”BS1 -Bostäder 
och förskola”. Den maximala byggnadsarean för båda fastigheterna tillsam-
mans sätts till totalt 1 900 m², där byggnadsarean på Linden 12 och 13 är 
650 m² respektive 1250 m². Maximal tillåten bruttoarea sätts till totalt 8 100 
m², där bruttoarean på Linden 12 och 13 är 3200 m² respektive 4900 m². 
Byggnation kan uppföras separat inom respektive fastighet, dock redovisas i 
illustrationerna på följande sida ett scenario där byggnation genomförs över 
nuvarande fastighetsgräns, vid en eventuell sammanslagning av fastighet-
erna. 

Inom området regleras totalhöjden för att säkerställa en nedtrappning mot 
villabebyggelsen i nordost. Höjderna sätts till +26,0, +23,0, +20,0 och +17,0 
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meter över nollplanet. Detta innebär att bebyggelsen kan uppföras i maxi-
malt 6 våningar i den västra delen av området för att sedan trappa ned till 5, 
4 respektive 3 våningar i den nordöstra delen av området. 

Volymstudie över bebyggelse inom Linden 12 och 13. Vy från norr. 

Inom området finns möjlighet att införa förskoleverksamhet, exempelvis i 
bottenplanet på byggnaderna. Plats finns att anordna en förskolegård på fas-
tigheten. Närheten till den större parken innebär att utemiljön för en etable-
ring av en förskola är passande. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

I den norra delen av området har prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras lagts ut med anledning av en ledningsrätt. Området har 
även fått en så kallad u-bestämmelse, marken ska därmed vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. En del av fastigheten avsätts som allmän 
platsmark till förmån för en vändplats på Trädgårdsgatan. 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 12 och 13. 
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Häggen 2:  
Inom detta område (cirka 3 600 m²) sätts användningen till ”BHKS1 -Bostä-
der, handel, kontor och förskola”. Den maximala byggnadsarean, exklusive 
gårdsbjälklag, sätts till 800 m². Maximal tillåten bruttoarea är 4 800 m² exklu-
sive gårdsbjälklag. Handelsändamål får utgöra maximalt 500 m² av brutto-
arean. 

Sedan samrådet har förändringar av bestämmelserna inom området genom-
förts, vilket kommer att påverka utförandet av byggnaderna inom fastig-
heten. Nu föreslås att två punkthus i 5 respektive 7 våningar uppförs. Detta 
för att ännu tydligare skapa en transparent bebyggelse med djup och för-
stärka en miljö av ”hus i park” i anslutning till den allmänna parken norr om 
fastigheten. Förbud mot parkering ovan mark/bjälklag införs inom området. 
Detta för att bevara siktlinjer mellan parkområdet i norr och Trädgårdsga-
tan. Den totala byggnadsarean har sänkt från 1 200 m² till totalt 800 m². 
Den totala byggrätten i form av den maximala bruttoarean är dock oföränd-
rad och regleras till 4 800 m². En totalhöjd över nollplanet på +31,5 respek-
tive +25,5 införs för den västra respektive östra delen av området. Den ex-
akta placeringen av husen regleras inte. 

 
Volymstudie över bebyggelse inom Häggen 2. Vy från norr. 

Möjligheten finns att anordna ett parkeringsgarage under byggnaderna. 
Inom fastigheten tillåts därför gårdsbjälklaget att höjas upp till högst +9,0 
meter över nollplanet för att underlätta anordnandet av ett parkeringsgarage 
som delvis ligger under mark, se illustration nedan. 

 

Illustration på hur bestämmelsen om en maximal markhöjd inom Häggen 2 ska tolkas. Gårds-
bjälklaget får inte ligga högre än +9,0 meter över grundkartan nollplan. 
 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 
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Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Häggen 2. 

Häggen 3:  
Inom detta område (cirka 2 600 m²) sätts användningen till ” BKS1 - Bostä-
der, kontor och förskola. Maximal tillåten byggnadsarea är 1100 m². Maxi-
mal tillåten bruttoarea är 2 600 m².  

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Maximal tillåten totalhöjd 
sätts till +20,0 respektive +17,0 över nollplanet vilket innebär att det kan 
uppföras 4 respektive 3 våningar inom området. 

Prickmark placeras ut i den västra delen av fastigheten för att säkerställa att 
inga byggnader placeras ovanpå en ledningsdragning. Området har även fått 
en så kallad u-bestämmelse, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. 

 

Volymstudie över bebyggelse inom Häggen 3. Vy från norr. 
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En stor del av fastigheten prickas, d.v.s. mark där inga byggnader får uppfö-
ras. Detta för att skapa ett intryck av ”hus i park” i anslutning till den befint-
liga parken/grönytan i norr. Parkeringar är tänkt att kunna anordnas i mark-
plan och möjlighet finns till att etablera en förskola, exempelvis i bottenvå-
ningen. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Häggen 3. 

Gestaltning 
Några planbestämmelser som specifikt reglerar utformningen av byggna-
derna vad gäller material, färgval, takvinklar med mera har inte införts i de-
taljplanen. 

Utformningen styrs istället främst av bestämmelser vad gäller placering i för-
hållande till fastighetsgränser men framförallt reglering av byggnadernas 
storlek i form av höjder i förhållande till grundkartans nollplan. Generellt 
ska byggnader placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot kvarters-
mark. 

Bestämmelser med syfte att skapa en levande fasad mot Trädgårdsgatan har 
införts i planförslaget. Mot Trädgårdsgatan får vare sig hotellrum eller par-
keringsgarage uppföras i entréplan. En upplysning på plankartan har även 
införts som innebär att parkeringsgarage i källare inte ska medräknas i an-
givna byggrätters bruttoarea. Detta för att uppmuntra fastighetsägare till att 
placera parkeringar under jord.  

Till planhandlingarna har ett gestaltningsprogram tagits fram som ger en ge-
nerell bild av utformningen inom planområdet. Programmet redovisar över-
gripande gestaltningsprinciper för Myrenområdet, med fokus på utformning 
av allmänna platser.  
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Solstudier 

Solstudier har tagits fram för att visualisera vilken påverkan de föreslagna 
byggnaderna kan få på befintliga byggnader i anslutning till planområdet. På 
följande sidor redovisas solstudier för olika tidpunkter på dygnet vid vår- re-
spektive höstdagjämning samt under juni, oktober och december månad.  
Skuggningen av befintliga bostadsfastigheter i anslutning till planområdet till 
följd av exploateringen enligt planförslaget är mycket begränsad. Inom plan-
området skuggas dock planerade byggnader relativt kraftigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- höstdagjämning kl. 09.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- och höstdagjämning kl. 12:00. 



   59 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskrivning

Strömstads kommun, Västra Götalands län                       Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-07 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- och höstdagjämning kl. 15:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 09:00. 
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Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 15:00. 
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 Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden 21 oktober kl. 15:00. 
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Solstudie som visar skuggförhållanden vid vintersolståndet (slutet av december) kl. 12:00. 

 

Befintliga bostadsfastigheter 

Två mindre områden i anslutning till befintliga bostadsfastigheter får an-
vändningen ”B - Bostäder”.  

Dessa områden föreslås regleras till befintliga bostadsfastigheter om intresse 
finns från fastighetsägarna. För ett av dessa områden finns redan ett arrende 
att nyttja marken.  

Områdena prickas för att inte kunna inrymma några nya byggnader. 

 
Två befintliga bostadsfastigheter ges möjligheten att utökas. Fastigheterna ligger i 
anslutning till parkområdet. 
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Friytor och rekreation 
Grönytan i den nordöstra delen av planområdet ska förbättras och utvecklas 
i samband med ett genomförande av planförslaget. Området får använd-
ningen ”PARK - Anlagd park” och är cirka 10 000 m² stort.  

Parken kan innehålla en rad olika aktiviteter, exempelvis lekplats, bollplan, 
boulebanor med mera. En planbestämmelse ”lek - Lekplats” (tillsammans 
med en bestämmelse för dagvattenhantering) har införts för en stor del av 
parken.  

Illustration över möjlig utformning av parkområdet. 

Parken kommer att ta i anspråk den ytan som i dagsläget utgörs av en allmän 
parkeringsplats. Parkeringsplatsen kommer att tas bort och istället omvand-
las för att ingå i ett större parkområde. Två mindre delar av grönområdet 
kommer att ianspråktas för bostadsanvändning, se rubriken ”Befintliga bo-
stadsfastigheter”. 

Bestämmelser om att planteringar ska finnas införs längs med den planerade 
gång- och cykelvägen i väster införs. Syftet med planteringarna är att av-
skärma det storskaliga upplevelsecentret från villabebyggelsen. 

Parken ska även inrymma dagvattenhantering för att kunna hantera extrema 
vädersituationer. En nedsänkt bollplan kan fungera som ett tillfälligt öppet 
dagvattenmagasin. I plankartan regleras dessa funktioner med beteckning-
arna ”boll – Bollplan” och ”dagvatten – Dagvattenhantering”.  

Anläggandet av den kombinerade bollplanen och dagvattenmagasinet kom-
mer att minska risken för översvämning i villaområdet vid häftiga regn. Läs 
mer under rubriken ”Teknisk försörjning”. 
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Trafik 

Vägar/Gator, g/c-vägar 

Ett genomförande av planförslaget kommer att innebära stor påverkan på 
trafikföringen och utförandet av gator inom planområdet. 

De viktigaste ändringarna som sker gällande trafiken är: 

 Vatulandsgatan stängs av för genomfartstrafik genom att en vänd-
plats anläggs i anslutning till fastigheterna Älgen 1 och Renen 5. Va-
tulandsgatan omvandlas, från vändplatsen och söderut, till en gång- 
och cykelväg i gatans nuvarande sträckning. 

 Trädgårdsgatan stängs av för genomfartstrafik. Observera att detalj-
planen inte säkerställer att trafiken på Trädgårdsgatan stängs av. 
Gatan är kommunal och det är kommunen som äger frågan gäl-
lande en avstängning. Kommunens avsikt är att hindra genomfarts-
trafik. Av säkerhetsskäl måste det dock finnas en möjlighet att 
komma till och från området på fler sätt än via infarten i väster. 
Detta ska lösas på ett sätt som gör att räddningstjänsten ska kunna 
öppna avstängningen vid behov. 

 En rondell anläggs där Uddevallavägen och Trädgårdsgatan möts. 
Rondellen ersätter den nuvarande fyrvägskorsningen som idag fun-
gerar som den huvudsakliga infarten till området.  

 Trädgårdsgatan omvandlas från en industriväg till en mer stads-
mässig gata med kantparkering, trädplanteringar och gång- och cy-
kelvägar. En vändmöjlighet skapas i korsningen av Trädgårdsgatan 
och Vatulandsgatans förlängning samt i höjd med villatomterna i 
öster. 

 Den östra delen av Trädgårdsgatan omvandlas till en gångfartsgata, 
från den större vändplatsen vid Vatulandsgatans förlängning fram 
till vändplatsen i höjd med villatomterna. 

Användningen ”VÄG - Väg för trafik mellan områden” omfattar den del av 
Uddevallavägen där det idag finns en fyrvägskorsning som fungerar som in-
fart till planområdet. Vid ett genomförande av planen kommer det att anläg-
gas en rondell för att förbättra kapaciteten och flödet i korsningen. Ett gene-
röst användningsområde har säkerställts för att kunna inrymma vissa geo-
tekniska åtgärder som krävs för en säker anläggning av cirkulationsplatsen. 
Användningsområdet har utökats sedan det andra samrådet för att inrymma eta-
bleringen av en busshållplats norr om Uddevallavägen. 

In- och utfart till Myrenområdet ska endast ske från Uddevallavägen. All tra-
fik som ska ta sig fram till WATER samt all övrig trafik till områdena i söder 
och öster kommer därmed att behöva använda Trädgårdsgatan.  
Den tunga trafiken till WATER planeras att få sin infart tidigt för att und-
vika onödiga konflikter med exempelvis farligt gods-leveranser till Bohus Bi-
otech och med persontrafiken till bostäderna i öster.  
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Detaljplanen förbjuder inte att varutransporter kan ske på andra ställen ut-
med eller runt byggrätten. Ett exempel på detta är att leveranser exempelvis 
kan ske via en infart öster om byggnaden och inlastning ske längs den norra 
fasaden på Waterbyggnaden. Personalparkering avsedd för anställda inom 
Waterområdet är planerad att ske på Waterbyggnadens baksida i norr. 

 
Planerad cirkulationsplats på Uddevallavägen som ska fungera som in- och utfart till 
Myrenområdet.  

Inom Myrenområdet sätts användningen för den största delen av Trädgårds-
gatan, inklusive den del som ligger under befintlig järnvägsbro, samt en del 
av Vatulandsgatan till ”GATA - Gata för lokal trafik”.  

En del av Trädgårdsgatan, från Vatulandsgatans förlängning fram till vänd-
platsen mellan bollplanen och Linden 13 ska utföras som en gångfartsgata. 
Användningen sätts till ” GATA1 - Gångfartsgata”. 

Genomfartstrafiken ska stoppas på Trädgårdsgatan. Detta regleras inte i de-
taljplanen men Strömstad kommun kan som väghållare besluta om att sätta 
ut exempelvis en bom eller på annat sätt med fysiska hinder förhindra ge-
nomfartstrafik på Trädgårdsgatan. Detta planeras att ske i höjd med villabe-
byggelsen som avgränsar planområdet i öster. En vändplats skapas i anslut-
ning till den planerade avstängningen av Trädgårdsgatan. 

Trädgårdsgatan ska rustas upp och omvandlas från en industrigata till en at-
traktiv stadsgata som innehåller trottoarer och trädplantering på varje sida 
samt en gång- och cykelbana som sträcker sig norr om gatan, fram till gång-
fatsgatan där trafiken ska anpassa hastigheten till gångare och cyklister.  

Omvandlingen av vägen ska leda till en bättre upplevelse av Myrenområdet. 
Etableringen av gång- och cykelbanor kommer göra området tillgängligt 
även för trafikanter som inte transporterar sig med bil. 
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Sektion som redovisar en möjlig utformning av Trädgårdsgatans västra del inom ramen 
för detaljplanens genomförande. 

 

Planskiss som redovisar en möjlig utformning av den västra delen av Trädgårdsgatan inom  
ramen för detaljplanens genomförande.
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Inspirationsbild över utförandet av den västra delen av Trädgårdsgatan. Illustration: Henrik 
Schulz. 
 

 
Planskiss som redovisar en möjlig utformning av den östra delen av Trädgårdsgatan (gångfarts-
gata) inom ramen för detaljplanens genomförande. 
 
Den tunga trafiken ska ledas av Trädgårdsgatan så snart som möjligt genom 
att inlastning till upplevelsecentret har sin planerade inlastning i den västra 
delen av planområdet.  

En vändplats planeras även för Vatulandsgatan. Vatulandsgatan ska nämli-
gen även den stängas av för att förhindra genomfartstrafik genom Myren-
området och det befintliga villaområdet lokaliserat norr om planområdet. 
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Vatulandsgatan ersätts istället med en gång- och cykelväg som löper i Vatu-
landsgatans nuvarande sträckning. På detta sätt gynnas gång- och cykeltrafik 
till och från Myrenområdet och biltrafiken styrs till att använda Uddevallavä-
gen med den planerade cirkulationsplatsen. 

Användningen ”GATA - Gata för lokal trafik” sätts även för att bekräfta de 
befintliga vändplatserna i anslutning till parkområdet i den norra delen av 
planen. 

Den planerade gång- och cykelvägen i Vatulandsgatans förlängning säker-
ställs genom användningen ”CYKEL - Gång- och cykeltrafik”. 

Gestaltningsprogrammet kommer att redovisa exempel på utformning av de 
olika gatorna inom planområdet. Utbyggnad och kostnadsfördelning gäl-
lande utbyggnad av gator inom planområdet redovisas i Gatukostnadsutred-
ningen. 

Parkering 

Planförslaget för Myrenområdet inrymmer mycket stora byggrätter vilket in-
nebär att om byggrätterna utnyttjas skapar det ett stort behov av parkerings-
platser. För de flesta fastigheter inom planområdet, med undantag av Häg-
gen 3, måste parkeringen sannolikt lokaliseras under mark i parkeringsgarage 
vid ett maximalt utnyttjande av byggrätten.  

Under planarbetets gång har en uppskattning av antalet parkeringsplatser 
som kan komma att behövas inom planområdet tagits fram inom ramen för 
trafikutredningen, ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28”, 
som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. Utredningen 
har utgått från de normer som finns redovisade i Strömstad kommuns par-
keringsnorm som är antagen av kommunfullmäktige. Kommunens parke-
ringsnorm omfattar dock inte normtal för en sådan blandad ”upplevelse-
verksamhet” som exempelvis Waterprojektet utgör. Vid en sådan etablering 
ska ett samnyttjande gällande parkeringsplatserna användas, vilket förklaras i 
den framtagna trafikutredningen. 

För beräkning av antalet parkeringsplatser vid bygglovgivning hänvisas till 
sidan 14-19 i ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28”. En 
upplysning som hänvisar till denna del av planbeskrivningen samt det aktu-
ella stycket i trafikutredningen har införts på plankartan. Om respektive fas-
tighetsägare endast väljer att utnyttja en mindre del av sin byggrätt kan möj-
lighet finnas att inrymma parkeringar inom respektive fastighet genom 
markparkering. 

Järnväg  

För fastigheten som innehåller Bohusbanan och som ägs av Trafikverket 
sätts användningen till ”T1 - Järnvägstrafik”. Användningen överlappar in-
farten till Myrenområdet där det finns en järnvägsundergång. Inom detta 
område införs två användningar i skilda plan, där den underliggande an-
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vändningen är ”(GATA) – Gata för lokal trafik” som omfattar den befint-
liga vägen under bron.  

För att säkerställa att utformningen av bron tillåter tillgänglighet har en ut-
formningsbestämmelse (f) införts i plankartan som innebär att bron ska ut-
formas med en fri höjd på minst 4,7 meter i båda körriktningarna.  

Med avseende på riskerna som kan finnas vid transport av farligt gods på 
järnvägen har ett område på 25 meter från spåren prickats bort, det vill säga 
ingen ny bebyggelse får inrymmas inom detta område. 

Kollektivtrafik 

En busshållplats för att försörja planområdet placeras företrädelsevis längs 
med Uddevallavägen. En exakt placering av hållplatsen regleras inte i plan-
förslaget men en lokalisering i nära anslutning till infarten till Myrenområdet 
är eftersträvansvärd. Utrymme finns exempelvis norr om Uddevallavägen, 
direkt väster om infarten till området. Sedan det andra samrådet har vägom-
rådet därför utökats med syfte att inrymma en busshållplats. 

Även centralt i planområdet, längs med Trädgårdsgatan i anslutning till det 
planerade upplevelsecentret, inom användningen ”gata - lokalgata”, finns 
plats för att inrymma en eventuell busshållplats. 

Mark och natur 

Mark, terräng, natur och vegetation 

Inom planområdet avsätts cirka 10 000 m² med användningen ”Natur - na-
turområde” på allmän plats. Ytterligare cirka 10 000 m² avsätts som allmän 
plats ”Park - anlagd park”. För information om parken, läs mer under rubri-
ken ”Friytor och rekreation”. 

Ett naturområde som i dagsläget är skogsbeväxt och fungerar som en natur-
lig buffertzon mot begravningsplatsen finns i öster. I dagsläget, enligt gäl-
lande detaljplan, finns möjlighet att etablera lagerverksamhet på delar av 
denna yta men i och med planförslaget så säkerställs denna yta till att även 
fortsättningsvis vara ett naturområde. 

Inget av de naturvärden som återfanns under kommunens inventering be-
döms påverkas negativt i och med ett genomförande av planförslaget. Dock 
innebär etableringen av upplevelsecentret att utsikten i vissa riktningar, 
främst söderut från höjden i nordväst, påverkas kraftigt. Havsutsikten från 
bergshöjden lokaliserad öster om Linden 11 kommer att begränsas då den 
föreslagna byggnaden i höjd kommer att ligga i nivå med den västra delen av 
berget. 

Vid anläggandet av ett underjordiskt parkeringsgarage till förmån för projekt 
WATER kommer viss sprängning att bli nödvändig norr om befintlig bygg-
nad. Detta kommer att innebära ett ingrepp i berget, dock består berget re-
dan idag av en sprängd bergsvägg.
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Strandskydd 

Strandskyddet inträder automatiskt när en ny detaljplan upprättas. Strand-
skyddet behöver upphävas för att genomföra detaljplanen. För att upphäva 
strandskyddet krävs särskilda skäl som redovisas i 7 kap MB. De särskilda 
skäl som kan åberopas för ett upphävande av strandskyddet i det aktuella 
fallet är att: 

 Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, (§ 18 c, 1. 7 kap MB). 

 Området genom en väg (Uddevallavägen), järnväg (Bohusbanan), 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
(§ 18 c, 2. 7 kap MB). 

En administrativ bestämmelse om att strandskyddet upphävs införs på 
plankartan. Läs mer angående under rubriken ”Områdesskydd”. 

Geoteknik 

Två geotekniska utredningar har genomförts i samband med att samråds-
handlingarna har tagits fram. I den första utredningen togs rekommendat-
ioner för de olika delområdena fram, dessa redovisas nedan. 

Allmänna rekommendationer för planområdet 
Delområde Öster: Inom delområde ”Öster” förväntas byggnader att grundläg-
gas på spetsbärande pålar på grund av de mycket sättningskänsliga jordlag-
ren av torv och gyttja men även därför att den underliggande leran är sätt-
ningskänslig. Eventuella uppfyllnader bör minimeras eller kompenseras för 
att inte orsaka skadliga sättningar vid t.ex. entréer och ledningsanslutningar. 
Total belastningsökning bestäms av summan av t.ex. byggnadslast, uppfyll-
nad och eventuell grundvattensänkning. 

Delområde Nordväst, Syd och Sydväst: I dessa områden förväntas byggnader att 
grundläggas på undersprängt berg eller spetsbärande pålar och eventuellt 
kombinerat med plintar. I allmänhet utgörs den naturligt lagrade jorden av 
friktionsjord och det kan därmed bli aktuellt med grundläggning direkt i 
mark om detaljprojektering visar att bärigheten är tillfredsställande och sätt-
ningar acceptabla för de aktuella förhållandena, geometrier och laster. Vid 
val av grundläggningsmetod bör beaktas att det lokalt finns skikt/lager av 
gyttja och lera inlagrade i friktionsjordlagren. 

Om ytlaster överstigande 4,0 ton/m² påförs befintlig markyta inom delom-
råde ”Sydväst” ska kompletterande stabilitetskontroller utföras. En upplys-
ning om detta har införts på plankartan. 

Delområde Bohusbanan och Söder om Bohusbanan: Vid en eventuell framtida för-
ändring av Uddevallavägens geometri rekommenderas att utföra komplette-
rande geotekniska undersökningar för att verifiera nu utvärderade jordprofi-
ler och optimera eventuella förstärkningsåtgärder, med hänsyn till sättningar 
och stabilitet. 
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Det råder mycket skiftande förhållanden inom planområdet och grundlägg-
ning kan ske på olika sätt beroende på var i området bebyggelse lokaliseras.  

Cirkulationsplats 
Den andra geotekniska utredningen visade att en åtgärd är nödvändig för att 
uppnå en acceptabel stabilitet vid en ombyggnad till cirkulationsplats vid in-
farten till Myrenområdet. 

Illustrationen visar den stabilitetsförbättrande åtgärden i form av att ersätta befintligt material un-
der vägbanan med lättklinker (rosa område). 

Den föreslagna stabilitetsförbättrande åtgärden är att minska lasten i den på-
drivande delen av glidytan genom att ersätta en del av det befintliga fyllnads-
materialet med lättfyllning, se illustration ovan. 

För att komma upp i önskad säkerhetsnivå krävs knappt 1 meter lättklinker 
med en utbredning på mellan 10-15 meter. Mängden lättklinker uppskattas 
till omkring 500-600 m³. 

En planbestämmelse har införts för området vid rondellen som lyder ”sta-
bilitetshöjande åtgärder krävs för att uppnå en säkerhetsfaktor på minst 
FEN=1,0”.   

Grundvatten 

Det är av högsta vikt att grundvattennivån inte förändras på grund av den 
planerade byggnationen inom området. Detta bland annat grund av de sätt-
ningar som skulle kunna uppstå på befintlig bebyggelse i närområdet. 

Enligt den geotekniska utredningen ska man innan arbeten med sprängning, 
schakt eller pålning påbörjas upprätta en riskanalys med avseende på vibrat-
ioner, markrörelser och risk för grundvattensänkning. Utifrån riskanalysen 
och geotekniska bedömningar ska sedan ett kontrollprogram upprättas. 
Kontrollprogrammet bör bland annat redovisa mätpunkter, mätschema, 
gränsvärden för tillåtna rörelser och grundvattennivåer samt ansvarsfördel-
ning.  

Utredningen rekommenderar även att schaktnings- och grundläggningsar-
beten ska ske i samråd med geoteknisk sakkunnig och att ledningsgravar bör 
utföras med strömningsavskiljande fyllning för att undvika utdränering av 
grundvatten via dessa.  
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Med tanke på grundvattensituationen inom och i anslutning till planområdet 
har ett utlåtande tagits fram inför granskningen, ”Hydrogeologiskt utlåtande de-
taljplan Myrenområdet, ÅF, 2017-12-20”. Syftet med utlåtandet är att bedöma 
vilka områden inom detaljplanen som inte lämpar sig för byggnation av käl-
lare under nya hus, samt att föreslå åtgärder som kan vidtas under byggskede 
för att inte sänka rådande grundvattennivåer. I samband med detta tas även 
ett kontrollprogram fram med avseende på grundvattennivåer. 

 
Illustration över delområden med avseende på grundvattenhantering. 

Slutsatserna som presenteras i utlåtandet innebär att: 

- Bergsklacken i de centrala delarna av området (område 9 i illustrat-
ionen ovan) inte får tas bort och byggnation av källare bör därför 
endast utföras till lägsta bergfria schaktdjup eller till maximalt +6,5 
vid schaktning i berg. Innan byggnation påbörjas bör bergsklackens 
utbredning därför verifieras med kompletterande geotekniska son-
deringar för att klargöra lägsta bergfria schaktdjup.  

- Vid byggnation under marknivå i området täckt av organisk jord 
(område 1-4 i illustrationen ovan) får inte en hydraulisk kontakt 
skapas mellan den organiska jorden och moränen/friktionsjorden. 
En hydraulisk kontakt kan leda till att den organiska jorden dräne-
ras/bryts ned och sättningar bildas. 

- I den västra delen av området (område 5-9 i illustrationen ovan) 
finns en risk för större grundvattenflöden i schakter. 

Baserat på utlåtandet införs bestämmelser för att säkerställa att byggnat-
ionen inte ska orsaka någon påverkan på grundvattennivåerna inom och i 
anslutning till planområdet. 
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Bestämmelser införs som innebär att: 

- Del av byggnad under rådande grundvattennivå ska antingen utfö-
ras som en vattentät konstruktion, dimensionerad för upplyft, alter-
nativt placeras inom vattentät konstruktion där fyllning mellan 
byggnad och vattentät konstruktion ska dräneras genom självfall el-
ler pumpning. 

- Va-ledningar ska utformas med tät barriär av metalliskt material, 
som förhindrar att diffusion av eventuella föroreningar sker. 

- Bergschaktning under en nivå på +7,5 förbjuds inom området där 
bergsklacken är lokaliserad. 

- Bygg- och anläggningsarbeten inom planområdet får inte medföra 
att grundvattennivån inom ”Park” respektive ”Natur” understiger 
+5,55 meter över nollplanet. Hänvisning sker till planbeskrivningen 
och det framtagna utlåtandet. 

- I den östra delen av planområdet regleras den lägsta tillåtna schakt-
nivån till +4,0, +4,5 respektive +5,55. 

Dessa planbestämmelser, tillsammans med en upplysning på plankartan om 
att ett kontrollprogram för grundvattnet ska tillämpas i enlighet med rekom-
mendationerna i det hydrogeologiska utlåtandet, bedöms utgöra ett tillräck-
ligt skydd för både planerade och befintliga byggnader vad gäller påverkan 
på grundvattnet vid ett genomförande av planförslaget. 

Vid utbyggnad under mark och andra byggnadstekniska åtgärder kan en an-
sökan om tillstånd för arbete i vatten enligt 11 kapitlet i Miljöbalken komma 
att krävas.  

Fornlämningar 

Under programsamrådet yttrade sig Bohusläns museum angående den arke-
ologiska situationen inom planområdet. Museet hade ingen erinran ur ett 
fornminnesperspektiv. Minnesstenen som finns inom området bör dock 
flyttas och placeras på ett nytt ställe inom området. Detaljplanen reglerar 
inte en specifik placering men stenen placeras förslagsvis inom parkområdet. 

Befintlig minnessten inom planområdet. 
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Service 
Planförslaget innebär en omvandling av ett befintligt industriområde till en 
levande stadsdel med varierande innehåll.  

Med den föreslagna centrumanvändningen inom stora delar av planområdet 
skapas betydande möjligheter att förbättra den kommersiella servicen, exem-
pelvis genom etablering av hotell- och konferensanläggning, en större sam-
lingslokal samt handelsmöjligheter. 

Hälsa och säkerhet 

Risker 

Risker inom och i anslutning till planområdet omfattar bland annat risker 
vid transporter med farligt gods, risk för urspårning av tåg och risker vid-
hantering av brandfarlig vara inom den kvarvarande industrifastigheten. Un-
der planarbetet har en generell riskbedömning tagits fram. En utredning 
som specifikt behandlar befintliga och planerade cisterner för förvaring av 
brandfarlig vara på fastigheten Linden 10 har också tagits fram.  

WSP har upprättat en riskbedömning för planområdet, ”Detaljerad riskbedöm-
ning för detaljplan, 2013-07-05, rev 2015-05-12”. Bedömningen finns att ta del 
av på stromstad.se/detaljplanering. Syftet med riskbedömningen är att un-
dersöka lämpligheten att ur risksynpunkt genomföra planerad detaljplan 
samt att uppfylla de krav och rekommendationer som finns på beaktande av 
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt godsled. Målet är 
att fastställa om riskreducerande åtgärder krävs för att kunna genomföra de 
markanvändningsförslag som utreds, samt vid behov ge förslag på tillrådliga 
riskreducerande åtgärder. 
Bensinlager 
Det konstateras i bedömningen att ”Depå Strömstad” (mellanlagring av 
bensin och olja) kommer vara avvecklad och utgör inte några betydande ris-
ker för planområdet Myren med horisontåret 2035. Sedan riskbedömningen 
togs fram har nu bensinlagret avvecklats.  

Farligt gods och urspårning 
Den kvantitativa analysen visar att individrisken för planområdet år 2035 
med avseende på transport av farligt gods på Trädgårdsgatan är acceptabel. 

Risknivån genererad av Uddevallavägen går aldrig över oacceptabla kriterier 
men ligger inom ALARP-området fram till 25 meter från vägkant. Detta in-
nebär enligt värderingskriterierna att risker där kan tolereras om alla rimliga 
åtgärder är vidtagna. 

Risknivån genererad av Bohusbanan är oacceptabelt hög fram till 15 meter 
från spåret och ligger inom ALARP-området fram till 25 meter från spåret. 
Detta innebär enligt värderingskriterierna att riskreducerande åtgärder ska 
genomföras. 
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Samhällsrisken för planområdet år 2035 med avseende på farligt gods-olycka 
på Uddevallavägen och Trädgårdsgatan ligger inom ALARP-området. Detta 
innebär enligt värderingskriterierna att risker där kan tolereras om alla rim-
liga åtgärder är vidtagna. 

I utredningen konstateras det att följande riskreducerande åtgärder medför 
en acceptabel risknivå inom planområdet: 

- Befintligt skyddsavstånd och skyddsbarriär mellan Uddevallavägen 
och bebyggelse på planområdet bibehålls.  

- Skyddsavstånd på 25 meter alternativt skyddsbarriär utförs mellan 
Bohusbanan och bebyggelse på planområdet. 

För att ytterligare sänka risknivån på planområdet kan även följande åtgärder 
genomföras: 

- Hastigheten inom planområdet är i dagsläget satt till 30km/h. 
Denna hastighet bör bibehållas alternativt sänkas ytterligare genom 
att göra området till gångfartsområde. 

- Skyddsavstånd på 50 meter mellan cistern och byggnad, på planom-
rådet utanför Bohus Biotechs fastighet bör upprätthållas. Detta av-
stånd kan minskas om åtgärder vidtas som genom riskutredning på-
visar att acceptabel risknivå fortfarande bibehålls. Exempel på åt-
gärder kan vara brandvägg, invallning, flamspärr och tryckavlast-
ningsventil. 

Brandfarlig vara 
Inför samråd 2 upprättade ÅF en riskutredning, med avseende på hantering 
av brandfarlig vara, ”Riskutredning etanol BBT, 2016-09-27”, inom fastigheten 
Linden 10. Syftet med utredningen var bland annat att finna en lämplig pla-
cering av den befintliga utomhuscisternen innehållande etanol. 

Sedan samråd 2 har Bohus Biotech inkommit med en anmälan om tillstånd 
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I ansökan anges 
att företaget vill hantera 20 000 liter etanol 70 %, 20 000 liter etanol 99,9 %, 
1000 liter aceton, 1000 liter melhyd ethyl ketone och 3000 liter moderlut ke-
mikalier. Anmälan innebär att alla brandfarliga varor ska förvaras i ett 
cisternrum i den östra delen av fastigheten Linden 10 och att den befintliga 
utomhuscisternen och överfyllningscisternen kan tas bort. 

Förslaget innebär att det befintliga cisternrummet förlängs 8,5 meter med 
samma bredd som det befintliga cisternrummet. Den nya delen ska enligt 
anmälan ha brandsäkra väggar och en vägg mellan den nya och gamla delen 
av cisternförrådet. Tankning ska ske vid kortsidan av cisternrummet och i 
anslutning till tankningen ska en skyddsmur uppföras enligt beslut av rädd-
ningstjänsten den 2018-02-22. Av beslutet framgår placeringen och att mu-
ren ska vara 3 meter hög, 15 meter lång och utföras i brandteknisk klass 
EI60. 



 

 

76 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-07 Strömstads kommun, Västra Götalands län

 

 
Bild på befintligt cisternrum som ska byggas ut söderut. 

En ny riskutredning har därför utförts i samband med den nu aktuella ansö-
kan enligt § 7 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Denna 
nya utredning, framtagen av ÅF, är daterad 2018-01-18 och rekommendat-
ionerna har inarbetats i antagandeförslaget och utgör samtidigt underlag för 
det nya tillståndet för hantering av brandfarliga varor som räddningstjänsten 
ska utfärda under våren 2018. Den tänkta lösningen med förvaring av samt-
liga brandfarliga vätskor inne i ett cisternrum bedöms innebära en bättre lös-
ning både för Bohus Biotechs verksamhet och minska riskerna vid hantering 
av brandfarliga vätskor. 

Sammanfattning och åtgärder 
En utredning med avseende på risker för urspårning och transport av farligt 
gods på järnvägen har genomförts. Med avseende på dessa risker har ett  
säkerhetsområde på 25 meter mellan järnvägsspåren och planerade byggna-
der säkerställts i plankartan genom prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras. Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga utö-
ver det byggnadsfria avståndet. 

Inför antagande av planförslaget har en ny riskutredning tagits fram i sam-
band med anmälan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Enligt an-
mälan föreslås befintlig cistern, som hittills har stått utomhus, att flyttas och 
byggas in i anslutning till övriga cisterner vid den östra gaveln. Utredningen 
redovisar de åtgärder som rekommenderas avseende brandteknisk klass, 
spillzoner mm. Räddningstjänsten har den 2018-02-22 inkommit med en 
komplettering av sitt granskningsyttrande. Där ställs krav på att en skydds-
mur uppförs i fastighetsgränsen mellan Linden 10 och 11 i samband med att 
planen vinner laga kraft.  

Det aktuella planförslaget innebär att placeringen av cisternrummet pekas ut 
i plankartan. Placeringen korresponderar med placeringen i den inkomna  
anmälan. Ett område som möjliggör ett uppförande av en skyddsmur har 
också avsatts på fastigheterna Linden 10 och 11, längs med fastighetsgrän-
sen. Bostadsområden har placerats på ett avstånd på minst 55 meter från in-
dustrifastigheten Linden 10. Planförslaget har inför antagande anpassats till 
de föreslagna åtgärderna i den nya utredningen och Räddningstjänstens ytt-
rande. 

Ritning över planerad utbyggnad av 
cisternrum i den östra delen av fastig-
heten Linden 10. 
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Med hänsyn till att placering av bostäder i förhållande till industriverksam-
heten, att stora markområdena har prickats bort och att områden har avsatts 
för åtgärder med tanke på hantering av brandfarlig vara bedöms riskerna för 
etablering av bostäder och centrumverksamhet i närhet till industrin vara ac-
ceptabel, dock ska ytterligare anpassning ske till kommande riskutredning.  

Kommunen bedömer, med hänsyn till framtagna utredningar och dess före-
slagna åtgärder, att en rimlig avvägning har gjorts mellan intresset att ut-
veckla Myrenområdet och intresset att även fortsättningsvis bedriva indu-
striverksamhet i området. 

Skred/bergras 

Inga åtgärder bedöms nödvändiga för att höja stabiliteten. Skärningen längs 
södra sidan av Uddevallavägen bedöms vara stabil. Det förekommer dock 
en del utfall av mindre stenar och ett parti med kraftig grusvittring, men 
detta bedöms ej föranleda åtgärder. Bergbranten söder om Uddevallavägen 
behandlas i ett annat planarbete. 

Den framtagna bergtekniska utredningen rekommenderar besiktning av ett 
mindre område i anslutning till planområdet inom 10 år. Utredningen ger 
även en generell rekommendation för hela området som innebär att efter att 
eventuella nya bergschakt tas upp ska eventuella kvarstående bergschakt-
väggar rensas på löst bergmaterial. Bergsakkunnig ska därefter tillkallas för 
besiktning, för att bedöma eventuellt behov av ytterligare förstärkningsåtgär-
der såsom bultning. 

Inga planbestämmelser bedöms behöva införas på plankartan med anled-
ning av rekommendationerna i den bergtekniska utredningen. 

Radon 

Mätningarna av radon som har genomförts i samband med planarbetet visar 
att området kan bestå av högriskmark vad gäller radon. Dock kan en bety-
dande del av den uppmätta gammastrålningen härröra från torium, som ej 
nybildar radon. Ytterligare undersökningar med gammaspektrometer bör 
därför utföras för att bestämma halterna av uran, radium respektive torium.  

En upplysning har införts på plankartan som förklarar att byggnader där 
människor ska vistas stadigvarande ska utföras radonsäkra om inte komplet-
terande undersökning visar att ett enklare utförande kan accepteras. 

Buller 

ÅF Infrastructure har tagit fram en bullerutredning ”Detaljplan för Myrens in-
dustriområde, Bullerutredning, 2014-10-13, rev 2016-10-12” som beskriver buller-
påverkan. Buller från trafik, befintlig verksamhet och hamnverksamhet i 
närområdet har studerats. Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 
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Trafikbuller 
Förutsättningar 
Det underlag i form av trafiksiffror som har använts vid beräkningen av bul-
ler redovisas nedan. 

Veckomedeldygntrafik under sommartid (SDT) år 2035 vid utbyggnad inom Myrenom-
rådet. Andel tung trafik anges som procentsatser.  

Sedan den bullerutredning som kortfattat redovisas nedan togs fram har bul-
lerförordningen avseende trafikbuller vid bostadsbyggnader reviderats med 
förhöjda riktvärden som följd, se sidan 32. Genomgången av de beräknade 
resultaten på följande sidor kommenteras med bakgrund av den genomförda 
revideringen. Detta innebär att slutsatserna skiljer sig något från text som 
återfinns i den framtagna bullerutredningen som togs fram innan revide-
ringen genomfördes. Sedan bullerutredningen togs fram har även Natur-
vårdsverket publicerat riktlinjer för buller vid skolgårdar, se sidan 32. 

Resultat - bostäder 
Beräkningarna visar att dygnsekvivalenta ljudnivåer upp till 60 dBA kan fö-
rekomma. För centrumbebyggelsen i den västra delen av området bör buller 
från trafiken kunna hanteras. Här ställs inga direkta krav på utomhusmiljön 
och man bör kunna åstadkomma god inomhusmiljö med rätt val av fasad.  

 
Ljudutbredningskarta som redovisar ekvivalenta värden för sommartrafik (vägtrafik) år 
2035. Utredningen visar att ekvivalenta nivåer på upp till ca 60 dBA förekommer. 
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För planerade bostäder i den östra delen beräknas riktvärdet på 60 dBA inte 
överskridas. För bostäderna bör det kunna ordnas bullerskyddade uteplatser 
där riktvärdet på 50 och 70 dBA ekvivalent respektive maximal bullernivå 
klaras. Med nivåer över 50 respektive 70 dBA nära Trädgårdsgatan kan ute-
platser placerade nära vägen behöva kompletteras så att bullret från passe-
rande fordon dämpas. Alternativt kan en bullerskyddad uteplats ordnas på 
innergård eller motsvarande och då utgöra ett komplement till den egna ute-
platsen. Fasad mot Trädgårdsgatan kan behöva förses med förhöjd ljudisole-
ring för att klara riktvärdena inomhus. 

Med tanke på de goda möjligheterna att anordna lägenheter och uteplatser i 
förhållande till gällande riktvärden bedöms inte några planbestämmelser 
med avseende på trafikbuller behöva införas. 

Buller - skolgårdar 
Med tanke på att riktvärdena för buller med avseende på skolgårdar endast 
överskrids i direkt närhet till Trädgårdsgatan så finns det goda möjligheter 
att anordna skolgårdar med en bra ljudmiljö inom planområdet. Närheten 
till det större grönområdet i norr, med goda ljudförhållanden, medverkar yt-
terligare till att en god miljö med avseende på buller kan uppnås i planområ-
det. 

Resultat - industriverksamhet 
I Myrens industriområde kommer verksamhet vid Bohus Biotech AB att 
finnas kvar efter utbyggnad. De externa installationerna på Bohus Biotech 
beräknas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer upp till 45 dBA utomhus vid 
närmaste fasad. Vid kv. Linden 8 beräknas ekvivalenta ljudnivåer uppgå till 
48 dBA vid närmaste fasad. Vid Rönnen 8 beräknas nivåer upp till 43 dBA. 
Vid planerade bostäder inom Linden 11 beräknas ekvivalenta ljudnivåer 
uppgå till 44 dBA vid närmaste fasad. 

Då uppgifter saknas om ljudemission från planerade byggnader inom kv. 
Rönnen 8 har antaganden fått göras. Om externa installationer sammantaget 
inte har högre ljudeffekt (Lw) än 75 dBA per byggnad bedöms det totala 
ljudbidraget till planerade byggnader vid kv. Linden 8 till cirka 41 dBA. Till 
planerade byggnader inom kv. Linden 11, 12 och 13 samt Häggen 3 beräk-
nas ljudbidraget till cirka 36 dBA. 

Planerade bostäder 
Beräkning av det externa verksamhetsbullret i form av fläktar från Bohus 
Biotech visar att ljudnivåerna utomhus inte beräknas överskrida riktvärdena 
för dag (50 dBA ekvivalent ljudnivå), kväll (45 dBA ekvivalent ljudnivå) och 
natt (45 dBA ekvivalent ljudnivå) enligt Boverkets vägledning. Däremot 
överskrids Bohus Biotechs tillstånd nattetid kl. 22-07, 40 dBA ekvivalent 
ljudnivå. 

Om bedömning görs enligt Naturvårdsverkets/Boverkets vägledning bör 
bostäder kunna medges då man hamnar inom zon A.  
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Beräkningarna visar dock att ekvivalent ljudnivå enbart från Bohus Biotech 
kan uppgå till 44 dBA vilket innebär att riktvärdet 45 dBA skulle kunna 
överskridas vid närmaste bostäder om ytterligare bullerkällor tillkommer el-
ler om driften på Bohus Biotech förändras.  

Om bedömning görs enligt Bohus Biotechs tillstånd klaras inte riktvärdet 40 
dBA nattetid vid bostäderna om inte åtgärder genomförs.  

Med bullerdämpande åtgärder på de mest dominerade ljudkällorna hos Bo-
hus Biotech bör 40 dBA ekvivalent ljudnivå kunna klaras vid planerade bo-
städer. 

Bullerdämpande åtgärder ska genomföras. Detta säkerställs i avtal, läs mer i 
genomförandedelen. Utöver avtalslösningen har även planbestämmelser in-
förts för den sydöstra delen av fastigheten Linden 11. Bestämmelserna inne-
bär att bostäder inte får uppföras om bullernivån enligt det gällande tillstån-
det på 40 dBA ekvivalent nivå nattetid för verksamhetsbuller från industrin 
överskrids.  

Resultat - hamnverksamhet 
För färjeverksamheterna vid Torskholmen har en översiktlig beräkning 
gjorts utgående från ljudmätningen i maj 2016. Ljudemission från kryss-
ningsfartyg kan variera med ljudeffekter mellan 80-110 dBA. Ljudnivån till 
omgivningen beror också på om fartyg lastar/lossar och kortvarigt ligger vid 
kaj eller om de ligger förtöjda längre tid.  

Utifrån mätningarna har ljudeffekten beräknats till cirka 110 dBA för m/s 
Oslofjord, vilken angör färjeterminalen regelbundet och kan anses vara ty-
pisk för den färjeverksamhet som bedrivs. Utgående från denna beräknade 
ljudeffekt beräknas ekvivalenta ljudnivåer inom den västra delen av Myren 
området på cirka 45 dBA från färjor som lastar/lossar vid kajen. I den östra 
delen av Myrenområdet beräknas nivåer som högst till cirka 40 dBA från 
färjorna. 

Påverkan på befintlig industriverksamhet 
På grund av att Bohus Biotechs nuvarande tillstånd reglerar tillåten buller-
nivå vid befintliga bostäder så kommer ett genomförande av planförslaget, 
som innebär placering av bostäder närmare än befintliga bostäder, att inne-
bär en begränsning för Bohus Biotech.  

Bullerutredningen har dock visat att rimliga åtgärder kan genomföras för att 
klara riktvärdena vid bostäder. Kommunen anser därför att en rimlig avväg-
ning har gjorts mellan att utveckla Strömstad med bostäder samtidigt som 
den befintliga industrin kan fortsätta att bedriva sin verksamhet inom områ-
det. 
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Förorenad mark  

Sedan samråd 2 har rapporten ”Föroreningssituation inom Myren, 2016-06-
14, rev. 2017-07-03” tagits fram av WSP. I rapporten görs en generell be-
dömning av föroreningssituationen inom industriområdet, baserat på de 
provtagningar och utredningar som har tagits fram under planarbetets gång. 
En rekommendation gällande reglering med planbestämmelser ingår också i 
rapporten. De slutsatser som återges i rapporten sammanfattas i den till de-
taljplanen tillhörande MKB:n som bifogas planhandlingarna. 

Med rapporten som underlag har länsstyrelsen, i ett så kallat planeringsbe-
sked, meddelat att planförslaget inte strider mot ingripandegrunderna i 11 
kap. 10 § andra stycket PBL. Bedömningen baseras på att kommunen i de-
taljplanen nyttjar de i utredningen föreslagna skyddsbestämmelserna och 
dessutom villkorar startbesked för att på så sätt kunna säkerställa att nöd-
vändiga saneringar genomförs inom respektive fastighet. 

Med tanke på föroreningssituationen som finns inom planområdet och de 
krav som länsstyrelsen har villkorat i planeringsbeskedet har en rad bestäm-
melser införts på plankartan. Detta med syfte att säkerställa att föreslagna åt-
gärder för att uppnå en acceptabel saneringsnivå i området ska åstadkommas 
i samband med ett genomförande av planförslaget. 

Beroende av vilken användning som föreslås och beroende på vilken känd 
föroreningssituation som finns inom planområdet skiljer sig regleringen av 
saneringsåtgärder åt mellan fastigheterna inom området. 

För området där TCE har hittats (användningen ”C1”) har följande bestäm-
melse gällande byggnadsteknik/skydd mot störningar införts: 

- Inom område med användningen ”C1” ska bottenplatta förses med 
tätskikt och med en ventilationslösning som förhindrar gasinträng-
ning i byggnad. Rörgenomdragningar ska vara täta. Underjordiskt 
garage och/eller källare ska uppföras i täta material och konstrukt-
ioner som förhindrar inläckage av förorenat berggrundvatten. 

Med tanke på att TCE-föroreningen eventuellt kan ha spridits sig till fastig-
heter i anslutning till den dokumenterade TCE-föroreningen har en bestäm-
melse införts inom flertalet fastigheter som eventuellt kan ha påverkats av 
föroreningen. Bestämmelsen lyder: 

- Inom områden med användningen "BH", "BHKS1", "C2", "KH" 
och "J" ska byggnader uppföras i så kallat radonsäkert utförande, 
dvs. att byggnader utformas på ett sätt som säkerställer att en even-
tuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte utgör 
risk för människors hälsa. Underjordiskt garage och/eller källare ska 
uppföras i täta material och konstruktioner som förhindrar inläck-
age av förorenat berggrundvatten. 
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En bestämmelse som innebär ändrad lovplikt med avseende på markförore-
ningar har införts. Bestämmelsen lyder: 

- Inom områden med användningen ”C1”, ”C2”, ”KH” och ”J” krävs 
marklov för alla schakt-, berg- och fyllnadsarbeten med anledning 
av förekomst av förorenat berggrundvatten.  

En upplysningstext gällande schaktning, bergarbeten eller andra markför-
ändrade åtgärder med avseende på miljöbalken har lagts in på plankartan. 

Bestämmelser som är utformade som villkor för att få startbesked beviljat 
har också införts på plankartan. Dessa bestämmelser har införts: 

- Inom fastigheter med användningen ”C1”, ”C2” och ”KH” får start-
besked för bygglov endast ges under förutsättning att marken inom 
fastigheten har sanerats till mindre känslig markanvändning (MKM) 

- Inom fastigheter med användningen ”BH”, ”BS1”, ”BKS1”, och 
”BHKS” får startbesked endast ges under förutsättning att marken 
inom fastigheten har sanerats till känslig markanvändning (KM). 

- Inom fastigheter med användningen ”C1” får startbesked för bygg-
lov inte ges förrän föroreningen av TCE är sanerad ned till beslu-
tade åtgärdsmål. 

Kommunen bedömer att dessa planbestämmelser innebär att en acceptabel 
nivå på föroreningssituationen kan uppnås inom planområdet. 

Luftkvalitet 

I samband med upprättandet av detaljplanen har en utredning om den fram-
tida luftkvaliteten inom området tagits fram, ”Luftkvalitet inom Myrens industri-
område, WSP, 2014-09-28”. Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 

I utredningen beräknas halter av luftföroreningar inom Myrenområdet. Se-
dan jämförs dessa halter med gällande gränsvärden eller praxis. Slutsatsen i 
rapporten blev att de beräknade halterna klarar gränsvärdena och praxis. 

Förutsättningarna för de haltberäkningar som redovisas i utredningen är i 
två avseenden inte överensstämmande med det nu aktuella planförslaget: 

 Rapporten utgick från att det finns tre industriverksamheter inom 
området: Bohus Biotech AB, Strömstad Flexibles AB och Statoils 
bensinlager (som dock angavs bli avvecklat så småningom). Detalj-
planeförslaget innebär att endast Bohus Biotech kommer att ligga 
kvar, medan Strömstad Flexibles och Statoils bensinlager redan har 
avvecklats. 

 Nu prognostiserade trafikmängder år 2035 är betydligt högre än 
dem som förutsattes i rapporten (men som ändå var betingade av 
Myrenprojektets genomförande). 

I det här fallet medför de förändrade förutsättningarna antingen inte så stora 
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förändringar av luftföroreningshalterna eller förändringar som innebär 
minskningar av halterna. Tillfredsställande noggrannhet - i bestämningen av 
de framtida halterna av luftföroreningar inom Myrenområdet efter genom-
förande av föreslagen detaljplan - har därför bedömts erhållas med en för-
enklad metod: att med hänsyn till de förändrade förutsättningarna göra kor-
rektioner av de tidigare haltberäkningarna. Sedan utredningen togs fram har 
den föreslagna bebyggelsen inom planområdet minskat vilket bör innebära 
att luftsituationen sannolikt kommer att förbättras i jämförelse med de be-
räknade halterna i utredningen.  

Kvävedioxidhalter 

Med hänsyn till den sammantagna korrigeringen beräknas att halterna av 
kvävedioxid, uttryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att 
uppgå till cirka 30 mikrogram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter 
ett genomförande av detaljplanen. Motsvarande miljökvalitetsnorm, 60 
mikrogram/m3, underskrids således med stor marginal. 

Partiklar 

Med hänsyn tagen till korrigeringarna beräknas att halterna av partiklar, ut-
tryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att uppgå till cirka 28 
mikrogram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter ett genomförande 
av detaljplanen. Motsvarande miljökvalitetsnorm, 50 mikrogram/m3, under-
skrids således med stor marginal. 

Teknisk försörjning 

Dricks- och spillvatten 

En kombinerad va- och dagvattenutredning har tagits fram inom ramen för 
planarbetet, ”Va- och Dagvattenutredning, ÅF, 2015-03-23, rev. 2017-10-19”. Ut-
redningen finns för påseende i utställningslokalerna under granskningen För 
en mer utförlig beskrivning av hanteringen av va- och dagvatten hänvisas till 
utredningen. Nedan sammanfattas kortfattat förslaget för va- och dagvatten-
lösningar som presenteras i utredningen.  

Dricksvattenledningar och spillvattenledningar ansluts till befintliga huvud-
ledningar längs Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan. Avledning föreslås ske 
till befintliga spillvattenledningar längs Trädgårdsgatan och vidare till den 
befintliga pumpstationen i den södra delen av planområdet. 

Vattenbehovet har beräknats för området. Myrens industriområde förses 
med vatten från ett flertal inkommande vattenledningar och ingår därmed i 
en så kallad rundmatningsomsättning med god vattenleverans. Området är 
dessutom beläget på nivåer där vattnet kan levereras med goda tryckförhål-
landen. Det antas därmed i utredningen att kommunens befintliga vattenled-
ningar är av tillräcklig dimension och med erforderligt vattentryck för att 
omhänderta framräknad framtida vattenförsörjning inom planområdet. 

I den södra delen av planområdet, söder om Uddevallavägen, återfinns en 
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befintlig pumpstation. Denna station bekräftas i detaljplanen och använd-
ningen sätts till ”E1 - Teknisk anläggning, pumpstation”. 

Dagvatten 

Planområdet bör höjdsättas så att samtliga ytor inom området avleds mot 
Trädgårdsgatan och mot söder. 

En upprustning och kapacitetsökning kommer att genomföras av dagvatten-
systemet inom planområdet. Dagvattnet från området ska omhändertas i 
uppsamlande dagvattenbrunnar.  

Om verksamheter i området skulle innebära risk för någon form av oljespill 
på utvändiga ytor ska oljeavskiljare anläggas med erforderliga dimensioner 
och kapacitet. För oljeavskiljning ska lämplig placering och dimensioner på 
mottagande volymer vara direkt anpassade till tänkbara risker och den speci-
fika verksamheten samt trafikutformningen i närområdet. Oljeavskiljare kan 
exempelvis anläggas invid lastkajer för varutransporter. Oljeavskiljaranlägg-
ningarna bör begränsas till att omfatta mindre körytor för bästa effektivitet 
vid en olycka med oljor från fordon. Oljeavskiljaranläggningar kan även 
övervägas för trafikytor där buss och övriga tunga fordon ställs upp under 
en längre tid.  

Att rena dagvatten från samtliga hårdgjorda ytor inom planområdet kräver 
en mycket stor anläggning. Förslaget som presenteras i utredningen är att 
dela upp reningsanläggningarna på fler och mindre områden. Exempelvis 
kan DSA-dräneringsanläggningar utföras där övriga dräneringsanordningar 
ändå skall anläggas. DSA-dräneringar kan utföras längs Trädgårdsgatans 
gång- och cykelvägar. Dessa görs väl tilltagna för att rymma så stor volym 
som möjligt. Dräneringsvolymen bör vara minst 1 m³/m och kopplas till 
huvudledningarna med lämplig uppdelning för medverkande ytor. En DSA-
dränering kan vara tillräcklig rening från samtliga allmänna trafikytor inom 
planområdet. 

Att rena dagvatten från respektive kvarter eller fastighet kan ej ske gemen-
samt utan bör ligga under fastighetens ansvar. Här kan långsmala hålrums-
magasin vara en möjlig lösning. Magasinsvolymer får bestämmas när bygg-
nadsytan och övriga ytor har fastställts.  

För att vid ett 20-årsregn med varaktigheten 10 minuter undvika översväm-
ningsrisk i Trädgårdsgatans befintliga dagvattensystem föreslås en ny dagvat-
tenledning med diametern 1 meter. Denna ledning läggs parallellt med den 
befintliga ledningen ned till utsläppspunkten vid diket invid järnvägsbanken. 
Ytterligare en ny dagvattenledning med diametern 0,5 meter anläggs i den 
nordvästra delen av planområdet för att omhänderta dagvatten från planom-
rådets ökade hårdgjorda yta. Det befintliga diket och dagvattenledningen un-
der Uddevallavägen är av tillräcklig kapacitet för att omhänderta ett 20-års-
regn med varaktigheten 10 minuter. Vid extrem nederbörd med intensiteten 
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100-200-årsregn kommer dagvattnet att flöda något okontrollerat längs låg-
punkter på marken vid planområdets södra områden, det vill säga längs järn-
vägsbanken och ned till hamnen och havet. 

En tänkbar lösning för att kunna magasinera och fördröja en stor volym 
dagvatten vid extrem väderlek kan även vara att skapa en ”bassäng” inom 
ytan för den planerade bollplanen inom parkområdet i den nordöstra delen 
av planområdet. 

Bollplanen är cirka 50x30 meter stor och kan grävas ur cirka 0,9 meter där 
man längs sidorna anlägger gradänger som sittplatser. Volymen för den ur-
grävda ytan uppgår till cirka 1 300 m³. Planytan kan anläggas av konstgräs 
med dränering till en dagvattenpumpstation. För mycket stora flöden kan 
vattnet avledas via en bräddanordning till den nya dagvattenkulverten med 
en diameter på 1 meter som läggs ned längs Trädgårdsgatan. Bassängen kläs 
in med gummiduk så att grundvattennivån ej förändras. Normalt underhåll 
utförs på konstgräsytan efter skeden med höga flöden. Dagvattenpumpstat-
ionen kan vara densamma som ska pumpa dagvatten från tomterna längs 
Hagtornsvägen. Dagvattenpumpstationen är lokaliserad i sydöstra hörnet av 
den planerade bollplanen med åtkomst från Trädgårdsgatan. I plankartan 
sätts användningen till ”E1 - Teknisk anläggning, pumpstation”. 

Enligt beräkningar för 100- och 200-årsregnen kan ett 100-årsregn över-
svämma de lägst liggande delarna i området med cirka 20 centimeter och 
200-årsregnet med cirka 35 centimeter. Dessa beräkningar förutsätter att 
den föreslagna dagvattenkulverten längs Trädgårdsgatan är utbyggd. Omräk-
nat i volymer kan 100-årsregnet innehålla cirka 800-1000 m³ vilket ryms 
inom volymen för den urgrävda bollplanen. Däremot kommer magasinet ej 
att kunna härbärgera 200-årsregnet som uppgår till cirka 2500 m³. 

Ett anläggande av den nedsänkta bollplanen skulle dramatiskt förbättra 
översvämningssituationen inom, men främst utanför, planområdet. Möjlig-
het att skapa den nedsänkta bollplanen skapas genom den nu aktuella detalj-
planen. 

El, tele 

Inom planområdet säkerställs yta för tre befintliga transformatorstationer. 
Yta för en ny transformatorstation i anslutning till vändplatsen på Vatu-
landsgatan avsätts Användningen för de befintliga och den planerade stat-
ionen sätts till ”E2 - Teknisk anläggning, transformatorstation”.  

Bygglovgivning 

Allmänt 

Planförslaget för Myrenområdet är mycket komplext och förutsättningarna i 
form av exempelvis rådande grundvattenförhållanden tillsammans med en 
komplicerad föroreningsproblematik innebär en unik planeringssituation.  

Flera av de förhållanden som råder i området påverkar varandra och det är 
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viktigt att man vid bygglovgivning tar hänsyn till ett mycket stort antal fak-
torer. 

Nedan presenteras en sammanfattning av de krav som kan komma att ställas 
på fastighetsägarna inom planområdet i bygglovsskedet. 

Buller 

Den framtagna bullerutredningen har visat att det ekvivalenta riktvärdet inte 
överstigs inom planområdet, däremot finns det risk att det maximala riktvär-
det för uteplats kan överskridas beroende på placering inom kvartersmar-
ken. Inom planområdet finns ett flertal bullerkällor att ta hänsyn till i form 
av exempelvis trafik, fläktar, färjetrafik och diverse verksamheter. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på buller: 

 Det bör säkerställas att riktvärdet för uteplats i enlighet med den ak-
tuella bullerförordningen (50 dBA ekvivalent värde och 70 dBA 
maximalt värde) kan uppnås. 

 En bedömning av den sammantagna bullersituationen ska göras.  

Risk 

Bestämmelsen i form av prickmark (mark där byggnad inte får uppföras) 
med avseende på avståndet mellan bebyggelse och järnvägen har införts för 
att minska risken vid eventuell urspårning. Prickmarken har anpassats till 
ALARP-området och det är därför av högsta vikt att inga byggnader upp-
förs inom området. 

Den kvarvarande industriverksamheten kan innebära risker, då de hanterar 
relativt stora kvantiteter av brandfarlig vara. Utrymme har avsatts för place-
ring av cisterner i ett cisternrum.  

Denna punkt bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på risk: 

 Vid etablering av bebyggelse i anslutning till industrifastigheten 
måste riskproblematiken hanteras vad gäller säkerhetshöjande åtgär-
der, avstånd mellan bebyggelse och förvaring av brandfarlig vara 
med mera.  

Markföroreningar 

Inom planområdet finns dokumenterade markföroreningar som ska saneras 
för att möjliggöra byggnation av bostäder med mera. På plankartan har där-
för en rad bestämmelser med avseende på föroreningar införts. Dels syftar 
dessa till att säkerställa att sanering genomförs, dels syftar de till att ställa 
krav på utformning av byggnation inom fastigheter som är konstaterat föro-
renade, men även för fastigheter som eventuellt kan ha blivit kontaminerade 
genom att föroreningarna har spridit sig från källan.  

De krav som sätts på sanering varierar beroende på vilken användning som 
föreslås inom planområdet. För användningarna som inkluderar bostäder så 
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måste marken saneras till ”känslig markanvändning” (KM) innan startbe-
sked kan ges och för de flesta övriga fastigheter krävs sanering ned till 
”mindre känslig användning” (MKM). I bygglovskedet måste därför respek-
tive fastighetsägare visa på att sanering är genomförd innan startbesked kan 
ges. 

Det är viktigt att ta kontakt med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten 
är i vissa fall länsstyrelsen och i vissa fall Strömstads kommun, beroende på 
vilken fastighet inom planområdet som berörs. Inom området kommer det 
att finnas flera miljöärenden att bevaka i bygglovskedet.  

För den fastighet där utsläpp av TCE har bekräftats får inte startbesked ges 
förrän föroreningen är sanerad ned till beslutade åtgärdsmål. Det åvilar ex-
ploatören att uppvisa att åtgärdsmålen är uppnådda innan startbesked kan 
beviljas. Uppsatta åtgärdsmål finns för TCE-föroreningen i miljöärendet. 

De byggnadstekniska kraven inkluderar bland annat täta bottenplattor och 
täta rördragningar som hindrar inläckage av förorenat berggrundvatten samt 
särskilda ventilationslösningar som förhindrar gasinträngning.  

Inom vissa användningsområden krävs dessutom marklov för alla schakt-, 
berg och fyllnadsarbeten. Området berörs av restriktioner enligt miljöbal-
ken. Vid schaktning, bergarbeten eller andra markförändrande åtgärder ska 
kommunens miljöförvaltning eller motsvarande kontaktas. Observera att det 
inom vissa områden är helt förbjudet med bergschaktning under en viss nivå 
med hänsyn till risk för påverkan av grundvattennivån. 

Med tanke på föroreningssituationen så bör inte energibrunnar/borrning för 
bergvärme tillåtas inom planområdet. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på mark- 
föroreningar 

 Ytterligare utredningar av respektive fastighetsägare krävs i de allra 
flesta fall för att kunna få en bättre bild av föroreningssituationen, 
vilket är en förutsättning för att kunna bli beviljad startbesked. 

 Innan markarbete sker ska det redovisas vilken eventuell metod 
som valts, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i 
berget uppstår vid bergarbete samt hur eventuellt förorenat berg-
rundvatten ska omhändertas.  

 Eventuellt omhändertagande av massor och pumpning av grund-
vatten ska ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

 Alla schakt- och markarbeten som kan förorsaka risk för ökad 
spridning eller exponering av föroreningar ska anmälas till tillsyns-
myndigheten. Inom Myrenområdet är Länsstyrelsen eller Miljö- och 
byggnämnden tillsynsmyndighet beroende på vilken fastighet som 
bygglovet berör. För information kontakta miljö- och hälsoskydds-
avdelningen (Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
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och hälsoskydd 28 §). 

 Innan förorening av TCE är sanerad inom Myrenområdet är borr-
ning av energibrunnar förbjudet på fastigheterna Rönnen 2 och 8. 
Efter en sanering och på övriga fastigheter gäller vid anmälan ett ut-
ökat krav med särskilda skyddsåtgärder i enlighet med tillsynsmyn-
dighetens rekommendationer. För information kontakta miljö- och 

hälsoskyddsavdelningen. 

Dagvatten 

För att förbättra omhändertagandet av dagvatten inom planområdet åvilar 
det, utöver hanteringen på allmän platsmark, respektive fastighetsägare att 
på adekvat sätt hantera avrinningen från sin fastighet.  

I bygglovskedet ska respektive fastighetsägare redovisa hur man planerar att 
fördröja och rena dagvatten inom sin fastighet. Detta inkluderar åtgärder 
såsom exempelvis oljeavskiljare på parkeringsytor 

Observera att vissa lösningar för fördröjning kan påverkas/förhindras av 
föroreningssituationen i området. 

 Dagvattenanläggning som berör fler än en fastighet är anmälnings-
pliktig i enlighet med Miljöbalkens 9 kap 6 §. För information kon-
takta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

 Dagvatten från parkeringsgarage ska renas. För information om re-
ning av dagvatten kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Geoteknik 

Under planarbetet har en geoteknisk undersökning tagits fram. Inom plan-
området finns olika områden med olika geotekniska förutsättningar.  

I de flesta fall kan man utgå ifrån att grundläggningsmetoden innebär att 
byggnader grundläggs på undersprängt berg eller spetsbärande pålar och 
eventuellt kombinerat med plintar. 

Inom större delar av planområdet är stabiliteten tillfredställande, dock finns 
områden, se karta på följande sida, där det rekommenderas att den geotek-
niska situationen ska utredas vidare om ytlasten överstiger 4 ton/m². 

Beroende på att detaljplanen innebär att fastigheterna inom planområdet 
kan bebyggas på en rad olika sätt är det viktigt att exploatörerna i bygglov-
skedet uppvisar en utredning som visar åtgärder för att uppnå en acceptabel 
stabilitetsnivå. Detta gäller inte enbart inom de områden där den geotek-
niska utredningen har rekommenderat att geotekniken ska kontrolleras ytter-
ligare vid en ytlast som överstiger 4 ton/m², utan inom hela planområdet.  

Inom allmän plats finns en planbestämmelse som innebär att en säkerhets-
nivå på minst FEN=1,0 då det har konstaterats att vissa stabilitetshöjande åt-
gärder måste genomföras för att uppnå en acceptabel stabilitet. Vid projek-
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tering av vägen är det viktigt att det vidtas åtgärder för att uppnå denna sta-
bilitetsnivå. 

Denna punkt bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på geoteknik: 

 Om last överstigande 4,0 ton/m² påförs befintlig markyta inom del-
område ”sydväst” (se karta på föregående sida) bör kompletterande 
kontroll utföras av stabilitetsförhållandena mot hamnbassängen. 
För mer information se ”Geoteknisk utredning för ny detaljplan, 
projekterings-PM, Geoteknik, Skanska 2014-08-20”. 

Rödstreckad markering visar inom vilket område sär stabiliteten ska kontrolleras om bebyggelsen 
innebär att ytlasten överstiger 4 ton/m². Svartstreckad markering visar områden där komplette-
rande geotekniska undersökningar för att verifiera nu utvärderade jordprofiler och optimera eventu-
ella förstärkningsåtgärder, med hänsyn till sättningar och stabilitet, ska genomföras vid förändring 
av Uddevallavägens geometri. 

Grundvatten 

Ett utlåtande har tagits fram, ”Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan Myrenområdet, 
ÅF, 2017-12-20”, där utgångspunkter för en exploatering inom Myrenområ-
det granskas med avseende på påverkan på grundvattnet. Utlåtandet rekom-
menderar att ett kontrollprogram som innebär mätning av grundvattnet tas 
fram. En mätning är viktig för att kunna kontrollera om och i så fall hur 
byggnationer i området påverkar grundvattennivån. Kontrollprogrammet 
ska sträcka sig från förskedet, det vill säga innan byggnation, till permanent-
skedet där byggnation under mark är färdigställt. 

På grund av grundvattensituationen inom och i anslutning till planområdet 
har bestämmelser införts för att säkerställa att grundvattennivån inte ska på-
verkas vid ett genomförande av planförslaget. Exempelvis har det införts 
krav på byggnadstekniska åtgärder för att skapa täta konstruktioner, be-
gränsning av schaktdjup och begränsning av bergschaktning till en viss nivå.   

Utöver att planbestämmelserna ska följas är det viktigt att exploatörerna 
inom planområdet i bygglovsskedet kan visa på tekniska lösningar som inne-
bär att inte grundvattnet påverkas före, under och efter genomförd byggnat-
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ion. Detta ställer krav på att ett kontrollprogram tas fram i enlighet med re-
kommendationerna i utlåtandet och att kontrollprogrammet följs. 

Det är av högsta vikt att kontroll av grundvattennivån med hjälp av kon-
trollprogrammet sker i anslutning till bygglovsskedet och att frågan gällande 
grundvattennivån bevakas i samband med bygglovgivning. Grundvattenmät-
ning ska ske med hjälp av observationspunkter (grundvattenrör). Tekniska 
förvaltningen mäter kontinuerligt grundvattennivån i befintliga grundvatten-
rör inom Myrenområdet. Vid bygglov skall utökad kontrollmätning utföras i 
enlighet med upprättat kontrollprogram. I första hand skall befintliga grund-
vattenrör nyttjas och vid behov och efter samråd med tekniska förvalt-
ningen kan nya grundvattenrör installeras. Tekniska förvaltningen skall god-
känna upprättat kontrollprogram. 

Frågor som bör hanteras i bygglovskedet är bland annat vilken typ av pål-
ning som kommer att ske vid byggnation. I framtaget utlåtande rekommen-
deras konventionell pålning. Det framgår att borrad pålning ej är lämpligt då 
detta skulle kunna ge negativa konsekvenser för grundvattennivåerna. På 
grund av detta ska borrad pålning ej tillåtas inom planområdet. 

Tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel krävs för arbeten som kan innebära 
påverkan på grundvattnet.  

Med tanke på grundvattensituationen så ska inte energibrunnar/borrning för 
bergvärme tillåtas inom planområdet. 

Dessa punkter bör beaktas vid bygglovgivning med avseende på grundvat-
tennivån: 

 Grundvattennivån inom användningen PARK och NATUR får ej 
understiga +5,55. 

 Vid byggnation under marknivå i området täckt med organisk jord 
får inte en hydraulisk kontakt skapas mellan den organiska jorden 
och morän/friktionsjorden. En hydraulisk kontakt kan leda till att 
den organiska jorden dräneras/bryts ner och sättningar utbildas. 

 Generellt ska samtliga arbeten under rådande grundvattennivå ska 
ske inom tät konstruktion under byggskedet. Detta kan exempelvis 
utgöras av spont och tätkaka. Under förutsättning att grundvatten-
nivåer öster om område 9 (se illustration på sida 72) inte understiger 
+5,55 kan länshållning i schakter under byggskedet inom område 
6,7 och 8 (se illustration på sida 72) utföras utan tät konstruktion.  

 Generellt får ingen dränering för byggnad placeras så att grundvatt-
nets trycknivå i omgivningen påverkas. Se sida 6 i ”Hydrogeologiskt 
utlåtande detaljplan inom Myrenområdet, ÅF 2017-12-20”. 

 Ett kontrollprogram avseende grundvattennivåer i enlighet med 
förslag beskrivet i på sidorna 10–12 i ”Hydrogeologiskt utlåtande 
detaljplan inom Myrenområdet, ÅF 2017-12-20” ska upprättas för 
förskedet, byggskedet och permanentskedet i bygglovet. Tekniska 
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förvaltningen ska godkänna kontrollprogrammet. 

 Borrad pålning är inte tillåtet inom fastigheterna Häggen 2 och 3, 
Linden 12 och 13 samt den östra delen av Linden 11, då det kan 
medföra en hydraulisk kontakt mellan den övre organiska jorden 
och den undre friktionsjorden med risk för sättningar som påföljd. 

 Allt arbete inom planområdet som riskerar påverka grundvattenni-
vån kräver tillstånd för arbete i vatten enligt miljöbalkens 11 kapitel. 

Parkering 
Den nuvarande parkeringsnormen (2011-02-17) har använts som underlag 
när parkeringsbehovet har beräknats. De stora byggrätterna inom Myrenom-
rådet förutsätter att parkering till stor del anordnas under mark för att skapa 
tillräcklig parkeringskapacitet.  

För vissa funktioner inom planområdet, exempelvis upplevelsecentret finns 
inga angivna beräkningstal i parkeringsnormen. För att beräkna parkerings-
behovet för denna del har en beräkning och uppskattning gjorts på sida 14–
19 i trafikutredningen, ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 
2016-06-28”.  

Vid bygglovgivning ska beräkningen i den framtagna utredningen, som inne-
fattar ett samnyttjande, användas som underlag, se illustration nedan. 

Den nuvarande parkeringsnormen arbetas för tillfället om. Den kommande 
normen kan komma att appliceras vid bygglovgivning. 

 
Utdrag ur utredningen som redovisar beräkning av parkeringsbehovet inom planområdet. 
 

Vad inryms inom användningarna? 

Inom de olika användningsområdena inryms en rad olika typer av verksam-
heter/funktioner. Speciellt gäller detta användningen ”C - Centrum” som 
används inom en stor del av planområdet. C-användningen inrymmer en 
kombination av olika verksamheter som exempelvis handel, service, sam-
lingslokaler med mera. Inom användningen har vissa begränsningar gjorts, 
exempelvis av byggrätten för hotell, samlingslokal, handel och restaurang.  
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Det är viktigt att påpeka att inom exempelvis användningen ”hotell” så in-
ryms en rad olika funktioner exempelvis konferenslokaler och restaurang.  

Detta innebär att exempelvis mötesrum och konferensrum och en restau-
rang som tillhör hotellet inte ska tolkas som en fristående konferensanlägg-
ning och en fristående restaurang. Den bruttoarea som i planen är avsatt för 
restaurang och konferens ska därmed inte påverkas/”räknas av ” utan brut-
toarean för restaurang och konferensanläggning som ingår i hotellanvänd-
ningen ska belasta byggrätten för hotellanvändning. 

Tolkning av byggrätt 

I detaljplanen redovisas byggrätten på något olika sätt beroende av vilken 
fastighet eller användningsområde som avses. Byggnadsarean regleras på de 
flesta fastigheter. Inom planen ska byggnadsarean beräknas exklusive gårds-
bjälklaget. Som gårdsbjälklag räknas bjälklag över källare.  

Garage i källare kan placeras delvis ovan jord (dock max 1,5 meter ovan jord 
mot Trädgårdsgatan eftersom att parkering i markplan inte får uppföras mot 
Trädgårdsgatan) och inte räknas in i bruttoarean. Parkeringsgarage i källare 
ska alltså inte medräknas i angivna byggrätters bruttoarea.  

Det är tillåtet att inom planområdet uppföra garage i markplan (undantaget 
mot Trädgårdsgatan) eller i form av parkeringshus, men då belastas dessa 
ytor byggrätten i form av avräkning mot bruttoarean.  

 
Illustration som visar att om bjälklaget inte överstiger markens nivå med mer än 1,5 meter så rä-
knas underjordiska parkeringsytor som en källare – inte en våning. Parkeringsgarage i källare 
ska inte ingå i beräkningen av bruttoarean. Gårdsbjälklag ska på de flesta fastigheter inte räknas 
in i byggnadsarean. 

MILJÖKONSEKVENSER 

Allmänt 
Den behovsbedömning som gjordes i samband med att ett planprogram 
togs fram visade att en betydande miljöpåverkan inte kunde uteslutas. En 
miljöbedömning har därför genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har tagits fram parallellt med planarbetet. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar de konsekvenser som den föränd-
rade markanvändningen medför. MKB:n redovisas i ett separat dokument, 
”Miljökonsekvensbeskrivning, Miljö- och byggförvaltningen Strömstads kommun, 2017-
12-22” som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering.  

Nedan görs en sammanfattning av de slutsatser som dras i miljökonsekvens-
beskrivningen.  

Sammanfattning av MKB 

Allmänt 
Miljökonsekvensbeskrivningen har i samråd med Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län avgränsats utifrån vilka miljöaspekter som bedömts medföra risk 
för betydande miljöpåverkan. Sammantaget bedöms planförslaget få stora 
positiva till små negativa konsekvenser inom de undersökta miljöaspekterna, 
under förutsättning att rekommenderade åtgärder i framtagna utredningar 
genomförs.  

Trafik 
Utbyggnaden av Myrenområdet innebär en upprustning av gatunätet jämfört 
med idag. Gaturummet kommer att breddas och förutom själva vägområdet 
inrymma trädplanteringar, bil- och bussparkering och gång – och cykelväg. I 
den östra delen av Trädgårdsgatan mot bostäderna föreslås gatan utformas 
som en gångfartsgata. I höjd med Hagtornsvägen kommer Trädgårdsgatan 
stängas av för biltrafik vilket medför en trafiksäkrare och tystare miljö både 
för befintliga och tillkommande bostäder jämfört med idag och ett nollalter-
nativ. Även Vatulandsgatan kommer att stängas av och övergå till en gång 
och cykelväg i höjd med parkområdet.   

Omvandlingen av Myrenområdet prognostiseras medföra ett avsevärt till-
skott av trafik, totalt 7 900 fordon/dygn som fördelas åt väster och åt öster 
på Uddevallavägen. En sådan trafikökning ökar de luftburna föroreningar 
som biltrafiken för med sig i. Den ökade Trafikalstringen kan också leda till 
konsekvenser på hela Strömstads centrums vägnät. Ett vägnät som redan 
idag är högt belastat framförallt under sommartid, då köer periodvis uppstår 
på Oslovägen, vid norra infarten, som kan nå ända ut på väg E6.  

Trängseln i centrum i övrigt är också stor med kösituationer som följd. För 
att minimera de negativa effekterna av den ökade trafiken som planförslaget 
medför behöver föreslagna skadeförebyggande åtgärder genomföras. Till ex-
empel bör den prognostiserade trafiken kunna minskas påtagligt genom till-
skapande av en attraktiv gång- och cykelförbindelse mellan Myren och cent-
rum. Myrenområdet har också en fördelaktig belägenhet i Strömstad. Trafi-
ken kommer snabbt ut på väg 176 åt söder och når väg E6 och väg 164 via 
den minst trafikbelastade infarten till Strömstad, Södra infarten. Viktigt är 
här att E6-trafikanter från norr genom skyltning och information påverkas 
att om möjligt välja denna väg i stället för den norra infarten vid Oslovägen.  
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Att de förslag till åtgärder som beskrivs i ”Strömstads trafikmodell PM pro-
gnos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-06-28 ” genomförs är också en 
förutsättning för att minimera en negativ påverkan av den trafikalstring som 
planförslaget innebär och därmed undvika framkomlighetsproblem i framti-
den. 

När det gäller tågtrafiken kommer ett genomförande av detaljplanen inte in-
nebära någon förändring jämfört med ett nuläge. 

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande innebära en liten miljö-
påverkan gällande trafik under förutsättning att föreslagna åtgärder genom-
förs.  

Buller 
Den sammantagna bilden är att ett genomförande av detaljplanen innebär 
en liten miljöpåverkan med avseende på buller. Riktvärdena för trafikbuller 
vid bostadsfasad kommer att klaras i hela området dock kan den maximala 
ljudnivån överskridas på vissa platser och där behöver åtgärder genomföras 
för att klara riktvärdena. Jämfört med ett nollalternativ kommer bullernivå-
erna i området att öka då biltrafiken på Trädgårdsgatan kommer att öka 
kraftigt. 

Planen medger besöksintensiv verksamhet som genererar stora trafikrörelser 
vilket skiljer sig från nollalternativets industriområde som inte alls genererar 
lika mycket biltrafik. Befintlig bebyggelse kommer dock få en minskad bul-
lerbelastning jämfört med nuläget och ett nollalternativ då genomfartstrafi-
ken tas bort i och med att Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan stängs av. 
Verksamhetsbullret i området begränsas utifrån att gällande riktvärden följs 
på samma sätt som idag och i ett nollalternativ. Då detaljplanen medger bo-
städer närmare den befintliga verksamheten Bohus BioTech, krävs buller-
sänkande åtgärder för att buller villkoren i verksamhetens tillstånd skall gå 
att uppfylla.  

Risker 
Att blanda bostäder och besöksintensiv verksamhet med industriverksamhet 
innebär en ökad riskbild i området jämfört med idag, dels på grund av att de 
människor som kommer att befinna sig i området inte är medvetna om att 
det finns risker förknippade med den verksamhet som bedrivs på industri-
fastigheten, och dels att bostadsområden är svårare att utrymma, särskilt på 
natten när flertalet av de boende sover. Till skillnad från ett industriområde 
där man kan förvänta sig att det finns risker förknippade med verksamhet-
erna. 

Den samlade bedömningen utifrån framtagna riskutredningar, är att det är 
möjligt att planera för besöksintensiv centrumverksamhet, handel, bostäder 
och industri och därmed bekräfta den befintliga industriverksamheten i de-
taljplanen. Under förutsättning att de föreslagna riskförebyggande åtgärder 
genomförs bedöms planens risk och miljöpåverkan som liten.  
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Luftmiljö/MKN luft 
Gällande miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen som i huvudsak alstras 
av biltrafiken, kvävedioxid och partiklar, kommer att klaras med stor margi-
nal. Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade av hamn- och industri-
verksamheten, klarar med stor marginal bedömningspraxis. Påverkan gäl-
lande luftmiljön bedöms därför som mycket liten. 

Markmiljö/Förorenad mark 
Ett stort antal utredningar har tagits fram under planprocessen som visar på 
hur föroreningssituationen ser ut inom Myrenområdet. Med utgångspunkt i 
dessa utredningar har Länsstyrelsen i ett planeringsbesked beslutat att områ-
det är tillräckligt utrett för att planen skall kunna antas. Processen gällande 
efterbehandling av den förorenade marken kommer sedan att fortsätta efter 
det att planen har antagits, men drivs då utifrån Miljöbalken som ett anmäl-
ningsärende enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.  

En förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen är att alla fastigheter, 
förutom Linden 4 och 10 där markanvändningen inte skall förändras skall 
saneras innan byggnation.  Planen styr också att den konstaterade förore-
ningen av TCE på fastigheten Rönnen 8 skall saneras innan startbesked kan 
ges på fastigheterna Rönnen 2 och 8. Som en ytterligare skyddsåtgärd finns 
krav på byggtekniska åtgärder för att förhindra ånginträngning av 
TCE  på  dricksvattenledningar, bottenplatta och  rörgenomdragningar 
inom alla fastigheter där man vet att TCE har och kan ha använts och krav 
på marklov på alla schakt och fyllnadsarbeten för att undvika spridning av 
förorenat berggrundvatten. Efter provtagning och i samband med kontroll-
program kan också krav på en skyddsbarriär ställas för att minimera en för-
oreningsspridning till omgivningen från den konstaterade TCE föroreningen 
på Rönnen 8. 

Med utgångspunkt i de i detaljplanen säkerställda krav på villkor för startbe-
sked, skyddsåtgärder och marklov är bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen kommer att innebära att risken för negativ påverkan på männi-
skor och miljö kommer att minska radikalt jämför med ett nuläge och ett 
nollalternativ. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därför få stora po-
sitiva konsekvenser. 

Vattenmiljö/MKN vatten 
Den samlade bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kommer 
att innebära en liten miljöpåverkan jämfört med nollalternativet med hänse-
ende på vattenförhållandena i området under förutsättning att föreslagna åt-
gärder genomförs.  

En förutsättning att kunna bebygga området är att den förorenade marken 
på de fastigheter med föreslagen ändrad markanvändning saneras, vilket 
kommer att innebära en betydande förbättring jämfört med idag och ett nol-
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lalternativ.  För att undvika negativ påverkan på vattenförekomsten Ström-
stadsfjorden är det viktigt att dagvatten från trafik- och parkeringsytor renas 
samt att eventuellt förorenat grundvatten hanteras i enlighet med föreslagna 
åtgärder under byggtiden. Det är också viktigt att höga vattenflöden vid ex-
tremväder motverkas. Detta kan förslagsvis göras genom byggnation av vat-
tenmagasin, fördröjningsmagasin, utformning av gröna tak samt lokalt om-
händertagande av dagvatten där det är möjligt.  

När det gäller grundvattnet är det nödvändigt att bygg- och anläggningsar-
beten inte leder till en grundvattensänkning som understiger +5,55 inom an-
vändningsområdena PARK och NATUR i detaljplanen. En grundvatten-
sänkning kommer att leda till sättningsproblematik både för befintlig och 
tillkommande bebyggelse i området. Den bergsklack som delar den östra 
sättningskänsliga delen av planområdet från de mindre känsliga västra de-
larna får inte heller tas bort. Bergsklacken utgör en hydraulisk barriär som 
inte får påverkas under nivån +5,55. Källare får därför inte utföras på ett så-
dant djup att schaktning eller sprickbildning i bergsklacken krävs under 
denna nivå.  

Bebyggelse i området bedöms som möjligt om föreslagna restriktioner och 
förslag på åtgärder genomförs.  

Stads-/landskapsbild 
Landskapet som planområdet ligger i består av ett typiskt kustnära bohus-
ländskt spricklandskap där berg i dagen varvas med låglänta partier med se-
dimentära jordarter. Bebyggelsen i området består av industrilokaler från 
1950–70-talet med blandad karaktär och varierande fasadmaterial. Bebyggel-
sen är till största delen storskalig och höjden varierar mellan två till tre vå-
ningar och upp emot fem till sex våningar. Inom planområdet finns inga 
större upplevelsevärden. Störst konsekvenser kommer föreslagen exploate-
ring att ha på stadsbilden sett från en del av villorna nordost om planområ-
det och från havet i väster där upplevelsecentret/hotellet kommer att utgöra 
ett betydande inslag i stads- och landskapsbilden. 

Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än da-
gens bebyggelse. Föreslagen utbyggnad bedöms innebära en måttlig påver-
kan på stadsbilden sett från villaområdet nordost om planområdet. Från ha-
vet bedöms den planerade exploateringen ha stor påverkan på landskapsbil-
den, då den kommer att utgöra ett betydande inslag i vyn från havet. Den 
kan ändå anses som acceptabel eftersom området redan är ianspråktaget och 
den föreslagna exploateringen ligger i anslutning till den relativt nyligen om- 
och påbyggda kontorsbyggnaden vid vattnet nordväst om planområdet. 
Dessutom är området lokaliserat i naturlig anslutning till staden, men på ett 
avstånd som gör att det inte konkurrerar med Strömstads karaktäristiska 
stadssiluett. Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande indu-
striområde till en attraktiv, förädlad stadsdel, bidrar till en modernisering 
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och uppsnyggning som innebär en positiv utveckling för Strömstad. Konse-
kvensen av omvandlingen kommer att innebära en utvidgning av staden 
Strömstad där Myrenområdet blir en del av stadsbilden istället för, som idag, 
vara ett industriområde i utkanten av staden. 

Övriga 
Björkdungen i den östra delen kommer inte att påverkas av detaljplanen. En 
mindre del av berget i nordvästra delen av planområdet kan komma att be-
höva sprängas bort. Påverkan bedöms dock inte påverka området i sin hel-
het. Naturområdet i sydost om planområdet och Röseberget bedöms inte 
påverkas av den planerade detaljplanen.  

Minnesstenen från 50-talet kommer att beröras av exploateringen och kom-
mer att behöva flyttas. Detaljplanens negativa påverkan på naturmiljön, fri-
luftslivet och kulturmiljön bedöms sammantaget som mycket liten. 

Sociala 
I kapitlet om sociala konsekvenser bedöms att det finns flera fördelar med 
en omvandling enligt detaljplaneförslaget. Ett genomförande av detaljplanen 
medför ett tillskott av bostäder i centralt läge med närhet till stadskärnan 
och tågstationen. Det idag ensidiga innehållet i området ersätts av ett mer 
blandat innehåll med bostäder, kontor, en industri samt rekreationsanlägg-
ningar vilket gynnar både tryggheten och det sociala livet. Ökade aktiviteter 
och rörelser inom området bidrar till tryggare gång- och cykelförbindelser. 
Trots ovan nämnda fördelar innebär en realisering av detaljplanen också 
vissa risker och utmaningar utifrån socialt perspektiv. Omvandlingen ställer 
nya krav på platsen, vad gäller tillgången till vistelseytor och mötesplatser, på 
samverkan mellan olika funktioner samt på tillgängligheten.  

Ekonomiska 
Vad avser de ekonomiska konsekvenserna av detaljplanens genomförande 
så konstateras att det normalt är en samhällsekonomisk fördel att omvandla 
befintliga områden. Dock bör exploateringen ske kontrollerat så att den 
samhällsekonomiska balansen på orten inte rubbas. Kommunen kommer att 
belastas med kostnader bl a för utbyggnad av infrastrukturen. Delar av detta 
kan täckas av t ex gatukostnadsersättning. Exploatörernas kostnader får an-
tas bli täckta av den utveckling av fastigheterna som detaljplanen medger. 

GENOMFÖRANDE 

Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fas-
tighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningsdelen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskriv-
ningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  
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I samband med planarbetet tas en gatukostnadsutredning fram för att ligga 
till grund för finansiering av gatuutbyggnad och allmänna platser inom plan-
området. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

En detaljplan får normalt sett inte ändras eller upphävas före genomföran-
detidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
Dock finns det vissa möjligheter att ändra planen även om genomförandeti-
den inte gått ut om det har uppstått nya förhållanden av stor allmän vikt 
som inte kunde förutses vid planläggningen eller på grund av införandet av 
bestämmelser gällande fastighetsindelning m m. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 
En administrativ bestämmelse angående genomförandetiden har införts på 
plankartan. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser men kommunen får 
dock, om det finns särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte ska 
vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

I denna plan är kommunen huvudman för allmän plats. Detta innebär att 
kommunen har rätt, men också en skyldighet om berörda fastighetsägare be-
gär det, att lösa in marken betecknad som allmän plats i detaljplanen. 

På plankartan har en administrativ planbestämmelse införts som lyder: 
”Kommunen är huvudman för allmänna platser”. 

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan fastighetsägarna 
inom planområdet och Strömstads kommun. Ett planavtal har upprättats 
mellan exploatören Startsidan i Strömstad AB och Strömstads kommun.  

Inför planens antagande kommer exploateringsavtal att upprättas med be-
rörda fastighetsägare, där parternas ansvar regleras. Utöver exploateringsav-
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talen ska en gatukostnadsutredning tas fram, läs mer under rubriken ”gatu-
kostnadsutredning. 

Ansvarsfördelningen är översiktligt sammanfattad i tabellen på följande si-
dor. 

Anläggning 
 

Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Allmän platsmark: 
  

VÄG - Väg för trafik mellan 

områden 
Strömstads kommun Strömstads kommun 

GATA - Gata för lokal trafik Strömstads kommun Strömstads kommun 

GATA1 - Gångfartsgata Strömstads kommun Strömstads kommun 

CYKEL - Gång- och cykel-

trafik 
Strömstads kommun Strömstads kommun 

PARK - Anlagd park Strömstads kommun Strömstads kommun 

NATUR - Naturområde Strömstads kommun  
(Inget nytt genomförande) 

Strömstads kommun 

lek Strömstads kommun Strömstads kommun 

boll Strömstads kommun Strömstads kommun 

dagvatten Strömstads kommun Strömstads kommun 

plantering Strömstads kommun Strömstads kommun 

trädplantering Strömstads kommun Strömstads kommun 

geo Strömstads kommun Strömstads kommun 

ej schakt Strömstads kommun Strömstads kommun 
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Spill- och dricksvatten-
nät 

Strömstads kommun Strömstads kommun 

Dagvattennät Strömstads kommun Strömstads kommun 

El och Tele 
Ledningsägare (ledningar 
som behöver flyttas pga. 

genomförande av planför-
slaget bekostas av respek-
tive exploatör/fastighetsä-

gare) 

Respektive 
ledningsägare 

Kvartersmark: 
  

B - Bostäder Fastighetsägare  Fastighetsägare 

K - Kontor Fastighetsägare Fastighetsägare 

H - Handel Fastighetsägare Fastighetsägare 

S1 - Förskola Fastighetsägare Fastighetsägare 

C1/C2 - Centrum Fastighetsägare Fastighetsägare 

J - Industri Fastighetsägare Fastighetsägare 

T1 - Järnvägstrafik Trafikverket 
(Inget nytt genomförande) 

Trafikverket 

E1 - Teknisk anlägg-
ning, pumpstation 

Strömstads kommun  Strömstads kommun 

E2 - Teknisk anlägg-
ning, transformator- 
station 

Ledningsägare Ledningsägare 

entré Fastighetsägare Fastighetsägare 

f - (utformning av järn-
vägsbro) 

Fastighetsägare till Ström-
stad 4:17 

Fastighetsägare till 
Strömstad 4:17 

räddningsväg Fastighetsägare Fastighetsägare 
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ej parkering Fastighetsägare Fastighetsägare 

+ 0,0 (mark/bjälklags-
höjd) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

mur Fastighetsägare  
(kostnadsansvar regleras i 

avtal med exploatören) 

Fastighetsägare 

cistern Fastighetsägare 
(kostnadsansvar regleras i 

avtal med exploatören) 

Fastighetsägare 

ej schakt Fastighetsägare Fastighetsägare 

u - (underjordiska  
ledningar) 

Fastighetsägare/ 
Strömstads kommun 

Fastighetsägare/ 
Strömstads kommun 

VA och dagvatten – ny 
anläggning 

Respektive fastighetsägare 
från en anvisad anslut-

ningspunkt (som regel vid 
fastighetsgräns) 

 
Fastighetsägare 

El- och tele Respektive fastighetsägare 
 (ev. flytt av befintliga led-

ningar som påverkas av ett 
plangenomförande) 

Respektive 
 ledningsägare 

 

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna VÄG, 
GATA, GATA1, CYKEL, PARK och NATUR. 

Strömstads kommun är ansvarig för utbyggnad och framtida drift och un-
derhåll av de allmänna platserna inom planområdet. Den gångbro som finns 
över allmän plats mellan fastigheterna Linden 8 och Rönnen 8 ansvarar ej 
Strömstads kommun för. Kostnad för rivning belastar fastighetsägaren till 
Linden 8. 

Gator 
Gatukostnadsutredningen redovisas parallellt med detaljplanen och ska re-
dovisa respektive fastighetsägares ekonomiska åtaganden för utbyggnad av 
allmän plats inom planområdet. Förslag till fördelning av kostnader har upp-
rättats. Se vidare under rubriken ”Gatukostnadsutredning”. 

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna B, BKS1, 
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BHKS1, BS1, BH, C1, C2, KH, J, T1, E1 och E2. 

Inom respektive fastighet/användningsområde ansvarar respektive fastig-
hets-/ledningsägare för att byggnader, anläggningar, va- och dagvattenan-
läggningar med mera genomförs/uppförs liksom underhåll av dessa. 

Avtal 

Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden under 
planarbetet har upprättats mellan Strömstads kommun och exploatören, 
Startsidan i Strömstad AB.  

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads kommun och 
exploatören, Startsidan i Strömstad AB. Exploateringsavtalet kopplas till pla-
nen för att få överensstämmelse med intentionerna i plan- och genomföran-
debeskrivningen. I exploateringsavtalet med exploatören Startsidan i Ström-
stad AB kommer kommunen avtala om att exploatören bekostar en om-
byggnad av Vatulandsgatan till en gång- och cykelväg samt sanering av tri-
kloretylenföroreningar.  

Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads kommun 
och ägaren till fastigheten Häggen 2 och Rönnen 8. I avtalet ska fastighetsre-
glering och rivning av byggnad på fastigheterna regleras, eftersom att detta 
påverkar utbyggnaden av allmän platsmark inom planområdet. 

Exploateringsavtalen ska vara påskrivna och godkända av berörda parter in-
nan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Generellt kan sägas att gatu-
kostnadsutredningen kommer att behandla de områden inom planområdet 
som består av gator och övrig allmän plats. Gatukostnadsutredningen kom-
mer att redovisa vilka kostnader som respektive fastighetsägare inom plan-
området kommer att belastas med för utbyggnad/upprustning av gator och 
allmänna platser- i gatukostnadsutredningen ingår också en fördelning av 
kostnaderna för sanering av förorenad mark inom allmän platsmark. 

Avtal om markköp, upplåtelse av mark 
Avtal om marköverlåtelser bör träffas mellan berörda parter innan ansökan 
om fastighetsreglering görs hos lantmäterimyndigheten. Förekommer fastig-
hetsköp så likställs dessa med avtal. 

Avtal om marköverlåtelseavtal ska upprättas mellan kommunen och ägaren 
till fastigheten Linden 13, då utrymme inom Linden 13 krävs för utbyggnad 
av allmän platsmark i form av en vändplats i planområdet. Ett avtal om 
marköverlåtelse kan upprättas mellan kommunen och ägaren till fastigheten 
Strömstad 4:17 gällande reglering av 4:16 till 4:17. Det är dock inte nödvän-
digt för planens genomförande. Marköverlåtelser mellan Strömstads kom-
mun som ägare av Strömstad 4:16 och exploatören som ägare till bland an-
nat Rönnen 2 och 8 regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och 
Startsidan i Strömstad AB. 
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Övriga avtal  
Åtgärder för att dämpa buller från verksamheten inom fastigheten Linden 
10 med syfte att inte störa planerade bostadsfastigheter ska genomföras. Åt-
gärder avseende skyddsåtgärder mellan fastigheterna Linden 10 och 11, i 
samband med hantering av brandfarlig vara, ska genomföras enligt rädd-
ningstjänstens krav. Åtgärder gällande bullerdämpande och säkerhetshö-
jande åtgärder ska säkerställas genom avtal mellan verksamhetsutövaren och 
exploatören. 

Arrenden 
Arrende finns för fastigheten Haren 13, på grundkartan betecknat med 
TN/1996. Arrendet påverkas inte av plangenomförandet på annat sätt än att 
fastigheten ges möjlighet att friköpa arrendeområdet och sammanföra det 
med Haren 13.  

Arrende TN/2011-0300 finns på fastigheten Strömstad 4:16. Inom delar av 
arrendeområdet, inom användningen ”Väg - Trafik mellan områden”, har 
utrymme skapats för etablering av en busshållplats. Arrendet kan därför 
komma att påverkas. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 

Planområdet omfattar cirka 110 000 m² (11 ha). Inom planområdet finns 12 
fastigheter. Fastigheterna Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och 3 och Linden 4, 8, 
10, 11, 12 och 13 är i privat ägo.  

Karta som visar befintliga markägoförhållanden. Totalt finns 12 fastigheter inom planområdet. 1: 
Strömstad 4:16 (2 delområden), ägare: Strömstads kommun. 2: Strömstad 4:17, ägare: Trafik-
verket/Jernhusen Fastigheter AB. 3: Rönnen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Ut-
veckling AB. 4: Rönnen 8, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Vgl Utveckling AB 
5: Häggen 2, ägare: Häggträdet 2 AB c/o Baker Tilly. 6: Häggen 3, ägare: Strömstad Häggen 
3 AB. 7: Linden 8, ägare: Kosterfjord Invest AB. 8: Linden 4, ägare: Uluma Fastighetsbolag 
AB. 9: Linden 10, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB. 10: Linden 11, ägare: Bazar Invest i 
Strömstad AB. 11: Linden 12, ägare: Lennart & Robert Fastigheter AB. 12: Linden 13, 
ägare: Strömstad Linden 13 AB. 
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Fastigheten Strömstad 4:16 ägs av Strömstads kommun och fastigheten 
Strömstad 4:17 ägs av Trafikverket/Jernhusen fastigheter (statligt företag).  

Se en redovisning av befintliga fastigheter inom planområdet på följande 
sida. En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet framgår av tillhörande fastighetsförteck-
ning.  

Fastighetsbildning och fastighetsreglering 

Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastig-
heters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prö-
vas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs 
för genomförande av planen söks av markägare/exploatör eller kommunen. 

I och med att detaljplanen har ett kommunalt huvudmannaskap har kom-
munen både en rätt och en skyldighet att lösa in markområden inom plan-
områdets allmänna platsmark på begäran av kommunen eller berörd fastig-
hetsägare. 

Ett genomförande av detaljplanen medför ingrepp och förändringar i ett 
flertal fastigheter. I många fall är fastighetsregleringar nödvändiga.  Nedan 
redovisas de bedömda konsekvenserna i form av nödvändig och föreslagen 
reglering av mark mellan fastigheterna inom planområdet.  

Karta som redovisar föreslagna fastighetsregleringar inom planområdet. 
 

Ytterligare information om bedömda konsekvenser för fastigheterna redovi-
sas under rubriken ”Fastighetskonsekvensbeskrivning”. 
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Mark som regleras från privat mark till kommunal mark  

1. Reglering av mark från fastigheten Rönnen 2 till Strömstad 4:16 

2. Reglering av mark från fastigheten Rönnen 8 till Strömstad 4:16 

3. Reglering av mark från fastigheten Häggen 2 till Strömstad 4:16 

4. Reglering av mark från fastigheten Linden 13 till Strömstad 4:16 

Mark som regleras från kommunal mark till privat mark  

5. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Rådjuret 6 

6. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Haren 13 

7. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Rönnen 8 

8. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Strömstad 4:17 
 

Totalt föreslås cirka 2700 m² överföras från privat mark till kommunal mark 
och cirka 4100 m² överföras från kommunal mark till privat mark. 

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter 

Inom planområdet finns i dagsläget inga befintliga mark- eller anläggnings-
samfälligheter. Gemensamhetsanläggningar för fastighetsägare inom plan-
området kan eventuellt komma att krävas för exempelvis gemensamma par-
keringsytor och andra framtida gemensamma anläggningar som inte kan 
överskådas i dagsläget. 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt 1, 1486-85.1 Ledningsrätt för vatten och avlopp. Ledningsha-
vare är Strömstads kommun och ledningsrätten belastar fastigheterna Fasa-
nen 1, Fasanen 6, Fasanen 7, Fasanen 10, Häggen 3, Linden 10, Linden 11, 
Linden 13 och Strömstad 4:16. I detaljplanen har u-områden införts för att 
säkerställa tillkomst till ledningarna. U-områden har även lagts ut på vissa 
sträckor där ledningar finns, men där det saknas ledningsrätt i dagsläget. Ex-
empelvis gäller detta en del av ett u-område i den södra delen av fastigheten 
Linden 11. 

Ledningsrätt kan innebära rätt till ersättning för berörda markägare. Vid en 
förrättning ska alltid lantmäterimyndigheten utreda och besluta om ersätt-
ning till de som blir belastade av en ledningsrätt om en överenskommelse 
enligt 14 § i Ledningsrättslagen.  Belastade fastigheters ägare behöver inte 
yrka på ersättning för att vara berättigad till den. I fråga om ersättning för 
upplåtelse av utrymme ska det 4:e kapitlet i Expropriationslagen användas. 
Vid upplåtelse av ledningsrätt ska en så kallad intrångsersättning betalas med 
ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde 
som uppkommer, med ett påslag på 25 %.  
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Servitut och nyttjanderätter 

Inom planområdet finns ett stort antal servitut och rättigheter.  

Både servitut 1, 1486-313.1, och servitut 2, 1486-313.2 är officialservitut av-
sedda för järnvägstrafik som innehas av Strömstad 4:17 och belastar Ström-
stad 4:16. 

Servitut 3, 1486-313.3 (officialservitut), och servitut 4, 14-IM5-93/3323 (av-
talsservitut), ger en rättighet till ”tele” och trädröjning för Strömstad 4:17 
och belastar Strömstad 4:16. 

Inget av ovanstående servitut bedöms påverkas vid ett plangenomförande. 

Servitut 5, 14-IM5-99/4302.1 (avtalsservitut), belastar Strömstad 4:16. Servi-
tutet ger rätt till utrymme för en kraftledning för fastigheten Fjällskivlingen 
1/Ellevio och belastar fastigheten Strömstad 4:16. 

Servitut 6, 14-STR-149.1 (officialservitut), ger rätt till tillträde för Rönnen 8 
på Rönnen 2. Servitutet bedöms kunna tas bort då dessa två fastigheter ska 
införlivas i varandra. Fastighetsägaren begär och bekostar ett borttagande av 
servitutet.  

Nyttjanderätt för tele, 1969/3364, till förmån för Telia Sonera Access AB 
som belastar Linden 11. Nyttjanderätten är olokaliserad och kan eventuellt 
påverkas av planläggningen. 

För eventuella konsekvenser för berörda servitut och rättigheter, se vidare 
under rubriken fastighetskonsekvensbeskrivning nedan. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara av-
stående eller upplåtande av mark, förändrad byggrätt, marklösen, avgifts- 
och kostnadsuttag som gatukostnader.  

I tabellen på följande sidor redovisas de bedömda konsekvenserna för fastig-
heterna inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsreglering-
arna endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. 

Vad avser kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator och allmänna plat-
ser inom planområdet redovisas detta i gatukostnadsutredningen.  
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Fastighets- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  

av planen 

Övriga  
kommentarer 

Rönnen 2 
Ca 600 m² regleras till den  

kommunala fastigheten 
Strömstad 4:16 längs med 

Trädgårdsgatan.  
 

Kvarstående del av fastig-
heten överförs förslagsvis 

till Rönnen 8. 

Privat fastighet.  
Planlagd för centrum-

verksamhet/gata. 

Rönnen 8 Ca 1640 m² regleras till 
den kommunala fastig-
heten Strömstad 4:16 

längs med Trädgårdsga-
tan. 

Ca 3200 m² tillförs från den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16. 

Förslagsvis regleras åter-
stående delar av fastighet-
erna Rönnen 2 till fastig-

heten. 

Privat fastighet.  
Planlagd för centrum-

verksamhet/gata. 

Häggen 2 Ca 300 m² regleras till den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16.  

Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder, handel, kon-

tor och förskola. 

Häggen 3 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten.  

Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder, kontor och 

förskola. 

Linden 4 - Privat fastighet. Planlagd 
som industrimark. 

Linden 8 Byggrätt för befintlig gång-
bro till fastigheten Rönnen 

8 utgår. 

Privat fastighet. Planlagd 
för centrumverksamhet 

och transformatorstation. 
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Linden 10 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Privat fastighet. Planlagd 
som industrimark. 

Linden 11 - Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Privat fastighet. Planlagd 
för kontor, handel (västra 
delen) och bostäder och 

handel (östra delen). 

Linden 12 - Privat fastighet. Planlagd 
för bostäder och förskola. 

Linden 13 Ca 140 m² regleras till den 
kommunala fastigheten 

Strömstad 4:16. 

. 

Ledningsrätt belastar  
fastigheten enligt led-
ningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarie- 

nummer FOND 96567. 

Planlagd för bostäder, 
förskola och gata. 

Haren 13 (nuvarande 
Strömstad 4:16) 

Arrendeområde, Ca 180 m² 
kan regleras till Haren 13. 

Planlagd för bostads- 
ändamål. 

Rådjuret 6 (nuvarande 
Strömstad 4:16) 

Ca 300 m² kan regleras till 
Rådjuret 6. 

Planlagd för bostads- 
ändamål. 
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Strömstad 4:16 Ca 3200 m² regleras till 
fastigheten Rönnen 8. 
Överenskommelse om 

markköp tecknas i exploa-
teringsavtalet mellan 

Strömstads kommun och 
ägaren till Rönnen 8. 

 Ca 350 m² regleras till fas-
tigheten Strömstad 4:17. 

Ca 220 m² regleras till fas-
tigheten Haren 13. 

Ca 300 m² till fastigheten 
Rådjuret 6. 

Totalt föreslås ca 4100 m² 
regleras från fastigheten till 
privata fastigheter och ca 

2700 m² tillkomma. 

Kommunal fastighet. 
Planlagd för centrum-
verksamhet, bostäder, 
väg, gata, gc-väg, park 

och naturområde. 

Strömstad 4:17 Cirka 350 m² ska regleras 
till fastigheten från Ström-

stad 4:16. 

Ägs av Trafikverket/Jern-
husen Fastigheter AB 

(statligt företag). 

Anläggnings- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  

av planen 

Övriga  
kommentarer 

Servitut 1. 1486-313.1 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller järnvägs-
trafik och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 2. 1486-313.2 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller järnvägs-
trafik och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 3. 1486-313.3 Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Officialservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller ”tele” och 
innehas av Trafikverket. 



 

 

110 

Planbeskrivning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

Antagandehandling, 2017-12-22, reviderad 2018-03-07 Strömstads kommun, Västra Götalands län

 

Servitut 4. 14-IM5-
93/3323.1 

Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Avtalsservitut till förmån 
för Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Servitutet gäller trädröj-
ning och innehas av Tra-

fikverket. 

Servitut 5. 14-IM5-
99/4302.1 

Bedöms inte påverkas vid 
ett genomförande av plan-

förslaget. 

Avtalsservitut för kraftled-
ning. Belastar Strömstad 

4:16 

Servitut 6. 14-STR-
149.1 

Vid en fastighetsreglering 
och införlivning av Rönnen 
2 till Rönnen 8 så behöver 

inte servitutet kvarstå. 

Officialservitut till förmån 
för Rönnen 8. Belastar 

Rönnen 2. Servitutet gäl-
ler ”tillträde”. 

Ledningsrätt 1. 1486-
85.1 

Befintlig dagvattenledning.  Ledningsrätt, servitut för 
vatten och avlopp. Led-
ningshavare är Ström-

stads kommun. Belastar 
Fasanen 1, 6, 7, 10, Häg-
gen 3, Linden 10, 11, 13 

och Strömstad 4:17 

Nyttjanderätt 1. 
69/3364 

Byggrätt ges i aktuellt om-
råde. Vid påverkan på tele-
ledningar ska fastighetsä-
garen bekosta eventuell 

flytt av ledningar. 

Nyttjanderätt för ”tele” till 
förmån för Telia Com-

pany AB.  

Arrende  
TN/1996 

Påverkas ej av plangenom-
förandet. Möjlighet kommer 
att finnas att köpa markom-
rådet, som planeras för bo-

stadsanvändning. 

Lokaliserad intill bostads-
fastigheten Haren 13. I 

planen föreslås bostads-
användning för det aktu-

ella området. 

Arrende 
TN/2011-0300 

Påverkas delvis av plange-
nomförandet. En busshåll-

plats föreslås etableras 
delvis inom arrendeområ-

det.  

Lokaliserat inom fastig-
heten Strömstad 4:16, di-
rekt norr om Uddevalla-

vägen. 
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Ekonomiska frågor 

Allmänt, plan- och bygglovskostnader 

Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal. 
Bygglovsavgift kommer att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa. 

Gatukostnadsutredning 

En gatukostnadsutredning tas fram parallellt med detaljplanearbetet, vilket 
bland annat innebär att utredningen samråds och granskas tillsammans med 
planförslaget. Gatukostnadsutredningen handläggs av Tekniska förvalt-
ningen och kommunfullmäktige beslutar om antagande. 

En gatukostnadsutredning är ett juridiskt dokument som reglerar hur kost-
naderna för utbyggnaden av gator och därtill hörande anordningar i ett visst 
område fördelas mellan berörda fastighetsägare.  

Exploateringskostnader 

Allmänt 
Exploateringskostnader fördelas enligt exploateringsavtal, gatukostnadsut-
redningen och den inriktning som anges i plan- och genomförandebeskriv-
ningen. Se avsnittet ”exploateringsavtal”. 

Allmän platsmark 
Exploateringskostnader förenade med markområden inom den allmänna 
platsmarken redovisas preliminärt i gatukostnadsutredningen. 

Förutom kostnader som är förknippade med den specifika gatu- och gång- 
och cykelvägsutbyggnaden tillkommer kostnader för bland annat avlopp, 
geoteknik, dagvatten, dagvattenanläggningar, eventuell rening/säkring av fö-
rekommande markföroreningar och iordningställande av park- och natur-
mark. 

Anläggandet av en aktivitetsyta som samtidigt kan fungera som ett fördröj-
ningsmagasin ska bekostas av Strömstads kommun. Övrig parkmark kom-
mer dock att ingå i gatukostnadsutredningen och delvis finansieras av fastig-
hetsägarna inom planområdet. 

Den gångbro som finns över allmän plats mellan fastigheterna Linden 8 och 
Rönnen 8 ansvarar ej Strömstads kommun för. Kostnad för rivning belastar 
exploatören. 

Kvartersmark 
Exploateringskostnader som uppkommer inom kvartersmark belastar re-
spektive berörd fastighetsägare. Kostnader påverkas och regleras av planut-
formning och intentionerna i planbeskrivningen. 

Fastighetsbildning 

Kostnader för fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering, servi-
tutsbildning, ledningsrätt och anläggningsförrättning regleras inom ramen 
för respektive lantmäteriförrättning. 
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Telenät, elnät och belysning 

Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät som förorsakats av 
förändrade förhållanden inom kvartersmark bekostas av respektive fastig-
hetsägare. Nya och ändrade förhållanden inom allmän platsmark som föror-
sakar ny- eller omläggning av tele- och elnät bekostas av Strömstads kom-
mun. Nedläggning av eventuella nya fiberkablar bekostas av respektive led-
ningsägare. 

Tekniska frågor 

Allmän platsmark 

Gator, gång- och cykelvägar 
Standard, utformning och kostnader för anläggandet av gator och gång- och 
cykelvägar redovisas i den till detaljplanen hörande gatukostnadsutred-
ningen. 

Parkmark 
Utformning och kostnadsfördelning för parken inom planområdet redovisas 
i den till detaljplanen tillhörande gatukostnadsutredningen. 

Naturmark 
Inget genomförande planeras inom områden som är avsatta som naturmark 
inom planområdet. 

Vatten- och avlopp, dagvatten 
Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala Va-nätet. Eftersom 
planområdet till stora delar är bebyggt finns i dagsläget kommunalt VA an-
slutet till samtliga fastigheter inom planområdet. Inom området byggs VA-
ledningar, inklusive dagvattenledningar, ut i enlighet med den till detaljpla-
nen tillhörande VA- och dagvattenutredningen, ”VA- och Dagvattenutredning, 
ÅF, 2015-03-23, rev. 2017-10-19” som finns tillgänglig för påseende i utställ-
ningslokalerna under granskningen.  

Markföroreningar  
Flera utredningar med syfte att utreda markföroreningssituationen har tagits 
fram under planprocessens gång. Den sammanfattande rapporten och den 
framtagna miljökonsekvensbeskrivningen som båda bifogas planförslaget 
ska fungera som vägledning gällande hantering av sanering av marförore-
ningar. 

Geoteknik 
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotek-
niska utredningen, ”PM - Geoteknisk utredning för ny detaljplan inkl. bilagor, 
Skanska, 2014-08-20” samt ”PM, Geotekniskt utlåtande avseende stabilitetsförhål-
landen för ny cirkulationsplats inkl. bilagor, Skanska, 2015-04-13” ska följas vid 
projektering inom planområdet. Utredningarna finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 
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Allmänt 
Vid lokalisering och utformning av byggnader med mera inom planområdet 
ska hänsyn tas till rekommendationer i framtagen riskutredning, ”Detaljerad 
riskbedömning för detaljplan WSP, 2013-07-05, rev. 2015-05-12”.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fortsatt arbete 
Inkomna yttranden under granskningen har sammanställts i ett så kallat 
granskningsutlåtande. I utlåtandet bemöter kommunen inkomna syn-
punkter. Mindre korrigeringar av planförslaget har genomförts inför anta-
gandet. Kommunen kan i detta skede besluta om att anta planförslaget. Om 
antagandebeslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för det återstående 
planarbetet: 

1/2 kv 2018 Antagande av detaljplan och gatukostnadsutredning i 
kommunfullmäktige 

2 kv 2018 Laga kraft 

Datumet för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

Revidering 
Nedan sammanfattas kortfattat ändringar av betydelse i planhandlingarna, 
frånsett rent redaktionella ändringar, som har genomförts sedan  
granskningen: 

Plankarta: 

 Ökning av tillåten byggnadsarea och totalhöjder inom den östra de-
len av Linden 11. Total byggrätt inom området är dock oförändrad. 

 Två olika användningar, T1 – Järnvägstrafik och (GATA – Gata för 
lokal trafik, i skilda plan har införts vid tunneln under befintlig järn-
vägsbro. 

 Bestämmelse gällande utformningen av järnvägsbro har korrigerats 
och utgör nu en utformningsbestämmelse (f), ej längre en administ-
rativ bestämmelse. 

 Planbestämmelserna inom fastigheterna Häggen 2 och den östra de-
len av fastigheten Linden 11 har korrigerats för att tydliggöra att 
den maximala reglerade byggrätten för bruttoarea respektive bygg-
nadsarea ska beräknas exklusive gårdsbjälklag. 

 Ändring av tillåten höjd på byggnader inom fastigheten Linden 10. 
Den tidigare totalhöjden på 21 meter över nollplanet utgår. Istället 
införs en maximal nockhöjd på 21 meter över nollplanet. 
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 En planbestämmelse gällande en högst tillåten nivå gällande verk-
samhetsbuller från industrin har lagt in i den sydöstra delen av fas-
tigheten Linden 11. 

 En administrativ bestämmelse som villkorar startbesked inom den 
sydöstra delen av fastigheten Linden 11 mot att en utredning kan 
visa att nivåerna av verksamhetsbuller från industrin inte överskrids 
införs. 

Illustrationskarta: 

 Korrigering av totalhöjder inom den östra delen av Linden 11. 

 Korrigering av byggnadernas placering inom Linden 11 

Planbeskrivning: 

 Korrigering av text gällande omfördelningen av byggrätten inom 
den östra delen av fastigheten Linden 11. 

 Korrigering gällande de två användningarna i olika plan för den be-
fintliga gatan och järnvägsbron. 

 Korrigerad text gällande hantering av risker från fastigheten Linden 
10 på sidorna 75-76. 

 Korrigering av text gällande kostnadsansvar för rivning av gång-
bron över Trädgårdsgatan. 

 Förtydligande av texten gällande ansvariga tillsynsmyndigheter med 
avseende på markföroreningar 

 Korrigering av text gällande ansvar för buller- och riskåtgärder för 
verksamhet på Linden 10. 

 Förtydligande gällande möjlighet till att skapa bullerskyddade för 
skolgårdar 

 Införd text gällande reglering av verksamhetsbullernivåer från indu-
strin med avseende på planerade bostäder i den sydöstra delen av 
fastigheten Linden 11. 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gus-
tafsson, planeringsarkitekt. 

Planförslaget har handlagts av Pär Höjman, planeringsarkitekt och Anna 
Wallblom, miljöplanerare. 

 

 

 

Pär Höjman, planeringsarkitekt              Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt 

Strömstads kommun                              Rådhuset Arkitekter AB 
Miljö- och byggförvaltningen                Samhällsplanering och miljö 



 MBN/2009-0276 
 

Detaljplan för 
 Kv RÖNNEN m fl 

MYRENOMRÅDET 
Granskningsutlåtande 

  Utkast 2018-03-02 
 
Miljö- och byggnämnden informerades den 2017-11-09 om det pågående planarbetet och att 
granskning kommer att genomföras under hösten. MBN beslutade den 2017-11-09 § 187 att 
godkänna samrådsredogörelse 2.  
 
Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning till och med 2018-02-22. 
Dessa återges i sin helhet och kommenteras.  
  
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2018-01-29 
2. Statens Geotekniska Institut - SGI  2018-01-22 
3. Lantmäteriet  2018-01-22 

 
Kommunala: 

4. Munkedals kommun  2018-01-10 
5. Tanums kommun  2018-01-31 
6. Tekniska förvaltningen  2018-01-22 
7. Räddningstjänsten  2018-01-19 

Räddningstjänsten, komplettering  2018-02-22 
 
Företag och organisationer: 

8. Ellevio  2018-01-03 
9. Västtrafik  2018-01-23 
10. SPF Strömmen  2018-01-11 

 
Sakägare: 

11. Bazar Invest i Strömstad AB  2018-01-19 
12. Bohus BioTech  2018-01-22   
13. Renen, Rådjuret & Älgen (31 fastighetsägare) 2018-01-22 
14. Trasten 16  2018-01-19 
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SAMMANFATTNING 
 

Länsstyrelsens bedömning är att planen inte kommer att prövas, men det är under förutsättning att 
åtgärder avseende cisternerna på Linden 10 säkerställs. 
Lst har synpunkter på trafikbuller vid skolgård respektive uteplatser, hantering av grundvatten och 
dagvatten, påverkan på MKN vatten. 
Lst påtalar att efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark bör godkännas innan antagande. 
Länsstyrelsen anser att det är önskvärt att kommunen är överens med verksamheterna om 
ansvarsfördelningen avseende de åtgärder, föranledda av planen, som påverkar Bohus BioTech.    

SGI har synpunkter på en bergslänt vid Strömstads camping, men den berörs inte av planen. 

Lantmäteriet påtalar en del saker som ska förtydligas eller korrigeras i planhandlingarna. Oklarhet 
finns kring en ledningsrätt på Linden 13 och kring ansvarsfördelning för vägtrafiktunneln. 

Räddningstjänsten har synpunkter på tillfartsvägar till området, tillgänglighet till och runt byggnader 
och omhändertagande av kontaminerat släckvatten. 
Räddningstjänsten har kompletterat sitt yttrande med avseende på risker vid hantering av 
brandfarliga varor vid fastighetsgränsen mellan Linden 10 och 11. 

Bazar Invest AB har synpunkter på planbestämmelser inom den östra delen av Linden 11. Totalhöjd 
och byggnadsarea justeras, men bruttoarean är oförändrad. 

Bohus BioTech påtalar svårigheten med att kombinera industriverksamhet med bostads- och 
centrumbebyggelse och att de därmed blir begränsade i sin verksamhet, såväl pågående som 
eventuella framtida utvecklingsmöjligheter. 

Boende i närområdet har synpunkter på trafik, parkering, in och ut-lastning, byggnadsvolymer och –
höjder samt att höga byggnader skuggar vintertid. 

 

Ändringar som gjorts efter granskningsskedet: 

Ny utredning avseende risk med BohusBioTech cisterner har tillkommit, daterad 2018-01-18, 
tillsammans med kompletterande yttrande från räddningstjänsten, daterat 2018-02-22. 
Resultatet av utredning och yttrande har arbetats in planhandlingarna. 

Förtydligande avseende bullerkrav för uteplatser respektive förskola. 

Förtydligande avseende vilka fastigheter som Länsstyrelsen respektive Strömstads kommun är 
tillsynsmyndighet för.  

Diverse justeringar och förtydliganden enligt kommentarer till Lantmäteriets yttrande. 

Allmän plats (GATA) har införts i järnvägstunneln för att säkerställa kommunens rättigheter. 

Inom den östra delen av fastigheten Linden 11 har byggnadsarea och totalhöjder ändrats. 

Totalhöjd har ändrats till nockhöjd på fastigheterna Linden 4 och 10. 

En planbestämmelse har införts på den sydöstra delen av fastigheten Linden 11 avseende 
verksamhetsbuller från industri vid bostadsfasad med villkor om startbesked. 

Planbestämmelsen (mur) har ändrats från ”Skyddsmur får uppföras” till ”Skyddsmur ska uppföras 
enligt räddningstjänstens krav”. 
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STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Utifrån Länsstyrelsens bedömning från samrådet, det positiva planeringsbeskedet och de ytterligare 
utredningar som Strömstad kommun presenterar i granskningen bör detaljplanen kunna antas utan 
att föranleda prövning av Länsstyrelsen. Antagandet måste dock avvakta den riskutredning som 
pågar för att avgöra hur cisterner på Linden 10 ska hanteras. 
 
Detaljplanen behöver kompletteras med en bedömning av möjligheterna att klara 
Naturvårdsverkets nya riktvärden för trafikbuller vid skolgårdar, se under rubriken 
Buller. 
 
Med anledning av det hydrogeologiska utlåtandet, dagvattenutredningen, planen för hur 
saneringen ska genomföras och det planbestämmelser och riktlinjerna för bygglovhanteringen som 
finns i planbeskrivningen så får Länsstyrelsens synpunkter angående planförslagets påverkan på 
miljökvalitetsnormer sägas vara tillfredsställda. 
 
Motiv för bedömningen 
Under förutsättning att riskutredningens föreslagna åtgärder kan genomföras och att en god 
ljudnivå kan uppnås för de eventuella förskolorna som planerats i området bedömer Länsstyrelsen 
med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan 
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Risker 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på hanteringen av cisternerna på Bohus Biotechs 
fastighet. Nödvändiga skyddsåtgärder kommer att identifieras i den riskutredning som tas fram 
inför tillståndet för hantering av brandfarlig vara och godkännas av räddningstjänsten. Planen ska 
inför antagande anpassas till de krav som ställs i riskutredningen. Åtgärderna bör vara utförda innan 
detaljplanen antas eller så ska det tydligt framgå av vem och när åtgärderna ska vara genomförda 
av genomförandesbeskrivningen. 
 Kommentar: Den riskutredning som ÅF har tagit fram daterad 2018-01-18, tar bara 
upp åtgärder som BBT ska genomföra för att kunna fortsätta att hantera brandfarlig vara, 
oberoende av detaljplanen. En tillkommande åtgärd, som föranleds av den nya detaljplanen, är att 
räddningstjänsten, i ett kompletterande yttrande den 2018-02-22, ställer krav på att en 
brandavskiljande mur uppförs i gränsen mellan fastigheterna Linden 10 och 11 i samband med att 
planen vinner laga kraft. Planbestämmelsen (mur) ändras till ”skyddsmur ska uppföras enligt 
räddningstjänstens krav”. Området som omfattas av bestämmelsen utökas till att omfatta även en 
yta på Linden 11. Planbeskrivningen uppdateras under avsnitt ”Planförslaget/Hälsa och 
säkerhet/Risker”. 
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Trafikbuller 
Sedan detaljplanen var på samråd har Naturvårdsverket tagit fram riktvärden för buller på 
skolgårdar, angivit i ”Riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik”1.  

1 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-skolgard/vagledningriktvarden-buller-skolgard-
2017-08-28.pdf. Eftersom förskola kan byggas inom delar av bostadskvarteret behöver kommunen 
bedöma om det går att uppnå riktvärdena för skolgård. 
 Kommentar: Om man undviker att placera skolgård närmast Trädgårdsgatan kommer 
riktvärdena att klaras. Dessutom finns tillgång till parken i nära anslutning till de områden som 
medger förskola. Planbeskrivningen kompletteras. 
 

I delen av planbeskrivningen som redogör för bullersituationen måste det framgå att det är max 70 
dBA som ska klaras för uteplatser (ex. s. 79 och 85). 
 Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas. 
Synpunkter på granskningshandlingen 
Dagvattenhantering 
Till granskningen har en dagvattenutredning tagits fram. I M1 avrinningsplan belyses vilka flöden 
som kommer att genereras till punkt B (20 år, 10 min.). Vet man vilken lutning det är på kulverten 
ut till hamnen? Enligt utredningen är hastigheten genom kulvert 4 m/s. Finns det risk för 
uppdämning högre upp i systemet om kulverten blir en begränsande faktor? Om så är fallet måste 
konsekvenserna av detta beskrivas. 
 Kommentar: I samband med detaljprojektering av ledningsnätet kommer bedömning 
att göras om ledningen ska bytas ut eller kompletteras. Ledningen ligger i det område där ny 
cirkulationsplats ska anläggas och kommer därför med stor sannolikhet att grävas upp och bytas ut. 
Eftersom dagvattnet rinner i öppet dike mellan P2 och P3 är risken liten för uppdämning och vattnet 
kan tillfälligt flöda fritt till havet via Trädgårdsgatan.  
 
Kommunen bedömer att planförslaget inte påverkar miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten 
Strömstadsfjorden och därmed inte motverkar målet om god ekologisk eller kemisk status 2027. 
Länsstyrelsen kan inte se att planförslaget har en negativ påverkan på MKN. 
Länsstyrelsen vill dock här erinra om textens innebörd i Vattenförvaltningens detaljplanering samt 
prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas.” Det kan exempelvis innebära att belastningen på vattendrag och sjöar ska minska 
genom olika åtgärder genom de beslut som tas för olika planer. Det är därför viktigt att kommunen 
tar med i sin bedömning hur de ska underlätta och bidra till att uppnå MKN vatten, inte bara 
säkerställa att en försämring inte sker. 
 Kommentar: Genomförandet av planen bidrar till att uppnå MKN vatten genom att 
marken saneras och att det ställs krav på rening av dagvatten, oljefilter mm. 
 
Den komplexa relationen som råder gällande hantering av grundvatten och dagvatten kommer vara 
en viktig fråga i genomförandet. Länsstyrelsen anser därför att det är önskvärt att kommunen 
påbörjar en provtagning av dagvattnet som går ut från området och följer detta genom ett 
kontrollprogram eller dylikt. 
 Kommentar: Tekniska förvaltningen har ansvar för dagvattenanläggningen med miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen som tillsynsmyndighet, som säkerställer att erforderliga krav uppfylls. 
 
Översvämning/skyfall 
Planen möjliggör en utgrävning och nedsänkning av bollplanen i planområdets nordöstra del som då 
kan magasinera ett 100-årsregn. Det minskar översvämningsrisken både inom och utanför 
planområdet. Länsstyrelsen ser positivt på denna åtgärd. 
 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-skolgard/vagledningriktvarden-buller-skolgard-2017-08-28.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-skolgard/vagledningriktvarden-buller-skolgard-2017-08-28.pdf
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Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Förorenad mark 
Efterbehandling av förorenade området regleras av Miljöbalken och kommer att fortsätta enligt 
denna process. Tillsynsmyndigheten (som i detta fall är både Strömstads kommun och Länsstyrelsen 
i Västra Götaland) bör godkänna efterbehandlingsåtgärder innan detaljplanen antas för att 
minimera risken för att nya strängare krav riktas mot byggherren under genomförandeskedet. 
Saneringen av TCE har inte påbörjats. 
 Kommentar: Exploatören har gjort en anmälan och Länstyrelsen har fattat beslut, den 
2017-12-01 (dnr 575-31987-2017), om att genomföra fullfaspumpning som en förberedande åtgärd. 
Efter avslutad pumpning ska en slutrapport lämnas in till Länsstyrelsen och först därefter kan man 
ta ställning till vilken saneringsmetod som ska väljas.  
 
På sidan 86 bör kommunen ännu tydligare ange att det är Länsstyrelsen och Strömstad kommunen 
som är tillsynsmyndigheter för olika saneringar beroende på fastighet. Det kommer alltså finnas fler 
miljöärenden, inte bara ett, att bevaka i bygglovsskedet. 
 Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas. 
 
Vattenverksamhet 
Bortledande av grundvatten kan vara en tillståndspliktig vattenverksamhet, tillstånd söks hos Mark- 
och miljödomstolen. 
Arbete i vatten är en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet, där anmälan görs till 
Länsstyrelsen och tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen. 
 
Tillsyn enligt miljöbalken 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Bohus Biotech. Förutsättningarna för verksamheten kommer 
att förändras vid ett genomförande av denna detaljplan och möjligheten att utöka verksamheten 
kommer sannolikt begränsas. Eventuella klagomål gällande buller, lukt eller dylikt från boende i de 
planerade bostäderna kan komma att föranleda ökade krav på åtgärder. Eftersom bostäderna 
kommer närmare verksamheten krävs också åtgärder för att de ska klara bullervillkor enligt 
gällande tillstånd. Det är önskvärt att kommunen och verksamheterna är överens om 
ansvarsfördelningen genom avtal innan planen antas. 

Kommentar: Planen kompletteras med en bestämmelse (m) på del av fastigheten 
Linden 11 som lyder: ”Verksamhetsbuller från industri vid bostadsfasad under tiden kl. 22-07 får ej 
överskrida 40 dBA ekvivalent nivå”. Dessutom tillkommer ett villkor att startbesked inte får ges inom 
område med egenskapen (m) förrän bullerutredning visar att detta kan uppfyllas. 
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2. Statens Geotekniska Institut - SGI 
SGI:s ställningstagande 
SGI har yttrat sig över samrådshandlingar i tidigare yttranden daterade 2015-06-16 och  
2016-11-04 (Dnr som ovan). 
De geotekniska och bergtekniska handlingarna har ej förändrats sedan Samråd 2.  
I planhandlingarna har dock planområdet utökats i sydöst med en sträcka av Uddevallavägen.  
Vi lyfte i yttrande daterat 2015-06-16 frågan Söder om Uddevallavägen (vid receptionen för 
campingen) har man dock funnit en hög naturlig bergslänt som är uppsprucken och har överhäng. 
Bergab bedömer slänten vara stabil idag, men rekommenderar att slänten besiktigas igen om 10 år. 
Vi är frågande till om detta parti berör aktuell detaljplan, vilket bör tydliggöras. Om partiet berör 
planen vill vi dessutom väcka frågan om ansvar för denna besiktning såväl som ansvar för 
eventuella åtgärder efter en sådan framtida ny besiktning. Vi föreslår att detta i så fall (om det är en 
del av planen) klargörs och redovisas i planen på lämpligt sätt.  
I samrådsredogörelsen daterad 2016-09-16 [7] kommenteras bergslänten med att "Detta ligger 
utanför planområdet och berörs inte direkt av planförslaget. En utredning pågår dock avseende 
denna bergslänt i ett separat planarbete för campingen." Då planområdet nu har utökats längs med 
Uddevallavägen vill vi åter uppmärksamma frågan. SGI noterar även att i den bergtekniska 
handlingen för Detaljplan Strömstad Camping (Dnr Kn MBN/201 3-1586, Lsty 402-11797-2017, SGI 
5.2-1704-0234) rekommenderas att åtgärder i form av bl.a. bergrensning och bultning utförs inom 6 
- 12 år för bergslänt/bergskärning längs Uddevallavägen. SGI vill lyfta frågan angående hur dessa 
åtgärder säkerställs i planhandlingen. 
SGI finner att våra rekommendationer i övrigt har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, 
inget att erinra mot planförslaget under förutsättning att ovanstående beaktas. 
 Kommentar: Den aktuella bergslänten är belägen utanför planområdet. Att 
planområdet har utökats beror bara på att kommunen vill släcka ut en del av en gammal plan som 
annars skulle bli kvar. Den nuvarande användningen (väg) bekräftas och inga åtgärder ska göras i 
det tillkommande området.  
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3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet vill börja med att ge beröm för väl genomarbetade plan- och 
gatukostnadsutredningshandlingar.  
 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2017-12-22) har följande 
noterats:  
 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Avgränsning av u-område  
I den västra änden av u-området som ligger söder om Trädgårdsgatan förefaller det som att det 
saknas en administrativ gräns för avgränsning av u-området, se röd ring i utdrag ur plankartan. 
 

 
 
 Kommentar: Linjetypen justeras i plankartan. 
 
 
Delar av planen som bör förbättras  
Ansvar för vägtrafiktunneln  
På s. 100 i planbeskrivningen anges i tabellen över ansvarsfördelningen att för ”t - (vägtrafiktunnel)” 
ska den aktuella fastighetsägaren vara genomförandeansvarig och driftsansvarig. Är det inte så att 
det praktiskt sett kommer bli kommunen som får ansvar åtminstone för snöröjning och drift av 
vägen genom tunneln och att detta inte ligger på Trafikverkets ansvar såsom fastighetsägare?  
t-bestämmelsen innebär inte att någon rättighet bildas automatiskt utan är endast en 
planbestämmelse. I planbeskrivningen anges det inte något om vilken typ av rättighet som ska 
säkerställa kommunens rätt till utrymme för vägtrafikanläggningen inom t-området. Ett alternativt 
sätt att reglera genomfarten är att lägga ut 3D-bestämmelser med allmän plats i tunneln och 
kvartersmark ovanför. För allmän plats finns det som anges i planbeskrivningen både rätt till och 
skyldighet för kommunen att lösa in det aktuella utrymmet. Den rättighet som blir aktuell behöver 
också redovisas i fastighetskonsekvensbeskrivningen. 

Kommentar: Planhandlingarna bearbetas för att säkerställa kommunens rättighet till 
väg, genom att lägga till allmän plats (GATA) under järnvägen. 
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u-område utanför nuvarande ledningsrätt  
Inom fastigheten Linden 11 finns det avsatt ett u-område där det inte går någon ledningsrätt i 
dagsläget, se röd ring i utdrag ur plankartan. Det står inget angivet i planbeskrivningen om vilket 
syftet är med att lägga ut detta u-område. Det vore bra om även detta framgick av 
planbeskrivningen. 
 

 
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras avseende befintlig dagvattenledning. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning  
På s. 107 i planbeskrivningen redovisas att det finns en ledningsrätt som berör fastigheterna Linden 
11, 12 och 13, medan denna notering inte finns på några andra fastigheter. Redovisningen är inte 
korrekt eftersom den befintliga ledningsrätten med beteckningen 1486-85.1 visserligen belastar 
Linden 11 och 12, men även Linden 10 och Häggen 3. Däremot belastas inte Linden 13 av någon 
ledningsrätt i dagsläget, utan det finns ett u-område utlagt i planen vilket möjliggör för att det ska 
bildas en ny ledningsrätt. Att så är fallet bör istället redovisas som en ”bedömd konsekvens av 
planen”.  
 Kommentar: Lantmäterimyndigheten upprättade år 1999 en ledningsrättsupplåtelse 
1486-85 med diarienummer FOND 96567. Där framgår det, på sidorna 25 och 54, att Linden 13 
berörs, men Linden 12 nämns däremot inte alls. Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras. 
 
Upplåtelse av ledningsrätt och ersättningsfrågor  
Som nämnts i stycket ovan finns ingen ledningsrätt upplåten inom Linden 13. I planbeskrivningen 
saknas redovisning av hur ledningsrätt bildas och vilka principer för ersättning som tillämpas ifall 
det inte finns någon överenskommelse mellan parterna om ersättningsnivåerna. 
 Kommentar: Enligt primärkartan finns ledningsrätten även på Linden 13. Om detta 
inte är korrekt kommer en ny ledningsrätt att bildas. Planbeskrivningen kompletteras. 
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Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 
  
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt 
sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram 
enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För 
denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 
för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkt och det 
finns inget motiv angivet till varför så har skett:  
• Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. 
 Kommentar: Kommunen menar att innebörden överensstämmer med lydelsen i 
Boverkets allmäna råd.  
 
Övriga frågor  
Laghänvisningarna intill planbestämmelserna saknar beteckningen PBL. Det underlättar för den som 
inte är insatt i planläggning om det framgår att det är en viss paragraf i PBL och inte i någon annan 
lag som avses. 
 Kommentar: Det står en generell text på plankartan om att planen är upprättad enligt 
PBL 2010:900 SFS 2014:900, även om det inte anges vid respektive laghänvisning. 
  
På s. 64 i planbeskrivningen anges att ”Vatulandsgatan stängs av för genomfartstrafik genom att en 
vändplats anläggs i anslutning till fastigheten Renen 3”. Lantmäteriet noterar att det är Renen 5 
respektive Älgen 1 som ligger närmast den nya vändplatsen. 

Kommentar: Planbeskrivningen korrigeras. 
 
Lantmäteriet noterar att en nedsänkt etta försvunnit i följande plan-bestämmelse: 
 

 
  

Kommentar: Planbestämmelsen korrigeras. 
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KOMMUNALA 

4. Munkedals kommun 

Munkedals kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 
 

5. Tanums kommun 
Tanums kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 
 

6. Tekniska förvaltningen 
Ingen erinran från någon avdelning. 
 

7. Räddningstjänsten 
Följande ska beaktas i förslag till detaljplan: 
-Med tanke på detaljplanens stora komplexitet och fortsatt verksamhet med brandfarlig vara ska 
för att säkerställa tillgängligheten vid räddningsinsats till hela området två av varandra oberoende 
tillfartsvägar till området finnas. De begränsningar av tillfartsvägar som görs i planförslaget där det 
föreslås att stänga två av tre infartsvägar är inte acceptabelt och ska omprövas i planförslaget. 
 Kommentar: Trädgårdsgatan kommer att kunna användas av Räddningstjänsten, 
vilket framgår av planbeskrivningen, avsnitt ”Trafik” på sidan 64. 
  
-Möjligheten till räddningsinsats ska säkerställas till och runt föreslagen byggnation och 
uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon och höjdfordon inom hela planområdet. 
Säkerställande av tillgänglighet till och runt föreslagen byggnation saknas i planförslaget på stora 
delar av planområdet vilket ej är acceptabelt. Detta ska beskrivas även i detaljplanen och kan inte 
hänskjutas enbart till bygglovsskedet. 
 Kommentar: Det är upp till respektive byggherre att redovisa brandskydd i samband 
med bygglov/tekniskt samråd. Detaljplanen hindrar inte åtkomligheten, t ex finns det en 
bestämmelse att byggnad inte får placeras närmare tomtgräns mot kvartersmark än 4,5 m. 
 
-Möjligheten att omhänderta kontaminerat släckvatten i samband med en brand ska utredas ur 
miljösynpunkt i planförslaget. Krav ställs på att begränsa utsläpp av farliga ämnen även i samband 
med brand. Omhändertagande av förorenat (kontaminerat) släckvatten bör i första hand göras som 
en förebyggande åtgärd i nybyggnation där uppsamlingsmöjligheter i samband med genomförande 
av detaljplan skapas. 
 Kommentar: Detta hanteras i samband med bygglov för respektive fastighet och 
anmälan avseende dagvattenhantering.
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Räddningstjänsten, komplettering  
Bakgrund: 
Linden 10  
På fastigheten hanteras 40 mᶾ Etanol brandfarliga varor (Etanol 99,9 % och 70 %).  
Vid ca 10-20 tillfällen per år kommer det att fyllas tankar med ca 20 mᶾ (99,9%) och vid 15-20 
tillfällen per år kommer det att tömmas en tank på 20 mᶾ  (70% Etanol).  
Placering av fyllning och tömning av respektive cisterner kommer att ske längs tomtgränsen till 
Linden 11.  
Ett nytt tillstånd för brandfarliga varor ska utfärdas under våren 2018.  
Tillstånd för brandfarliga varor kommer att hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.  
SFS 2010:1011 Lagen om brandfarliga och explosiva varor  
SFS 2010:1075 Förordningen om Föreskrifter brandfarliga och explosiva varor  
SÄIFS 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor. 
MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. 
I samband med ett nytt tillstånd kommer följande att krävas pga. kommande planförändring  
Skyddsmur i tomtgräns mellan Linden 10 och 11 se riskreducerande åtgärd nedan. 
 
Linden 11 
I dag är verksamheten på fastigheten Kontor och lager. Det finns max 10 personer som arbetar i 
byggnaden.  
I samband med att planen ändras till Handel och kontor kommer det att vara möjligt att ha handel 
på Linden 11. Det innebär att planen ger möjligheter att upp till 600 personer kan vistas i eventuell 
handelsbyggnad.  
  
Risker som finns är:   

• Tankbil som levererar eller transporterar bort Etanol är inte fackindelat. T.ex. vid problem 
att stänga en läckande ventil, riskeras det att läcka ut 20 mᶾ och få en brand i läckande 
Etanol.  

• Avståndet från tankfordon till fastigheten Linden 11 är ca 15 meter. 
Avståndet är för kort. Bör vara minst 25 meter (reducerad från tabell 21 SÄIFS 2000:2 
allmänna rådet från 50 meter). 

• Avstånden skall bidra till att förhindra brandspridning mellan anläggningar för brandfarliga 
vätskor eller andra objekt (skyddsobjekt) inom eller utanför anläggningen.  Utgångsläget för 
avståndskrav finns i SÄIFS 2000:2 i föreskriftsdelen 7 kap och tabell 21 allmänna rådet. 

Riskreducerande åtgärd: 
• En skyddsmur ska uppföras i tomtgräns mellan Linden 10 och Linden 11. 
• Murens längd ska vara 15 meter. Centrum på muren (7.5 meter) bör vara centrerad med 

fyllning och tömning av cisternernas fyllningsplats. 
• Murens höjd ska vara 3 meter på Lindens 11 marknivå (höjdskillnad) men får inte lov att 

vara lägre än 2.5 meter på Linden 10 marknivå. 
• Muren ska uppföras i obrännbart material med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 

(avståndet får minskas till hälften). 
• Muren ska uppföras  i samband med att detaljplanen vinner laga kraft och är en 

förutsättning för att handel ska tillåtas på Linden 11. 
Kommentar: Området som omfattas av planbestämmelsen (mur) utvidgas så att Linden 4, 10 

och 11 omfattas för att möjliggöra skyddsmur på båda sidor av fastighetsgränsen. 
Planbestämmelsen (mur) ändras till: ”Skyddsmur ska uppföras enligt räddningstjänstens krav”. 
Planbeskrivningen uppdateras under avsnitt ”Planförslaget/Hälsa och säkerhet/Risker”.  



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun                                     Granskningsutlåtande 
 
 

 
 

12 

FÖRETAG och ORGANISATIONER 

8. Ellevio 
Vill även i detta yttrande påpeka att eventuella flyttar av Ellevios kablar och transformatorstationer 
i området normalt bekostas av exploatören. 
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och samförläggning i 
området. 
För övrigt har vi inget att erinra mot det upprättade planförslaget. 
 Ingen kommentar 
 
 

9. Västtrafik 
Vi ser positivt på utbyggnadsplanerna och hänvisar till tidigare synpunkter, men vill tillägga att 
om det inte är möjligt att bygga hållplatser på ett lämpligt sätt vid Uddevallavägen så finns det 
fortfarande möjlighet att ta sig till området via hållplats Myrängsvägen. 
 Ingen kommentar 
 
 

10. SPF Strömmen 
SPF Strömmen har tagit del av underlaget för Myren. Hoppas på snar behandling och byggstart. 
 Ingen kommentar 
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 SAKÄGARE 

11. Bazar Invest AB 
Vi vill framföra nedanstående synpunkter på granskningshandlingens plankarta avseende vår 
fastighet Linden 11. Vi hänvisar vidare till den pågående dialog vi har med kommunen i dessa 
frågor. 
Vi önskar att totalhöjden inom vår fastighet med beteckning BH enligt DP anpassas för att kunna 
inrymma tekniska anläggningar så som exempelvis hissanläggning, ventilation samt rökkanaler 
inom totalhöjden. 
För att kunna lösa en adekvat yta för handel, inom vår fastighet med beteckning BH enligt DP så 
måste byggrätten justeras så att denna kan inrymmas. Kravet på byggnadsarea ses över och 
ökas så att vi uppnår en bra fördelning mellan bostäder och handel. 
 Kommentar: Byggnadsarea och totalhöjder justeras utan att ändra bruttoarean. Det 
är alltså bara ett förtydligande och en omfördelning inom byggrätten som görs för att den avsedda 
exploateringen ska vara genomförbar. Byggnadsarean ökas för att det ska vara möjligt att bygga 
den avsedda handelsytan på 1200 m². Antalet våningsplan med bostäder minskar. Byggnaden 
närmast Trädgårdsgatan blir högre, men blir i princip inte högre än närliggande byggnader. 
Byggnaden i mitten blir också något högre, men den byggnad som är närmast Uddevallavägen blir 
däremot lägre. Den genomsnittliga höjen på byggnaderna inom byggrätten blir därmed en meter 
högre, men den maximala höjden blir en meter lägre än vad som redovisats i 
granskningshandlingen. 
 

12. Bohus BioTech 
Bohus Biotech AB bedriver sedan år 2003 industriverksamhet på fastigheterna Linden 4 och Linden 
10 inom det föreslagna planområdet. Fastigheterna ägs av Bohus Biotech AB:s systerbolag, Uluma 
Fastigheter AB. Bohus Biotech AB har framfört invändningar mot planförslaget i samtliga tidigare 
samrådsskeden. Företrädarna för Bohus Biotech AB och Uluma Fastigheter AB har också haft ett 
särskilt samrådsmöte den 18 september 2017 med planhandläggarna och med representanter från 
länsstyrelsens miljötillståndsenhet. Våra invändningar har inte tillgodosetts och vi yttrar oss därför 
över granskningshandlingarna och gatukostnadsutredningen enligt följande. 
Planförslaget 
Bohus Biotech AB bedriver i dag tillståndspliktig verksamhet i ett befintligt och sedan lång tid 
tillbaka etablerat industriområdet. Det pågående planarbetet syftar till en total omvandling av 
området till en levande stadsdel med förtätning av bostäder, handel, hotell, centrumverksamheter 
och ett upplevelsebad. Trädgårdsgatan ska bli en publik stadsgata med uteserveringar, gång- och 
cykelstråk och i övrigt hög detaljeringsnivå. Om planläggningen blir verklighet kommer vi plötsligt 
att vara en "främmande fågel" i området. Svårigheterna att kombinera industriverksamhet med 
bostads- och centrumbebyggelse har uppmärksammats som ett av de största hindren mot den 
planerade planläggningen. En omvandling och utbyggnad enligt planförslaget kommer för vår del 
innebära nya och strängare krav på hänsynstagande och anpassning till omgivningen. Detta har 
bekräftats av länsstyrelsens tillståndsenhet. Det kommer också medföra nya störningsmoment i vår 
verksamhet att vara lokaliserade i ett välbesökt centrumområde i jämförelse med i ett 
industriområde. Trafiksituationen kommer exempelvis att påverkas och därmed tillgängligheten till 
vår fastighet för transporter av bland annat kemikalier till verksamheten. För oss är det naturligtvis 
avgörande att planläggningen inte hindrar en rationell utveckling av verksamheten och den 
pågående markanvändningen. Vidare vill vi undvika en situation där vi drabbas av stora 
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merkostnader på grund av nya miljökrav eller begränsningar till följd av omvandlingsprojektet. Vi 
har presenterats ett avtalsförslag av exploatören som ska säkerställa att varken Bohus Biotech AB 
eller Uluma Fastigheter AB drabbas av merkostnader till följd av ett genomförande av planförslaget. 
Vid en första granskning är det emellertid vår uppfattning att avtalsförslaget inte på ett 
tillfredsställande vis tillgodoser våra intressen. 
Enligt 4 kap 36 § första stycket PBL ska detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till 
befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens 
genomförande. Det åligger därmed kommunen att genom planen säkerställa att vår befintliga 
industriverksamhet kan fortsätta och utvecklas utan några allvarliga inskränkningar. Av 
planhandlingarna framgår att samlokalisering av bostäder och centrumverksamhet med 
miljöstörande industriverksamhet inte utgör en tillfredsställande lösning. Boverket har också i 
praxis som sin principiella uppfattning uttryckt att lokalisering av bostäder inom ett industriområde 
med pågående och eventuellt expanderande verksamhet i allmänhet är olämplig. Vår verksamhet 
genererar i planärendet konstaterade olägenheter i förhållande till framförallt bostads- och 
centrumbebyggelsen genom bullerstörningar, luktemissioner och säkerhetsrisker i form 
av främst brandfara. Detta kan medföra krav på åtgärder mot oss vid eventuella klagomål. Det kan 
alltså inte uteslutas att Bohus Biotech AB:s möjlighet att bedriva sin verksamhet kommer att 
påverkas av den bebyggelse som planförslaget medger. Planen är därmed inte utformad med skälig 
hänsyn till den pågående verksamheten som bedrivs på våra fastigheter. Mot bakgrund av vad som 
anförts ifrågasätter vi om planförslaget uppfyller det övergripande kravet på den lämpligaste 
markanvändningen och kravet på en god helhetsverkan. 
 Kommentar: Det finns inte någon gällande detaljplan med kvarstående 
genomförandetid som berör planområdet. Den stadsplan som omfattar fastigheterna Linden 4 och 
10 upprättades 1961. Därmed kan kommunen göra en ny detaljplan utan att vara ersättningsskyldig 
för de förändringar som detta innebär. Detaljplanen utformas dock på sådant sätt att den pågående 
verksamheten ska kunna fortgå. Men verksamheten kommer sannolikt att påverkas då gällande 
tillstånd avser verksamhet som är belägen i ett industriområde och den nya detaljplanen medger 
bostäder, handel, kontor, förskola och centrumändamål. En del av syftet med planarbetet är att ge 
förutsättningar för den befintliga industrin inom fastigheterna Linden 4 och 10 att kunna finnas kvar 
i området och det uppfylls genom att den gällande användningen J (industri) inte förändras. Bohus 
BioTech har önskat en utökad byggrätt, jämfört med befintliga byggnader. Detta tillgodoses i 
planförslaget genom att såväl byggnadsarea som höjd har ökats i enlighet med önskemålen. 
Kommunens uppfattning är att det allmäna intresset att bygga bostäder, skapa fler arbetstillfällen 
och att förädla ett område som till stora delar är övergivet, är större än det enskilda intresset. 
Kommunens bedömning är att med den överenskomna byggrätten, tillsammans med de utredningar 
som gjorts och de planbestämmelser som införts, har man tagit skälig hänsyn så att planen kan 
antas och Bohus BioTech kan fortsätta att bedriva pågående verksamhet. 
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13. Renen, Rådjuret & Älgen (31 fastighetsägare) 
Vi är positivt inställda till planerna, men vi vill att miljön och livskvaliteten i det nära 
bostadsområdet även fortsättningsvis är gynnsam.  
 
Höjder på Häggen 2 
Häggen 2 har i nuvarande förslag höjts med 2 resp 1 våning. I ”Strömstad – strategi för stadens 
miljö”, antagen av kommunfullmäktige 2013-05-30 § 53 och publicerad på Strömstads kommuns 
webbplats 
(http://stromstad.se/byggaboochmiljo/bostaderochoffentligalokaler/markanvisningar/beslutadema
rkanvisningar/canningmarkanvisningstavlingforbostaderochverksamheter.4.10e1b4391516e627ce9
3bdd3.html) står ”Vi behöver skapa en lugn fond och ett gemensamt uttryck i stadsrummet.” De 7 
och 5 våningar höga bostadshusen nära befintliga 1- och 1 ½-våningshus ger inget gemensamt 
uttryck. De höga husen ger heller ingen lugn fond för de befintliga husen. 
Solstudierna visar att befintliga bostäder skuggas under 3-4 månader per år. Myrens villaområde är 
från början noggrant detaljplanerat för att husen inte ska skugga varandra och de befintliga 
fabriksbyggnaderna släpper precis fram vintersolen till husen i området. Modern arkitektur talar 
ofta om vikten att släppa in den lågt stående vintersolen så att ljuset kan passera genom 
byggnaden. Detta minskar kostnaden för uppvärmning och belysning samt ökar trivsel och 
livskvalitet.  Vad gäller de nya planerna så talar vi alltså om en ren energiförlust för varje hushåll om 
vintersolen begränsas eller helt upphör. En framtida grönare och mer ekologisk utveckling med 
solceller och förnyelsebar energi kommer att starkt begränsas i hela området. Ökad risk för 
mögelskador, vattenansamlingar, högre uppvärmningskostnader och sämre bokvalitet blir följden. 
 

• Vi förutsätter att huskropparna i Häggen 2 åter sänks till 5 resp 4 våningar, så att skuggning 
av befintliga fastigheter inte sker. 

 
Höjd på Multihall i Rönnen 8 
Även Multihallen i Rönnen 8 orsakar skuggning av befintliga näraliggande fastigheter. Det är för oss 
oacceptabelt. Av samma skäl som för Häggen 2 skall Multihallen därför sänkas. 
 

• Vi förutsätter att totalhöjden på multihallen sänks, så att skuggning av befintliga fastigheter 
inte sker. 

 Kommentar: Den tillåtna totalhöjden inom Häggen 2 har ökats, men det är på 
bekostnad av byggnadsarean, medan bruttoarean är oförändrad. Avsikten är att miljön därmed ska 
bli mer transparent, mer luft och ljus släpps igenom. 3D-modellen som är underlag för solstudierna 
redovisar de maximala byggnadsvolymer som detaljplanen medger. Men det kommer inte att vara 
möjligt att bygga maximalt i alla delar samtidigt, eftersom den tillåtna bruttoarean då kommer att 
överstigas. Utnyttjas byggrätten fullt ut i en del måste alltså andra delar vara mindre. Dessutom är 
de angivna höjderna på byggnaderna den tillåtna totala höjden, vilket innebär att inga delar får 
vara högre och därmed kommer byggnaderna i sig att vara lägre för att att det ska finnas utrymme 
för hisstopp, ventilationshuvar mm inom den angivna höjden. Enligt de solstudier som gjorts 
kommer en del befintliga fastigheter att påverkas av viss skugga under perioden mitten av 
november till slutet av januari, men eftersom solen rör sig handlar det om korta tidsintervall under 
dagen för respektive fastighet. Den vegetation som finns i anslutning till höjden  mellan Water och 
kv Älgen är inte redovisad i 3D-modellen, men den kommer att ge mer skugga än vad de nya 
byggnaderna innebär. De förändringar som genomförandet av planen innebär, bedömer kommunen 
vara acceptabla för att samhället ska kunna växa och utvecklas. 
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Trafik från Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan till nordsidan av Water 
Detta har vi tagit upp i tidigare skrivelse, men inser att det behöver upprepas: 
”Parkeringen för de olika verksamheterna är planerad att ske i ett underjordiskt parkeringsgarage” 
och ”Inlastning av varor är planerad att ske inom byggnaden i den sydvästra delen av fastigheten” 
(Planbeskrivning, s 45 och 47). Vad vi förstår är detta inte bindande, utan det är fritt fram för 
varuleveranser och annan trafik öster om Water till norr om Water. 
67 parkeringsplatser för personal på nordsidan av Water genererar också olämpligt mycket trafik på 
Vatulandsgatan. Låt bostadsområdet vara lugnt och tryggt för våra barn! 
 

• Vi begär att detaljplanen utformas så att all in- och urlastning skall ske i sydvästra delen av 
Water, att in- och urlastning till konsertlokalen sker från Trädgårdsgatan. Vi motsätter oss 
infart från Trädgårdsgatan till parkering bakom Waters, och begär istället att personal 
bereds parkering endast i underjordiskt parkeringsgarage. 

Kommentar: Området kommer inte att vara tillgängligt med bil från Vatulandsgatan 
som ska avslutas med en vändplan i planområdets norra kant och bara fortsätta till Trädgårdsgatan 
som en gång- och cykelväg. Det finns även en planbestämmelse som förbjuder utfart mellan 
vänplatsen och Rönnen 8 (Water). Därmed påverkas inte det befintliga bostadsområdet negativt 
utan det innebär snarare en förbättring, eftersom genomförandet av planen innebär att det inte 
längre blir någon genomfartstrafik. Den eventuella trafik som kommer från Trädgårdsgatan och ska 
in på norra sidan innebär en relativt liten trafikbelastning i låg hastighet och sker dessutom inom 
den egna fastigheten och inte på allmän plats. 

 
 

14. Trasten 16 
Trots ett samstämmigt klagomål genom hela processen från presentation och två samrådsmöte 
fortsätter kommunen och exploatören att vilja bygga ett gammaldags "miljonprogram "och kallar 
dessutom detta som en förädling av området. Detta i en kommun på 13000 inv. 
Genom att ta till extrema höjder på byggnaderna i utgångsläget, låtsas man tillfredsställa 
medborgarna genom att göra några i helheten "relativt" små förändringar, som ändå slutar i mkt 
höga hus som endast gynnar exploatören. 
Som framgår av samråd 2 sammanfattning framgår att kommun och exploatör har en total 
avsaknad av lyhördhet och respekt för kommunens invånares synpunkter angående höjder på 
byggnader!! Det som skett i planen är istället att två hus fått ökad höjd. 
Planen saknar dessutom ett boendeperspektiv: En analys av vilka man tror vill bo i ett tätt 
betonggetto. 
Höghusboende leder till ett anonymt boende, vilket på sikt (när bostadsbristen minskar) leder till 
ökad risk för sociala problem och segregering. Detta, när de som har möjlighet, kommer flytta från 
området till mer attraktiva områden. 
Kommunen utger sig för att vilja vara ekologisk och ha ett sådant perspektiv, detta borde ju även 
avspeglas i boendemiljöerna. 
 Kommentar: Efter det första samrådsskedet gjordes en kraftig bearbetning av 
planförslaget och byggnadsvolymerna minskades väsentligt. Dock har den tillåtna totalhöjden inom 
Häggen 2 ökats, men det är på bekostnad av byggnadsarean, medan bruttoarean är oförändrad. 
Avsikten är att miljön därmed ska bli mer transparent, mer luft och ljus släpps igenom. 
Byggnadsarean i den norvästra delen av Water har, inför granskningen, minskats med cirka 500 m² 
för att inte skymma havsutsikten från kv Trasten.  
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Kommunen instämmer i uppfattningen att det är en relativt storskalig exploatering för att vara i 
Strömstad. Men flerfamiljshus i anslutning till befintliga villaområden ger en blandad bebyggelse 
som kan vara en tillgång, t ex om man lämnar ett villaboende och ändå vill bo kvar i området på 
äldre dagar. Området har stor potential att bli attraktivt för många då det är beläget nära centrum 
och havet, men ändå i ett lugnt läge. Användningen B (bostäder) består av fyra olika delprojekt, 
vilket kommer att innebära olika karaktär och variation i bebyggelsen. Att förtäta i ett centrumnära 
läge och utnyttja befintlig infrastruktur är ett sätt att hushålla med resurser och kommunen menar 
därmed att ett hållbart samhällsbyggande avspeglas i boendemiljön. 
 
Trafik 
Kommun och exploatör verkar leva kvar i ett gammaldags tänkande beträffande trafikmiljö. 
Utvecklingen har gått mkt snabbt de senaste åren, men här verkar kommunen ej hängt med. 
Kommunen har möjlighet till en ny radikal trafik och miljösyn, utnyttja den! 
Andra städer inför miljözoner och begränsar trafik. Vid Waterprojektet kan man utan större 
problem utesluta all trafik bortsett från brandväsendet norr om fastigheten. I o urlastning bör ske 
mot Trädgårdsgatan. (I planen detaljreglerar man de andra fastigheternas parkeringar samtidigt 
hävdar man att man i planen inte kan detaljreglera Waterprojektet angående i o urlastning!!) 
Personalparkering kan ske i Myrens parkering söder om Uddevallavägen alternativt 
Österödsparkeringen, som ligger inom gångavstånd ! Detta minskar buller, luftförorening samt 
minskar sårgörning av berget norr om fastigheten. 
Om man inte köper miljöargument och vill ha kvar väg och personalparkeringen bör endast 
miljöfordon få utnyttja detta område! 
Kommunen vill tvinga ut all trafik från området via viadukten mot Uddevallavägen. Detta är bra. 
Man hävdar att gång och cykeltrafik kommer ta denna väg men trottoaren längs havet är inte 
dimensionerad för större mängd dubbelriktad cykel- gångtrafik. Redan i dag förekommer det 
incidenter. 
Vi yrkar alltså på att fastighetshöjder minskas och trafikmiljön avsevärt förbättras! 
 Kommentar: Parkeringsgarage får inte uppföras i markplan mot Trädgårdsgatan och 
parkering får inte anordnas ovan mark i Häggen 2. Parkering är heller inte tillåten på ytan söder om 
Vatulandsgatans vändplan. I övrigt är inte parkering reglerat i detaljplanen.  Den huvudsakliga 
trafikmängden, både person- och lastbilstrafik, avses ha in- och utfart till Water i den västra delen 
av Trädgårdsgatan och bedömningen är att endast en mycket liten mängd kommer att använda den 
norra sidan. 
Kommunen är medveten om att gc-vägen längs Uddevallavägen inte är optimal, men det är inget 
som hanteras i detta planarbete. Däremot ingår sträckan i den cykelplan som Tekniska 
förvaltningen arbetar med, där man planerar nya och ser över åtgärder avseende befintliga 
cykelvägar. Den aktuella sträckan kan och bör byggas om för att ytterligare förbättra säkerheten, 
framkomligheten och attraktiviteten. Förhoppningsvis har man kommit så långt att detta kan vara 
genomfört innan Myren-området är färdigt. 
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ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under programsamrådet och/eller samrådet som helt eller 
delvis inte har tillgodosetts: 
 
Programsamråd 
  1. Länsstyrelsen 
  9. Räddningstjänsten 
12. Västtrafik 
16. Linden 10 och 4 
18. Tjädern 9 
19. Renen och Rådjuret gemensamt 
22. Spindeln 10 
23. Morkullan 5 
24. Trasten 16 
27. Morkullan 4 
28. Morkullan 1 och 11 
31. Trasten 10-15  
 
Samråd 1 - sakägare 
16. Linden 8 
17. Linden 10 och 4 
18. Linden 11 
20. Haren 1 
23. Haren 12 
24. Morkullan 1 
25. Morkullan 2 (1) 
26. Morkullan 2 (2) 
27, 29, 30, 31. Morkullan 4, 8, 11, och 14 
28. Morkullan 5 
32. Morkullan 17 
33. Morkullan 18 
34-46. Renen och Rådjuret gemensamt 
35. Renen 1 
48. Tjädern 9 
49-53. Trasten 10, 11, 14 
54. Trasten 15 
55. Trasten 16 (1) 
56. Trasten 16 (2) 
57. Trasten samf 
 
Samråd 1 - övriga 
60. Trasten 6 
51. Trasten 8 
63. Trasten 20 
64. Pernilla 
65. Jenny 
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Samråd 2 
13. Bohus BioTech 
14. Morkullan 4 
15. Renen och Rådjuret 
16. Tjädern 9 
17. Trasten 11 
18. Trasten 16_1 
19. Trasten 16_2 
20. Trasten 20 
 
Granskning 
  8. Räddningstjänsten 
12. Bohus BioTech 
13. Renen, Rådjuret & Älgen 
14. Trasten 16 
 
 
ANTAGANDE 
Planen kommer att tas upp för antagande under våren 2018. 
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Pär Höjman 
Planeringsarkitekt   
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Detaljplan och 
Miljökonsekvensbeskrivning för 

 
 Kv RÖNNEN m fl 

MYRENOMRÅDET 
 

Samrådsredogörelse 

 
 
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-06-25 § 124 att genomföra ett samråd gällande rubricerat 
ärende. Samrådshandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2015-07-07 – 2015-09-07. 
Handlingarna har även funnits tillgängliga i informationen på Strömstads Stadshus, på 
Stadsbiblioteket och på kommunens webbsida.  
 
Samrådsmöte 
2015-08-24 hölls ett allmänt samrådsmöte. Ca 100 personer deltog på mötet. 
 
Bengt Bivrin, ordförande i miljö- och byggnämnden, hälsade välkommen och presenterade 
deltagande politiker, tjänstemän från miljö-och byggförvaltningen samt projektledare och 
planarkitekt från Rådhuset arkitekter. 
 
Planeringsarkitekt Pär Höjman inledde presentationen med genomgång av kvällens upplägg, och 
redogjorde därefter för den formella planprocessen samt tidplan för detaljplanearbetet.  
 
Planförslaget presenterades av Carl Gustavsson från Rådhuset arkitekter. Presentationen var en 
schematisk genomgång av de möjligheter och begränsningar som planförslaget innebär och fokus 
lades på att förklara olika viktiga begrepp i planen.  

- Skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea 
- Användning inom planen - centrumbestämmelse 
- Höjden på byggnaderna 
- Byggrätten 
- Prickmark – för att hanterar riskavstånd 

 
Vidare presenterades volym- och solstudier. 
 
Miljöplanerare Anna Wallblom redogjorde därefter för detaljplanens miljöfrågor. 
Behovsbedömningen för detaljplanen har fastställt att detaljplanen kommer att ha en betydande 
miljöpåverkan och därmed har en miljökonsekvensbeskrivning tagit fram. 
Anna Wallblom redogjorde schematiskt för de olika utredningar som tagits fram för såväl 
detaljplanen som miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Efter presentationen var det mingel och fika där åhörarna hade möjlighet att studera förslaget och 
modellen över området. Tillfälle gavs även att ställa detaljfrågor till politiker, tjänstemän och 
planförfattaren. 
Därefter var det tid för frågestund. 

Många av frågorna handlade om volymen på byggnaden för projektet Water. 
Andra stora frågor som diskuterades på mötet handlade om trafik, geoteknik samt sprängning. Man 
var också oroade för vad som kommer att hända med dagvatten och grundvattennivån när 
exploateringarna kommer igång.  
Frågor kom även att handla om hur exploateringen kommer att påverka utsikt, skugga, 
stadssiluetten samt hur sambandet mellan centrum och området ska fungera. 
Hur kommer boende i närområdet att påverkas av ljuset (ljusförorening) från området. 
En synpunkt vara, att den stora volym som Water-projektet utgör, bör delas upp i ett antal mindre 
delar. En annan att man bör beakta småskaligheten i Strömstad och framhäva det maritima och 
kopplingen till Kosterhavet. 
 
Efter frågestunden avslutades mötet, men på väg ut gavs ytterligare möjlighet att ställa frågor till 
politiker och tjänstemän vid modell och utställningsskärmar. 
 
Inkomna yttranden 
Samrådsredogörelsen omfattar yttranden avseende såväl detaljplanen som 
miljökonsekvensbeskrivningen. Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående 
förteckning till och med 2015-09-25. Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och 
kommenteras. Politikerna i Miljö- och byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
 
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2015-09-24 
2. Trafikverket  2015-09-25 
3. Statens Geotekniska Institut - SGI  2015-08-26 
4. Lantmäteriet 2015-09-08 

 
Kommunala: 

5. Tanums kommun  2015-08-31 
6. Kommunstyrelsen  2015-09-02 
7. Barn och utbildningsnämnden  2015-09-10 
8. Omsorgsnämnden  2015-08-20 
9. Räddningstjänsten  2015-09-07 
10. Folkpartiet  2015-08-18 
11. Miljöpartiet  2015-09-07 
12. Centerpartiet  2015-09-07 och -08 

 
Företag och organisationer: 

13. Västtrafik  2015-09-04 
14. Skanova  2015-07-27 
15. Ellevio  2015-08-04 

 
Sakägare: 

16. Linden 8, Kosterfjord Invest AB  2015-09-03   
17. Linden 10 och 4, Bohus Biotech AB  2015-09-07 
18. Linden 11, Bazar Invest i strömstad AB  2015-09-03 
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19. Fasanen 9  2015-09-04 
20. Haren 1  2015-09-07 
21. Haren 7  2015-09-07 
22. Haren 9  2015-09-07 
23. Haren 12  2015-09-07 
24. Morkullan 1  2015-09-07 
25. Morkullan 2 (1)  2015-08-25 
26. Morkullan 2 (2)  2015-08-26 
27. Morkullan 4  2015-09-07 
28. Morkullan 5  2015-09-07 
29. Morkullan 8  2015-09-07 
30. Morkullan 11  2015-09-07 
31. Morkullan 14  2015-09-07 
32. Morkullan 17  2015-09-06 
33. Morkullan 18  2015-09-11 
34. Renen och Rådjuret, gemensamt 12 fastigheter 2015-09-07 
35. Renen 1  2015-09-07 
36. Renen 2  2015-09-07 
37. Renen 3  2015-09-07 
38. Renen 4  2015-09-07 
39. Renen 5  2015-09-07 
40. Renen 6  2015-09-05 och -07 
41. Rådjuret 1  2015-09-07 
42. Rådjuret 2  2015-09-07 
43. Rådjuret 3  2015-09-07 
44. Rådjuret 4  2015-09-07 
45. Rådjuret 5  2015-09-07 
46. Rådjuret 6  2015-09-07 
47. Spindeln 11  2015-08-28  
48. Tjädern 9  2015-09-07 
49. Trasten 10  2015-09-07 
50. Trasten 11 (1)  2015-08-31 
51. Trasten 11 (2)  2015-08-31 
52. Trasten 14 (1)  2015-09-07 
53. Trasten 14 (2)  2015-09-07 
54. Trasten 15  2015-08-27 
55. Trasten 16 (1)  2015-08-31 
56. Trasten 16 (2)  2015-08-31  
57. Trasten samfällighetsförening  2015-08-27 

 
Övriga 

58. Bofinken 4  2015-09-07 
59. Spindeln 10  2015-09-05 
60. Trasten 6  2015-09-07 
61. Trasten 8  2015-08-31 
62. Trasten 18  2015-09-07 
63. Trasten 20  2015-09-02 
64. Pernilla  2015-09-07 
65. Jenny Åslund  2015-09-07 
66. Delägare Fasanen 9, Kari & Eva Sandegren  2015-09-04 
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1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Planområde och huvudsaklig markanvändning har i stort samma drag som i programskedet. 
Problemområden som identifierades under programsamrådet är därför till stor del de samma idag. 
På ett antal punkter har förslaget dock anpassats för att möta Länsstyrelsens synpunkter. Det gäller 
bland annat bostäder och trafikrörelser. Därutöver har en industri flyttat från planområdet och det 
närliggande bensinlagret är taget ur drift och under långsam avveckling.  
Det kvarstår ett behov av utredning och ställningstaganden framförallt när det gäller samspelet 
mellan vattenflöden och markföroreningar.  
Den del som avser anläggningen Water och dess påverkan på omgivningarna är fortfarande 
betydande. Planförslaget behöver utvecklas så att byggnadsvolymen bättre integreras i såväl det 
stora landskapsrummet som i den lokala gatumiljön.  
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Läns-styrelsen.  
Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§  
 
Hälsa och säkerhet  
Markföroreningar  
Inom planområdet finns föroreningar som byggts upp under decennier, detta är en väl känd 
förutsättning för planarbetet. Omfattning, innehåll och spridning är delvis klarlagda och kommunen 
sammanfattar utredningsläget i planbeskrivningen på sidan 31. Där finns också en plan för fortsatt 
arbete inför utställningsskedet att ta del av. Länsstyrelsen har inget att invända mot beskrivningen, 
men vill tillföra följande perspektiv:  
 
Planområdet har komplexa förutsättningar för utveckling, där bland annat markföroreningar, en 
känslig grundvattennivå och dagvattenflöden kan antas samverka med viktiga konsekvenser. Frågor 
som behöver hanteras i planen rör både bygg- och driftsskeden. Länsstyrelsen uppfattar översiktligt 
att låg grundvattennivå kan ge sättningar i befintlig bebyggelse, att hög grundvattennivå orsakar 
översvämningar i källare och på markytor. Att grundvattenrörelser kan transportera 
markföroreningar inom och utom planområdet och att grundvatten som behöver evakueras för 
byggnadsarbete kan kräva omhändertagande av giftiga ämnen.  
 
Dessa frågor tas till stor del upp under sina respektive rubriker, men det underliggande 
utredningsmaterialet är mycket omfattande och viss utredning återstår att genomföra. En 
sammanfattande beskrivning av hur de olika faktorerna enligt ovan samverkar är nödvändig. 
Beskrivningen behöver sedan kompletteras med relevanta ställningstaganden som svarar på frågor 
som:  

• Hela planområdet är inte åtkomligt för sanering, hur påverkar en eventuell pågående 
urlakning ett sanerat område – finns det risk för återspridning?  

• Hur fungerar infiltrationstekniken mot denna bakgrund?  
• Vilka konsekvenser blir det om endast delar av planen genomförs?  
• Finns samma genomförandekraft i alla plandelar?  
• Den ena fastigheten är beroende av den andra – hur löser man genomförandet i olika 

scenarier? 
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 Kommentar:  
 Ytterligare utredning pågår och inför granskningsskedet skall en helhetsbild av 
föroreningssituationen för myrenområdet redovisas. Slutrapporten avseende markmiljö-
undersökningarna kommer att innehålla en sammanfattning av alla utredningar som är gjorda. En 
viktig fråga att behandla är just grundvatten/markföroreningar. Rapporten ska även innehålla 
förslag på hur planen kan genomföras utan risk för spridning av föroreningar. Planhandlingarna 
kompletteras inför granskningsskedet. 
  
Länsstyrelsen bekräftar planbeskrivningens ställningstagande att det inför planens antagande ska 
finnas färdiga åtgärdsplaner med kostnadsuppskattningar för efterbehandlingsåtgärder. Det är 
lämpligt att dessa är klara även inför planens utställningsskede, så att förslaget inte behöver 
bearbetas ytterligare en gång för att nå acceptans. Detta är en mycket viktig punkt, då den kan få 
betydande ekonomiska konsekvenser för planens intressenter och för statens ställningstagande till 
markens lämplighet för de olika föreslagna användningarna. Här behövs också en utredning som 
visar hur nödvändiga schaktningsarbeten kan komma att påverka avrinningen till 
Strömstadsfjorden. 
 Kommentar: 
 Innan planen ställs ut för granskning skall det finnas åtgärdsplaner framtagna för varje 
fastighet som visar vilka föroreningar som finns på fastigheterna och förslag på hur de ska åtgärdas. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen formuleras förslag till ett antal regleringar i detaljplanen. Dessa 
syftar alla till att på olika sätt minimera de negativa konsekvenserna av den framtida 
markanvändningen för miljön och dess tydligt motiveras i de fall planen inte tar hänsyn till dem. 
Förslagen till planbestämmelser gäller såväl bygg- som driftsfasen.  
 Kommentar:  
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Linden 13  
I ett för Länsstyrelsen pågående tillsynsärende undersöks den fastighet som tills nyligen omfattat en 
nu avflyttad industriverksamhet. Resultat av provtagningarna är ännu inte redovisade till 
Länsstyrelsen på ett tillfredsställande sätt. Avsikten är att de ska visa graden av markföroreningar 
på fastigheten vid nuvarande markanvändning, det vill säga mindre känslig markanvändning, MKM. 
Kommunens miljökontor har sedan tillsynsansvaret för möjligheten att nå målet känslig 
markanvändning, KM, som krävs om man ändrar markanvändning till bostäder. 
 Kommentar:  
 - 
 
MKN  
Enligt 2 kap. 2 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB 
överträds.  
 
EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-461/13, som avkunnats i närtid, kan komma att påverka 
bedömningen av tillståndsärenden och även planer, där en koppling till miljökvalitetsnormer för 
vatten finns. Domen gäller ett stort muddringsföretag i Tyskland, men kan ändå komma att bli 
principiellt styrande för tillämpningen av miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen utesluter inte att en 
mer detaljerad beskrivning av miljönormens olika kvalitetsfaktorer kan komma att behövas i den 
enskilda planen – och att en enda faktor i sig kan komma att påverka tillåtligheten i ett ärende.  
 
I den sammanvägda bedömning som Länsstyrelsen efterfrågar när det gäller vattenflöden och 
markföroreningar under bygg- och driftsskedena behöver kommunen under alla omständigheter 
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tydligare ange motiven för sin bedömning att planen inte negativt påverkar ekologisk och kemisk 
status i Strömstadsfjorden.  
 Kommentar: 
 Detta kommer att förtydligas inför granskningsskedet. Först när man har en helhetsbild över 
föroreningssituationen i området kan man bedöma eventuell risk för påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten i detta fall. Se även resonemang ovan. 
 
Dagvatten  
Utredningen föreslår ett antal olika åtgärder för att hantera de avsevärda vattenmängder som 
samlas inom planområdet under ett häftigt eller långvarigt regnväder. Lämpligheten i dessa 
åtgärder behöver i det fortsatta arbetet främst stämmas av mot de lösningar på 
markföroreningsproblemen som efterhand formuleras.  
Ett kontrollprogram för de vattenmassor som leds till Strömstadsfjorden behöver upprättas. Detta 
för att kunna avläsa de förändringar som uppstår såväl under byggfasen som under drift. 
 Kommentar: 
 Detta kommer att förtydligas i det fortsatta planarbetet. Se även kommentarer ovan. 
 
Geoteknik, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Geoteknik 
Statens Geotekniska Institut har granskat planförslaget och har inga kvarstående synpunkter på de 
föreslagna undersökningskompletteringar och åtgärder som redovisas i underliggande material. 
Länsstyrelsen bedömer generellt att åtgärder som krävs för att uppnå en tillfredsställande säkerhet 
alltid bör regleras i planen i form av bestämmelser. En god ordning är att bestämmelsen anger de 
villkor som ska gälla, med en hänvisning till ett väl avgränsat stycke i exempelvis den geotekniska 
utredningen, om texten är för omfattande för att rymmas på plankartan. Kommunen behöver 
arbeta in åtgärder för såväl bergteknik som stabilitet i planen med detta förhållningssätt. Det gäller 
både idag uppnådda resultat och de från kommande utredningar. 
  
Stabiliteten vid ny cirkulationsplats är enligt utredningen idag otillfredsställande och åtgärder krävs. 
Utredningen pekar dels på förslag till sådana och dels på återstående utredningsbehov. Planen 
behöver utvecklas så att gjorda stabilitetsantaganden kan styrkas. Detta för att bekräfta att marken 
med rimliga åtgärder är lämplig för den föreslagna trafiklösningen. 
 Kommentar:  
 Planhandlingarna kompletteras med bestämmelse avseende geoteknik. 
 
SGI tar även upp frågan om den bergsslänt som ligger vid campingens reception. Kommunen 
behöver med sin lokalkännedom värdera om slänten bör tillhöra planen och i sådant fall skapa 
lämpliga genomförandeåtgärder. 
 Kommentar:  
 Detta ligger utanför planområdet och berörs inte direkt av planförslaget. En utredning pågår 
dock avseende denna bergslänt i ett separat planarbete som berör campingen. 
 
Risk för olyckor  
En riskbedömning är upprättad för området och planförslaget har på flera punkter anpassats mot 
bakgrund av risksituationen.  
 
En planbestämmelse, m3, har införts i syfte att reducera risker vid en eventuell brand. Dess första 
del, ett förbud mot publikdragande verksamhet, är inte möjlig att reglera i plan. Om sannolikheten 
för att människor samlas i en sådan mängd att detta i sig skapar en icke tolerabel risk, får området 
regleras till skydd för detta på annat fysiskt sätt. Om denna sannolikhet med hjälp av en alternativ 
utformningsbestämmelse kan minskas tillräckligt, bortfaller behovet av reglering. 
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Sannolikhetsbedömningen får kommunen göra när man inventerat möjlig detaljutformning av 
riskkällans omgivning. 
 Kommentar:  
 Planbestämmelsen m3 tas bort. En riskutredning  gällande brandfarlig vara, etanol och 
aceton, har inför Samråd 2 tagits fram. Riskutredningen har utgått ifrån att hanteringen av 
brandfarlig ska ske på bestämda platser inom två separata ytor i planen. Kommunen kan nu genom 
tillståndförfarandet av brandfarlig vara styra verksamheten så att hanteringen hamnar inom dessa 
ytor. Därmed kan också riskreducerande åtgärder säkerställas så att den föreslagna planändringen 
inte skapar en oacceptabel risk. 
  
Bohus Biotech har tillstånd för hantering av etanol och aceton. Länsstyrelsen har svårt att uppfatta 
var dessa ämnen finns och vilka närområden som ska skyddas. Utöver det förekommer uppgifter 
om en önskan om större volymer i en framtid. Planen behöver beskriva:  

• Var ämnena är/ska vara placerade  
• Vilka volymer analysen avser och konsekvenser för framtida önskemål att utveckla industrin  
• Vilka risker som föreligger  
• Vilka skyddsavstånd som eventuella alternativ skapar behov av  
• Vilka planåtgärder som vidtagits i förslaget 

 Kommentar:  
  Kommer att förtydligas i nästa planskede. Se även ovanstående kommentar. 
 
Trafikbuller  
Ny mark för bostäder avsätts på fyra platser i planen, men endast två avser uppförandet av nya 
bostäder. Dessa ansluter till Trädgårdsgatan och tillgängligt markområde sträcker sig i båda fallen 
omkring 50 meter och uppåt från gatumark. Länsstyrelsen bedömer att det med ett sådant 
tomtdjup och i plankontexten i övrigt är helt rimligt att placera nya byggnader så att ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad understiger 55 dBA i enlighet med Boverkets allmänna råd. Något underlag för 
avsteg föreligger alltså inte och bullerutsatt mark bör prickas. 

Kommentar: 
 Synpunkten beaktas. 
 
Riksintresse  
Länsstyrelsen gjorde i programskedet bedömningen att: … riksintresset enligt 4 kap 1-3 § inte 
riskerar att påtagligt skadas, men att frågan om hänsyn och anpassning till stads- och 
landskapsbilden behöver studeras vidare med hänsyn till de värden som riksintresset representerar.  
 
Länsstyrelsen gör i detta planskede samma bedömning. Frågan om påtaglig skada ska avgöras mot 
bakgrund av att planområdet är en del av kommunens centralort, att det inte är framträdande från 
de äldre och mer småskaliga delarna av stadskärnan och att det från vissa riktningar delvis är dolt av 
högre markområden. Mellan påtaglig skada på riksintresse enligt 4 kap och miljömålet en god 
bebyggd miljö finns det dock i Myrenplanen ett stort spelutrymme som kräver ställningstaganden 
av kommunen.  
 
I ett landskapsperspektiv utgör den illustrerade huvudbyggnaden en mycket stor volym, med risk 
för negativ påverkan såväl i ett större landskapsrum som i det stadsrum som skapas runt 
Trädgårdsgatan och dess övriga närhet, vilket klarläggs i MKB. Mer om detta under rubriken 
gestaltning. 
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Kommentar:  
 Inför samråd 2 har synpunkterna gällande storlek och negativ påverkan på 
landskapsbild/stadsbild beaktats. Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i 
förhållande till Strömstads småstadskaraktär, men planförslaget har bearbetats för att tillmötesgå 
inkomna synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
  
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  
Länsstyrelsen upprepar sin synpunkt från programskedet: Kommunen har i ett samarbete med 
övriga kustkommuner gjort ett antal strategiska ställningstaganden. Det är en omfattande 
exploatering inom turismen som förslaget gäller och kommunen bör i nästa planskede beskriva hur 
projektet passar in i kustkommunernas gemensamma strukturbild – och dessutom inhämta 
synpunkter från grannkommunerna inom strukturbildsområdet. 

Kommentar:  
Angränsande kommuner har haft möjlighet att yttra sig, men inga synpunkter har lämnats. 
 

 
Råd enligt 2 kap. PBL  
Koppling till miljömålen  
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
PBL är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 1 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  
 
En översiktlig redovisning av miljömål på beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. Under målet god bebyggd miljö tar kommunen upp de 
samexistensproblem som kan finnas mellan industri, publika verksamheter och bostäder. De 
omfattande byggnadsvolymer som förslaget innehåller tas också upp. Här återstår både redovis-
nings- och utformningsarbete, där kärnfrågan är hur planens utformning kan säkerställa att volymer 
och övrig gestaltning medverkar till att Myren blir en god bebyggd miljö. 
 Kommentar:  
 Inför planskedet samråd 2 har exploateringsgraden minskats och gestaltningsprogrammet 
kommer att utvecklas inför granskningsskedet. 
  
Miljömålet Grundvatten av bra kvalitet bör tas upp i planen. Den mer tekniska problematiken 
hanteras ju på annat ställe än som miljömål, men planförslagets påverkan på en övergripande nivå 
bör ändå redovisas. 
 Kommentar:  
 Synpunkten skall beaktas. 
  
Klimatanpassning  
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer 
och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.  
 
På Myren är det uppenbart att dagvattenhanteringen redan idag är ett problem och att planen 
söker lösningar på dessa. En annan fråga är hur de mycket omfattande takytorna skulle kunna 
användas för såväl fördröjning av regnvatten som kylning och gestaltning genom växtlighet eller 
andra åtgärder med sikte på framtida klimatförändringar. Diskussioner om att utnyttja stora tak för 
uppvärmning och elproduktion har också en plats i en detaljplan, som en tidig idédokumentation 
och styrning av mer basala förutsättningar. 
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 Kommentar:  
 Åtgärder ska göras inom parkmarken där en nedsänkt bollplan kommer att utgöra 
fördröjningsmagasin och en pumpstation finns för att reglera vattennivån. Eventuellt tillkommande 
krav eller förslag till åtgärder på mark och byggnader kommer att diskuteras i det fortsatta 
planarbetet och planhandlingarna kan komma att kompletteras inför granskningsskedet. 
  
Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder  
Länsstyrelsen bedömer att en omdaning av det före detta industriområdet till blandade 
verksamheter och bostäder i huvudsak är lämpligt med hänsyn till läget i Strömstad tätort.  
Området ansluter till en småskalig bostadsbebyggelse och denna relativt mänskliga skala är en viktig 
förutsättning för gestaltningen av det nya området. Med mänsklig skala avser Länsstyrelsen här den 
gängse arkitekturtermen ”väl relaterad till människans mått” – inte motsatsen till omänsklig. 
Den befintliga Electroluxfabriken är till delar av en helt annan skala, där människan inte med lätthet 
finner sig tillrätta i gaturummet. I en industriell kontext accepterar vi naturligtvis detta – funktionen 
går före den exteriöra trivseln. Förslagets väsentligt större huvudbyggnad, Water, förstärker till-
sammans med övrig C-bebyggelse denna skaldifferens.  
En detaljplan ska inte reglera mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till dess syften. Ett syfte 
med planen skulle kunna vara att undersöka hur en mycket stor byggnad kan integreras i 
landskapet för att nå avsedd funktionalitet med bibehållna landskapskvaliteter. I 
gestaltningsprogrammet finner man väl utvecklade förslag till hur framförallt Trädgårdsgatan skulle 
kunna gestaltas. Länsstyrelen bedömer att det här är några av de viktigare frågorna för att 
åstadkomma en god bebyggd miljö och ser en brist i att kommunen velat hålla 
gestaltningsdiskussionen utanför förslaget till de juridiskt bindande dokumenten. Det är genom ett 
tidigt och kontinuerligt samspel mellan hårda och mjuka värden i en plan som god stadsbyggnad har 
starkast möjlighet att uppstå.  
 
I planbeskrivningens sammanfattning av MKB kan man läsa:  
Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande industriområde, bidrar till en 
modernisering och uppsnyggning som kan innebära en viss positiv påverkan, men endast om 
byggnadsvolymer och byggnadshöjder hålls nere.  
 
Länsstyrelsen ser inte hur och var den slutsatsen påverkat utformningen av förslaget. Det återstår 
för kommunen att arbeta in denna helt centrala fråga för planen i förslaget, om inte MKB ska bli ett 
dokument som visserligen beskriver korrekta förutsättningar, men som sedan blir verkningslöst.  
 
Av planbeskrivningen ska det tydligt framgå vilka ställningstaganden kommunen gör mellan olika 
intressen – och hur dessa visar sig i plankartan. 
 Kommentar:   
 Inför samråd 2 har synpunkterna gällande storlek och negativ påverkan på 
landskapsbild/stadsbild beaktats. Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i 
förhållande till Strömstads småstadskaraktär, men planförslaget har bearbetats för att tillmötesgå 
inkomna synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Social robusthet  
Länsstyrelsen uppfattar att planen i första hand drivs av projektidén Water och att det för övriga 
ändamål ligger mer i framtiden att detaljera utvecklingsidéerna. Inför planens utställningsskede 
behöver dock särskilt barnperspektivet belysas. Plats för lek redovisas, men de helt bostadsnära 
lekytorna kan behöva säkerställas i planen för att tillgodose de minsta barnens behov. Resvägar till 
stadens olika skolor och fritidsanläggningar kan med fördel också redovisas för att bekräfta att 
området är lämpligt för bostadsändamål. 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun Samrådsredogörelse 
 

 10 

 Kommentar: 
 Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med planförslaget. 
Planbeskrivningen kompletteras med text avseende lekytor i bostadskvarteren. 
 
Trafikfrågor  
Trafikverket har granskat planförslaget och yttrat sig över detsamma 2015-08-28. Tidigare 
synpunkter på cirkulationsplatsen är tillgodosedda i förslaget och man har därmed inga kvarstående 
invändningar.  
 
Däremot påminner man om den kontroll av externt industribuller från Torskholmen som beskrivs i 
handlingarna. Kommunen behöver redovisa hur man tänker genomföra den nödvändiga 
undersökningen/dokumentationen. Trafikverkets yttrande är tillställt kommunen direkt och bifogas 
därför inte.  
 Kommentar:  
 Se kommentar under Trafikverket. 
 
Genomförandefrågor  
Lantmäteriet har granskat förslaget och avgett sina synpunkter. Länsstyrelsen har inget att tillföra 
utöver dessa, men vill särskilt poängtera vikten av att förslaget enkelt och tydligt, för alla och envar, 
redovisar de konsekvenser som ett genomförande kommer att medföra. Det gäller särskilt för de 
fastigheter som omfattas eller direkt berörs av planen. Här är Lantmäteriets yttrande en hjälp. 
 Kommentar:  
 Synpunkten skall beaktas. 
  
Synpunkter enligt annan lagstiftning  
Arbeten som påverkar grundvattennivån kan komma att kräva tillstånd enligt MB 11 kap.  
 
Kommunen är tillsynsmyndighet för masshanteringen inom området. Länsstyrelsen redovisar mer 
om rutiner för masshantering i Hantering av massor - kort information om olika hanteringssätt, som 
hittas på Länsstyrelsens hemsida. 
 Kommentar:  
 Synpunkten noteras. 
 
 
2. Trafikverket 
Trafikverket kan konstatera att utformning av cirkulationsplats är beskriven i Trafik PM  
2015-02-25 och att utrymme finns i detaljplan som inte medför ytterligare synpunkter. 
Buller är redovisat i bullerutredning och Trafikverket förutsätter att Boverkets allmänna råd 
tillgodoses vid exploatering av Myrenområdet i enlighet med tidigare yttrande. 
Enligt bullerutredningen bedöms hamnverksamheten i Torskholmen och Myrens hamn inte 
överskrida riktvärdena för externt industribuller utomhus. Det konstateras dock att detta skall 
kontrolleras i samband med exploateringen av Myrenområdet. Detta bör säkerställas på något 
vis. Trafikverket önskar veta på vilket sätt detta skall redovisas, och att det säkerställs att det 
genomförs. 
 
I övrigt har Trafikverket inget att erinra över samrådshandlingen. 
 Kommentar:  
 En ny uppdaterad bullerutredning har tagits fram till Samråd 2 och den utgår ifrån den nya 
bullerförordningen samt beaktar verksamhetsbuller från den befintliga industrin samt närliggande 
färjeverksamhet. Denna utredning utgör underlag för de i planen föreslagna bestämmelser som 
reglerar buller.  
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3. SGI 
I yttrande 2011-04-12 (Dnr 5.2-1103-0188) över programsamrådet rekommenderade 
vi klarläggande av bl a stabilitet och risk för ytliga  bergras/blocknedfall. 
 
De geotekniska förhållandena varierar inom området. En del områden utgörs av berg 
medan andra områden utgörs av jord. De jordtäckta områdena består huvudsakligen 
av lera och sand/sandmorän. Ytligt förekommer ställvis såväl fyllning med varierande 
sammansättning som organisk jord i form av torv och gyttja. 
 
De geotekniska utredningarna, utförda av Skanska, har klarlagt förhållanden på ett 
för planskedet godtagbart sätt. Stabiliteten har funnits vara tillfredsställande för 
befintliga och blivande förhållanden bortsett från området med ny cirkulationsplats. 
Vi delar dessa bedömningar. För utbyggd cirkulationsplats blir stabiliteten 
otillfredsställande. Stabilitetsförbättrande åtgärder krävs, vilket Skanska, också 
redovisar. Noteras bör att Skanskas utredning utgår från vissa antaganden som bör 
verifieras. Skanska rekommenderar därför, vilket vi instämmer i, kompletterande 
undersökningar i samband med detaljprojekteringen. Utöver denna rekommendation 
lämnar Skanska en rad övriga rekommendationer rörande kompletterande kontroll av 
stabilitet vid ytlaster större än 4 ton/m2 samt grundläggning/sättningar etc. 
 Kommentar: 
 Planhandlingarna kompletteras. 
 
I den bergtekniska utredningen, utförd av Bergab, har bergsslänterna allmänt funnits 
vara stabila. Söder om Uddevallavägen (vid receptionen för campingen) har man dock 
funnit en hög naturlig bergslänt som är uppsprucken och har överhäng. Bergab 
bedömer slänten varar stabil idag, men rekommenderar att slänten besiktigas igen 
om 10 år.  Vi är frågande till om detta parti berör aktuell detaljplan, vilket bör 
tydliggöras. Om partiet berör planen vill vi dessutom väcka frågan om ansvar för 
denna besiktning såväl som ansvar för eventuella åtgärder efter en sådan framtida ny 
besiktning. Vi föreslår att detta i så fall (om det är en del av planen) klargörs och 
redovisas i planen på lämpligt sätt. 
 Kommentar: 
 Detta ligger utanför planområdet och berörs inte direkt av planförslaget.  
En utredning pågår dock avseende denna bergslänt i ett separat planarbete för campingen. 
 
I genomförandebeskrivningen anges att de rekommendationer som lämnats i 
Skanskas och Bergabs utredningar ska följas. Vi vill framhålla vikten av att 
rekommendationerna följs och vill väcka frågan om detta är tillräckligt säkerställt i 
planen med enbart redovisning i genomförandebeskrivningen. 
 
Vi noterar att översvämning/stigande vatten har beaktats. SGI har inget underlag för 
värdering av lämpliga nivåer. Noteras bör att uppfyllningar inverkar på såväl 
stabilitets- som sättningsförhållanden varför detta särskilt måste beaktas om 
uppfyllning blir aktuellt. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas. 
 
Sammanfattningsvis har SGI från geoteknisk synpunkt ingen erinran mot 
planförslaget under förutsättning att ovanstående beaktas. 
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4. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Servitut och nyttjanderätter 
Det står i genomförandebeskrivningen (sid 11) att två servitut är olokaliserade. Det framgår även av 
fastighetsförteckningen att två rättigheter är olokaliserade, och att de eventuellt påverkas av 
planläggningen. Det måste utredas om dessa servitut överhuvudtaget påverkas av planläggningen, 
och om så är fallet ska det framgå av konsekvensbeskrivningen. Är dessa servitut verkligen 
olokaliserade i juridisk mening? 
Ett servitut är rättsligen lokaliserat om det enligt avtalet ska utövas inom ett specifikt område av 
den tjänande fastigheten. Finns det inget område bestämt för utövningen är servitutet olokaliserat. 
Det kan även vara så att ett servitut som har varit olokaliserat har blivit faktiskt lokaliserat. 
 Kommentar: 
 Vid uppdatering av fastighetsförteckningen har LM konstaterat att de två servituten inte 
berör planläggningen och de är därför inte med i förteckningen. Konsekvensbeskrivningen ändras. 
 
Nyttjanderätten som berörs av planläggningen (1969/3364) bör om 
möjligt redovisas i grundkartan, och det ska i alla fall framgå av konsekvensbeskrivningen 
hur den påverkas (oklar konsekvens enligt konsekvensbeskrivningen). 
 Kommentar:  
 Nyttjanderätten är en förmån för Telia som belastar Linden 11, men det är oklart var 
ledningen ligger. Eventuell flytt av ledning bekostas av fastighetsägare/exploatör. 
Konsekvensbeskrivningen kompletteras. 
  
Delar av planen som bör förbättras 
Avtal om markköp 
LM noterar att begreppen svävar något vad gäller avtal om marköverlåtelse och fastighetsköp. LM 
vill förtydliga att det är en avsevärd skillnad mellan ett köp och en överenskommelse om 
fastighetsreglering. 
 Kommentar: 
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet. 
  
Ledningsrätt, omlokalisering, Linden 11 och 13 
Om ledningar ska flyttas och ny ledningsrätt ska upplåtas i kvartersmark, måste det finnas u-
områden. Det bör förtydligas om avsikten istället är att ledningarna ska lokaliseras till allmän plats.  
 Kommentar:  
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet. 
 
Det står i konsekvensbeskrivningen att det finns en ledningsrätt på Linden 13. Det framgår inte av 
fastighetsförteckningen, och LM kan inte finna någon ledningsrätt på fastigheten. Linden 10 är dock 
belastad av en ledningsrätt, och påverkar en eventuell omläggning ledningsrätten 
inom Linden 10? 
 Kommentar:  
 Ledningsrätten 1486-85.1 är kontrollerad och finns upptagen i den uppdaterade 
fastighetsförteckningen även inom fastigheten Linden 13. 
 
Ansvarsfördelning 
Det står att Strömstads kommun är genomförande- och driftansvarig för Huvudgata. Det är en 
allmän väg och det bör framgå att Trafikverket är väghållare och därmed driftansvarig. 
 Kommentar: 
 Det som i planförslaget har användningen Huvudgata är en del av Uddevallavägen och 
Strömstads kommun är väghållare.  
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Räddningsvägen 
Det bör förtydligas vad som är avsikten med Räddningsvägen inom kvartersmark. Vägen är inte en 
kommunal angelägenhet, utan enbart till för en fastighets behov? 
 Kommentar:  
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet.  
Se även kommentarer under yttrande 9 Räddningstjänsten. 
 
 
5. Tanums kommun 
Tanums kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
 
6. KS, Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

• att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse 
• att en komplettering görs for att förtydliga byggrätten i illustrationen, som visar på 

sambandet mellan volym och yta. 
 
Synpunkter tjänsteskrivelse 
Planens läge är rätt i staden för ett stort projekt som ”Water”. I praktiken är detta den enda 
kvarvarande ytan av tillräcklig storlek som både ligger nära centrum och har ett turistiskt attraktivt 
läge. Även om detaljer återstår att lösa trafikmässigt så är det strukturellt riktigt att lägga en ny 
trafikalstrande verksamhet längs Strömstads södra infart.  
 
Det framgår inte av planhandlingarna om projekt Water inkluderar multihall av den storlek som 
efterfrågades i kommunstyrelsens remissvar 2011. Det kanske det gör. En detaljplan ger ju dock 
bara rättighet att bygga vissa saker, inte någon skyldighet. Strömstad som destination och hotellet 
vid Water skulle stärkas om orten kunde ha möjlighet att ta emot riktigt stora evenemang. Lika 
viktiga är projektets ambitioner att genom de upplevelser som erbjuds vara ett besöksmål i sig och 
att bidra till att förlänga säsongen.  
 
För Water anger plankartan användningen C

1 
som har en byggrätt på 45.000 m

2
, och med följande 

begränsningar:  
 - Hotell, högst 20.000 m2 

 

 - Handel, högst 2.000 m2, varav högst 1.250 livsmedelsförsäljning  
 - Samlingslokal, högst 5.000 m2 

 

 - Restauranger, högst 4.000 m2 
 

  

Motivet för dessa begränsningar är att endast medge starkt trafikalstrande funktioner i den 
omfattning som trafikapparaten runt planområdet klarar av. I viss mån ger dessa bestämmelser 
samtidigt en styrning mot att projektet får ett så pass blandat innehåll att det stärker Strömstad 
som besöksmål. Räknar man baklänges återstår 9.000 m2 av byggrätten som inte ingår i de fyra 
kategorierna i listan. Exempelvis den badanläggning som ingår i projektet. Om detaljplanens 
byggrätt nyttjas fullt ut så finns stora möjligheter att det nya upplevelsecentret ger ett värdefullt 
bidrag till Strömstad som besöksmål och en förlängd turistsäsong.  
 
I genomförandebeskrivningen står: Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads 
kommun och exploatören, Startsidan i Strömstad AB. Exploateringsavtalet kopplas till planen för att få 
överensstämmelse med intentionerna i plan- och genomförandebeskrivningen.  
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Detta är utmärkt och mycket viktigt för att projektet ska bli lyckat ur kommunens och stadens 
synvinkel. Vid nästa skede (granskningsskedet) måste genomförandebeskrivningen som ett 
minimum ange vilka punkter som kommer att ingå i exploateringsavtalet. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Det talas i planbeskrivningen om att få en levande stadsdel. Det är tveksamt om detta kan uppnås i 
utemiljöerna. Motorn i hela planförslaget är ”Water”. En sådan anläggning vänder sig av naturliga 
skäl inåt. Detta är inte bara en nackdel. Rätt genomfört kan projektet genom sina inomhus-miljöer 
aktivt bidra till en säsongförlängning för hela Strömstad som besöksmål. I det fortsatta planarbetet 
kan därför vara värt att fokusera på hur man ska kunna göra dessa ytor tillgängliga för så många 
som möjligt och så stor del av dygnet som möjligt.  
Det är viktigt för alla berörda att kunna få en bild av vad planförslaget innebär. Punkterna för 
redovisade volymstudier är väl valda och fotomontagen ger en hygglig bild av vilka volymer som 
föreslås. Mer hjälp att avläsa skalan på projekt Water i bild 3-6 hade varit önskvärt. 
 Kommentar:  
 Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet. Markanvändningen C1 kompletteras för att 
säkerställa att bottenvåningen bidrar till att skapa en levande stadsmiljö. Stora förändringar har 
gjorts avseende byggnadsvolymer och nya illustrationer kommer att redovisas.  
 
 
7. BUN, Barn och utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt 
• att den samma blir barn- och utbildningsnämndens yttrande gällande 

Detaljplan för del kv. Rönnen m.fl., Myrenområdet (MBN/2009-0276) 
 
Synpunkter enligt tjänsteskrivelse 
Innehållet i förslaget till detaljplan för Myrenområdet berör inte barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden förskola och skola. I befintligt område finns idag skola och förskola på 
gångavstånd, samt trafiksäkra trottoarer. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför inget att 
invända mot detaljplanen. 
 
 
8. ON, Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutar 

• att ur ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv arbeta för möjligheten till utvecklad 
kollektivtrafik i syfte att binda ihop området med stadens olika delar. 

 
Synpunkter tjänsteskrivelse 
Omsorgsnämndens uppdrag är att beakta perspektiv kring människors livsvillkor. Nämnden har att 
särskilt bevaka möjligheten för de särskilda målgrupper som socialtjänstlagen lyfter fram. 
Omsorgsnämnden har även ett tydligt uppdrag att försöka hitta placering för ett nytt särskilt 
boende i Strömstads tätort. 
 
Trygghet och tillgänglighet  
Området ligger idag i centralortens utkant och innehåller i huvudsak tomställda lokaler. Planens mål 
avseende verksamheter ställer krav på tillgänglighet mot centrala Strömstad. Det finns tre naturliga 
vägar mot området. Man kan ta sig via Vatulandsbacken, en mindre övergång över järnvägen för 
gång- och cykeltrafikanter samt under viadukt för biltrafik. För att främja tillgängligheten mot 
centrum borde området nordväst om planområdet införlivas i detaljplanen. Möjligheter till 
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angöring mot området på ett säkert sätt för gång- och cykeltrafikanter bör ingå. En som idag icke 
planskild övergång för gång- och cykel kan innebära säkerhetsrisk främst på kvällar och nätter.  
 Kommentar:   
 Detaljplanen säkerställer inte det som finns utanför planområdet. Inom planområdet finns det 
gc-vägar som kan anslutas till vägar utanför planområdet och som leder in till centrala Strömstad. 
 
Valfrihet och variation  
Strömstad har ett stort behov av ytterligare bostäder. Planen bör från början innehålla planering för 
bostäder. Omkringliggande bebyggelse är villabebyggelse. En stadsdel med olika upplåtelseformer 
ger möjlighet till en varierad befolkningssammansättning. Det är av vikt att stadsdelen innehåller 
bostäder med olika standard och storlek för att ge möjlighet till en boendekarriär samt kvarboende 
när livsvillkoren förändras genom livet. Myrenområdet bör därför främst kompletteras med 
flerfamiljsbostäder. 
 Kommentar: 
 Inom planområdet ges möjlighet att bygga ett stort antal lägenheter, men upplåtelseformen 
styrs inte i detaljplanen.  
  
Gemenskap  
Öppna ytor som skapar naturliga mötesplatser samt integrerade verksamheter, gärna i gatuplan, 
gör livet mellan husen attraktivt. En levande stadsdel under stora delar av dygnet skapar stabilitet. 
En viktig fråga för barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar är att offentliga och 
semioffentliga platser är väl upplysta under årets mörkare månader. 
 
Vid all planering i centrala delar bör möjligheten att integrera boende för äldre i form av särskilt 
boende med minst 12 boendeenheter övervägas. I anslutning till planområdet nära övergången 
över järnvägen finns kommunal mark som skulle kunna vara lämplig för byggnation av 
verksamhetslokaler och som därmed bör inkluderas redan nu. 
 Kommentar: Avsikten är att skapa en levande, attraktiv och trygg stadsmiljö. Planen kommer 
att ge möjlighet att bygga ett stort antal bostäder, men upplåtelseform och för vilka kategorier styrs 
inte av detaljplanen. Området som nämns kommer inte att vara en del av detaljplanen utan det får i 
så fall bli en separat plan i ett senare skede om det skulle bli aktuellt. 
 
 
 
9. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har tagit del av plan- och genomförandebeskrivning, samt 
Miljökonsekvensbeskrivning och har följande att erinra. 
 

- Hänsyn skall tas till var i processen pågående avveckling av bensinlagret på Myren befinner 
sig då anläggningen idag inte är helt avvecklad och tiden för avveckling och 
gasfrihetsförklaring är högst osäker. 

Kommentar: 
 Detta kommer att säkerställas under det fortsatta planarbetet.  
 

- Transporter av farligt gods inom och i närhet av planområdet bör utredas vidare för att 
analysera de risker som finns i samband med transporter inom planområdet då två 
färjerederier numera trafikerar Strömstad. En komplett riskutredning skall utföras och 
hänsyn skall tas till befintliga verksamheter med farligt gods i området. Detta inte minst 
med tanke på att endast en tillfartsväg till hela detaljplaneområdet är presenterad i 
planförslaget. 
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Kommentar:  
 Frågan hanteras i såväl riskutredningar som miljökonsekvensbeskrivningen. I normalfallet är 
området bara åtkomligt från väster, men om det finns behov i samband med t ex brand eller olycka 
ska Trädgårdsgatan kunna öppnas mot öster och eventuellt kan det även finnas en möjlighet att 
använda Vatulandsgatan i nödsituationer. 
 

- Med tanke på planområdets komplexitet och för att säkerställa tillgängligheten för 
räddningsinsats till hela området, ska två av varandra oberoende tillfartsvägar till området 
skapas. Möjlighet till räddningsinsats ska skapas till och runt samtliga byggnader och 
uppställningsplatser för räddningstjänsten fordon och höjdfordon inom hela planområdet.  
Räddningsväg som omnämns i planförslaget ska definieras. 

 Kommentar:  
 Se föregående kommentar.  

Möjlighet till räddningsinsats redovisas i bygglovskedet för respektive fastighet. 
”Räddningsväg” avser att säkerställa möjligheten att komma runt den stora byggnadsvolymen som 
Water-projektet utgör. 
Begreppet ”Räddningsväg” kommer att förtydligas. 
 

- Behovet av brandvattenförsörjning inom området skall utredas med tanke på byggnationen 
som föreslås, då inget nämns överhuvudtaget om detta i detaljplanen. 

Kommentar: 
 Enligt VA-utredningen är vattentillgången god och planbeskrivningen kommer att 
kompletteras med uppgifter om detta. 
 

- Möjligheten att omhänderta kontaminerat släckvatten ur miljösynpunkt skall utredas. 
 Kommentar:  
 Planbeskrivningen kommer att kompletteras. 

 
- De riskreducerande åtgärdsförslagen i planprogrammet ska genomföras i sin helhet och 

skyddsavstånd mellan cisterner och andra byggnader på Linden 10 och 4 och mot Linden 11 
och 8, samt en bestämmelse att ej tillåta publikdragande verksamheter utomhus inom detta 
område. 

- Vid planering av nya bostäder ska hänsyn tas till kvarvarande verksamheter i området så att 
verksamhetens nuvarande tillstånd klaras. 

Kommentar:  
 Planbestämmelsen m3 tas bort. En riskutredning  gällande brandfarlig vara, etanol och 
aceton, har inför Samråd 2 tagits fram. Riskutredningen har utgått ifrån att hanteringen av 
brandfarlig ska ske på bestämda platser inom två separata ytor i planen. Kommunen kan nu, genom 
tillståndförfarandet av brandfarlig vara, styra verksamheten så att hanteringen hamnar inom dessa 
ytor. Därmed kan också riskreducerande åtgärder säkerställas så att den föreslagna planändringen 
inte skapar en oacceptabel risk. 
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10. Folkpartiet 
Folkpartiet stödjer förvandlingen av industriområdet i Myren med inriktning på besöksnäringen 
med hotell och konferensverksamhet, vilket är avgörande för att ytterligare utveckla turismen i 
Strömstad. Vi ser positivt på att öppna området för allmänheten och att ansluta Myren till stadens 
strandpromenad. 
 
Vi stödjer exploatörens visioner att utveckla stadsdelen, genom att öppna för företagsetableringar 
inom turism, konferenser och rekreation med omfattande investeringar, för vilka detaljplanen skall 
skapa byggrätter. 
 
I gränsstaden Strömstad finns det förväntningar på utveckling, vilket kräver förändring. Projektets 
storlek är unikt för Strömstad och kommer att påverka stadens siluett, men liksom i Kebalviken och 
på Oslovägen kommer byggnadsvolymerna i Myren inte att förändra staden. 
Strömstads karaktär står att finna i de centrala delarna, i miljöerna kring den låga 
trähusbebyggelsen och den påverkas inte. 
 
Vi vill att staden skall kunna utvecklas i enlighet med planförslaget och bekräftar därmed att 
framtidens turism kräver större volymer för att ge utrymme för aktiviteter under hela året. 
 
 
11. Miljöpartiet 
Miljöpartiet vill 

- Att Myrenområdet utformas så att det blir ett lyft för Strömstad som turistkommun, men 
också på ett sätt som erbjuder de boende ett bredare aktivitetsutbud.  

- Att man ser över bygghöjderna och utformningen av byggnaderna, det är viktigt att 
stadsbilden och vyerna från havet inte förstörs.  

- Att det skall vara enkelt för boende och besökare att gå och cykla till och från området, 
samt att kollektivtrafik ska vara lättillgänglig. 

 
Allmänt 
Miljöpartiet tycker det är bra att man snyggar upp och omvandlar ett område som under lång tid 
varit, mer eller mindre, förfallet. Det är dessutom positivt att planförslaget medger ett större antal 
bostäder. Vi tycker det är bra att planförslaget tillåter en blandad miljö, med restauranter, hotell, 
bostäder och grönytor, som tillsammans skapar en centrumkänsla.  
Förhoppningsvis kan projektet bidra till att bredda Strömstad som turistkommun, med flera 
aktiviteter i framtiden. Det ser vi positivt på. 
 
Klimat och miljö 
De ambitioner på klimatsmarta lösningar som nämnts i arbetet med projektet är positiva och vi 
tycker att planen, i den mån det är möjligt, ska ställa krav på att bästa och mest klimatsmarta 
energilösningar används. 
 
Byggnation 
Vi anser att det är viktigt att man utformar byggnaderna inom Myrenområdet på ett sätt som inte 
stör vyerna av staden från havet. Strömstad är en kuststad och för många av våra besökare är detta 
deras första intryck. Det tycker vi därför att man bör beakta, så långt det är möjligt inom 
detaljplanarbetet. För att uppnå denna önskan ser vi ett behov av att sänka den tillåtna maxhöjden 
för byggnad C1 på plankartan. 
 Kommentar:  
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet och storleken på byggnadsvolymerna kommer 
att bearbetas avseende storlek, höjd och utformning. 
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Trafik 
Strömstad har idag en problematisk trafikmiljö med för mycket biltrafik i centrum. Det är därför 
viktigt att man har detta i åtanke när man planerar Myren. Vi vill se att detaljplanen, i så stor 
utsträckning som möjligt, skapar förutsättningar för att förenkla för boende och besökare i området 
att gå, cykel eller kollektivtrafiken vid färd till centrum. 

Kommentar: 
Inom planområdet kommer gång- och cykelvägar att byggas och förbättras, men anslutande gc-
vägar mot centrum måste hanteras i kommande detaljplaner. Trädgårdsgatan utformas för att 
bussangöring ska vara möjlig, men omfattning av kollektivtrafik regleras inte i planen.  
 
12. Centerpartiet 
Myrenområdet är i starkt behov av att omvandlas till något annat än en påminnelse om en epok 
med industriverksamhet. 
Inriktningen i det nya planarbetet kan ge rättigheter som också blir en tillgång för Strömstad i 
dess strävan att hitta nya spännande "upplevelser" för besöksnäringen. 
Våra kommentarer är: 

-  Gestaltningsprogram med inriktning på att låta de stora volymerna smälta in på ett 
"naturligt" sätt. Exempelvis skulle man i planen kunna ange de olika fasadmaterialens 
relativa andel till exempel glas/skivmaterial/plåt mm. 

- Har ej kunnat se att ett gestaltningsprogram, värd namnet, finns medtaget i 
underlaget. Ej heller finns någon illustration. Under denna flik finns enbart en 
"situationsplan". 

- Starkt fokus på att inte påverka grundvattnet negativt. 
- En väl tilltagen cirkulationsplats vid korsningen Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. 
- På ett varligt sätt flytta de minnesstenar som finns i direkt anslutning till befintlig 

byggnad (Elektroluxfastigheten) ev. i samarbete med Bohusläns Museum. 
- Viktigt att genomförandetiden blir 5 år eftersom området snabbt förfaller. 
- Inget nytt handelscentrum skall ges utrymme i planen. 
- Solstudierna bör redovisas under längre perioder från olika håll. Det är inte tillräckligt att 

till exempel för perioden runt vintersolståndet enbart redovisa 1 dag. 
 Kommentar:  
 Det finns ett gestaltningsprogram som kommer att bearbetas vidare i det fortsatta 
planarbetet. Iillustrationer redovisas såväl i gestaltningsprogrammet som i planbeskrivningen. Det 
som avses med ”Situationsplanen” menas förmodligen ”Illustrationsplanen” vilket är just det den 
ska vara, nämligen en illustration av vad detaljplanen kan komma att innebära. Solstudierna skulle 
kunna vara hur omfattande som helst, men bedömning är att de tidpunkter som redovisas räcker för 
att illustrera vad som händer över året. Redovisningen kan komma att kompletteras. I övrigt 
kommer synpunkterna att beaktas vid det fortsatta planarbetet.  
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FÖRETAG och ORGANISATIONER 
 
13. Västtrafik 
Vid den här typen av satsningar är det viktigt att kollektivtrafiken är en del av planeringen för att på 
så sätt bidra till ett hållbart resande till och från planområdet och enligt det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet ska vi gemensamt arbeta för en fördubbling av 
kollektivtrafikresandet. Därför ser vi gärna att vi har en tidig dialog kring kollektivtrafiken i den här 
typen av planer.  
I övrigt har vi inga synpunkter. 

Kommentar:  
 Möjlighet finns för bussar att komma in i området och/eller att man anlägger hållplatser vid 
Uddevallavägen i anslutning till cirkulationsplatsen/järnvägsviadukten. 
 
 
14. Skanova 
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar föranledda av exploatering, bekostas av 
respektive markägare/exploatör, vilket framgår av genomförandebeskrivningen.  
För diskussion om eventuell flyttning alternativt skyddande av dessa anläggningar vid byggnation, v 
g kontakta Skanova via e-post skanova-remisser-vast@skanova.se Detta bör ske i god tid, helst fyra 
månader innan åtgärd krävs.  
För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se  
Skanova har inget att invända mot planförslaget. 

 Kommentar: - 
 
 
15. Ellevio 

Nya transformatorstation(er) kommer att behöva byggas för områdets el försörjning. 
Beroende på inmatningspunkt(er) i byggnaden bör nytt eller nya E-omr. skapas. 
Ellevio har distributionsledningar inom planområdet. Ellevio önskar behålla befintliga 
elledningar inom planområdet. Om arbetet skulle innebära att vi måste göra speciella 
åtgärder, flytt av kabel eller sänkning av kabel, förutsätter vi att ekonomisk kompensation 
utgår för den fördyring som kan uppstå. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning 
inom planområdet bekostas av exploatören. 

Kommentar:  
 Ett nytt E-område för transformatorstation placeras i planområdets norra kant i anslutning till 
den vändplan som avslutar Vatulandsgatan. 
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SAKÄGARE 
 
16. (sammanfattad) Linden 8, Kosterfjord Invest AB 
I programskedet angavs bostäder som användning inom Linden 8. På grund av buller och 
miljöstörande verksamhet ändrades användningen inför samrådsskedet till centrum-ändamål. 
Detta innebar att Kosterfjord valde att inte vara delaktiga i det fortsatta planarbetet från 2011 
till och med samrådstiden i augusti 2015. 
Kosterfjord motsätter sig användningen och hänvisar till MKBn som de menar visar att det 
skulle vara möjligt med bostäder. De menar att varken luft eller mark innehåller några ämnen 
som överskrider minimikrav. Dessutom att cisterner med etanol, som finns inom Linden 10, är 
placerade ca 60 meter från fastighetsgränsen och riskavståndet enligt rapporterna ska vara 13 
meter. 

 Kommentar:  
 Enligt riskutredningen är det inte möjligt att placera bostäder närmare än 50 meter från gräns 
mot fastighet med användningen J – Industri.  

 
Kosterfjord menar att befintlig byggnad är ca 5100 m² fördelat på fyra våningar och att 
planförslaget ger en byggrätt på max 3500 m². De kräver 1750 m² BYA i fem våningar, vilket skulle 
ge 8750 m² BTA. Om skyddsavståndet 13 meter till fastighetsgränsen mot Linden 10 tas bort finns 
det ingen anledning att minska byggrätten, anser Kosterfjord. 

 Kommentar:  
 Byggrätten ses över och ändras inför nästa skede i planprocessen. 
 
Kosterfjord ifrågasätter om det finns argument mot att bygga bostäder när: 
 ”oljeberget” är under sanering, järnvägen har höjts med en stor banvall mot vägen, marken inte är 
förorenad och utsläpp från Bohus BioTech inte är skadliga. 
Man tolkar yttrandet från Länsstyrelsen 2011-05-23 som att det är fullt möjligt att bygga bostäder, 
bara de är kommunala. "Länstyrelsen bedömning är att det centrumnära läget bör reserveras för 
fastboende. Att det är svårt att uppnå med nuvarande lagstiftning och utan att ha ett allmännyttigt 
bostadsbolag som exploatör bör tas med i kommunens slutliga bedömning av om det lämpligt att 
planlägga för bostäder i detta området". 
 Kommentar:  
 Se kommentar till första stycket ovan. 
 
 
 
17. Linden 10 och 4, Bohus Bio Tech AB 
Synpunkter avseende detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen: 

1. Bohus BioTech AB motsäger sig den nya detaljplanen där minskad byggrätt inskränker 
framtida möjligheter till att utveckla och driva verksamhet. Vi hänvisar till våra tidigare 
skrivelser och inlägg. 

2. Bohus BioTech AB motsäger sig detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen då 
nuvarande regler för miljötillstånd kan komma att förändras då befintlig detaljplan gäller för 
industriområde. 

 Kommentar: 
 Byggrätten ses över för att medge rimligt utrymme för framtida till- och påbyggnad. 
Planförslaget utformas med hänsyn till att pågående industriverksamhet ska kunna fortgå och 
utvecklas. 
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18. (sammanfattad) Linden 11, Basar Invest i strömstad AB 
Fastighetsägaren önskar uppföra bostäder i den östra delen av fastigheten och att minska 
byggrätten till en nivå som bättre stämmer överens med planens användningsområden och 
intention. 
 
Man vill att planförslaget ändras på följande punker: 
Alternativ 1, om bostäder medges. 
Att bostäder medges på den del av fastigheten som är belägen öster om u-området och sträcker sig 
i nord-sydlig riktning mitt i fastigheten. 
Man motsätter sig att u-området utökas från tidigare fem meter till att vara nio meter brett och 
menar att detta är ett stort intrång på en värdefull tomt som innebär begränsade möjligheter att 
bebygga fastigheten.  
Fastighetsägaren har låtit ÅF Consult göra en kostnadsbedömning avseende att flytta ledningen till 
Trädgårdsgatan för att på så sätt slippa den begränsning som ledningsrätten innebär och är beredd 
att ta den extra kostnad som detta skulle innebära.  
Fastighetsägaren motsätter sig också starkt att det tillkommit ett skydsavstånd på 13 meter från 
gränsen mot Linden 10 avseende etanolcisterner, vilket inkräktar på befintlig byggnad och därmed 
begränsar dess framtida utveckling. Man menar att Bohus Biotech är villiga att ta halva 
skyddsavståndet på sin fastighet och att inga befintliga byggnader då berörs.  
 
Planförslaget i samrådsskedet innebär begränsningar avseende möjligheter till in- och utfarter från 
Trädgårdsgatan då man i nuläget inte vet hur gatan ska utformas och hur man kommer att bebygga 
fastigheten. 
Man önskar att höjd på byggnad i den sydöstra delen ändras från +30 till +32 meter, vilket var den 
höjd som angavs i programskedet. 
Om bostäder möjliggörs, enligt punkt a ovan, vill man att byggrätten ändras till 18.000 m² istället 
för den nu angivna 33.000 m². Skulle ledningar flyttas till Trädgårdsgatan och 
prickmark/ledningsrätt/u-område avlägsnas önskar man däremot 20.000 m². 
 
Alternativ 2, om bostäder inte medges. 
Ovanstående gäller även detta scenario, men om bostäder inte möjliggörs vill man att byggrätten 
ändras till 11.500 m² istället för den nu angivna 33.000 m². Skulle ledningar flyttas till 
Trädgårdsgatan och prickmark/ledningsrätt/u-område avlägsnas önskar man däremot 12.500 m². 
 Kommentar:  
 Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Möjligheten att bygga bostäder på 
den östra delen ska prövas. Enligt riskutredningen är det inte möjligt att placera bostäder närmare 
än 50 meter från gräns mot fastighet med användningen J – Industri. Om inte ledningar flyttas 
måste ledningsrätten utökas för att ge plats åt befintliga och nya ledningar. Placeringen av och 
skyddsåtgärder kring cisternerna kommer att styras i detaljplanen så att skyddsavståndet kan 
ändras till att inte vara längre än till befintlig fasad på Linden 11. Ytan mellan fastighetsgräns och 
befintlig byggnad på Linden 11 kommer att utgöras av prickmark. Byggrätten ändras i samråd med 
fastighetsägaren. 
 

 
19. Fasanen 9, Marion Sandegren 
En uppsnyggning av området är bra, men vad vill vi ha?  
Vi har norra infarten som handelsområde med den överdimensionerade gallerian, en gigantisk 
koloss som blockerar utsikten över Strömsvattnet.  
Ska nu även den södra infarten förstöras med något ÄNNU större, ÄNNU mer iögonfallande, i 
form av ett LEKLAND/SPEL- OCH UPPLEVELSECENTER!!?  



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun Samrådsredogörelse 
 

 22 

En fantastisk vy möter oss idag med havet och öarna, låt det även bli något vackert på den 
högra sidan i Myren. Varför absolut förstöra Strömstads karaktär av småstad? Varför ett Las 
Vegas?  
Vi vill inte ha det!! Detta vansinne måste stoppas!!!  
Vi är fler än några byggherrar som bor i den här staden!  
Varför inte spinna vidare på vår fina nationalpark Kosterhavet? Småskalighet istället för 
monsterbyggen! En grönskande parkmiljö med mindre byggnader, caféer, dansbana och 
dammar.  
Varför stänga in människor i artificiella miljöer när man har ett så fantastiskt yttre läge med 
havet som fond?  
Hela detta projekt är FÖR STORT, FÖR HÖGT OCH FÖR MYCKET!!  
Vi blev alldeles bestörta när vi fick se dessa planer! Att ens presentera det utan att ge oss en 
möjlighet att rösta ja eller nej är skandal!  
Vi röstar härmed NEJ till detta projekt!!! och önskar återkoppling i ärendet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
20. Haren 1, Maria Haglund 

• Jag har synpunkter på det tilltänkta bostadshuset som är planerat där den befintliga 
trafikskolan ligger i dag. Det är fortfarande för högt, för dom boende på Hagtornsvägen och 
Ekstigen som idag har fri sikt över fotbollsplanen och ännu längre bort skulle en sådan här 
stor byggnad verkligen påverka boendekvaliteten negativt. Min åsikt är att inte bygga högre 
än två våningar. 

• Den tilltänkta konsertlokalen borde flyttas närmare havet så att dom boende i området inte 
påverkas av ev. störande ljud från den lokalen. 

• Det blir viktigt vilket materialval man använder på byggnaderna. Att försöka bryta upp 
fasadbeklädnaden så att den inte upplevs så stor är en bra tanke. Om man använder ett 
speglande material på vissa valda partier kan man få en upplevelse av att grönområden som 
då reflekteras upplevs som större. Även siktlinjer kan förlängas. 

• Att knyta ihop projektet med kosterhavet som kom upp som ett förslag på 
samverkansmötet tycker jag var en spännande ide. 

• Jag bekymrar mig också för själva uppbyggnadsfasen som rimligtvis kommer att pågå under 
flera år. Dels sprängningsarbeten men också pålning som också kommer att behövas. 

 Kommentar: 
 Den drivande exploatören har, utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet, 
bearbetat Water-projektet till stora delar för att tillmötesgå kritiken. Multisalen/Konsertlokalen 
flyttas närmare havet. De nya bostadshusen kommer att trappas ner mot parkmarken för att möta 
befintlig villabebyggelse på ett bättre sätt.  
 
 
21. Haren 7, Eivor Evertsson 
Vi ser det som mycket positivt att man ska snygga upp området och att det ska byggas 
bostäder/lägenheter, då staden är i stort behov av detta. Vi önskar dock att planen revideras, då 
det känns alldeles för storskaligt för Strömstad och Myren i synnerhet. Varför inte enbart bygga 
bostäder och inte göra byggnaderna så höga att de stör. Låt byggnationerna smälta in i miljön så att 
vi har kvar vår vackra miljö. Hur vill vi att att första intrycket med Strömstad ska vara, ska det vara 
havet vi möter eller ska det vara ett stort schabrak som tar uppmärksamheten från allt annat? 
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 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Vi känner dock stor oro för hur detta bygge kommer att påverka oss som redan bor i Myren. Vi har 
under en lång period haft problem med dagvattnet och sättningar i marken vilket i sin tur 
förorsakat VA-problemen och problem med husgrunderna. Det har gjorts geotekniska 
undersökningar och det har varit svårt att hitta bra lösningar utan att förvärra sättningar etc. På ett 
möte förklarade Lars Strandlund att marken var som en "scotch-bright" och inte klarar tryck 
ovanifrån då vattnet "pyser" upp mot markytan. Vi har länge haft våra trädgårdar vattenfyllda och 
vatten som stått under våra hus. Så oron blir ju stor över hur ett sådant här gigantiskt bygge 
kommer att påverka vårt område och direkt våra fastigheter. 
 Kommentar: 
 Utredningar görs avseende markens beskaffenhet och en planbestämmelse införs för att 
säkerställa att grundvattennivån inte förändras, varken under eller efter byggtiden. Åtgärder i form 
av dagvattenfördröjning och pumpstation ska göras i parkmarken med avsikt att förbättra dessa 
förhållanden. 
 
När man sprängde borta vid återvinningen för att göra rondellen och fixa parkeringarna etc, så 
skakade det rejält i våra hus och det "gungade" kraftigt i våra gräsmattor. Vi känner ofta av 
skakningar/gungningar i våra gräsmattor vid tung trafik, och annat som kan orsaka sådant, så hur 
blir det då när sprängningar ska ske tätt inpå? 
Därför önskar vi att man noga undersöker hur man på bästa sätt kan bygga i mindre skala som 
passar in i miljön, främst bostäder, och då med en garanti att det inte ska orsaka skador på redan 
befintliga fastigheter i området, med tanke på hur situationen med marken är i vårt område. 
 Kommentar: 
 När ett arbete ska påbörjas som kan innebära risk för skada på grannfastighet ligger det i 
respektive byggherres intresse att först dokumentera fastigheterna i närområdet för att ha bevis på 
vilka skador som eventuellt fanns redan innan arbetet påbörjades. 
 
22. Haren 9, Dagny Larsson 
Se yttrande 21, Haren 7. 
 
23. Haren 12, Bertil och Sigrid Johnsson 
Vi som bor vid Trädgårdsgatan/Hagtornsvägen och på fastigheten Haren 12, anser att fastigheten 
på Linden 13 och Häggen 6, blir alldeles för höga i förhållande till intilligande byggnation på 1,5-
plans villaområde. Den föreslagna byggnadshöjden för Linden 13 på 22 m, innebär att byggnaden 
blir mer än dubbelt så hög än nuvarande på Linden 13 och Häggen 6 blir vesäntligt mycket högre än 
vad den är idag. Vi anser att byggnationen kan och bör utföras på ett annorlunda sätt, så att en 
bättre balans i stadsmiljön uppnås. 
Generellt är vi positiva till en förändring av myrenområdet, men med de föreslagna byggkroppar 
och dess volymer, renderar hela projektet att nå sådana proportioner och storskalighet att det 
stämmer dåligt in i en småstadsbild. 
 Kommentar: 
 De höjder som anges i planförslaget är totalhöjd från havsnivån, vilket innebär att de 
närmaste byggnaderna kan bli 10 m i sin högsta punkt, vilket innebär maximalt tre våningar. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede i planprocessen för att ansluta mot omgivningen på ett sätt som kan 
anses vara rimligt. 
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24. Morkullan 1 
Som boende i närområdet till Myren, Morkullan 1 är jag positiv och välkomnar bebyggelse i 
området. Jag är framförallt positiv till att projektet skulle generera fler bostäder som kommunen är 
i starkt behov av. Ett hotell/konferensanläggning med äventyrsbad med möjlighet till ett varierat 
utbud för inomhus aktiviteter skulle gynna kommunen hela året.  
Jag anser dock på det starkaste att detta skall ske i harmoni med närliggande natur och med största 
hänsyn till att detta bygge är beläget vid entrén till både Strömstad och Kosterhavet.  
Detaljplan Kv.Rönnen Myrenområdet v/s Strömstads kommun strategiska plan.  
Jag anser att kommunen genom att godkänna denna plan inte har följt sin egna strategi med dom 
tre nyckelorden.  
• Kuststaden- Stärka det vi är!  
Jag anser att vår stadsbild skulle förändras radikalt och till det negativa av en byggnad som tar över 
där idag miljö och natur flyter samman med staden. Under samrådsmöte 24/8 beskrev arkitekt 
Henrik Schultz att uppdraget avseende utseende rört sig om att skapa en urban stadsgata i 
området.  
Detta anser jag inte heller följer planen avseende vad vi i vår stad bör värna om.  
• Värna det vi har – Miljön- Värna det vi har!  
Staden från havet sett skulle också byta karaktär. En så hög byggnad som projekt ”water” innebär 
skulle lämna stadshus och stadskärnan i skymundan. Är Strömstad verkligen redo att gå så långt?  
Ur -Stadens Miljö - Stadens entréer skall ges större vikt och omsorg.  
Jag anser inte att projektet och framförallt projekt ”water” är att ge vår stads södra entré stor vikt 
och omsorg!! Det måste vara en självklarhet att en utbyggnad sker i harmoni med närliggande natur 
och framförallt med hänsyn till att detta projekt är beläget vid entrén till både Strömstad och 
Kosterhavet.  
• Upplevelse- Kuststaden vid havet  
Jag anser att varken lyxhotell eller som på förslag Casino skulle bidra till att stärka Strömstads 
varumärke som kuststaden vid havet. Jag anser att platsen skall stärka upplevelser knutna till vår 
miljö. Jag anser att det är viktig att gynna näringslivet och främja företagandet i Strömstad men här 
har vi väl ändå gått över och förbi de egna målen för att genomföra en satsning som inte alls går 
den väg som Strömstad valt för framtiden! Jag är därför starkt emot stora delar av utformingen 
avseende storleken och framförallt höjden på projekt ”Water” Jag anser att byggnadshöjden bör 
maximeras till fyra våningar för att bättre harmonisera med miljön och kringliggande byggnader. 
Detta skapar också en öppnare miljö mot havet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
25. Morkullan 2 (1) 
Efter att ha varit på ett informationsmöte och ett samrådsmöte ang. detaljplan Myren har jag 
följande kommentarer: Jag tycker att högsta tillåtna byggnadshöjd på +40,0 m är alldeles för högt. 
Byggnaden kommer att dominera den aktuella delen av staden på ett oacceptabelt sätt. Det passar 
helt enkelt inte in i en småstadsmiljö som Strömstad. Högsta tillåtna höjd bör absolut inte 
överskrida +30,0 m. 
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Kommentar: 
 Inför nästa skede i planprocessen kommer planbestämmelserna att bearbetas för att 
tillmötesgå synpunkterna. Endast en mindre del i hela planområdet kommer att kunna vara + 40 
meter, vilket alltså är den totala höjden räknat från 0-planet/havsytan. Övriga delar blir högst +30 
meter eller lägre. Water-projektet, som är den största delen i planen, ges en arkitektonsk 
utformning som innebär att det bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
26. Morkullan 2 (2) 

• Husen är på tok för höga, behöver sänkas 10 meter 
• Husen är för stora för Myrens område med så små bostadshus, de planerade husen skuggar 

befintlig bebyggelse för mycket. 
• Bullerfrågan behöver belysas mer, den tänkta konsertsalen så nära bostadshusen, fläktar 

mm 
• Kommunen måste tänka sig för, vilken vy vill vi att besökande till Strömstad ska mötas av,  

vilken sorts stad och natur vill vi ha. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Konsertsalen kommer att placeras 
längre ifrån bostäderna. 
 
 
27. Morkullan 4 
Den föreslagna byggnationen i Myrenprojektet är tänkt att omfatta ett antal större byggnader där 
den största, Water, kan bli ca 300 m lång, 50 m bred och partiellt upp till 10 våningar hög. Projektet 
är tänkt att för läggas i Myren som tidigare varit industriområde men som gränsar till ett lugnt park- 
och villaområde. 

• den föreslagna byggnationen är för storskalig och framför allt för hög. Den passar inte in i 
det kringliggande området med park- och småhusfastigheter. Den harmonierar inte heller 
med den anda av småskalighet som kännetecknar både närområdet och resten av 
Strömstad. Länsstyrelsen har också påpekat det i sin skrivelse från 2011-05-23. Den 
gestaltning som visats på ett antal animerade bilder förstärker intrycket att byggnationen är 
oacceptabel stor. 

• den tänkta bruttoarean på 45 000 kvm skall pressas inpå ett område som är för litet, för att 
samtidigt också rymma fria ytor och en större väg in i området. Det innebär att 
kringliggande byggnaderna måste bli höga vilket i sin tur medför att gatumiljön kan bli både 
mörk och blåsig. Länsstyrelsen påpekar också det i sin rapport från 2011-05-23. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 

 
• byggnationen planeras så att den kommer att utgöra en enklav i ett villa- parkområde. Den 

kvarvarande industrifastigheten Biotech blir ytterligare en enklav i den föregående. Till båda 
planeras endast en gemensam tillfartsväg, nämligen den under järnvägsviadukten. Sker en 
olycka där, är området isolerat ur räddningssynpunkt om man inte också planerar för andra 
infarter. Det gör läget känsligt också ur sabotagesynpunkt. 
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Kommentar: 
 I normalfallet är området bara åtkomligt från väster, men om det finns behov i samband med 
t ex brand eller olycka kan Trädgårdsgatan öppnas mot öster. 

 
• hade hela projektet gällt permanenta bostäder hade det fyllt ett behov.  Men det medger 

tydligen inte bestämmelserna så länge det finns en industri kvar i området. Byggnation för 
bostäder säkrar generellt en användarkontinuitet i tiden och ger en lugnare miljö. Water-
projektet bygger på det motsatta, nämligen på diskontinuitet d.v.s. att det hela tiden 
kommer nya besökare som var och en bara stannar kortvarigt. Det skapar en oroligare miljö 
och betydligt mera trafik. 

 Kommentar: 
 Exploatören bakom Water-projektet är initiativtagare till och den drivande parten i 
planarbetet. Utan Water-projektet hade förmodligen inte planarbetet påbörjats alls. Ambitionen är 
att skapa en levande, attraktiv stadsdel med en stor andel bostäder och att detta görs på ett sätt 
som innebär en väl avvägd balans mellan olika intressen. 

 
• den här typen av byggnation som Water-projektet finns knappast någonstans i Sverige ens i 

storstäderna. Den känns otidsenligt stor och kommer i en småskalig miljö med villor och 
radhus göra ett mycket djupt ingrepp. Detta både bokstavligt och bildligt. Miljöpåverkan för 
den skissade byggnationen kommer att bli mycket omfattande, framför allt under 
byggtiden. I både MKB 'n och i skrivelsen från länsstyrelsen påpekas att projektet är mycket 
storskaligt och man bör överväga att radikalt banta ner det. Byggtid och miljöpåverkan kan 
då minskas avsevärt. Vi instämmer, då kan man förmodligen också få en bättre acceptans 
från kringboende. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 

• vad händer om projektet efter färdigställande inte bär sig? Eller om byggnationen bara 
kommer halvvägs? Det har hänt förr när det gäller storskaliga projekt. Det finns flera 
exempel på övergivna semesteranläggningar runt om i Europa. Har kommunen beredskap 
den situationen? 

 Kommentar: 
 Synpunkten noteras. 
 
Ett nej till det storskaliga projektet i Myren öppnar för nya möjligheter: 

1. Om läget är viktigt för entreprenören så minska skalan i projektet avsevärt. Låt högsta 
höjden på en byggnad inte vara mer än 5-6 våningar och övriga byggnader 3-4våningar. Dela 
upp byggnaden Water i flera fristående enheter. Minska bruttoarean drastiskt för hela 
byggnationen.  Det skulle innebära att man anpassar förslaget till ett som kan vara mer 
förenligt med stadens småskalighet och det redan befintliga närområdet. Alla former av 
miljöpåverkan minskar därmed också och byggtiden kan hållas betydligt kortare. 

2. Är entreprenören ovillig att frångå storskaligheten med sitt Water-projekt bör kommunen 
ta fram en alternativ plats för detta. Det påpekar även länsstyrelsen i sitt yttrande 2011-05-
23. Då kan Kålvik i Nordby eller Bastekärr utanför Skee vara lämpliga platser. Där finns inget 
småskaligt närboende. Få skulle störas av miljöföroreningarna under byggtiden. Kanske kan 
man slippa det underjordiska garaget och i stället ha ett ovan mark vilket borde bli avsevärt 
billigare. Inga befintliga fastigheter att riva, ingen större miljösanering av marken. 
Pendelbuss till och från Strömstads station. Ett 10-vånings hotell där stör ingen. Om man 
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avser att fylla det tänkta upplevelsecentret med så många intressanta och attraktiva 
verksamheter att det ekonomiskt bär sig med tanke på investeringskostnaden så måste 
läget vara av underordnad betydelse. En gratis bussfärd bör i så fall inte märkbart försämra 
förutsättningarna för driften. De starkt minskade byggkostnadema på t.ex. Bastekärr kan 
uppväga det annorlunda läget. De som vill besöka de mera centrala delarna av staden för 
att handla eller titta på havet tar bara gratispendeln dit och tillbaka igen. Läget i Kålvik kan 
kombineras med en småbåtshamn och ett vattenparadis som lätt kan ta upp friskt 
saltvatten direkt från havet. Det är dessutom nära till Nordby köpcenter. Kan entreprenören 
inte acceptera något av dessa förslag återstår bara punkt 3. 

3. Lägg ner projektet. Antag nollalternativet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Ambitionen är att skapa en 
levande, attraktiv stadsdel med en stor andel bostäder och att detta görs på ett sätt som innebär en 
väl avvägd balans mellan olika intressen. Genomförandet av detaljplanen innebär att marken och 
miljön i Myrenområdet förädlas och omvandlas från ett nerslitet industriområde till en attraktiv del i 
staden. 
 
 
28. (sammanfattad) Morkullan 5 
Ut. bor på Korpegatan och har Linden 11 och 12, samt i fonden receptionen till Strömstad Camping, 
i direkt söderläge. 
Planförslaget innebär att fastigheterna söder om Trädgårdsgatan kan bebyggas med fyra våningar 
och till viss del med 5-6 våningar. Fastighetsägaren menar att detta kan innebära en negativ 
förändring för gästerna på Strömstads Camping och frågar om byggstarten för denna del är 
senarelagd. 
 Kommentar: 
 Genomförandet av planen bör snarast vara en fördel för camping-gästerna då det innebär en 
avsevärd förädling av området. Detaljplanen kommer inte att styra när olika delar inom 
planområdet kan bebyggas, utan det är upp till respektive fastighetsägare/exploatör att avgöra. 
Det troliga är att ombyggnaden av gatorna och Water-projektet är det som kommer att påbörjas 
först, så snart planen vinner laga kraft. 
 
Water-projektet anses vara för storskaligt, bryter mot stadens karaktär och kan förorsaka blåsiga, 
mörka gator och platser (hänvisar till Länsstyrelsens yttrande 2011-05-23 i programsamrådet).  
Projektet innebär parkering i två plan under mark, vilket riskerar att leda till sättningar, 
grundvattenförändringar och kan påverka borrhål för bergvärme. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser finns som innebär att grundvattennivån inte får förändras och en kontrollplan 
ska upprättas för att säkerställa uppföljningen av detta. 
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Farhågor uttrycks avseende en överetablering av hotellrum och vad som händer om lönsamheten 
blir sämre än budgeterat. Har kommunen någon handlingsplan? 
 Kommentar: 
 En bearbetning av Water-projektet innebär bland annat att antalet hotellrum minskas till 300-
360 istället för de 550 som redovisades i samrådsförslaget. Från andra håll uttrycks tveksamhet om 
konsekvensen av detta är att Strömstad inte kan ta emot de stora arrangemang man hoppas på. 
Meningarna går alltså isär och kommunen har inte någon handlingsplan, utan detta är något som 
marknaden får reglera själv.  
 
Anser att ett upplevelsecenter är bra, men kan bli minst lika bra utanför centrum där parkering kan 
anordnas till en lägre kostnad. Det finns inget fysiskt casino i Norge, att ha det som lockbete här 
innebär risk för kriminalitet och prostitution. Har Länsstyrelsen och Rikspolismyndigheten lämnat 
förhandsbesked?  
 Kommentar: 
 Platsen är utgångspunkten för det aktuella planarbetet och en förädling av Myrens 
industriområde är något som gagnar hela Strömstad. Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det 
är inte den typen av upplevelse/aktivitet som planeras här. 
 
Storhotell/Höghöjdshotell vid strandlinjen med upplevelsecentrum och Casino placeras utan tvekan 
bättre utanför tätorten och på köpet besparar vi centrala stadsmiljön och närboende inkluderat 
Strömstad Camping en mångårig svåröverskådlig miljöpåfrestning. Centrala Strömstads begränsade 
trafikkapacitet utsätts för reducerad infarktrisk och därmed en lugnare och mer besöksvänlig 
bryggmiljö/centrummiljö. Vårt Norska broderfolk betyder oerhört mycket för Strömstads välgång 
och det är glädjande att norskägt kapital vill investera i vår stad. En olycka vore det dock, om 
okänslig, centrumnära exploatering får vanliga norska familjer att mista glädjen i att besöka vår 
vykortsvackra idylliska bohuskustsmåstad med tåg, bil eller båt. 
 Kommentar: 
 Lokaliseringen, med både Uddevallavägen och järnvägen mellan området och stranden, 
innebär att strandlinjen inte påverkas negativt, vilket förmodligen skulle bli fallet om projektet 
hamnade längre utanför tätorten. Dessutom kan man ta sig hit med färja, tåg eller buss och om 
man kommer hit med bil kan den stå parkerad och man når centrum till fots. En lokalisering längre 
bort skulle innebära att man tar bilen för att komma in till centrum. Trafikutredningar och -åtgärder 
ska säkerställa att trafiksituationen kommer att vara tillfredsställande. Förhoppningen är att Water-
projektet snarare ska generera ytterligare tillskott till besöksnäringen i Strömstad och att det lockar 
besökare under större delar av året än bara sommar och storhelger.  
 
29. Morkullan 8 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
30. Morkullan 11 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
31. Morkullan 14 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
32. Morkullan 17 
Vi är i grunden mycket positiva till omvandlingen av Myrenområdet från ett industriområde till ett 
område primärt inriktat på upplevelseturism med hotell och aktivitetscentrum. Omvandlingen 
skulle göra området mer levande och attraktivt. Det finns dock några delar av detaljplanen som 
oroar oss. 
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Det första och allvarligaste är att de maximala höjderna för byggnaderna, framförallt i ”projekt 
Water”, är för höga. Visserligen kommer den maximalt tillåtna bruttoarean på 45.000 m² innebära 
att de maximala höjderna inte kan utnyttjas på alla delar av den tänkta byggnaden, men 
maxhöjderna kommer med säkerhet utnyttjas på flera delar. Som detaljplanen är utformad i 
dagsläget medför detta ett flertal negativa konsekvenser som att: 
• En byggnad av denna storlek passar inte in i stadsbilden för en liten småstad på västkusten. 
Byggnaden, som kommer att dominera den södra infarten till Strömstad, passar bättre in i en 
storstadsmiljö och skapar en obalans i Strömstads stadsbild. 
• Södra infarten är också en av ”huvudinfarterna” till Kosters nationalpark med alla sina unika 
djurarter och växter. En enorm byggnad som tar över landskapet vid Strömstads södra infart 
rimmar inte alls med nationalparkens grundtanke och vision. 
• Från havet kommer fokus flyttas från vårt vackra rådhus till en väldigt stor modern hotellbyggnad, 
som enligt vår mening inte passar in i den övriga bebyggelsen. Byggnaden med Bohuslinden har en 
höjd i linje med omgivande miljö, ”stadens horisontline”. Den panerade hotellbyggnaden är 
väsentligt högre, vilket är orsaken till att vi anser att den kommer att påverka vyn från havet 
negativt. 
• Byggnaden kommer att ta över närmiljön för de befintliga villaägarna öster och norr om 
Myrenområdet eftersom den avviker väsentligt från all annan bebyggelse. 
• Den höga höjden på byggnaden medför dessutom att ett flertal villor närmast norr och öster om 
”projekt Water” hamnar i skugga under soliga vinterdagar då behovet av solljus är som störst. För 
det andra så kommer tänkta aktiviteter i det nya Myrenområdet att dra till sig mycket fler fordon 
och människor till området. Det är givetvis i grunden positivt, men det kommer att påverka 
trafiksituationen på södra infarten negativt. Den nya planerade rondellen på Uddevallavägen 
mellan hamnen och järnvägsviadukten kommer att underlätta in- och utfart till Trädgårdsvägen 
väsentligt, men vad vi kan se finns det inga planer på att underlätta trafiksituationen in till centrala 
Strömstad speciellt för gående och cyklister. Detta är något som bör planeras i samband med denna 
detaljplan som inte bara är en väldigt stor omvandling av Myrenområdet utan även en riktigt stor 
förändring av hela Strömstad. 
För det tredje anser vi att det är olyckligt att blanda hotell, aktivitetscentrum och bostäder med 
industriverksamhet. Visserligen har området även idag en viss blandning, men den nya detaljplanen 
innebär att industriverksamheten, med dess risker, kommer betydligt närmare annan verksamhet. 
Det är olyckligt eftersom det kommer att ställa större krav vid hantering av farligt gods och på 
säkerhetsavstånd för att minska riskerna för olyckor, vilket i sin tur kommer att begränsa 
möjligheterna för industrin att utöka sin verksamhet gentemot dagens detaljplan. Detta kan komma 
att påverka antalet möjliga arbetstillfällen utanför handelsnäring i Strömstads negativt. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede.  
Genomförandet av detaljplanen innebär att marken och miljön i Myrenområdet förädlas och 
omvandlas från ett nerslitet industriområde till en attraktiv del i staden, vilket förhoppninggsvis ska 
uppfattas som en positiv förändring. 
Utredningar genomförs avseende de risker som finns och planbestämmelser införs för att säkerställa 
att verksamheter och bostäder kan fungera tillsammans.  
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33. Morkullan 18 
• Vi är först och främst positiva till projektet i sig, det behövs något nytt till Strömstad och det 

behöver göras något i området! 
• MEN det blir för stort och alldeles för högt!! Strömstad ser inte ut så här! Inkörsporten till 

Strömstad ska ju vara Nationalparken med allt vad det innebär, inte ett stort höghus som 
inte rimmar med resten av vår pittoreska stad! 

• Vi hoppas och tror att Strömstads kommun tillåter byggnader som inte är högre än de redan 
befintliga byggnaderna i området, tex Bohuslinden. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
34. (sammanfattad) Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
Vi anser att plan- och genomförandebeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning på ett utförligt 
och bra sätt belyser för- och nackdelar med ideerna för planområdet.  Det är ett gediget arbete. 
Liksom i tidigare skrivelse är vi positiva till att det gamla, nu nästan helt övergivna industriområdet 
moderniseras. Vi uppskattar att Vatulandsgatan stängs av och att Trädgårdsgatan stryps. Det är 
också bra med avskärmande plantering i anslutning till den planerade gång- och cykelvägen. 
 
Storlek och höjder 
Vi anser att huskroppen Waters är oacceptabelt stor. 300 meters längd, 55 meters bredd och upp 
till 31meters höjd är oproportionerligt stor byggvolym som passar dåligt ihop med övrig bebyggelse 
i Strömstads tätort. Den nybyggda, stora och lådlika Gallerian har knappt hälften så stor bruttoarea 
(20,000 m²) som det föreslagna Waters (45,000 m²). Om Waters byggs, blir det också kolosslika 
blickfång vid infarten till Strömstad och från havet. Detta konstateras också på sid 65 i MKB: "Den 
allmänna upprustningen --- kan innebära en viss positiv inverkan, men endast om byggnadsvolymer 
och byggnadshöjder hålls nere."Vi håller också med författarna av MKB, som på sid 67 anser "En 
sänkning av byggnadshöjden och en uppdelning i mindre volymer av byggnaden på fastigheten 
Rönnen 8 skulle medföra en minskad påverkan på  landskapsbilden". 
 
Solstudierna visar att om Waters byggs enligt planbeskrivningen kommer stora delar av den 
nordvästra delen av Myren ligga i ständig skugga 3-4 månader per år. Det gäller särskilt från gamla 
rinken (väster om Korta vägen) till en bit öster om Almstigen. Detta kommer att kraftigt försämra 
livskvalitet och trivsel. Det kommer också leda till ökad fuktighet vid fastigheterna med ökad alg- 
och mosstillväxt på fasader och tak. Vid några fastigheter har energisparande åtgärder utförts 
såsom installation av bergvärme. Investering i solceller har diskuterats; även om effekten inte är så 
hög vintertid blir den inte bättre om solen helt uteblir. 
Vi anser alltså att bruttoarea och höjd bör minska och man bör undersöka möjligheten att göra fler 
huskroppar. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede i planprocessen för att ansluta mot omgivningen på ett sätt som kan 
anses vara rimligt. 
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Med den bearbetning som görs av Water-projektet kommer villabebyggelsen endast att påverkas 
marginellt av skugga från byggnader. Då solen står som lägst är det i huvudsak berget som kastar 
skugga.    
 
Gestaltning av fasader 
Vid senare utformning av fasader, uppmanar vi arkitekter och kommun att även baksidan av 
byggnaderna utformas estetiskt tilltalande. Det är framsida för oss. Detta har helt förbisetts för den 
nybyggda Gallerian, vars baksida är framsida för hundratals strömstadsbor. Att Strömstads kommun 
gav bygglov för Gallerians fantasilösa fasader, gör oss oroliga för vad som kan godkännas i Myren. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Var skall ytterligare anställda bo? 
Det är positivt med investeringar för att skapa arbetstillfällen och besökare till turistorten 
Strömstad. Det behövs dock en god balans mellan arbetstillfällen och bostäder. Strömstads 
bostadsunderskott förvärras med föreslagna planer. I vår skrivelse 2011-05-18 efterlyste vi ett 
helhetsgrepp för utvecklingen; att låta industri ligga kvar med följd att färre bostäder kan byggas är 
knappast ett helhetsgrepp. Det skriande behovet av bostäder ökar. Detta behöver kommunens 
planerare fundera över. 
 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att det 
finns möjlighet att bygga minst ett par hundra lägenheter inom Myrenområdet. 
 
Parkering bakom Waters och trafik runt Waters 
Det planeras för 115 parkeringsplatser på mark norr om Water, och från den nya 
cirkulationsplatsen/torgytan en väg öster och norr om Water. 300 fordonsrörelser, exkl 6 tunga 
fordonsrörelser, per dygn under sommartid planeras här. Det motsvarar ca ett fordon varannan 
minut. Det är olämpligt och trafikfarligt med så mycket trafik alldeles intill ny gång- och cykelväg 
och nära befintlig bebyggelse. Den planerade torgytan blir också mindre attraktiv med så många 
fordonsrörelser. Vi anser att infarten till dessa parkeringsplatser skall ske väster om eller under 
Water. 
 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att 
Water-projektet minskas och därmed minskar även trafikflödet. Utformningen av Trädgårdsgatan 
och torget/vändplatsen kommer att förändras. Den aktuella trafikmängden kan inte anses vara 
mycket trafik i sammanhanget och utformningen ska innebära en säker trafiklösning. 
 
Ljus- och ljudförorening 
Ljusförorening är ett ökande problem i vårt samhälle. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivning 
behöver kompletteras med information om ljusutsläpp i olika riktningar under dygnets mörka 
timmar. 
 Kommentar: 
 Syftet med planen är att skapa förutsättningar för stadsutveckling med centrumanvändning. 
Detta kommer att innebära förändringar på flera sätt, bland annat i form av ljud och ljus.Detta styrs 
inte i detaljplanen, men kan komma att regleras i samband med bygglovansökan. Skulle störningar 
ändå uppstå är det i så fall frågan om ett tillsynsärende för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 
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Vi anser också att spridning av ljud från fläktar, konsertlokal m m behöver beskrivas vid olika 
vindriktningar. Det anges i ny planbestämmelse att bullernivåer får uppgå till max 55 dB(A) vid 
Waters fastighetsgräns (s. 44). Från höga byggnader är det inte rimligt att ange/mäta buller vid 
marknivå, eftersom ljudet inte når marknivå vid fastighetsgräns utan snarare vid bebyggelse längre 
bort.  Bebyggelsen finns i den rådande sydvästliga vindriktningen. Vi begär därför att 
planbestämmelsen också anger maximal bullernivå vid bebyggelse, utifrån Naturvårdsverkets 
riktlinjer. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
 
Grundvattennivåer, marknivåer och befintlig infrastruktur 
I Planbeskrivningens avsnitt om Mark och natur (s 16-21) behandlas bl a grundvattennivåer. Varför 
har inte hela planområdet undersökts? Det bör kompletteras. Vi kan meddela att grundvattennivån 
vid och efter regn ofta ligger över marknivån i delar av planområdet, t ex norr och öster om 
delområde Öster. 
 
Vi är oroliga att grundvattennivån och därmed marknivån kan komma att sänkas vid sprängning och 
schaktning. Två våningar under mark riskerar att orsaka detta. Förutom risk för sättningar i hus, 
utomhustrappor och altaner ser vi risker med innan befintlig infrastruktur, nämligen den bergvärme 
som många fastigheter har gjort stora investeringar i. Det är som bekant inte berget som värmer 
våra hus, det är vattnet i borrhålen som är avgörande. 
 
Vi vill påminna om att när en bergsklack/tröskel utanför Linden 4 / Linden 10 sprängdes på 1960- 
eller 1970-talet, för dragning av nya ledningar i mark, sjönk marknivån i Myren på kort tid med 30 
cm. Att sänka Trädgårdsgatan med i storleksordningen 4 meter, som diskuteras i MKB på s. 60, är 
en drastisk åtgärd som riskerar sänka grundvattennivån. Konsekvenser på marknivå och därmed 
bostadshusen måste noggrant undersökas. 
 Kommentar: 
 Planbestämmelser finns för att säkerställa att grundvattennivån inte förändras. 
Det är inte aktuellt att sänka Trädgårdsgatan 4 meter. 
 
Eventuella framtida skador på fastigheterna 
Det finns risk för skador på våra fastigheter vid sprängarbeten och schaktning. Vi önskar att 
kommunen informerar oss om hur man går tillväga för att dokumentera fastigheterna före 
ingreppen, för att underlätta för våra försäkringsbolag att väcka skadeståndsanspråk om skador 
uppstår. 
 Kommentar: 
 När ett arbete ska påbörjas som kan innebära risk för skada på grannfastighet ligger det i 
respektive byggherres intresse att först dokumentera fastigheterna i närområdet för att ha bevis på 
vilka skador som eventuellt fanns redan innan arbetet påbörjades. 
Som fastighetsägare kan man även ha en förebyggande dialog med sitt försäkringsbolag. 
 
Vi bifogar vår skrivelse från 2011-05-18: 
Hänvisning till ”Redogörelse för programsamråd” daterad 2011-06-10 där yttrandet finns att läsa 
tillsammans med kommentarer. 
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35. Renen 1 
Det absolut viktigaste ur mitt perspektiv är att byggnaden inte ger skugga. För övrigt tycker jag att 
synpunkterna från Renen och Rådjuret (se yttrande 34) är vettiga och står bakom de flesta 
åsikterna. 
Tycker att det är ett spännande projekt som förhoppningsvis kan gagna Strömstad under lång tid. 
 Kommentar: 
 Water-projektet bearbetas inför nästa skede i planprocessen. Stora förändringar görs bland 
annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
36. Renen 2 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
37. Renen 3 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
38. Renen 4 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
39. Renen 5 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
40. Renen 6 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter,  
dessutom tillkommer följande: 
Så här ser det ut utanför våran tomt efter bara 32 mm. Hela hösten brukar det vara en enda stor 
damm som går in i trädgården och underminerar vår vedbod + trädgård. Bifogar några bilder. Såhär 
har vi haft det i många år, kommer det göras något åt detta? Det har blivit värre med åren, det 
börjar underminera våran trädgård och det svajar i hela gräsmattan. Pumpstation? Annars kan vi ha 
park med ankor/änder vid cykelvägen. 
 Kommentar: 
 Parkmarken kommer att åtgärdas avseende dag- och grundvatten, bland annat med ett 
fördröjningsmagasin och en pumpstation för att man ska ha kontroll och möjlighet att kunna 
reglera grundvattennivån. 
 
41. Rådjuret 1 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
42. Rådjuret 2 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
43. Rådjuret 3 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
44. Rådjuret 4 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
45. Rådjuret 5 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
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46. Rådjuret 6 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
47. Spindeln 11 
Då vi är boende på Vettegatan 14, Spindeln 11, så är vår utsikt mot söder Myrenområdet. 
När en så stor byggnad ska uppföras kommer vi att se en stor trist fasad samt drabbas av mycket 
störande ljud från bla. ventilasionssystem. 
Kan inte förslaget ändras till lite mindre iögonfallande byggnad. Vi kan väl ha kvar småstadsprägeln. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
48. Tjädern 9 
Given tillfälle därtill får undertecknade sakägare, med hänvisning till vad vi tidigare anfört i ärendet, 
inkomma med följande synpunkter. 
 
Bristande likabehandling av trafiksituationen på Trädgårdsgatan 
Det är positivt att det föreslås att in- och utfart till Myrenområdet endast ska ske från 
Uddevallavägen (Planbeskrivning, 2015-06-16, s. 58), att Vatulandsgatan ska stängas av "för att 
förhindra genomfartstrafik genom Myrenområdet" (a.a. s.59) samt att "Genomfartstrafiken ska 
stoppas på Trädgårdsgatan " i höjd med villabebyggelsen som avgränsar planområdet i öster (a.a. 
s.58). 
Men åtgärden som avser Trädgårdsgatan har inte reglerats i detaljplanen vilket däremot skett med 
åtgärden som avser Vatulandsgatan (a.a. s 58 samt plankarta och illustrationskarta 2015-06-16). 
Denna åtskillnad är oacceptabel. 
I tidigare lämnade synpunkter har undertecknade anfört att Trafikflödena längs Vatulandsgatan och 
Trädgårdsgatan fungerar som kommunicerande kärl - begränsningar på Vatulandsgatan leder till 
trafikökning längs Trädgårdsgatan och vice versa och att samma åtgärder därför måste vidtas för de 
båda gatorna för att inte överföra trafik från den ena till den andra gatan (se Redogörelse för 
programsamråd 2013-10-24, sid 17). 
Vår uppfattning bekräftas av genomförd trafikutredning. I Planprogram, 2011-02-1 7, s. 37, 
beräknades årsmedeldygnstrafiken via Vatulandsgatan till rondellen i öster uppgå till 800 fordon 
och via Trädgårdsgatan till 500 fordon, tillhopa 1 300 fordon. Genom att Vatulandsgatan i 
förevarande förslag stängts av beräknas hela den samlade mängden fordon, 1 300 st varav 40 st 
tunga transporter, att fortsätta längs Trädgårdsgatan (se Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03, 
23). Detta att jämföra med nuvarande förhållanden (se Miljökonsekvensbeskrivning, s. 19) där 
antalet fordon vid Uddevallavägen mot Myrenområdet uppgår till 1 000 fordon att jämföras med 
beräknade 12 800 fordon efter exploatering vid samma punkt. Då nuvarande förhållanden inte är 
utredda i detalj vid tidigare nämnd rondell (se MKB s.19 figur 4.1), kan trafikmängden endast 
uppskattas. En försiktig uppskattning leder till att nuvarande trafikmängd längs Trädgårdsgatan 
efter den föreslagna rondellen uppgår till ca 100 fordon per dygn. Genomförandet av 
exploateringen kommer därför att innebära att ökningen av trafiken mer än tiofaldigas. 
För att förhindra genomfartstrafik och säkerställa att så blir fallet även med Trädgårdsgatan är det 
därför av yttersta vikt att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen. Det hemställes 
därför om att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen och framgår av plankarta 
och illustrationskarta. 
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Kommentar: 
 Avstängningen av Trädgårdsgatan kommer inte att regleras i detaljplanen. Men det är 
kommunens avsikt att inte tillåta genomfartstrafik. Av säkerhetsskäl måste det dock finnas en 
möjlighet att komma till och från området, förutom infarten från Uddevallavägen i väster. Detta ska 
lösas på ett sätt som gör det möjligt för t ex räddninstjänsten att öppna vid behov. 
 
Bygghöjder - alltför stora skalskillnader 
Det är positivt att exploatören hörsammat sakägares och övriga berördas synpunkter beträffande 
framförallt projekt Waters's högdelars negativa inverkan på såväl skalskillnaden mot kringliggande 
villabebyggelse som landskapsbilden, genom att sänka den föreslagna höjden för den högsta 
byggnaden från 12 till 10 våningar. Samtidigt noteras att någon ändring på den näst högsta 
högdelen inte är föreslagen utan är bibehållen vid 8 våningar. 
Det vidhålles -med beaktande av andra jämförbara exploateringar såsom byggnationen av Quality 
Spa hotell i Kebalviken (6 vån) och det föreliggande förslaget till exploatering av Canningområdet 
(bostadshus med 2-5 vån samt punkthus 7 vån) - att de föreslagna bygghöjderna är alltför tilltagna. 
En jämförelse skulle kunna göras med ombyggnationen av Clarion Hotel Post vid Drottningtorget i 
Göteborg. Där uppfördes högdelarna till 13 våningar där omkringliggande byggnader har sju 
våningar och långt större omkringliggande ytor, vilket gör skalskillnaden långt mycket mindre. I 
Myrenområdet är omkringliggande byggander 2-3 våningar och ytorna mycket mer begränsade. 
Den skalskillnad som redan idag föreligger mellan befintligt industriområde och befintlig 
villabebyggelse i Myren ökar genom förslaget väsentligt i negativ bemärkelse. Vidare påverkas 
landskapsbilden framför allt från havet negativt. 
Av genomförda volymstudier (Planbeskrivning sid 37-41) följer att bygghöjderna fullkomligt 
ignorerar bakomliggande geografin mot horisonten och genomgående överskrider den linjen. Detta 
avviker från traditionell byggnadsplanering och medför att byggnaderna får en för stor dominans 
och uppfattas som kolossala. Genom att hålla byggnaderna lägre än horisontallinjen minskar 
byggnadernas dominans och passar bättre in i stads- och landskapsbild. 
Det hemställes därför om att de två föreslagna högdelarna begränsas till maximalt 6 vån 
respektive 8 vån. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Nya byggnader - Linden 11-13, Häggen 3 - alltför stor skalskillnad 
I planprogrammet daterat 2011-02- 17 saknades förslag på förändringar av Linden 12- 13 samt 
Häggen 3 (s 31-33). Vidare var Linden 11 (Projekt Bazar) i öster begränsat till 4 st huskroppar i 3-7 
vån. om 65 lägenheter samt bibehållandet av befintlig byggnad i väster om 2 vån. Det gav 
exploateringen en långt mindre dominant inverkan sett från öst (se Planprogram, a.a., bild 3, s.52). 
I det nya förslaget är bostäder inte tillåtna för Linden 11 varför det endast avser "verksamheter". 
Dessutom föreslås befintlig byggnad i väster få ökas från nuvarande 2 vån. till 4 vån. samt ny 
byggnation i öster om 5-7 vån. med en sammanlagd bruttoarea om 33 000 m2 (vilket kan jämföras 
med den nyligen uppförda Gallerian Strömstad som har en bruttoarea om 20 000 m²). Dessutom 
anges att byggnationen anpassas till "den bergshöjd som föms direkt till öster" (s 47 a.a.). 
Som tidigare anförts, blir skalskillnaderna i området mot befintlig villabebyggelse alltför stor särskilt 
sett från öster och påverkar områdets karaktär mycket negativt (se Planbeskrivning, 
samrådshandling 2015-06-16, Volymstudie, bild 5-7, sid 39-40). 
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Det är direkt olämpligt att anpassa bygghöjden i förhållande till befintlig bergshöjd - vilket man 
undvikit redan vid planering av nu befintlig bebyggelse. Istället bör bygghöjden - sett från öst mot 
väst - anpassas till den nya bebyggelse som skapas på fastigheterna Rönnen 2 och 8 samt Linden 8, 
så att maxhöjden hålls lägre än västligare liggande bebyggelse. Härigenom kan de nu föreslagna 
byggnadernas negativa inverkan på befintlig villabebyggelse begränsas, skalskillnaden minskas och 
en bättre anpassning till den fria grönytan i den nordvästra delen av planområdet ske. Det 
hemställes därför om att bygghöjderna begränsas till maximalt för Linden 11, nordöstra delen 3 
vån., sydöstra delen S vån., Linden 12, 3 vån., Linden 13, 3 vån. Häggen 3, 3 vån. 
 Kommentar: 
 Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och 
preciseras närmare inför nästa skede i planprocessen. Bostodshuset på Linden 11 närmast 
järnvägen kan bli upp till 7 våningar som högst och trappas sedan ner till tre våningar för att möta 
villabebyggelsen på en rimlig nivå. 
  
Påverkan under byggtiden - skadeförebyggande åtgärder 
Genomförandet av en detaljplan av denna omfattning kommer att innebära stora störningar för 
boende i befintlig villabebyggelse under lång tid - ett flertal år. En störning av väsentlig betydelse är 
transporter till och från exploateringsområdet under genomförandetiden. Det kommer att avse ett 
stort antal tunga transporter dagligen. 
För att förhindra dessa negativa störningar hemställer vi om att det i Miljökonsekvensbeskrivn- 
ingen, 8 Påverkan under byggtiden, anges att samtliga transporter under genomförandetiden 
skall ske via Uddevallavägen. 
 Kommentar: 
 Som det anges i MKB kommer det att ställas upp miljömål och krav på 
störningsbegränsningar som entreprenörer ska följa. Hur trafiken kommer att hanteras är en av de 
frågor som ska regleras i dessa dokument. Det blir en avvägning mellan att begränsa störningar och 
att trafikflödet ska fungera på ett acceptabelt sätt, som inte kan göras i planarbetet. 
 
 
49. Trasten 10 
Se yttrande 49,Trasten 6, dessutom tillkommer följande: 
Allt tal om att det skapar jobb är kanske sant, men såvitt jag vet finns ingen arbetslöshet i 
Strömstad. Det är ju så att det befintliga hotellet i Kebal får ta sin personal från andra ställen bland 
annat pendlare från Göteborg. 
 Kommentar: 
 Då kan vi istället se det positiva i att det skapas möjlighet att bygga ett par hundra lägenheter 
i Myrenområdet så att fler kan bosätta sig i Strömstad och slippa pendla. 
 
50. Trasten 11 (1) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
51. Trasten 11 (2) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
52. Trasten 14 (1) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
53. Trasten 14 (2) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
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54. Trasten 15 
Vi motsätter oss högre byggnader, max 6 våningar. 
I stället för en jättestor byggnad vill vi hellre se 3-4 huskroppar. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
55. Trasten 16 (1) 
Som boende i kv. Trasten och sakägare motsäger jag mig planens utformning i höjd och volym. 
Enligt exploatörens plan, önskar man bygga Skandinaviens största upplevelsecentrum!! 
Man vill bygga en byggkropp på 300x50 m, med en höjd av +40m dvs. minst 10 våningar i en 
småstadsidyll. Detta innebär en extrem storstadsbyggnad, som inte passar in i Strömstads 
marknadsförda bild av att vara en charmig turistort. Den fantastiska vyn mot havet, som man i dag 
möter, vid infarten söderifrån, kommer inramas av höga byggkroppar och kväva omgivande 
bebyggelse! 
Strömstad skall vara en entre till Kosterhavet. En byggnad på 10 vån kommer dessutom, ur ett 
havsperspektiv, dominera hela stadens strandlinje! Detta stämmer inte in med Kosterhavets 
naturtanke. 
Bygghöjden i planförslaget ger dessutom en slagskugga över området norr om fastigheten, under 
de mörkaste månaderna! 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Stora förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Bullereffekt: 
I planen redovisas endast buller i planområdet, exklusive Waterprojektet! Med tanke på att planen 
ligger omgiven av berg, vilket redan i dag får en förstärkning av ljud genom resonanslådeeffekt. De 
beräknade bullervärdena kommer att överskridas inom hela Myrenområdet, spec. om 
färjetrafikbullret räknas in. 
Det finns ingen redovisning om bullerutbredning i olika vindriktningar. 
Dessutom finns det ingen redovisning hur mycket ljud o buller Waterprojektet kommer alstra! 
Redan nu har man ljudproblem i centrum, orsakat av restaurangerna spec. sent kväll och natt. Vi 
kräver att ljudnivåerna sänks kraftigt, under gällande norm, spec. med tanke på att man har planer 
på en sky-restaurang, samt uteserveringar. 
Ju högre ljudkällan är belägen, desto större ljudutbredning! 
Bullerreglering spec. kvällstid, samt öppethållande bör specificeras i planen. (Villabebyggelsen skall 
inte behöva få lida av ett tillkommande kommersiellt projekt.) 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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Utsläpp: 
Där utsläppseffekter redovisas i planen, ser man, att inom planen är effekterna rimliga, men ser 
man norr om planen, närmar man sig de övre gränsvärdena. Man har då inte tagit hänsyn till att 
sydvästliga -västliga vindar (som är förhärskande), vilket gör att bebyggelsen norr och nordost om 
planen drabbas hårt. 
Inversion förkommer relativt ofta i området, trots detta har ingen studie gjorts på dess effekter. 
 Kommentar: 
 Syftet med planen är att omvandla området, som nu är planlagt för industri, till ett område 
för bland annat bostäder, hotell, restauranger, kontor och en liten del handel. Genomförandet av 
planen innebär därmed att utsläppsmöjligheterna i området snarare begränsas än att de ökar. Den 
industri som finns idag på Linden 4 och 10 ges dock möjlighet att fortsätta att utvecklas. När det 
gäller utsläpp från trafiken ligger de beräknade utsläppsvärdena under de miljökvalitetsnormer som 
gäller för luft, både inom och utanför planområdet. 
 
Trafikeffekter: 
Beträffande Waterprojektet bör all trafik hållas på Trädgårdsgatan, väg norr om fastigheten bör 
endast utformas för räddningstjänst. All onödig trafik, typ personalparkeringar,  
transporter bör ske inom huskroppen (för att minimera utsläpp och ljud.) 
Det saknas en redovisning hur många parkeringsplatser som skapas inom varje fastighet, samt 
beräknat behov (normalt samt maxbehov). 
Dessutom framgår det inte i planen hur och var de ca 80-100 parkeringsplatserna, som finns på 
nuvarande parkering, skall ersättas. Området omvandlas i planen till park och grönområde. 
 Kommentar: 
 Parkering kommer inte att förbjudas norr om Water, däremot på den yta som finns i 
anslutning till Vatulandgatans avslutning. Antal parkeringsplatser anges inte per fastighet, däremot 
finns det på plankartan en parkeringsnorm som ska tillämpas. De 80-100 parkeringsplatser som 
försvinner kommer inte att ersättas. 
 
Sociala konsekvenser: 
Casino finns med på illustrationer för projektet! Eftersom man i dag kan utesluta livsmedelshandel 
bl.a. bör även Casino-etablering uteslutas. 
Ett Casino leder till spelberoende (1 av 6 spelare drabbas) plus andra oönskade effekter. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Övrigt: 
Jag har inget emot en lågmäld byggnation inom planområdet, i harmoni med naturen och 
omgivande bebyggelse, men en byggnation som skall vara störst i Norden kommer aldrig passa in. 
 
56. Trasten 16 (2) 
Efter samrådsmötet den 24 augusti, kvarstår många oroande frågetecken runt de kommande 
byggnaderna och deras storlek, höjder samt innehåll. 
Visionen och ambitionen att göra detta område, speciellt Waterprojektet, så stort (det största i 
Skandinavien!) förefaller mej vara en helt galen ide i Strömstad. 
Känslan av en liten, gemytlig och charmig småstad försvinner. 
 
Området i fråga måste naturligtvis omvandlas och bebyggas och gärna innehålla möjligheter för 
olika aktiviteter och arrangemang i Strömstad men måste ju därför inte bli så gigantiskt som nu 
planeras. Grönområden och parkytor samt lekplatser måste utgöra en viktig del i planen. 
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Besökande, som kommer söderifrån möts för närvarande av en härlig sjöutsikt! Stora, höga, 
kompakta byggnader innebär ingen försköning av infarten till staden. Höjderna på byggnaderna är 
helt avgörande, för hur området kommer att uppfattas. Electrolux höglager plus ev en våning kan 
vara en acceptabel nivå, för att behålla känslan av ett område, som ligger inom de omgivande 
bergen, grönområdena och havet, inte ett som dominerar dem. Varierande höjder och 
terrasseringar av byggnaderna är önskvärda, för en omväxlande och spännande miljö. 
Landskapsbilden bör bevaras och inte byggas bort och förstöras. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Buller och skugga 
Planen kommer, som redovisats, att öka trafiken, öka buller, öka luftutsläpp. En förmörkning och 
känsla av kvävning av omgivande småhusbebyggelse blir ofrånkomlig. 
Buller, som kommer från uteterasser, skybarer, konserter eller andra högljudda jippon inifrån 
byggnaderna, gör boendemiljön mindre attraktiv. 
Vi kräver därför att kommunen ställer hårda krav på ljudisolering av byggnaderna inifrån och 
utvändigt. För att förekomma alla klagomål på högljuddhet, bör man sänka decibeltalet avsevärt. 
Nu ligger det väldigt nära smärtgränsen och kommer då sannolikt att överskridas. Man bör också 
sätta krav på tidpunkter på kvällen, då det högljudda nöjeslivet skall avslutas. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
 
Kasino 
Farhågor som rests för ett kommande Kasino måste tas på allvar. Det skapar ingen positiv miljö 
socialt, utan drar med sej många negativa sidor. Kan man förbjuda livsmedelshandel bör man också 
kunna förbjuda en sådan aktivitet som ett kasino. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Trafikmiljö 
Positivt är, att man tagit hänsyn till synpunkter om trafiken, som bör ledas in direkt efter tunneln till 
vänster in på området, för att minska belastning på miljön. 
Garageplatser under jorden bör byggas i sådan utsträckning att det inte behöver parkeras på andra 
ytor i området. Parkering, som är tänkt norr om byggnaden (ev för personal mm) bör tas bort. 
Flyktvägar måste naturligtvis finnas. 
 Kommentar: 
 Avsikten är att den största delan av trafik till Water ska ledas in i byggnaden i den sydvästra 
delen, men en viss mängd trafik till den norra sidan kommer det sannolikt att bli. 
 
Över huvud taget, sänk ambitionsnivån! Det som byggs måste inte vara störst i Skandinavien! Ge 
både Strömstadsbor och turister en gemytligare och vänligare, lågmäld stadsdel att både bo och roa 
sej och koppla av i. 
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57. Trasten samfällighet 
Dominerande miljökonsekvens 
Trastens Samfällighetsförening motsätter sig att detaljplanen tillåter byggnation upp till +40,0 m. 
Nivån på delar av huvudbyggnaden i kv. Rönnen kommer därmed att överstiga de högst belägna 
bostadshusen i kv. Trasten med ca 10 meter och upplevas oerhört dominerande för hela 
omgivningen. Den kommer effektivt att förstöra vyn åt söder för en stor del av områdets 
fastigheter. 
I tillägg kommer huvudbyggnaden, med ett långt skepp mot norr och höjden + 40,0 innebära att 
delar av vårt område kommer att läggas i skugga under den tid på året då behovet av solstrålning är 
som allra störst. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Bullereffekter 
Utöver problemen med att denna monumentalt stora byggnad får oönskade effekter på 
omgivningen i stort hyser vi farhågor att det, beroende på vilken verksamhet som kommer att 
bedrivas, kan komma att genereras ljud som kan upplevas störande. Därför borde det klart framgå 
av handlingarna vilka krav som kommer att ställas när det gäller ljudstörningar från byggnaden. Det 
har under flera år framförts klagomål pågått diskussioner om ljudstörningar från olika restauranger 
och vi önskar inte att samma diskussion skall uppstå för detta projekt. Den till handlingarna 
hörande bullerutredningen synes enbart omfatta störningar från trafiken och då enbart för 
bostäder utmed Trädgårdsgatan. 
Bullerutredning bör därför kompletteras med analys av vilka bullerstörningar från verksamheter i 
byggnaden som är att förvänta och vilken påverkan det få på all omkringliggande 
bostadsbebyggelse. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
Eventuella störningar från t ex restaurang med uteservering regleras i annan lagstiftning och inte i 
detaljplan. 
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Övriga 
 
58. Bofinken 4, Birger Adolfsson 
Myrenområdet är idag ett lugnt bostadsområde och domineras av små villafastigheter från 1950 - 
talet. Att där bygga en anläggning av det megaformat som beskrivs kommer att helt förändra hela 
Strömstads karraktär. Det kommer också att påverka Strömstads genuina småstadskaraktär 
negativt. 
Anser att området istället ska bebyggas med hyresfastigheter. Läget är perfekt med sitt centrum- 
och sjönära läge och kan därmed minska den bostadsbrist som idag råder och på sikt öka  
kommunens invånarantal med ökade kommunala intäkter. 
Jag ställer mig bakom den skrivelse (Synpunkter på detaljplan och miljösynpunkter ang. 
Myrenprojektet) som inlämnats av fastighetsägarna på Korpegatan (Jörn Evers m. fl.  
(yttrande nr 27, Morkullan 4)) och förväntar mig att Miljö- och byggnadsnämnden ånyo utreder 
långsiktigt konsekvenserna av den föreslagna byggnationen. 
 Kommentar:  
 Stora delar av planområdet är ett förfallet industriområde där en industriverksamhet kommer 
att vara kvar. Ett genomförande av planen kommer att innebära avsevärda förbättringar av 
Myrenområdet och ett stort antal bostäder kan byggas tillsammans med olika 
centrumverksamheter. Den drivande exploatören har, utifrån de synpunkter som kommit in under 
samrådet, bearbetat Water-projektet till stora delar för att tillmötesgå kritiken. 
Andelen bostäder har blivit betydligt större, men upplåtelseformen styrs inte i detaljplanen. 
 
 
59. Spindeln 10 
Våra synpunkter är allmänt hållna och kan sägas avse både detaljplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Vi anser att planförslaget och i synnerhet projekt WATER är klart 
överdimensionerat. De föreslagna maxhöjderna och volymerna, om de utnyttjades till fullo, skulle 
totalt krossa intrycket av Strömstad som småstadsidyll, i den mån det ännu finns kvar - det räcker 
med Oslovägen med bl a den nya gallerian som paradexempel på hur det inte borde få se ut.  
Oslovägen syns dock inte från havet. Men anblicken av kompakta byggkroppar med höjder upp till 
10 våningar skulle från sjön och från den södra infarten upplevas som starkt visuellt störande och 
opassande för Strömstad. En begränsning i höjd för WATER, som inte markant överstiger det 
elegant ombyggda Abbahuset och med lika inspirerad arkitektur, skulle ge stan en harmonisk 
sjösida i söder.  
Vad beträffar utsikten från omkringliggande bebyggelse räcker det att studera volymstudierna 1–9 i 
planbeskrivningen. Återigen, sänk höjderna, förminska volymerna, dela upp långa huskroppar i 
mindre enheter. Man kan med rätt hävda att f d Eluxbyggnaderna redan är stora och kompakta 
huskroppar, men de är åtminstone inte så höga.  
Att ersätta gamla uttjänta byggnader med Gestaltningsbeskrivningens i flera delar lockande visioner 
vill väl de allra flesta. Dock med rimliga proportioner. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
  
Beträffande de för Strömstad så välbehövliga bostäderna efterlyser vi tydligare uppgifter i planen: 
antal lägenheter, upplåtelseformer, en tidsplan. Där kan man förmoda att exploatörerna och 
kommunen har olika intressen bl a beträffande ordningsföljden i byggnationerna.  
Föreslagna ändringar i trafikföringen finner vi acceptabla.  
Med hopp om en grundlig och realistisk omarbetning av planen och fler samråd! 
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 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att det 
finns möjlighet att bygga minst ett par hundra lägenheter inom Myrenområdet. Detaljplanen 
kommer inte att styra upplåtelseform eller när olika delar inom planområdet kan bebyggas, utan 
det är upp till respektive fastighetsägare/exploatör att avgöra. Det troliga är att ombyggnaden av 
gatorna och Water-projektet är det som kommer att påbörjas först, så snart planen vinner laga 
kraft. 
 
60. Trasten 6 
Som boende i bostadskvarteret Trasten motsätter vi oss att detaljplanen tillåter byggnader över 40 
meter höga. Det innebär att delar av huvudbyggnaden i kvarteret Rönnen kommer att överstiga 
bostadshusen i vårt bostadskvarter med tio meter och kommer därmed att upplevas väldigt 
dominerande för hela Strömstad. Den högsta höjden på någon byggnad i området bör inte överstiga 
befintlig höjd på höglagret, som redan det är för dominerande. 
 
Att dessutom uppföra en sådan koloss i en småstad som Strömstad verkar helt malplacerat. 
Strömstads charm består ju i att det är en småstad med bebyggelse som är anpassad till dess 
befolkning. Byggnaden kommer att vara det första som möter kommande både söderifrån och från 
havet. Bilder som visades på mötet i gymnasiet var ju helt skrämmande. Strömstad är inte en förort 
till vare sig Oslo eller någon annan storstad, utan just en småstad, som många av oss flyttat till av 
den anledningen. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Byggnaden kommer att skugga hela omgivningen, inte bara på vintern utan även delar året, då den 
effektivt stoppar all sol för de närmast boende i Myren. 
 Kommentar: 
 Water-projektet bearbetas inför nästa skede i planprocessen. Stora förändringar görs bland 
annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Anläggningen kommer dessutom att generera mycket buller, inte bara från trafik till och från 
anläggningarna, utan även från ventilationsanläggningar, restaurangverksamhet och andra 
verksamheter. 
Det gäller för berörd myndighet att effektivt stoppa buller och annan miljöpåverkan redan på 
planeringsstadiet. Vi har väldigt dålig erfarenhet av vad som händer då verksamhet kommer hit och 
etablerar sig utan att kommunen har satt gränser för buller och utsläpp. 
 Kommentar: 
 Viss påverkan kommer det att bli, men det är ofånkomligt att undvika helt då en tätort måste 
kunna växa och utvecklas. En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de 
beräkningar som är gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många 
andra som man tar hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och 
från de föreslagna nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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61. Trasten 8 
Eftersom eran med stora tillverkningsindustrier förefaller vara över i Strömstad måste man se 
vällovligt på initiativet att omvandla gamla industriområden till en mera anpassad verksamhet. 
Det man kan kritisera i det förslag som nu presenteras är de stora volymerna. Jag har all respekt för 
att en exploatör vill ha ut så mycket som möjligt av sin fastighet, men det måste hela tiden ske med 
stor hänsyn till omgivningen och inte minst respekt för omgivande bebyggelse. 
De stora byggvolymerna kräver att stor omsorg visas när byggnadsdelarna utformas. För att ni 
någon mån ta ner synintrycket av höga byggnadshöjder och långa fasader bör man eftersträva att 
bryta upp ytorna i mindre delar, göra indragningar i fasader, arbeta mycket med glas etc. etc. 
 
När det gäller det rent planmässiga ser jag problem med den långa höga delen mot norr i 
Waterprojektet. Detta är en ändring mot vad som ursprungligen redovisades och är därför också 
den del som kommer att kritiseras allra hårdast. Med en tillåten totalhöjd på +40,0 kommer denna 
del av byggnaden att onödigt dominera och kraftigt avskärma utsikten för boende norr om 
fastigheten. Att denna höga byggnadsdel även kommer att få negativa skuggeffekter framgår redan 
av underlaget. 
Man bör därför koncentrera byggandet på höjden till hotelldelen. Samtidigt som man måste ta 
hänsyn till vilka resurser räddningstjänsten har att hantera incidenter i höga byggnader. 
För att minska störning av utsikt bör man överväga att vrida hotelldelen en aning mera åt nordost 
vilket skulle innebära att en mindre yta av byggnaden exponeras i synfältet för de som anser sig 
störda av att delar av deras utsikt försvinner. 
Man bör även överväga om den östra delen av byggnaden verkligen måste medges en totalhöjd på 
+25,0. Om det stämmer som man sagt vid presentationen av planen att denna del skall vara en 
"kongresshall" torde 20,0 m vara tillräcklig. Det ger eftersträvansvärd trappningseffekt som i viss 
mån minskar byggnadens dominanta intryck. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. En vridning av hotelldelen 
kommer också att göras. Den del som kan komma att inrymma ”kongresshall” är fortfarande tänkt 
att vara +25, men byggnaden har kortats cirka 60 meter så att den kommar att sluta där 
Vatulandsgatan nu går. 
 
Viss tveksamhet till hur räddningstjänsten skall nå angreppspunkter på byggnadens nordsida. På 
plankartan anvisas ingen räddningsväg till byggnaden och utrymmet mellan berget och de 
parkeringsplatser som markerats på illustrationskartan synes väldigt snålt tilltaget. Om avsikten är 
att räddningsfordon skall använda GC-vägen måste denna dimensioneras därefter. Om avsikten är 
att det inte skall finnas några parkeringsplatser mellan byggnaden och berget borde några sådana 
heller inte redovisas på illustrationskartan. Här måste alltså klargöras vad som gäller, inte minst när 
det gäller infart till denna del av fastigheten. 
 Kommentar: 
 Möjlighet att komma åt byggnaderna med avseende på räddningsarbete ska säkerställas i 
detaljplanen. 
 
När det gäller område markerat med C3 ser jag ingen anledning till varför den del av byggnaden 
som ligger närmast järnvägen skall medges en totalhöjd på +30,0. Bättre om man höll en ganska 
genomgående höjdsättning för hela områden söder om Trädgårdsgatan. 
 Kommentar: 
 Höjder kommer att ses över i det fortsatta planarbetet, men vissa delar kan komma att få 
vara högre än andra. 
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62. Trasten 18 
Som invånare och näringsidkare i kommunen önskar jag komma med synpunkter på ovanämnda 
byggnadsplan. 
Privata investeringar är en god sak för alla konmuner och bör premieras för kommunens fortsatta 
existens. I detta tillfälle verkar det dock som att målsättningen är väl hög. 
Både storlek och höjd verkar vara i största laget för läget av byggnaderna gentemot den övriga 
villabebyggelsen i Myrenområdet. Naturligtvis är det byggherrens önskan att bygga så stort som 
möjligt men i detta tillfälle bör omfånget begränsas, eftersom det hade varit stort även i en större 
stad som ex. Göteborg. Med tanke på att Kebalplanen inte genomfördes helt efter plan på grund av 
att det fattades pengar till den ursprungliga planen, tycker jag att kommunen skall säkra sig att den 
framtida Myrenplanen har möjlighet att genomföras. Det är inte alla byggplaner som, om det blir 
stopp under tiden, ändar så bra som Kebalplanen till slut ändå gjorde. 
 Kommentar: 
 Om inte kommunen trodde på ett genomförande skulle man heller aldrig sagt ja till att 
påbörja en detaljplan. Om det under arbetets gång framkommer något som tyder på att ett 
genomförande inte är troligt, skulle man kunna avbryta. Men detta har inte varit aktuellt. Däremot 
har exploatören tagit till sig av de synpunkter som lämnats och bearbetat förslaget så att Water-
projektet nu är betydligt mer måttligt till sin omfattning. 
 
 
63. Trasten 20 
Vi uppskattar att någon gör ett förslag till förändring av ett område, som är i förfall men ändå har 
en potential för att bli någonting bättre. 
Vi motsätter oss dock kraftigt den påverkan projektet, i nuvarande form, har på omgivande miljö 
vad gäller t.ex. bygghöjd, bullerpåverkan och inte minst sociala följder. 
 
Bygghöjd 
Vi motsätter oss föreslagen bygghöjd till +40m. Detta innebär, att nivån på huvudbyggnaden 
kommer att överstiga vår fastighet med mer än 10m och upplevas dominerande för hela 
omgivningen. I tillägg kommer huvudbyggnaden, med ett långt skepp mot norr och höjden +40m 
innebära, att vårt område läggs i skugga under den tid av året då behovet av solstrålning är som 
allra störst. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Stora förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Bullerpåverkan 
Vi fruktar att upplevelsecentret kan komma att generera mycket störande ljud sent på kvällen, 
liksom är fallet med andra liknande projekt i Strömstad. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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Sociala följder 
Det framgår av presentationsmaterialet att upplevelsecentret är uppbyggt kring ett casino. Detta 
ger säkert en mycket god inkomst till exploatören, men kan ge mycket oönskade effekter på såväl 
Strömstads invånare som på våra norska grannar. Sådana effekter kan studeras till exempel i 
Sydafrika eller i svenska städer med casino. Det medför en knappast önskvärd aktivitet för 
socialkontor och ordningsmakt. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Vi ifrågasätter också om marknaden tål ytterligare ett stort hotell, handelscentrum och 
nöjescentrum utöver vad som finns i Kebal, på Daftö och i stadens centrum. Det finns risk för 
överetablering! Vi är helt beroende av den Norska marknaden. 
 
Avslutningsvis tänk på alla skattebetalande Strömstadsbor i Myren, på Vatuland och på Korpeberget 
som får sin boendemiljö drastiskt försämrad och kanske ser sig tvungna att söka annat boende. 
Projektet har många fördelar. Det måste emellertid genomföras på ett respektfullt sätt, som varken 
skadar boende i omgivningen eller Strömstads kommun. 
 Kommentar: 
 Förhoppningen är tvärtom att genomförandet av planen snarare ska innebära att det ger 
positiva effekter på närområdet genom förädlingen av Myrenområdet. 
 
 
64. Pernilla 
Efter att ha läst miljökonsekvensbeskrivningen anser jag att den föreslagna bebyggelsen kommer 
att dominera landskapsbilden allt för mycket. Storleken och höjden på framför allt upplevelsebadet 
kommer att förfula Myrenområdet oerhört och påverka hela Strömstads småstadskaraktär. Nu 
finns chansen att få bort fabriksmiljön i området. Lådor från 1950- och 60-talet har förstört många 
småstäderscentrum. Risken med det här bygget är att en liknande kloss, fast större hamnar i Myren. 
Vidare nämns att en del naturmark kan behöva tas i anspråk och att en del berg kan behöva 
sprängas bort. Det anser jag vara till stor nackdel för de boende i området men också för skolor och 
förskolor som behöver de naturnära områden som finns kvar i nära centrum. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Berg och naturmark påverkas ytterst marginellt. Däremot kommer de ytor som omfattar parkmark 
både att utökas och förädlas. 
 
65. Jenny Åslund 
Som boende i Strömstad är jag positiv och välkomnar bebyggelse i området. Det är verkligen dags 
att rusta upp området. Jag är framförallt positiv till att projektet skulle generera fler bostäder som 
kommunen är i starkt behov av.  
Ett hotell/konferensanläggning med äventyrsbad där det erbjuds ett varierat utbud för inomhus 
aktiviteter skulle gynna kommunen hela året.  
Jag anser dock på det starkaste att utbyggnaden måste ske i harmoni med närliggande natur och 
med största hänsyn till att detta bygge är beläget vid entrén till både Strömstad och Kosterhavet.  
Av miljökonsekvensbeskrivningen är det flera punkter som oroar! Det känns också motstridigt att 
kommunen godkänt denna plan med tanke på den strategiska plan som ligger sedan 2009. 
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Detaljplan Kv. Rönnen Myrenområdet v/s Strömstads kommun strategiska plan.  
Jag anser att kommunen genom att godkänna denna plan inte har följt den egna strategin med de 
tre nyckelorden.  
• Kuststaden- Stärka det vi är!  
Jag anser att vår stadsbild skulle förändras radikalt och till det negativa av en byggnad som tar över 
där idag miljö och natur flyter samman med staden. Under samrådsmöte 24/8 beskrev arkitekt 
Henrik Schultz att uppdraget avseende utseende rört sig om att skapa en urban stadsgata i 
området.  
Detta anser jag inte heller följer planen avseende vad vi i vår stad bör värna om.  
• Miljön- Värna det vi har!  
Staden från havet sett skulle också byta karaktär. En så hög byggnad som projekt ”water” innebär 
skulle lämna stadshus och stadskärnan i skymundan. Är Strömstad verkligen redo att gå så långt?  
Ur strategin-Stadens Miljö - Stadens entréer skall ges större vikt och omsorg.  
Jag anser inte att projektet och framförallt projekt ”water” är att ge vår stads södra entré stor vikt 
och omsorg!! Det måste vara en självklarhet att en utbyggnad sker i harmoni med närliggande natur 
och framförallt med hänsyn till att detta projekt är beläget vid entrén till både Strömstad och 
Kosterhavet.  
• Upplevelse- Kuststaden vid havet  
Jag anser att varken lyxhotell eller som på förslag Casino skulle bidra till att stärka Strömstads 
varumärke som kuststaden vid havet. Jag anser att platsen skall stärka upplevelser knutna till vår 
miljö. Jag tycker att det är viktig att gynna näringslivet och främja företagandet i Strömstad och att 
tänka framåt men här har vi väl ändå gått över och förbi de egna målen för att genomföra en 
satsning som inte alls går den väg som Strömstad valt för framtiden!  
Jag är därför starkt emot stora delar av utformingen avseende storleken och framförallt höjden på 
projekt ”Water”. Jag anser att byggnadshöjden bör begränsas för att bättre harmonisera med 
miljön och kringliggande byggnader. Detta skapar också en öppnare miljö mot havet i området. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Vi frågar oss..  
Finns det prioriteringar i vad som godkänts avseende byggnation? Bostadsfrågan är ju akut?  
Vad finns det för hållbarhetskrav på byggnaden och framtida driften?  
Går detta hand i hand med den strategi som lagts för miljö och energi?  
Finns det någon möjlighet till påverkan kring vilken typ av verksamhet som skall bedrivas och inte i 
dessa så tongivande byggnader?  
 Kommentar: 
 Det finns ingen prioriteringsordning. Som planförslaget nu ser ut kan det byggas cirka 250 
lägenheter i nom planområdet. Det finns inte några särskilda hållbarhetskrav angivna i 
detaljplanen. Påverkan bör ske genom kontakt med respektive fastighetsägare. 
 
Önskemål  
Gör oss unika – Erbjud en anläggning/ äventyrsbad kring havet och havsmiljöerna här.  
Jag anser att en anläggning med upplevelser/aktiviter kopplade till vår kustmiljö och gärna i 
samarbete med Kosterhavets naturpark och Tjärnö Marinbiologiska skulle kunna attrahera gäster 
till Strömstad och bidra till ökad kännedom om vår närmiljö.  
Det skulle också kunna förlänga vår säsong och gynna våra redan etablerade aktörer avseende 
boende, upplevelser och handel i Strömstadområdet.  
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Begränsa handelsutrymmet på Myrenområdet  
Med ökad handel på Oslovägen har det redan gjorts en stor förflyttning av handelsstråken i 
Strömstad, vi anser att handelsområden utanför stadskärnan bör växa varsamt så den inte helt 
urholkas av handel i utkanterna.  
Eller som det beskrivs i den strategiska planen- hela kommunen vinner på en stark mittpunkt där 
utbudet av service är stort. Strömstad är småstaden vid havet där stadskärnan är kompakt…  
Räcker det inte med ett handselsstråk (Oslovägen) i tillägg till vårt centrum och Nordby/Svinesund. 
 Kommentar: 
 Myrenområdet ska inte bli ett handelsområde och detta regleras i detaljplanen som 
endast ger möjlighet till små handelsytor, varav livsmedelshandel utgör en ytterst liten del.   
En storslagen entré  
Jag har en önskat om att den södra entrén till Strömstad bjuder i till den kuststad vi är. Jag hoppas 
att kommunen lägger en plan för området som gör att vi har en av två entréer som befäster det 
unika i vår miljö- ett slående välkomnande! 
 
66. Delägare Fasanen 9, Eva Sandegren och Kari Sandegren 
Se yttrande 19, Fasanen 9. 
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ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under programsamrådet och/eller samrådet som helt eller 
delvis inte har tillgodosetts: 
 
Programsamråd 
16. Linden 10 och 4 
18. Tjädern 9 
19. Renen och Rådjuret gemensamt 
22. Spindeln 10 
23. Morkullan 5 
24. Trasten 16 
27. Morkullan 4 
28. Morkullan 1 och 11 
31. Trasten 10-15  
 
Samråd 1 - sakägare 
16. Linden 8 
17. Linden 10 och 4 
18. Linden 11 
20. Haren 1 
23. Haren 12 
24. Morkullan 1 
25. Morkullan 2 (1) 
26. Morkullan 2 (2) 
27, 29, 30, 31. Morkullan 4, 8, 11, och 14 
28. Morkullan 5 
32. Morkullan 17 
33. Morkullan 18 
34-46. Renen och Rådjuret gemensamt 
35. Renen 1 
48. Tjädern 9 
49-53. Trasten 10, 11, 14 
54. Trasten 15 
55. Trasten 16 (1) 
56. Trasten 16 (2) 
57. Trasten samf 
 
Samråd 1 - övriga 
60. Trasten 6 
51. Trasten 8 
63. Trasten 20 
64. Pernilla 
65. Jenny 
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SAMMANFATTNING 
En övervägande del av de inkomna synpunkterna avser storlek och utformning av ”Water-
projektet” inom kv Rönnen/Häggen. Många nämner också vikten av att bevara 
småstadskaraktären och att mötet med staden och havet utformas på ett respektfullt sätt. 
Hantering av markföroreningar i kombination med grundvatten och dagvatten är en annan 
viktig fråga. För att bemöta synpunkterna har planförslaget bearbetas i sådan omfattning att 
det kommer att skickas ut på ett nytt samråd. 
Huvudsakliga ändringar som gjorts efter samråd 1: 

• Water-projektet inom Rönnen 2 och 8 har bearbetats. Exploateringsgraden är cirka 30% 
mindre än i samråd 1. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas 
på ett sätt som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Stora 
förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 

• Tillkommande bostäder föreslås på Häggen 2 och del av Linden 11. Antalet bostäder 
inom planområdet kan därmed bli totalt cirka 250 lägenheter. 

• Byggrätten inom Linden 11 blir cirka 60% mindre än tidigare där befintlig verksamhet 
bekräftas på den västra delen och det föreslås bostäder istället för centrumändamål på 
den östra delen. 

• Byggrätten inom Häggen 3 halveras. 
• Byggrätten inom Linden 12 och 13 tillsammans har minskat med cirka en tredjedel. 
• Byggrätten inom Linden 8 fördubblas. 
• Byggrätten inom Linden 4 och 10 ökas för att medge utveckling av befintlig verksamhet. 
• GC-vägen i Vatulandsgatans förlängning kan nu fortsätta rakt eftersom Water-projektet 

har blivit mindre och därmed flyttas också ”Torget” på Trädgårdsgatan längre västerut. 
Nya utredningar framtagna inför samråd 2: 
• Bullerutredning, ÅF- konsult 
• Riskutredning brandfarlig vara ÅF konsult 
• Uppdaterade trafik och riskavsnitt i MKB, Norconsult 
• Trafikutredning, Ramböll 

 
FORTSATT PLANARBETE 
Under hösten 2016 kommer ett berbetat planförslag att skickas ut på ett nytt Samråd 2.  
Inför detta byter vi lagstifning från den äldre Plan- och bygglagen 1987:10, som gällde när 
planarbetet inleddes, till den nu aktuella PBL 2010:900, SFS 2014:900. 
Kvarstående frågeställningar som kommer att hanteras inför granskningsskedet: 

• Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar avseende förorenad mark tas fram för 
respektive fastigheter.  

• Hur förorenad mark skall hanteras i bygglov- och byggskedet ska redovisas. 
• Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Förorenat grundvatten. 

 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2016-09-16 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
Pär Höjman 
Planeringsarkitekt 
 



 MBN/2009-0276 
 

Detaljplan och  
Miljökonsekvensbeskrivning för 

 Kv RÖNNEN m fl 

MYRENOMRÅDET 
Samrådsredogörelse 2 

  
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden informerades den 2016-06-30 § 139 om det pågående planarbetet och att 
ett samråd 2 kommer att genomföras under hösten. MBN beslutade den 2016-09-01 § 171 att byta 
lagstiftning från den äldre Plan- och bygglagen 1987:10 till den nu gällande versionen av PBL 
2010:900. Samrådshandlingarna har varit utsända för samråd 2 under tiden 2016-10-17 –  
2016-11-30. Handlingarna har även funnits tillgängliga i informationen på Strömstads Stadshus,  
på Stadsbiblioteket och på kommunens webbsida.  
 
Planens miljökonsekvenser 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2015-06-03 har tagits fram och var ute på samråd  
tillsammans med detaljplanen under perioden 2015-07-07 – 2015-09-07. Samrådsredogörelsen dat 
2016-09-16 kommenterar även synpunkter inkomna på MKB´n. Till samråd 2 har trafik och riskdelen 
av MKB´n uppdaterats i ”Utdrag ur miljökonsekvensbeskrivning 4.1 Trafik, 4.3 risker, 
samrådshandling 2016-09-09”. Synpunkter på MKB´n kommer nedan att kommenteras under 
kommentarer MKB. 
 
Planeringsbesked (efter samrådsskedet) 
Efter samrådsskedet lämnade Strömstads kommun den 2017-07-03 en ansökan om 
planeringsbesked till länsstyrelsen. I ett planeringsbesked  har kommunerna möjlighet i ett 
pågående detaljplaneärende att få ett bindande besked beträffande en eller flera av 
ingripandegrunderna i  11 kap 10 § andra stycket plan- och bygglagern. Syftet med kommunens 
ansökan är att säkerställa ett antagande av detaljplanen med avseende på föroreningsbilden inom 
detaljplaneområdet och dess påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och musselvatten samt 
människors hälsa och säkerhet. 
 
Samrådsmöte 
2016-10-26 hölls ett allmänt samrådsmöte. Ca 65 personer deltog på mötet. 
 
Bengt Bivrin, ordförande i miljö- och byggnämnden, hälsade välkommen och presenterade 
deltagande politiker, tjänstemän från miljö-och byggförvaltningen samt projektledare och 
planarkitekt från Rådhuset arkitekter. 
 
Planeringsarkitekt Pär Höjman inledde presentationen med genomgång av kvällens upplägg, och 
redogjorde därefter för den formella planprocessen samt tidplan för detaljplanearbetet.  
Miljöplanerare Anna Wallblom redogjorde för detaljplanens miljöfrågor, för de olika utredningar 
som tagits fram för detaljplanen och vad som återstår att utreda innan granskning. 
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Planförslaget presenterades av Kalle Gustavsson från Rådhuset arkitekter. Presentationen var en 
schematisk genomgång av de möjligheter och begränsningar som planförslaget innebär och fokus 
lades på att redogöra för vilka ändringar som gjorts sedan första samrådet.  
 
Efter en fikapaus presenterades volym- och solstudier i en digital 3D-modell över området och 
därefter var det tid för frågestund. Önskemål framfördes om förlängd samrådstid och att 
handlingarna skickas ut i pappersformat. Man vill se skisser på vad som ska byggas, innehåll och 
utformning, men det är inget som kommunen har tillgång till i detta skede av processen. Frågor om 
biltrafik i området, parkeringsnorm och utformning av parkeringar. Farhågor avseende luft och 
buller från ventilationsanläggningar. Flera personer påtalar att planförslaget nu är betydligt bättre 
än i förra samrådet. Kommer Vatulandsgatan att stängas av för biltrafik och bli en GC-väg? Man vill 
inte att det ska vara möjligt att tillåta parkering och inlastning på norra sidan av Water-projektet.  

Efter frågestunden avslutades mötet, men på väg ut gavs ytterligare möjlighet att ställa frågor till 
politiker och tjänstemän vid utställningsskärmar. 
 
Inkomna yttranden 
Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning till och med 2016-12-07. 
Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och kommenteras. Politikerna i Miljö- och 
byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2016-11-30 
2. Statens Geotekniska Institut - SGI  2016-11-08 
3. Lantmäteriet  2016-11-18 

 
Kommunala: 

4. Munkedals kommun  2016-10-20 
5. Tanums kommun  2016-10-24 
6. Lysekils kommun  2016-12-07 
7. Kommunstyrelsen  2016-12-01 
8. Tekniska  2016-11-28 
9. Räddningstjänsten  2016-11-06 

 
Företag och organisationer: 

10. Bohusläns Museum  2016-11-04 
11. Skanova  2016-10-24 
12. Västtrafik  2016-11-08 

 
Sakägare: 

13. Bohus BioTech  2016-11-29   
14. Morkullan 4  2016-11-14 
15. Renen & Rådjuret  2016-12-01 
16. Tjädern 9  2016-11-30 
17. Trasten 11  2016-11-18 
18. Trasten 16_1  2016-11-08 
19. Trasten 16_2  2016-11-08 
20. Trasten 20  2016-11-28 
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SAMMANFATTNING, DETALJPLAN OCH MKB 
Länsstyrelsen har framför allt synpunkter på frågor som berör förorenad mark och 
miljökvalitetsnormer för vatten samt risker kopplade till Bohus BioTech. Länsstyrelsen saknar 
gestaltningsprogram och uppdaterad MKB för att kunna bedöma hur landskapsbilden påverkas av 
exploateringen. 

Lantmäteriet har synpunkter på en del planbestämmelser. 

Bohus BioTech är negativa eftersom ett genomförande av planen kan innebära förändringar i deras 
miljötillstånd samt inskränkningar av framtida drift och utveckling av verksamheten. 

Boende i närområdet tycker att skalan och framför allt höjderna fortfarande är fel, trots att det 
gjordes en rejäl bearbetning efter det första samrådet. Kortfattat kan man säga att det är många 
som vill minska höjderna med en eller ett par våningar, både avseende Waterprojektet och 
bostadshusen.   

Waterprojektets norra sida och framför allt konsertsalen bör behandlas så att det inte upplevs som 
en baksida, då det är framsidan för många boende i närområdet.  

Många oroar sig för störningar under byggskedet, såsom buller, trafik och förändringar av 
grundvattennivån. 

Man ifrågasätter lämpligheten av att Bohus BioTech kommer att finnas kvar i området.  

Det är flera som anser att parkering och inlastning ska ske från Trädgårdsgatan och inte norr om 
Waterprojektet. 

Det finns oro för att höga byggnader ska ge skugga samt att uteserveringar och konserter ska vara 
störande för omgivningen.    

Huvudsakliga ändringar som gjorts efter samråd 2: 

Egenskapsbestämmelser inom kvarteret Häggen 2 med användningen BHKS1 ändras för att 
möjliggöra två punkthus istället för lamellhus. Den maximala byggrätten är lika stor som tidigare, 
4800 m² BTA, men på en mindre byggnadsarea vilket innebär att det blir högre byggnader. Avsikten 
med denna ändring är att bryta upp bebyggelsen, skapa en luftigare miljö med avstånd mellan 
byggnaderna för att släppa igenom ljus och ge möjlighet till genomsikt från olika håll. 

 

Nya utredningar framtagna efter samråd 2: 

 WSP, “Bedömd föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, rev 2017-07-03. 

 Länsstyrelsens planeringsbesked. 

 MKB kommer att vara uppdaterad inför granskningsskedet. 

 VA-utredningen kommer att vara uppdaterad inför granskningsskedet. 
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STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Först vill Länsstyrelsen vara tydlig med att en samlad bedömning över lämpligheten av att 
exploatera området enligt föreslagen detaljplan inte har kunnat göras eftersom underlaget gällande 
förorenad mark, dagvattenhantering och grundvatten inte är färdigt. Detta kommer att 
kompletteras till granskningen. 
 
Länsstyrelsen har tidigare uttryckt att det är positivt att kommunen har ambitionen att omvandla 
området som har ett bra och centralt läge i Strömstad men ställt sig tveksamma till om det är 
lämpligt att kombinera miljöstörande verksamhet med centrumverksamhet och bostäder. 
Kommunen har bemött dessa synpunkter med utredningar och riskbedömningar som visar att det 
är möjligt att planera för centrumverksamhet, handel och bostäder i direkt anslutning till den 
befintliga industri som planeras vara kvar. 
 
Sammantaget har kommunen visat att föreslagen detaljplan inte kan sägas innebära en risk för 
människors hälsa och säkerhet med avseende på risker och buller som föranleder Länsstyrelsen att 
ingripa vid ett antagande. Länsstyrelsen kan inte se att det ur risksynpunkt är olämpligt att planera 
enligt förslaget men anser att kommunen bör fundera över om det är lämpligt att ringa in en 
industriverksamhet med bostäder och besöksintensiv centrumverksamhet. Med det sagt så är inte 
alla riskfrågor lösta, se under avsnitt Risker kopplade till Bohus Biotech AB. 
 
Det samma gällande bullersituationen i området. Utredningar visar att gällande riktvärden kan nås 
men att befintlig industri kommer att behöva vidta åtgärder. 
 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
 
Kommunen har visat att risk- och bullersituationen inte strider mot Länsstyrelsens 
ingripandegrunder. Länsstyrelsen bedömer dock med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör förorenad mark och miljökvalitetsnormer för 
vatten är frågor som måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte skall prövas 
av Länsstyrelsen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Ytterligare utredning och provtagning har genomförts och WSP har gjort en rapport “Bedömd 
föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, reviderad 2017-07-03. Rapporten 
föreslår bestämmelser som kommunen kommer att använda i detaljplanen för att säkerställa 
lämplig markanvändning gällande hälsa och säkerhet med avseende på förorenad mark och 
miljökvalitetsnormer för vatten och musselvatten. Länsstyrelsen har i sitt planeringsbesked 
beslutat 2017-09-13 att de åtgärder som kommunen planerar för i detaljplanen inte strider mot 
Länsstyrelsens ingripandegrund hälsa och säkerhet gällande föroreningsbilden samt 
miljökvalitetsnormerna (MKM) för vatten och musselvatten. 
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Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Länsstyrelsen kan i detta samråd inte avgöra planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna 
för vatten. i planbeskrivningen anger kommunen att ytterligare utredningar och 
ställningstaganden i frågan kommer att presenteras inför granskningen. i de tidigare samråden har 
Länsstyrelsen efterfrågat en sammanvägd bedömning när det gäller vattenflöden och 
markföroreningar under bygg- och driftsskedena. Kommunen behöver under alla omständigheter 
tydligare ange motiven för sin bedömning att planen inte negativt påverkar ekologisk och kemisk 
status i Strömstadsfjorden. 
Eventuell sanering av grundvattnet är förmodligen tillståndspliktigt enligt 11 kap. miljöbalken. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Ytterligare utredning och provtagning har genomförts och WSP har gjort en rapport “Bedömd 
föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, reviderad 2017-07-03. 
Planbestämmelser kompletteras under “Administrativa bestämmelser: Ändrad lovplikt” samt 
“Villkor för lov”. Plankartan skall också kompletteras med en upplysningstext som anger att 
“Området berörs av restriktioner enligt miljöbalken. Vid schaktning, bergarbeten eller andra 
markförändrade åtgärder ska kommunens miljöförvaltning eller motsvarande kontaktas. Innan 
markarbete sker ska det redovisas vilken metod som valts, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas 
om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbete samt hur eventuellt förorenat 
berggrundvatten ska omhändertas. Eventuellt omhändertagande av massor och pumpning av 
grundvatten ska ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen”. 
 
Hälsa och säkerhet 

Områdets komplexa situation med befintlig miljöfarlig verksamhet, farligt gods, markföroreningar, 
buller och luft krävs att riskfrågorna noggrant utreds. Olika åtgärder kommer att krävas för att 
planen ska anses vara lämplig och kunna genomföras. Vissa av dessa åtgärder kan regleras i 
detaljplanen medan andra ligger utanför plan- och bygglagens lagrum och måste lösas av 
kommunen på andra sett, exempelvis genom avtal. 
 
Många av de risker som tidigare har föranlett synpunkter från Länsstyrelsen är inte längre aktuella. 
Bland annat håller bensinlagret i Myrens hamn på att avvecklas och förväntas vara helt avslutat 
2019-2020. Även industriverksamheten Strömstad Flexibles är avvecklad. 

 

Dagvatten  

Kommunen redovisar att dagvattenhanteringen i området i dagsläget är bristfällig. En 
dagvattenutredning genomfördes utifrån det förra samrådsförslaget och är därför delvis inaktuell. 
Kommunen uppger att det inför granskning kommer att tydliggöras hur kopplingen till lokalt 
omhändertagande av dagvatten och markföroreningar ser ut. Länsstyrelsen kan inte utan denna 
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koppling bedöma lämpligheten av föreslagen dagvattenhantering. Länsstyrelsens ställningstagande 
hänskjuts därmed till granskningen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Dagvattenutredningen revideras inför granskningen. Planhandlingarna kommer att 
kompletteras och förtydligas inför granskningen i enlighet med rekomendationerna i WSP 
rapport “Bedömd föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, reviderad 2017-07-
03. 

 
Geoteknik 
Statens geotekniska institut har granskat de geotekniska frågorna och lämnat några mindre 
synpunkter som kommunen bör ta hänsyn till inför granskningen. Förutsatt att SGI:s synpunkter tas 
om hand så får markanvändningen anses lämplig utifrån geoteknisk synpunkt. 
 
Buller 
I det förra samrådet ansåg Länsstyrelsen att det inte var rimligt att i detaljplanen göra avsteg från 
då gällande allmänna råd. Eftersom kommunen valt att gå ut på samråd igen för att kunna tillämpa 
nyare lagstiftning ska detta samrådsförslag bedömas enligt Förordningen (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader. 
 
Bullersituationen är komplicerad med många bullerkällor. i miljökonsekvensutredningen (sid 28) 
sammanfattas bullersituationen med ”Buller kommer här från fyra källor: vägtrafik, tågtrafik, Bohus 
Biotech AB och fartygstrafik. En direkt sammanläggning av bullret från så olikartade källor är 
egentligen inte möjlig eller korrekt och görs normalt inte. Skälet är att källorna skiljer sig åt, mer 
eller mindre kraftigt, vad gäller bullrets karaktär, dess fördelning på frekvenser och dess fördelning 
över tiden.” 
 
Eftersom det är flera bullerkällor som samverkar blir störningsbilden för närboende större än 
annars. Det visar den sk Lerumsstudien där det framkom att där det förekom höga ljudnivåer (över 
55 dBA) från både vägtrafik- och tåg stördes invånarna mer av respektive källa än då källorna 
förekom var för sig. 
 
Bullerutredningen, uppdaterad 2016-08-29 visar dock att relevanta riktvärden för både trafik och 
industribuller går att nå vid bostäders fasad. Dock kommer viss anpassning av planlösning och 
lägenhetsstorlek behöva genomföras för att nå bullerförordningens riktvärden. Detta har lagts till 
som en generell bestämmelse i plankartan. För att klara riktvärdena för industribuller måste den 
befintliga verksamheten genomföra åtgärder som minskar bullret nattetid. Kommunen måste visa 
att detta kommer att genomföras. 

 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget uppfyller gällande riktvärden för buller vid bostäder och 
kan därmed inte sägas innebära en risk för människors hälsa. 
Kommunens uppgift blir nu att tillskapa en så god ljudmiljö som möjligt för de boende och inom 
parkområdet. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Planbestämmelse avseende buller utgår eftersom en ny bullerförordning gäller från den 2017-
07-01 och bullerutredningen visar att ljudnivån inte överstiger 60 dB vid någon fasad. Avtal 
gällande industribuller som reglerar eventuella åtgärder och kostnader ska tecknas mellan 
exploatör och Bohus BioTech före planens antagande. 
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Risker kopplade till Bohus Biotech AB 
Länsstyrelsen kan inte se att det ur risksynpunkt är olämpligt att planera enligt förslaget. Dock krävs 
en del åtgärder för att planen ska kunna bedömas som lämplig, där de flesta berör BBTs 
verksamhet/område.  
 
I planhandlingarna beskrivs invallning av utomhustanken som en föreslagen riskreducerande 
åtgärd. Invallning handlar om att begränsa risken för brandspridning och enligt SÄIFS 2000:2 
Hantering av brandfarliga vätskor ska invallning av utomhustank finnas. Det är således ett krav, inte 
en rekommenderad åtgärd. Likaså ska cisterner, enligt SÄIFS 2000:2 6.1.1 vara placerade och 
skyddade så att obehöriga inte kommer åt anordningarna eller varorna. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Tillstånd avseende utomhustank på Bohus BioTechs fastighet hanteras av räddningstjänsten 
och godkända åtgärder ska vara genomförda innan planens antagande. 
 
Flera riskbedömningar ingår i planhandlingarna. i WSPs riskanalys rekommenderas att man 
bibehåller ett skyddsavstånd om 50 meter för framtida förändringar trots att bolagets egen 
riskutredning visar att ett avstånd om 20 meter skulle kunna vara tillräckligt i dagsläget. 
I Norconsults rapport (utdrag ur MKB) rekommenderas ett skyddsavstånd om 50 meter till 
bostäder. SÄIFS 2000:2 har samma rekommendation för skyddsavstånd för all typ av verksamhet 
som ryms inom begreppet A-byggnad, inte bara bostäder. 
 
Det skyddsavstånd som rekommenderas i SÄIFS 2000:2 kan minskas om en riskutredning visar att 
detta är möjligt, vilket även nämns i WSPs och ÅFs utredningar. Flera riskreducerande åtgärder har 
identifierats som lämpliga att genomföra och flera av dessa är direkt kopplade till Bohus Biotechs 
(BBT) verksamhet. Till exempel se över parkeringsmöjligheter för begränsning av antändningskällor, 
avrinningsytor vid lossningsplats, varslingssystem för allmänheten, EI60-klassning av vägg vid 
cisternrum, säkerställning av ventilation i cisternrum m.m. Det är av vikt att dessa åtgärder 
genomförs. Länsstyrelsen noterar att planbeskrivningen anger att åtgärderna ska säkerställas 
genom avtal alternativt färdigställas innan antagande av planen. 
 
Höjden på den skyddsmur som tillåts mellan fastigheterna Linden 10 och Linden 11 är begränsad till 
4 meter. Med koppling till flamhöjd som också ska beaktas vid utformning av muren så är det viktigt 
att den har den höjd som behövs för att begränsa strålningspåverkan på omgivningen. Olika 
storlekar på invallning ger olika flamhöjder. Det ska säkerställas att man uppnår ett tillräckligt skydd 
vid val av invallningsstorlek. Även övriga utformningskrav på skyddsmuren, utöver höjd, ska framgå. 
Kring frågan om skyddsmuren och dess skydd för personer på angränsande fastighet är det rimligt 
att även överväga möjligheten till utrymningsvägar som inte vetter mot BBT. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Arbete pågår och det är en förutsättning att dessa frågor är utredda och att det finns avtal som 
reglerar åtgärder och kostnadsfördelning före antagande av planen. Planbeskrivningen och 
plankartan kommer att kompletteras inför granskningen. 

 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller kommande saneringar av markföroreningarna 
inom delar av planområdet. Det har gjorts en del undersökningar för att kartlägga 
markföroreningarna inom planområdet. Undersökningarna behöver dock kompletteras med 
ytterligare undersökningar för att det ska gå att utläsa omfattningen av saneringen. Planområdet 
har komplexa förutsättningar för utveckling, där bland annat markföroreningar, en känslig 
grundvattennivå och dagvattenflöden kan antas samverka med viktiga konsekvenser. 
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Dessa frågor tas till stor del upp under sina respektive rubriker, men det underliggande 
utredningsmaterialet är mycket omfattande och viss utredning återstår att genomföra. En 
sammanfattande beskrivning av hur de olika faktorerna enligt ovan samverkar är nödvändig. 
Länsstyrelsen bekräftar planbeskrivningens ställningstagande att det inför planens antagande ska 
finnas färdiga åtgärdsplaner med kostnadsuppskattningar för efterbehandlingsåtgärder. Det är 
lämpligt att dessa är klara även inför planens granskningsskede, så att förslaget inte behöver 
bearbetas ytterligare en gång för att nå acceptans. Kommunen har även angett ett antal frågor som 
behöver klargöras inför granskningen av kommande utredningar. Länsstyrelsen anser att detta är 
bra och relevanta frågor. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

WSP har i sin rapport “Bedömd föroreningssituation inom Myren” daterad 2017-06-14, 
reviderad 2017-07-03, redovisat förslag på åtgärdsplaner och kostnadsuppskattningar. 
Rapporten föreslår bestämmelser som kommunen kommer att använda i detaljplanen för att 
säkerställa lämplig markanvändning gällande hälsa och säkerhet med avseende på förorenad 
mark. Länsstyrelsen har i sitt planeringsbesked beslutat 2017-09-13 att de åtgärder som 
kommunen planerar för i detaljplanen inte strider mot Länsstyrelsens ingripandegrund hälsa 
och säkerhet gällande föroreningsbilden. 

Råd enligt PBL och MB 
Olägenhet av lukt 

Länsstyrelsen har tillsynen över Bohus Biotech. Länsstyrelsen kan konstatera att ifall det kommer 
bostäder och annan verksamhet närmare företagets lokaler än idag ställs det särskilda krav på 
företaget ur flera synvinklar. Förutom att fläktbuller behöver minskas så kan utsläpp från 
verksamheten störa närboende genom exempelvis luktstörningar. 
 
Företaget släpper ut etanol, kloroform och aceton till luft. Idag betraktas inte Biotechs verksamhet 
som störande för omgivningen inom det befintliga industriområdet. Enligt den nya planen ska dock 
omkringliggande bostadsbyggnader bli högre än Biotechs byggnad. Planen har visat att 
luftföroreningar inte är ett hälsoproblem för framtida boende men har inte behandlat frågan om 
eventuella luktstörningar kan förekomma. Det kan behöva utredas ytterligare om bostädernas 
placering och höjd kan medföra att boende kan störas av verksamhetens luftutsläpp. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Kommunen har inte någon vetskap om att det skulle förekomma någon störande lukt från 
Bohus BioTechs verksamhet. 

 

Gestaltning 

I det tidigare samrådet hade Länsstyrelsen synpunkter på gestaltningen och den stora skalan som 
framförallt byggnaden Water hade. i detta förslag har den totala byggrätten minskats kraftigt och 
delar av centrumändamålet har ersatts med bostadsändamål. i detta förslag har dock 
gestaltningsprogrammet plockats bort för att revideras och presenteras i granskningen. MKB till 
planen är inte heller uppdaterad för en ny bedömning av bebyggelsens påverkan på 
landskapsbilden. 
Sammanfattningsvis så ser Länsstyrelsen att förslaget har reviderats till det bättre från det förra 
samrådet. Dock kan Länsstyrelsen inte komma med ytterligare synpunkter på om gestaltningen och 
påverkan på landskapsbilden är rimlig innan gestaltningsprogrammet presenteras och MKB:n 
uppdateras med en ny bedömning. 
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Kommentar detaljplan och MKB:  

Ett gestaltningsprogram och en uppdaterad MKB kommer att finnas inför granskningsskedet 
och exploateringens påverkan på stadsbilden/landskapsbilden kommer att beskrivas och 
bedömas i MKB´n. 
 

Förhållande till ÖP 

Länsstyrelsen upprepar sin synpunkt från tidigare samråd: Kommunen har i ett samarbete med 
övriga kustkommuner gjort ett antal strategiska ställningstaganden. Det är en omfattande 
exploatering inom turismen som förslaget gäller och kommunen bör i nästa planskede beskriva hur 
projektet passar in i kustkommunernas gemensamma strukturbild – och dessutom inhämta 
synpunkter från grannkommunerna inom strukturbildsområdet. 

Kommentar:  

Kustkommunerna har haft samrådshandlingarna på remiss och Lysekils kommun har yttrat sig 
(se nedan under 6. Lysekils kommun). 
 

Trafik 

Den trafikutredning som har tagits fram visar hur området på ett tillfredställande sätt kan lösa 
angöring till området. Trafikverket har meddelat att de lämnar ärendet utan erinran. 
 

2. Statens Geotekniska Institut - SGI 
SGI:s ställningstagande 

SGI har yttrat sig över samrådshandlingar i ett tidigare yttrande daterat 2015-06-16 (Dnr 5.2-
1507- 0421). i vårt yttrande angavs följande avseende geotekniska frågeställningar: 

 

”De geotekniska utredningarna, utförda av Skanska, har klarlagt förhållanden på ett för 
planskedet godtagbart sätt. Stabiliteten har funnits vara tillfredsställande för befintliga och 
blivande förhållanden bortsett från området med ny cirkulationsplats. Vi delar dessa 
bedömningar. För utbyggd cirkulationsplats blir stabiliteten otillfredsställande. 
Stabilitetsförbättrande åtgärder krävs, vilket Skanska, också redovisar. Noteras bör att 
Skanskas utredning utgår från vissa antaganden som bör verifieras. Skanska rekommenderar 
därför, vilket vi instämmer i, kompletterande undersökningar i samband med 
detaljprojekteringen. Utöver denna rekommendation lämnar Skanska en rad övriga 
rekommendationer rörande kompletterande kontroll av stabilitet vid ytlaster större än 4 

ton/m2 samt grundläggning/sättningar etc. 

 

I genomförandebeskrivningen anges att de rekommendationer som lämnats i Skanskas och 
Bergabs utredningar ska följas. Vi vill framhålla vikten av att rekommendationerna följs och vill 
väcka frågan om detta är tillräckligt säkerställt i planen med enbart redovisning i 
genomförandebeskrivningen.” 

 

De geotekniska handlingarna har ej förändrats sedan dess. De nya handlingarna har 
kompletterats med att en planbestämmelse har införts i planen som säger att: 
”Stabilitetshöjande åtgärder krävs för att uppnå en säkerhetsfaktor om minst FEN=1,0”. 
Förutsatt att planbestämmelsen är plantekniskt godtagbar har vi inget att erinra gällande 
formuleringen utan ser att stabiliteten i och med detta är säkerställd för närområdet vid 
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hamnen. En belastningsrestriktion anges även i den geotekniska handlingen för området 
benämnt ”sydväst” för att stabiliteten ska vara tillfredsställande. Denna har dock inte införts 
som planbestämmelse på plankartan. SGI anser att planbestämmelserna bör kompletteras med 
belastningsrestriktioner eftersom dessa är avgörande för att fullgod stabilitet ska uppnås. När 
det gäller bergtekniska rekommendationer har inga planbestämmelser införts och vår fråga 
kvarstår om de bergtekniska frågorna är tillräckligt säkerställda i planen med enbart 
redovisning i genomförandebeskrivningen. 

Kommentar:  

Planbestämmelse avseende belastningsrestriktioner införs även för delområde sydväst. 
Bergschakter ska besiktigas och, i enlighet med rapport från Bergab daterad 2011-05-05, 
eventuellt åtgärdas.  

 

Slutligen noterar SGI att LLW skiljer sig i utförda stabilitetsanalyser och föreslår att dessa ses 
över i detaljprojekteringen och eventuellt justeras. Sammanfattningsvis har SGI från geoteknisk 
synpunkt inget att erinra mot planförslaget under förutsättning att ovanstående beaktas. 

Kommentar:  

LLW (lägsta lågvattennivå) kontrolleras och justeras i projekteringsskedet. 

 

3. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Ändrad lovplikt 

På plankartan finns en bestämmelse om ändrad lovplikt med hänvisning till 4 kap. 15§ PBL. Den 
aktuella lagparagrafen handlar om minskad lovplikt, inte reglering av krav vid bygglov. Den 
aktuella planbestämmelsen anger att det vid bygglovsprövningen ska användas angivna 
parkeringsnormer. i plan- och bygglagen 4 kap 14§ medges att det under vissa förutsättningar 
går att ställa krav på åtgärder innan bygglov beviljas. För den typ av åtgärd som avses i 
bestämmelsen finns det dock ingen möjlighet att hindra att bygglov beviljas. Bestämmelsen 
innebär därmed att det inte finns något juridiskt gällande krav på att parkeringsnormerna ska 
användas. 

Kommentar:  

Planbestämmelsen ändras alternativt kommer parkeringsnormen att regleras i 
exploateringsavtal. 

 

Delar av planen som bör förbättras 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Detaljplanen tas fram enligt de regler som gäller enligt PBL för detaljplaner med planstart efter 
2015-01-01. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på 
följande punkter: 

- Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar 
och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. i detta fall är bl.a. 
bestämmelserna BKS1, BKHS1, BS1 respektive KH1 redovisade på samma rad bland 
planbestämmelserna. 

- Under rubriken  ”Användning av kvartersmark” finns det bestämmelser om 
bebyggandets omfattning. Bestämmelser om byggandets omfattning är 
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egenskapsbestämmelser och bör då utformas enligt Boverkets allmänna råd för dessa. 

- I de aktuella rekommendationerna har bestämmelsen och manéret för ”marken får 
byggas över med planterbart bjälklag” tagits bort. i de situationer sådana bestämmelser 
behöver tillämpas har Boverket hänvisat till att de kan regleras med bestämmelser om 
utförande och byggnadsteknik. 

Kommentar:  

Planbestämmelser revideras. 

 

Upphävande av strandskydd 

Eftersom inte hela planområdet ligger inom 100 m från strandlinjen kommer inte hela 
planområdet att beröras av planbestämmelsen ”Strandskyddet är upphävt”. Borde inte endast 
de områden som är aktuella för upphävandet markeras i plankartan? 

Kommentar:  

Planhandlingarna kompletteras. 
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KOMMUNALA 

4. Munkedals kommun 

Munkedals kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

5. Tanums kommun 
Tanums kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

6. Lysekils kommun 
Remissen har gått till bl.a. de kommuner som 2009, som ett resultat av Kustzonsprojektet, 
träffade en rad politiska överenskommelser i en gemensam strukturbild kring framtida 
planering. Länsstyrelsen har i sin synpunkt i det förra samrådet lyft vikten av att samråda med 
grannkommunerna och skriver där: 

"Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  

Länsstyrelsen upprepar sin synpunkt från programskedet: Kommunen har i ett samarbete med 
övriga kustkommuner gjort ett antal strategiska ställningstaganden. Det är en omfattande 
exploatering inom turismen som förslaget gäller och kommunen bör i nästa planskede beskriva 
hur projektet passar in i kustkommunernas gemensamma strukturbild - och dessutom inhämta 
synpunkter från grannkommunerna inom strukturbildsområdet. " Strukturbilden består av 
överenskommelser inom områdena öppet hav, skärgård, kustnära område, inland, 
infrastruktur och regionala servicecentra. De områden som berörs av planförslaget är främst 
"kustnära områden" samt "infrastruktur". 

 

För kustnära områden lyder de för planförslaget relevanta överenskommelserna: 

• att vattenkontakten utgör en av de viktigaste förutsättningarna för besöksnäringen, 
havsanknutna yrkesverksamheter inkl. sjöfart och ett attraktivt boende och därför skall 
allmänhetens tillträde till strandzonen säkerställas. 

• att vi skall stärka de lokala centra som utgör viktiga noder för samhällsservice 

• att inte belasta kustnära områden med nya verksamheter och anläggningar som med 
fördel kan lokaliseras i inlandet 

• att tydliggöra, sprida kunskap om och bevara och utveckla de natur- och kulturvärden 
som de kustnära områdena hyser 

Kommentar:  

Eftersom planområdet är avskilt från havet med såväl Uddevallavägen som järnvägen påverkas 
inte allmänhetens tillträde till kustzonen. Inom Myrenområdet tillåts bara mindre ytor för 
handelsändamål och avsikten är snarare att det ska utgöra ett komplement till Strömstads 
centrum än att det ska bli ett externt centrum.  

 

För infrastruktur lyder de för planförslaget relevanta överenskommelserna: 

• skapa infrastruktur som är långsiktigt hållbar där IT, fiexibla arbetssätt och attraktiv 
kollektivtrafik utgör en viktig del 

• utveckla hållbara lokala transporter 
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• lokalisera ny bebyggelse som stöder ny och befintlig kollektivtrafik 

• utveckla möjligheterna för sjöfart och båtliv 

• samordna energiproduktion och -distribution 

Förvaltningens synpunkter 

Planförslaget är omfattande och i många delar väl genomarbetat men saknar en beskrivning 
och bedömning utifrån den gemensamma strukturbilden och då särskilt de överenskommelser 
som lyfts i tjänsteskrivelsen. Lysekils kommun har inte möjlighet att själva göra det 
ställningstagandet och önskar därför att det belyses i planbeskrivningen eller 
miljökonsekvensbeskrivningen för att underlätta förståelsen av förslaget utifrån de 
gemensamma överenskommelserna. 

Frågor som förslaget nu väcker är t.ex. om det är ett externt centrum som Strömstad planerar i 
anslutning till vattnet eller om det istället är en logisk utbyggnad i förhållande till den befintliga 
centrumbebyggelsen? Kommer infrastruktur och kollektivtrafik att anpassas på ett hållbart 
sätt? Hur kan befintligt centrum komma att påverkas av planförslaget och hur kopplas de båda 
centrumområdena samman? 

Kommentar:  

Det är inte frågan om att det ska bildas ett nytt externt centrum utan Myrenområdet ska 
tvärtom utgöra ett komplement som stärker Strömstad som besöksort. 

7. KS – Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

att tillstyrka fortsatt planarbete. Planförslaget ska bearbetas så att planens intentioner följs 
upp i både plankarta och förslag till exploateringsavtal. 

Vissa av de synpunkter som kommunstyrelsen lämnade 2015 har tillgodosetts. Synpunkten om 
exploateringsavtal kvarstår och bör tillgodoses vid nästa bearbetning av planförslaget. 

Kommentar:  

I planbeskrivningen ska det redogöras för huvuddragen i exploateringsavtalet. 

8. Tekniska  
Yttrande från Mark- & exploateringsavdelningen 

s. 22  - Enligt nya uppgifter om framtida trafiksituation i Strömstad behövs endast en enfilig 
cirkulation att byggas. Dock kommer fortsatt planen att medge en större cirkulation för att i 
möjliggöra en byggnation för framtiden. 

s. 50 + sida 76 - Skyddsmur ska enligt sida 76 uppföras på Linden 10. Uppförs av Linden 10? Hur 
och när säkerställs detta? 

Kommentar:  

Planbestämmelser kompletteras inför granskning och avtal ska finnas innan planen antas.  

s. 63 - Kommunen har beräknat en kostnad för iordningställandet av PARK-marken. Vilka 
anläggningar denna ska innehålla inom ramen för gatukostnadsutredningen kan diskuteras. 
Möjlighet finns även att utveckla ytan på längre sikt, vilket då finansieras via skattemedel i sin 
helhet. 

s. 70 - Vart ska minnesstenen placeras istället? 

Kommentar:  

Det bestäms lämpligen i samverkan mellan länsstyrelsen, kommunala förvaltningar och 
berörda fastighetsägare efterhand som området exploateras. 
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s. 97 - Anger flytt av dagvattenledning till Trädgårdsgatan. Denna ska enligt senaste uppgift 
ligga kvar? 

Förtydliga vilken invallning som ska säkerställas med avtal berörande Linden 10? 

Kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas inför granskningen. 

s. 99 - Nyttjanderätten måste lokaliseras. Kontakt får tas med Telia.  

Kommentar:  

Frågan ska utredas innan granskningen. 

Inga övriga yttranden har inkommit från VA-avdelningen, gatuavdelningen eller renhållningen. 

 

9. Räddningstjänsten 
- Hänsyn skall fortsatt tas till var i processen pågående avveckling av bensinlagret på 

Myren befinner sig då anläggningen idag inte är helt avvecklad och tiden för avveckling 
och gasfrihetsförklaring är högst osäker. 

- Transporter av farligt gods inom och i närhet av planområdet bör vidare beaktas för att 
analysera de risker som finns i samband med transporter inom området då två 
färjerederier numera trafikerar Strömstad samt befintliga verksamheter med 
brandfarlig vara inom planområdet. Detta inte minst med tanke på de begränsningar på 
tillfartsvägar till hela detaljplaneområdet som är presenterad i planförslaget. 

- Med tanke på planområdets fortsatt stora komplexitet och för att säkerställa 
tillgängligheten för räddningsinsats till hela området, ska två av varandra oberoende 
tillfartsvägar till området skapas. Möjlighet till räddningsinsats ska säkerställas till och 
runt samtliga byggnader och uppställningsplatser för räddningstjänsten fordon och 
höjdfordon inom hela planområdet. Räddningsväg som omnämns i planförslaget ska 
definieras. 

- Behovet av brandvattenförsöijning inom området skall utredas med tanke på 
byggnationen som föreslås i planen. 

- Möjligheten att omhänderta kontaminerat släckvatten ur miljösynpunkt skall utredas. 

- Vid planering av nya bostäder ska hänsyn tas till kvarvarande verksamheter i området 
så att verksamhetens tillstånd klaras. 

Kommentar detaljplan och MKB: 

Bensinlagret på Myren är idag avvecklat, anläggningen är gasfri och bedöms inte längre utgöra 
någon risk för hälsa eller explosion. Det återstår ett visst miljöarbete, demontering av 
utrustning samt återfyllning av grundvatten. 

Transport av farligt gods inom området har beaktats i riskavsnittet i MKB´n och bedömningen 
är att individrisknivån från farligt godstransporter på Uddevallavägen kan tolereras om alla 
rimliga åtgärder är vidtagna och att nivån på Trädgårdsgatan är acceptabel.    

Ett av detaljplanens syften är att den befintliga verksamheten skall kunna finnas kvar inom 
området. 

Övriga synpunkterna skall beaktas i det fortsatta planarbetet. 
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FÖRETAG och ORGANISATIONER 

10. Bohusläns Museum 
Efter granskning kan museet meddela följande. 

Kulturhistorisk bakgrund 

Större delen av planområdet ligger inom en uttagen kommunal kulturmiljö, miljö 12 Strömstad 
stad. Miljön innehåller välbevarade bebyggelsemiljöer, som tillsammans bildar en värdefull 
stadsmiljö som speglar olika aspekter av Strömstads historia. Söder om planområdet ligger 
ytterligare en kulturmiljö, vilken utgörs av järnvägen mellan Skee och Strömstad, miljö 18 
(2002, Kulturmiljöer och kulturmiljöarbete i Strömstad, handläggarstöd och kulturhistoriskt 
underlag för Strömstads kommun). 

Inom planområdet finns inga kända fasta fornlämningar, däremot finns en övrig kulturhistorisk 
lämning i form av en minnessten Strömstad 7. 

 

Utlåtande ur ett fornlämningsperspektiv 

På norra sidan av Trädgårdsgatan, (Trädgårdsgatan 4), står en minnessten Strömstad 7. 
Minnesstenen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. Stenen har två inskriptioner, 
dels en kungakrona och texten Gustaf Adolf 14 maj 1955, dels Carl Gustaf 4 sept. 1979. 
Stenblocket är fastgjutet på en berghäll. Bohusläns museum har tidigare yttrat sig om 
minnesstenen, att museet avvaktar förslag om nytt läge för Strömstad 7. 

I samrådshandlingarna (s 70) framgår det att minnesstenen bör flyttas och placeras på ett nytt 
läge. Bohusläns museum vill framföra, att detta bör ske i samråd med Länsstyrelsen. 

Kommentar:  

Detta regleras inte i detaljplanen utan bestäms lämpligen i samråd mellan länsstyrelsen, 
kommunala förvaltningar och berörda fastighetsägare efterhand som området förädlas. 

 

Utlåtande ur ett bebyggelseperspektiv 

Planområdet berör industribyggnader från ett relativt sent tidsskede och utan några specifika 
kännemärken. Möjligen skulle vi här ändå vilja lyfta fram gamla Electroluxfabriken som ett 
undantag från denna bedömning, med sin gula tegelarkitektur utmed båda sidor utmed västra 
delen av Trädgårdsgatan. Vår bedömning är att det vore värdefullt att bevara dess byggnader 
och nyttja dem för nytt innehåll om det är möjligt men detta förutsätter i sig samtidigt att man 
ser mervärdet av dessa byggnaders karaktär och att befintliga tegelfasader, fönstersättning och 
entrépartier bevaras. Vår tolkning är att planförslaget inte har som ambition att slå vakt om 
dessa kvaliteter utan att istället riva samtliga byggnader inom området. 

Bohusläns museum väljer att inte ha några synpunkter på förslaget utifrån 
bebyggelseperspektiv. 
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11. Skanova 
Har inget att invända mot planförslaget, men hänvisar till sitt svar Remiss2015Väst277, daterad 
2015-07-27. 
 

12. Västtrafik 
Placeringen av ett nytt hållplatsläge försvåras av järnvägen som kan utgöra en barriäreffekt och 
dessutom behöver marginaler som vi inte har möjlighet att göra intrång i. Vi hänvisar även till 
vårt tidigare svar om behovet av tidig dialog kring frågor som rör kollektivtrafiken. 

Kommentar detaljplanen och MKB:  

Planen ger utrymme för en busshållplats på Trädgårdsgatan. När det gäller ett hållplatsläge på 
Uddevallavägen så är det en fråga som behöver hanteras utanför detaljplanen.  
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SAKÄGARE 

13. Bohus BioTech 
1. Bohus BioTech AB motsäger sig den nya detaljplanen som kan komma att inskränka framtida 
möjligheter till utveckling och drift av vår verksamhet. 

 

2. Bohus BioTech AB motsäger sig ändring av detaljplanen med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. Nuvarande regler för miljötillstånd kan komma att förändras, då 
befintlig detaljplan gäller för industriområde. 

Kommentar detaljplan- och MKB 

Verksamheten kommer sannolikt till en viss del att begränsas då deras tillstånd idag gäller för 
en verksamhet som är lokaliserad i ett industriområde och den nya detaljplanen kommer att 
medge bostäder, handel, kontor och centrumverksamhet. Detaljplanen kommer att utformas, 
så långt det är möjligt, på sådant sätt att verksamheten kan fortgå och utvecklas.  

14. Morkullan 4 
Det finns nog inget generellt motstånd från omgivande fastighetsägare att exploatera Myren-
området. Tvärtom tycker de flesta att det skulle vara bra om området saneras och bebyggs på 
ett rimligt och trivsamt sätt. Då återstår frågan om vad ett rimligt och trivsamt sätt innebär. 

 

I det nya förslaget som presenterades vid samrådsmötet avses nu byggnationen i Myren bli 
mindre, lite lägre och den långa huskroppen Water avses bli uppdelad. Det uppfattas nog av 
alla som positivt. När det gäller höjden är max 3-6 våningar det som oftast återkommer bland 
tidigare inkomna synpunkter. Hotellets omfattning minskar och andelen bostäder ökar vilket 
nog också uppfattas som positivt. 

 

Generellt sett positiva reaktioner för det nya förslaget jämfört med det gamla. Men 
byggnationen uppfattas fortfarande som mycket stor, kanske för stor att smälta in i de 
kringliggande villaområdena. Kvar finns fortfarande en mindre del som kan bli upp till 10 
våningar hög. Det är en stötesten och sticker i ögonen på folk, nu bildligt, men senare 
förhoppningsvis inte bokstavligen. Om den höjden verkligen är nödvändig, undrar inte bara 
kringboende utan många andra, så även Länsstyrelsen. Det flesta anser att 6 våningar är max. 
Vad som kanske kan accepteras som kompromiss, är möjligen 8 våningar men man får betänka 
att detta inte är ett metersmått utan ovanpå det kommer ett tak så byggnaden kommer att bli 
hög nog ändå. 

Jag föreslår att alla anordningar för ventilation e.d. skall hållas under tak dels för utseendet 
skull och dels för att dämpa fläktbuller. 

En bra utgångspunkt är att det exploaterade områdets planerade byggnation skall komma att 
kännas trivsamt att vistas i avseende bebyggelsens omfattning, utformning och anpassning till 
läget. För det krävs att byggskalan står i rimlig proportion till omgivningen. Länsstyrelsen 
påpekar även det. Det är en svår avvägning. Man skriver att byggnationen skall underordna sig 
landskapet, men byggnationens omfattning pekar inte riktigt åt det hållet än, främst med tanke 
på den höga hotelldelen. Det har nämnts att man skall försöka skapa en urban miljö i området. 
Urbana miljöer hör till storstäder och passar inte in i Strömstad. Se i stället till att det blir 
planteringar och grönytor så att det inte känns som en urban miljö. 
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Kommentar detaljplan och MKB:  

Kommunen anser att de bearbetningar som gjorts är tillräckligt för att förslaget ska vara klart 
för granskning. Inför granskning kommer MKB´n att uppdateras gällande påverkan på 
stadsbilden. Detaljplanen styr inte placering av ventilation, fläktar och dylikt, utan det hanteras 
i bygglovsskedet. 

  

En viktig aspekt på byggnationen är att den inte bara skall vara trevlig att vistas i för de som är i 
området, utan den skall också utformas så att den ser trevlig ut från de kringboende. Man får 
inte glömma bort att ett stort antal fastigheter runt om kommer att ha dessa stora byggnader i 
blickfånget så fort man öppnar ett fönster, går ut på balkongen, på altanen, eller i trädgården 
och andra uteplatser eftersom de oftast är riktade åt det område som man planerar att 
bebygga. Som någon skrev i en tidigare inlaga: byggnadernas baksida blir framsida för oss. Ett 
avskräckande exempel är SPA-hotellets nordostsida som vetter mot golfbanans hål tre och som 
därifrån ser ut som en jättelik, jämngrå betongbunker som möjligen kan inhysa en reaktor. 

Man måste redan på planeringsstadiet se till att framför allt den planerade koncertsalen inte 
kommer att se ut som en grå betongbunker, från något håll. Mycket kan göras exteriört för att 
förhindra detta. Dels kan byggnaden kläs med ett material som inte är helt plant och dels kan 
byggnaden målas på ett trevligt sätt, t.ex: 

 

 
 

eller så kan man göra utsmyckningar i rostfritt stål, som sitter ut från väggen och kan bilda 
intressanta skuggeffekter. Eftersom byggnaden heter Water kan ett arrangemang som detta 
passa: 
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Innan bygglov ges bör man kräva av byggherren att någon form av utsmyckning kommer att 
ges på fönsterlösa fasader som t.ex.  koncertbyggnaden. 

Kommentar:  

Detta regleras inte i detaljplanen, utan kommer att hanteras senare i bygglovskedet. 

 

Det finns funderingar på om och hur sprängningar kan komma att påverka borrade berg 
värmehål för kringboende. Inget konkret svar har givits på det. Om påverkan skulle uppstå 
avseende detta, hur skall det då regleras? 

Kommentar:  

Detta regleras i upphandling av entreprenör. 

 

Det finns farhågor att Myren kan dräneras på vatten och då sjunka ihop vilket skulle påverka 
många fastigheter runt om i Myren. Att täta uppkomna sprickor är en grannlaga uppgift. Fråga 
dem som jobbat i tågtunneln genom Hallandsåsen! Omvänt kan för liten avrinning från 
området orsaka översvämmade källare m.m. Det kan bli en svår balansgång, och hur skall man 
kunna ha full kontroll och reglera både grund vattnet, nedfallande dagvatten och ev. annat 
framträngande vatten under byggnationen? Det kan bli en grannlaga uppgift som vi ännu inte 
fått något svar på! 

Fortfarande är det oklart om var alla gräv- och sprängmassor skall deponeras. Inte minst det 
kontaminerade jordlagret.  Vad händer med det? 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Detta är mycket viktiga frågor som hanteras på olika sätt. När det gäller sänkning av 
grundvattennivån så finns det planbestämmelser avseende tätskärmar och vattentäta 
konstruktioner under mark. Kontinuerlig mätning av grundvattennivån kommer att göras under 
byggtiden och respektive entreprenör ansvarar för att nivån är konstant inom vissa gränser. 
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Dagvattenledningarna byggs ut och ett fördröjningsmagasin med pumpstation anläggs, vilket 
innebär att dagvattennivån kan hållas under kontroll.  

Efterbehandling av förorenade områden regleras av Miljöbalken och efter att planen är 
antagen kommer hanteringen av den förorenade marken fortsätta enligt denna process. 
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen och Strömstads kommuns. Även bortledande av grundvatten 
och arbete i vatten kan kräva tillstånd enligt Miljöbalken.  

 

Att bygga in en industri som Biotech som en enklav i området, är inte bra, oavsett 
säkerhetsavstånd hit och dit. Någon lösning på det tycks inte finnas just nu. Även visuellt måste 
komma att se konstigt ut med en så låg byggnad omgiven av hyreshus som är upp till tre 
gånger högre. Här blir det en disharmonisk storleksskala. Det måste på sikt vara bättre att 
försöka förmå Biotech att flytta till ett annat läge, givetvis med full ersättning för flytten av 
byggherren. Man kan då inte bara tillgodogöra sig deras tomtmark som blir fri att bebygga, 
utan hela området ger då också möjlighet till ytterligare verksamheter eftersom ingen 
industriverksamhet längre hindrar. Det måste vara en marginell kostnad i ett så stort projekt 
som planeras skapa en helt ny del av Strömstad. Gör man inte det nu, tror jag man kommer att 
ångra sig för annars blir inte området homogent avseende användningen och byggskalan. 
Flyttar inte Biotech kan det i framtiden medföra problem för ev. kommande önskemål om 
om/tillbyggnad och över huvud taget alla förslag till ändringar eller förnyelse i området 
framöver. Man bör absolut sträva efter att området blir homogent i så många avseenden som 
möjligt. 

Kommentar:  

Kommunen har förhandlat med Bohus BioTech utan att finna en lösning. Bohus BioTech har inte 
för avsikt att flytta och det är den förutsättning kommunen har att utgå ifrån. 

 

Att MKB 'n ägnar en enda sida åt själva byggnadsfasens olägenheter är otillfredsställande för 
inte säga uruselt. Byggtiden är tänkt att pågå under 4-5 år och kommer att utsätta alla 
kringboende för stora påfrestningar avseende sprängvibrationer i berget, damm från dessa, 
buller från diverse stationära maskiner (t.ex. fläktar, byggkranar och pumpar), buller från 
transporterna som skall frakta jord, lera och sprängmassor från området och ständig belysning 
från starka strålkastare. Bullret påverkar kanske främst boende på Trasten och Korpeberget 
och andra fastigheter som ligger lite högre, platser som många valt just för att området 
uppfattas som lugnt och stilla. Olägenheter och påverkan för kringliggande fastigheterna går 
naturligtvis inte att undvika helt under byggtiden, men jag tycker att man i största möjliga mån 
skall försöka minska dessa för kringboende genom att ålägga byggherren att arbetet sker under 
rimliga arbetstider dagtid och inget bullrande arbete under helger och semestertider. Annars 
blir i praktiken alla våra altaner och uteplatser oanvändbara under långa tidsperioder för 
kanske ett 80-tal fastigheter/villor i närområdet. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Viss störning får man nog räkna med att det blir och det är naturligtvis oundvikligt om 
samhället ska kunna utvecklas. Detaljplanen kan inte reglera störningar under byggfasen, men 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen är tillsynsmyndighet och kan ingripa om inte gällande lagar, 
regler och avtal följs. 
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Sammanfattning av mina synpunkter: 

 sänk hotelldelen från 10 till helst 6 men absolut max 8 vån. så kan det möjligen vinna 
acceptans från kringboende 

 urbanisera inte (beror på vad man menar) utan försök att mjuka upp kringområdena 
med generösa grönområden och mycket låga huskroppar närmast villaområdena och få 
det mera anpassat till omgivningen. 

 ålägg byggherren att all ventilation från de olika byggnaderna placeras under tak, dels 
för att skapa ett trevligare utseende och dels för att minska buller till omgivningen 

 försök att få Biotech och entreprenören att acceptera ett nytt läge för Biotech, mot full 
ersättning för flyttkostnadema av byggherren. Gör man inte det, så skapas en 
inhomogen miljö i kommunen som kan bli svår att hantera längre fram ang. ev. 
önskemål om ut/tillbyggnad och/eller etablering av andra verksamheter i området osv. 
Kommunen kan ställa det som krav för godkännande av den planerade byggnationen 

 få bättre besked om var sprängmassor skaIl deponeras, hur man skall handskas med 
kontaminerad jord och ev. slutförvara den och hur man tänker sig att ta hand om allt 
vatten från olika håll som kan tränga in på byggplatsen och hur det skall renas det innan 
man släpper det vidare. 

 ålägg byggherren att utsmycka släta fönsterlösa ytor på ett trevligt sätt, även eller 
kanske framför allt, åt de håll som vetter mot kringboende. 

 ålägg också byggherren att minska olägenheterna för kringboende under byggtiden 
t.ex. genom att arbete bara tillåts under rimlig tid vardagar och att bullerskapande eller 
på annat sätt störande moment inte utförs under helger eller semestertider. 

 

Vad har beslutsfattarna i ärendet för funderingar kring: 

 att byggherren inte medges bostadsbyggande av Länsstyrelsen, i den utsträckning han 
önskar 

 ev. utdragen byggtid 

 ev. halverad byggnation eller oavslutad byggnation p.g.a.  t.ex. 

 konkurs eller att man drar sig ur eller annan ekonomisk komplikation 

 andra komplikationer t.ex. att byggherren inte följer givna löften/avtal 

 finns det risk att detta projekt kan ge stadens skattebetalare någon extra kostnad, 
beroende hur denna byggnation fortskrider eller havererar? 

 har de lokala beslutsfattarna någon insyn i projektets kostnader, t.ex. vilket 
kvadratmeterpris som de tänkta lägenheterna kan produceras till och i så fall hur det 
rimmar med den övriga prisbilden för nyproducerade bostäder lokalt eller ämnar man 
bara låta marknaden styra? Om insyn finns, påverkar det i så fall politikernas 
ställningstagande till projektet? Hyreskostnaderna kanske blir så höga att få klarar av 
kan bo där, och vilka blir det i så fall? Hur påverkar det resten av bomarknaden i 
Strömstad? 

 vad händer om hela projektet efter färdigställande och i drift några år, plötsligt blir 
olönsamt? 

Kommentar:  

Kommunen medverkar till att ta fram en detaljplan som vi anser vara genomförbar och som 
gagnar utvecklingen av Strömstad. 
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Till beslutsfattarna: 

Tänk framåt! Det man beslutar om nu, förändrar utformningen av Strömstad stad i grunden, 
för lång tid framöver. Tänk på de värsta scenerierna för de olika alternativen och de olika 
byggfaserna i byggnationen. Vad kan hända och vad gör vi då? Ha en beredskapsplan i 
bakgrunden för olika scenarier! 

Detta inte för att skrämmas utan för att man skall tänka efter lite extra. Objektivt sett handlar 
det om att kapitalstarka exploatörer från ett land utanför EU vill exploatera (läs: roffa åt sig) en 
attraktiv bit av vår svenska västkust som vi själva just nu inte klarar av att förbättra/"förädla". 
Skälet bakom kan vara intressant att begrunda, men ingår förmodligen inte i det lokala 
beslutsfattandet om själva byggnationen. 

Men tänk också på att i bakgrunden finns trots allt en stor skara anhängare till att Myren 
exploateras på ett rimligt och trivsamt sätt, utan att det ekonomiskt kan drabba 
kommuninvånarna negativt. 

 

15. Renen & Rådjuret 
Vi anser att senaste förslag till detaljplan är mycket bättre än tidigare, genom att Water-
projektet har delats upp och minskats till förmån för bostäder. 

Lägre maxhöjder har gett bättre ljusförhållanden kring omkringliggande bostäder. Vi är 
tacksamma för att kommunen har lyssnat på dessa synpunkter från många sakägare. Vi ser 
fram emot ett upprustat område. 

 

Trafik från Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan till nordsidan av Water:  

"Parkering för de olika verksamheterna är planerad att ske i ett underjordiskt 
parkeringsgarage" och "Inlastning av varor är planerad att ske inom byggnaden i den sydvästra 
delen av fastigheten" (Planbeskrivnin g, s 46-47). Vad vi förstår är detta inte bindande, utan det 
är fritt fram för varuleveranser och annan trafik öster om Water till norr om Water. 67 
parkeringsplatser för personal på nordsidan av Water genererar också olämpligt mycket trafik 
på Vatulandsgatan. Framför allt i nerförsbacken på Vatulandsgatan sker fortkörningar och vid 
upprepade tillfällen har fordon kört in i staket och in på tomt. Låt bostadsområdet vara lugnt 
och tryggt för våra barn! 

Vi begär att detaljplanen utformas så att all in- och urlastning skall ske i sydvästra delen av 
Water, att in- och urlastning till konsertlokalen sker från Trädgårdsgatan. Vi motsätter oss 
infart från Vatulandsgatan till parkering bakom Waters, och begär iställer att personal bereds 
parkering endast i underjordiskt parkeringsgarage. 

Kommentar:  

Det kommer inte att vara helt bilfritt bakom Water, viss parkering och inlastning kan ske där. I 
och med planens genomförande kommer det inte längre att vara möjligt att komma till 
området med bil från Vatulandsgatan. En planbestämmelse finns som förhindrar detta. 
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Parkering inom Häggen 2: 

"Möjligheten finns att anordna ett underjordiskt garage under byggnaderna" (Planbeskrivning, 
s 54). Det är lämpligt med tanke på att förskola kan komma att inrättas i fastigheten och att 
park ligger alldeles intill. 

Vårt önskemål är att parkeringar inom Häggen 2 skall vara täckta. 

Kommentar:  

En bestämmelse införs som innebär att parkering inte får anordnas på mark eller gårdsbjälklag.  

 

Ljusförhållanden och maxhöjd: 

Enligt Planbeskrivningen är maximal tillåten höjd på Waters hotelldel 37 m över havsnivån.  
Vintertid skuggar en så hög byggnad befintlig bebyggelse. Det skulle vara positivt om Waters 
maximalt tillåtna bruttoarea används så att hotelldelens maximalt tillåtna höjd inte utnyttjas. 

Kommentar detaljplan och MKB: 

 Höjden på hotelldelen har en ytterst marginell betydelse för skuggorna. Det är bara under en 
kort tid på vintern som skuggan når några av de befintliga bostäderna och då står solen redan 
så lågt att det närmar sig skymning.  

 

Ventilation från underjordiskt garage: 

Vårt önskemål är att frånluften från Waters underjordiska garageplan inte riktas så att den 
försämrar luftkvaliteten i befintlig bebyggelse. 

Kommentar:  

Det kan inte regleras i planen, utan det är en byggteknisk fråga som får hanteras i byggskedet. 

 

Avstängning av Vatulandsgatan: 

Vi är nöjda med att Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan stängs för genomfartstrafik med 
motorfordon. Det regleras dock inte i detaljplan. Vi förutsätter att kommunen beslutar att 
omvandla sydligaste delen av Vatulandsgatan liksom Trädgårdsgatan mellan fotbollsplan och 
Hagtornsvägen till gång - och cykelbana. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Vid ett genomförande är det meningen att Vatulandsgatan stängs av för biltrafik. 
Trädgårdsgatan kommer också att stängas av, men den måste vara möjlig att öppna för 
räddningstjänstens fordon och som en reservutväg om det skulle inträffa något som hindrar 
utfart till Uddevallavägen vid järnvägsviadukten. 

 

Trafik under rivning och byggnation: 

Vi förutsätter att alla transporter under rivning och byggnation sker genom viadukten och inte 
på Vatulandsgatan och Myrängsvägen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Detta styrs inte i detaljplanen och kommunen kan inte garantera att det blir så. Men 
transporter bör ske på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt med minsta möjliga påverkan på 
omgivningen.  
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16. Tjädern 9 
Given tillfälle därtill får undertecknade sakägare, med hänvisning till vad vi tidigare anfört i 
ärendet, inkomma med följande synpunkter. 

Bristande likabehandling av trafiksituationen på Trädgårdsgatan: 

Det är positivt att tydligt anges att in- och utfart till Myrenområdet endast ska ske från 
Uddevallavägen (Planbeskrivning, 2016-10-14, s. 66) och att såväl Vatulandsgatan som 
Trädgårdsgatan stängs av för genomfartstrafik. 

De argument som anförs mot att detaljplanen inte säkerställer att trafiken på Trädgårdsgatan 
stängs av är dock inte unika för Trädgårdsgatan. Också Vatulandsgatan är kommunal och 
kommunen äger också där frågan gällande en avstängning osv. 

Det saknas alltså fortfarande bärande skäl för att inte i detaljplanen säkerställa att 
Trädgårdsgatan stängs av för trafik. Det vidhålles att denna åtskillnad mellan Vatulandsgatan 
och Trädgårdsgatan är oacceptabel. 

För att förhindra genomfartstrafik och säkerställa att så blir fallet även med Trädgårdsgatan är 
det därför av yttersta vikt att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen. Det 
hemställes därför om att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen och 
framgår av plankarta och illustrationskarta. 

Kommentar:  

Det är olika förutsättningar för dessa två gator. Vatulandsgatan byggs om till gång- och 
cykelväg och där ska det inte vara möjligt att köra bil, förutom att räddningtjänsten ska kunna 
ta sig fram om det skulle finnas anledning. Trädgårdsgatan behöver däremot, av säkerhetsskäl, 
var möjlig att ha öppen för biltrafik om det skulle inträffa något som förhindrar utfart genom 
järnvägsviadukten. Normalt sett ska den dock vara avstängd för genomfart. 

 

Bygghöjder – alltför stora skalskillnader-projekt Water: 

Trots de ändringar som skett i planförslaget, är projekt Waters’s högdelars negativa inverkan 
på såväl skalskillnaden mot kringliggande villabebyggelse som landskapsbilden fortfarande 
alltför stor. (Se Planbeskrivning, 2016-10-14, s. 44, nederst, Volymstudie.Vy från havet i väst) 

Det vidhålles att de två föreslagna högdelarna begränsas till maximalt 6 vån respektive 8 vån. 

Kommentar detaljplan och MKB: 

Kommunen delar inte den uppfattningen och de föreslagna höjderna +32 respektive +37 
kvarstår. 

 

Nya byggnader – Linden 11: 

I planprogrammet daterat 2011-02-17 angavs att på Linden 11 (Projekt Bazar Invest) i öster 
skulle uppföras 4 st huskroppar i 3-7 vån. om 65 lägenheter, att avsikten är att inga 
byggnadskroppar ska sticka över nivån på det bakomvarande berget samt bibehållandet av 
befintlig byggnad i väster om 2 vån. 

I Planbeskrivning Samrådshandling 2015-06-16 angavs att byggnader på upp till 7 respektive 5 
våningar kan uppföras, att anpassning sker till bergshöjden direkt till öster och att upp till 4 
våningar kan uppföras inom den västra delen (a.a. s.47). 

I Planbeskrivning Samrådshandling 2016-10-14 har bruttoarean minskats från totalt 33 000 m2 
till 13 600 m2 (10 200 + 3 400). Forfarande anges att byggnationen i öster skall ligga (2 m) lägre 
än den bakomliggande bergshöjden. Nu har antalet lägenheter dock ökat till 95 lägenheter (se 
PM Trafikutr Kv Myren 2016-06-28, Bilaga 1-Parkeringsberäkning), en ökning med nästan 50 %. 
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När det gäller anpassningen till den bakomliggande bergshöjden, saknas rättvisande 
volymstudier i all dokumentation gällande bebyggelsen i öster. För att få en uppfattning, får 
man söka information som avser andra fastigheter/projekt inom detaljplanen. Av volymstudie 
avseende Water på sid 44 i senaste samrådshandlingen ’Volymstudie. Vy från havet i väst’ 
framgår tydligt att den sydöstra byggnaden uppfattas som högre än den bakomliggande 
bergshöjden vilket går tvärt emot ambitionen för byggnadshöjden. 

Att en byggnadshöjd om 7 våningar uppfattas som överväldiganden framgår även av 
Planbeskrivning Samrådshandling 2015-06-16, sid 40, bild 7. 

Det konstateras således att ambitionen att hålla byggnationen lägre än den bakomliggande 
bergshöjden i öster misslyckats i visuellt hänseende. 

På tidigare anförda skäl vidhålles därför att bygghöjden bör begränsas för Linden 11, till 3 vån. i 
nordöstra delen och 5 vån. i sydöstra delen. 

Även om detta medför en begränsning av antalet lägenheter skall man ha i minnet att 
exploatören själv ursprungligen nöjde sig med 65 lägenheter. Och även med beaktande av det 
stora behovet av bostäder i Strömstad får det inte medföra en överexploatering av ett enskilt 
detaljplaneområde. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Detaljplanen reglerar inte antalet lägenheter, utan bara byggrätten som kan användas till att 
skapa flera små alternativt ett mindre antal stora lägenheter. Den högsta byggnadshöjden är 
två meter lägre än bakomliggande berg, men sett från en mindre båt på havet kommer det 
mycket riktigt att upplevas högre. Men eftersom projektet har ändrats från att ha varit en lång 
byggnad som täckte berget, är det nu tre tvärställda byggnader som gör att bakgrunden syns 
mellan husen. Det ger ett betydligt luftigare intryck och skärmar inte av berget i samma 
utsträckning som tidigare förslag. 

 

Nya byggnader – Linden 12-13: 

I Planbeskrivning Samrådshandling 2015-06-16 angavs att byggnader på upp till 6 vån. (Linden 
12) respektive 5 vån. (Linden 13) kan uppföras. 

I Planbeskrivning Samrådshandling 2016-10-14 har detta förtydligats till att maximalt 6 
våningar kan uppföras i den västra delen av området för att sedan trappa ned till 5, 4 
respektive 3 våningar i den nordöstra delen av området. Tillägg har gjorts också för förskola. 
Antalet lägenheter har angetts till 87 lägenheter (se PM Trafikutredning Kv Myren 2016-06-28, 
Bilaga 1-Parkeringsberäkning). 

Den förändring som skett, genom en ”upptrappning” av bebyggelsen, sett från öst till väst, från 
3-6 våningar, tar inte tillräcklig hänsyn till den närliggande villabebyggelsen i Myrenområdet. 

För att förslaget skall vara godtagbart, bör bygghöjderna på samtliga huskroppar minskas med 
1 våning. Då kommer upptrappningen att ske från 2-5 våningar. Härigenom minskas antalet 
bostäder något men byggnadsutformningen kommer bättre att smälta in mot befintlig 
bebyggelse och grönområdet. 

Kommentar:  

Kommunen anser att den nedtrappning som gjorts till tre våningar är acceptabel i mötet med 
befintlig villabebyggelse. 
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Nya byggnader – Häggen 3: 

Samma skäl som anförts ovan för Linden 11-13. 

För att förslaget skall vara godtagbart, bör bygghöjderna på samtliga huskroppar minskas med 
1 våning. Då kommer upptrappningen att ske från 2-3 våningar. Härigenom minskas antalet 
bostäder något men byggnadsutformningen kommer bättre att smälta in mot befintlig 
bebyggelse och grönområdet. 

Kommentar:  

Kommunen anser att den nedtrappning som gjorts till tre våningar är acceptabel i mötet med 
befintlig villabebyggelse. 

 

Nya byggnader – Häggen 2: 

Samma skäl som anförts ovan för Linden 11-13. 

För att förslaget skall vara godtagbart, bör bygghöjderna på samtliga huskroppar minskas med 
1 våning. Då kommer upptrappningen att ske från 3-4 våningar. Härigenom minskas antalet 
bostäder något men byggnadsutformningen kommer bättre att smälta in mot befintlig 
bebyggelse och grönområdet. 

Kommentar:  

Här är planförslaget bearbetat så att det nu ger möjlighet att bygga två punkthus. De blir i och 
för sig högre än tidigare förslag, men de tar mindre markyta i anspråk och får karaktären av 
“hus i park”, snarare än långa väggar. Grönområdet kan leta sig in mellan byggnaderna och 
detta är i sig en anpassning till närområdet. 

 

Sammanfattningsvis Nya byggnader – Linden 11-13, Häggen 2-3: 

Om samtliga byggrätter minskas med 1 våningsplan, kommer dels den sydöstra byggnaden på 
Linden 11 att visuellt hamna lägre än den bakomliggande bergshöjden – vilket varit en uttalad 
ambition – och kommer skalskillnaderna i området mot befintlig villabebyggelse att minska och 
därigenom bättre anpassas mot den befintliga bebyggelsen. 

Kommentar:  

Kommunen anser att en anpassning mot den befintliga bebyggelsen har gjorts genom att det 
blir glesare mellan byggnaderna och att grönområdet kan upplevas större även om det delvis 
utgörs av kvartersmark, trots att inte antalet våningar har minskats. 

 

Påverkan under byggtiden – skadeförebyggande åtgärder: 

Genomförandet av en detaljplan av denna omfattning kommer att innebära stora störningar 
för boende i befintlig villabebyggelse under lång tid – ett flertal år. En störning av väsentlig 
betydelse är transporter till och från exploateringsområdet under genomförandetiden. Det 
kommer att avse ett stort antal tunga transporter dagligen. 

För att förhindra dessa negativa störningar vidhåller vi om att det i Miljökonsekvensbeskrivn- 
ingen, 8 Påverkan under byggtiden, anges att samtliga transporter under genomförandetiden 
skall ske via Uddevallavägen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Viss störning får man nog räkna med att det blir och det är naturligtvis oundvikligt om 
samhället ska kunna utvecklas. Detaljplanen kan inte reglera störningar under byggfasen, men 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen är tillsynsmyndighet och kan ingripa om inte gällande lagar, 
regler och avtal följs. 
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17. Trasten 11 
Vi tackar för att man lyssnat på våra tidigare framförda synpunkter om höjden på byggnaderna. 

Vi tycker fortfarande att byggnaderna i projekt Water är för höga. Vi vill inte att de blir högre 
än befintligt höglager. 

Att det tillkommer ett flertal bostäder tycker vi är mycket positivt. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Den delen av Water som ligger längst västerut blir i princip lika hög som befintligt höglager. i 
den östra delen blir det bara något högre och hotelldelen som blir högst utgör endast en liten 
del av Water-projektet. 

 

18. Trasten 16_1 
Som boende i kv Trasten och sakägare motsäger jag mig nya planens utformning i höjd och 
volym. Man har reducerat höjder och volym på vissa delar av detaljplanen, men beträffande 
Rönnen 2, Rönnen 8, Linden 8 utgör dessa höjder fortfarande en alltför dominant bild i 
planen. Beträffande Rönnen 2, Rönnen 8, bör ingen del överskrida 31m över nollpunkt. 

Kommentar:  

se ovan under 17. Trasten 11. 

 

Man har dragit ut Waterbyggnaden så långt planbegränsningarna tillåter, dessutom har man nu 
vridit byggkroppen mer i vinkel mot nord, som gör att denna del upplevs ännu mer kompakt. 

Boende norr om fastigheten tappar upplevelsen av grönområde (som vi nu har) dessutom 
förlorar vi ännu mer av havsutsikten mellan Waterbyggnaden och "Abba" huset! 

 

Vårt förslag är, att man, förutom maximal höjd 31m, trappar ner västra delen, (baddelen), mot 
havet. Detta skulle ge en mjukare bild av byggnaden vid infarten och från havet. 

Beträffande Linden 8 bör höjden reduceras och byggnaden dras mer in mot tomten från 
Trädgårdsgatan. Som det nu föreslås, kommer byggnadens dominans, göra att entren till 
området blir mörkt och ogästvänligt, genom dess höjd och genom skuggbilden, som finns stora 
delar av dagen. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

Byggrätten minskas i det nordvästra hörnet inför granskningen för att inte inkräkta på utsikten. 
Höjd och placering på Linden 8 är medvetet gjort just för att skapa en port till området. 

 

Trafik 

Jag finner det mkt märkligt att Strömstad kommun, som uppger sig vara en miljökommun, inte 
lägger sig i framkant i trafikplanering av detta nya område. Det finns ingen anledning att tillåta 
trafik norr om Waterhuset! Genom att endast tillåta trafik fram till östra gaveln av fastigheten 
(för att säkerställa i och avlastning till allaktivitetsdelen) och ta bort föreslagna 
personalparkering, kan man reducera helt onödiga avgas och partikelutsläpp! Varje fordon 
som skulle utnyttjat "räddningsvägen" kommer att köra ca 650m helt i onödan i stället för att 
använda inkörseln vid järnvägsviadukten!!! Genom att förbjuda fordonstrafik norr om 
fastigheten kommer dessutom bullernivån sänkas för boende norr om fastigheten. Vägen norr 
om fastigheten bör endast tillåtas användas av räddningsfordon. 
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Kommentar detaljplan och MKB:  

Vi ska absolut tänka miljömässigt. Men att bygga parkeringsgarage under mark är dyrt och 
bygget i sig innebär också belastning på miljön. Dessutom ska bilarna köra inne i garaget, så 
sträckan är nog inte relevant. Att helt förbjuda trafik på norra sidan om Water-projektet är 
orimligt och det går inte att reglera omfattningen i detaljplanen, men avsikten är att trafiken 
ska ledas in i byggnaden redan i den västra delen av Trädgårdsgatan. De parkeringsplatser som 
eventuellt tillkommer på norrsidan innebär en relativt liten trafikbelastning i låg hastighet och 
bedöms inte utgöra något stort problem. 

 

Jag motsätter mig inte en utveckling av området, men en mer lågmäld byggnation i harmoni 
med naturen och omgivande bebyggelse bör eftersträvas ännu bättre! 

 

19. Trasten 16_2 
Efter det nya samrådsmötet den 26 oktober, kvarstår synpunkter på de kommande 
byggnaderna och deras höjder. Byggnadshöjder på 8 och 10 våningar, vid maximalt 
utnyttjande, är fortfarande alldeles för höga. De påverkar omgivningen på ett mycket negativt 
sett, dels genom sin dominans både sett från norr och från havet. Besökande, som kommer 
söderifrån, möts för närvarande av en härlig sjöutsikt! 

För stora o höga byggnader innebär heller ingen försköning av infarten till staden. Höjderna på 
byggnaderna är helt avgörande, för hur området kommer att uppfattas. Storstad i den lilla 
staden är inte önskvärt! Max 7 våningar på hotell och 5 våningar på hyreshus kan möjligen vara 
acceptabelt. 

Varierande höjder och terrasseringar av byggnaderna är önskvärda, för en omväxlande och 
spännande miljö. Stor hänsyn till omgivande bebyggelse är viktig! 

Jag vänder mej speciellt mot vattendelens utformning norrut. Den kommer att beskära vår 
utsikt mot vattnet! Önskemål om terrassering även av denna del, nedåt utåt havet, för att bryta 
upp något, som kan upplevas väldigt kompakt. 

Kommentar detaljplan- och MKB:  

Den delen av Water som ligger längst västerut blir i princip lika hög som befintligt höglager. I 
den östra delen blir det bara något högre och hotelldelen som blir högst utgör endast en liten 
del av Water-projektet. Det är helt riktigt att det är en vacker sjöutsikt man möter då man 
kommer in från söder. Tyvärr tappar den sitt värde då man vänder blicken in mot 
Myrenområdet, som det ser ut idag. Kommunen anser att genomförandet av detaljplanen 
innebär en förädling av området och att det har en stor positiv effekt på den visuella 
upplevelsen av infarten till Strömtad.  Byggrätten minskas i det nordvästra hörnet inför 
granskningen för att inte inkräkta på utsikten. 

 

Buller och skugga 

Planen kommer, som redovisats, att öka trafiken, öka buller, öka luftutsläpp. 

Buller, som kommer från uteterasser, skybarer, konserter eller andra högljudda jippon inifrån 
byggnaderna, måste regleras utöver de tillåtna värdena (som är höjda enligt pbl) om det visar 
sej nödvändigt.  Kommunen måste stå upp för det den säger sej vara när det gäller miljön. Vi 
kräver också att kommunen ställer krav på den bästa ljudisoleringen både utvändigt och 
invändigt. 
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Kommentar detaljplan- och MKB: 

Genomförandet av planen innebär förändringar, så är det. Men förhoppningen är att de 
positiva konsekvenserna, i form av en förädling av ett nerslitet industriområde, ska överväga de 
negativa. En bullerutredning framtagen av ÅF dat 2014-10-13 har studerat frågan gällande 
buller från befintliga och förväntade tillkommande verksamheter. i samband med 
bygglovshanteringen bör det säkerställas att rådande riktvärden gällande trafik- och 
verksamhetsbuller inte överskrids. 

 

Trafikmiljön 

Trafiken bör i största möjliga utsträckning ledas direkt efter tunneln till vänster in på området, 
för att minska belastning på miljön. Att köra tung trafik längs hela Trädgårdsgatan och sedan 
runt i en rondell, för att sedan köra hela vägen tillbaka på baksidan husen, är inte miljövänligt! 
Den trafiken kommer ju att påverka boende, såväl som andra aktiviteter längs gatan på ett 
mycket negativt sätt. 

Garageplatser under jorden bör byggas i sådan utsträckning att det inte behöver parkeras på 
andra ytor i området. Parkering, som är tänkt norr om byggnaden (ev för personal mm) tas 
bort. Måste gå att parkera under jorden även för personal. Flyktvägar måste naturligtvis finnas. 

Saknar en översiktsplan för hur mängden av parkeringsplatser ser ut i förhållande till de 
aktiviteter man tänker sej i området. 

Kommentar detaljplan och MKB:  

I första hand ska trafiken in direkt, men om det skulle vara köbildning för att komma in i 
inlastningen bör bilar fortsätta in i området för att undvika köbildning ut till Uddevallavägen. Vi 
ska absolut tänka miljömässigt. Men att bygga parkeringsgarage under mark är dyrt och 
bygget i sig innebär också belastning på miljön. Att helt förbjuda trafik på norra sidan om 
Water-projektet är orimligt och det går inte att reglera omfattningen i detaljplanen, men 
avsikten är att trafiken ska ledas in i byggnaden redan i den västra delen av Trädgårdsgatan. 
De parkeringsplatser som eventuellt tillkommer på norrsidan innebär en relativt liten 
trafikbelastning i låg hastighet och bedöms inte utgöra något stort problem.  

20. Trasten 20  
Vi uppskattar som tidigare framförts att det framtages förslag till förändring av ett område i förfall. 
Vi har emellertid följande synpunkter: 
 
1. Föreslagen bygghöjd +37m motsätter vi oss och anser att den inte bör överskrida +31m.  

 Kommentar detaljplan MKB:  
Planförslaget har bearbetats kraftigt sedan förra samrådet och inte minst avseende 
omfattning och höjd på Water-projektet. Kommunen anser att +37 är tillräcklig minskning 
med tanke på att den högsta delen även har minskats väsentligt i omfattning. 

 
2.  Upplevelsecentrat kan komma att medföra mycket störande ljud framför allt sent på kvällen. 

Vi kräver att nödvändiga åtgärder vidtages för att undvika detta. 
 Kommentar detaljplan MKB:  
Det finns lagar och regelverk att förhålla sig till och en tillsynsmyndighet som ser till att dessa 
efterlevs. 
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3. Ett casino har tidigare ingått i presentationsmaterialet. Casinot ger en god inkomst till centrat, 
men medför också stora sociala problem för kommunen. Vi förutsätter att casinoverksamhet  
inte kommer att förekomma. 
 Kommentar: 
 Användningen C omfattar väldigt mycket och casino är möjligt enligt denna beteckning. 
Detaljplanen hindrar alltså inte att ett det etableras ett casino, men exploatören har inte 
redovisat några sådana planer. 

 
4. Tål marknaden ytterligare ett stort hotell och upplevelsecentra i Strömstad? Den norska 

marknaden är en förutsättning för centrats lönsamhet. 
  Kommentar:  
 Det är upp till exploatörerna att avgöra. 
 
5. Bostäder i form av 250 lägenheter ingår i tillägg till upplevelse centrat i planen. Bostäderna 

kommer troligtvis att byggas som påkostade bostadsrätter avsedda som pensionär-
/ferieboende för norrmän eller svenskar ej skrivna i kommunen. Det får inte skapas ett nytt 
nedsläckt bostadsområde typ Kebal i Strömstad. Med tanke på alla pågående bostadsplaner i 
kommunen, som Canning, Rådhusberget, Mellby m.fl. är behovet av ytterligare bostäder för 
Strömstadsbor i den närmaste framtiden begränsat.  
 Kommentar:  
Upplåtelseformen kan inte regleras i planen, men exploatörernas avsikt är att bygga både 
hyresrätter och bostadsrätter. Det är svårt att veta när de olika planerna vinner laga kraft och 
allt kommer ändå inte att byggas samtidigt, men det är bra för kommunen om det finns en 
planreserv för kommande behov. 
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ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under programsamrådet och/eller samrådet som helt eller 
delvis inte har tillgodosetts: 
 
Programsamråd 
  1. Länsstyrelsen 
  9. Räddningstjänsten 
12. Västtrafik 
16. Linden 10 och 4 
18. Tjädern 9 
19. Renen och Rådjuret gemensamt 
22. Spindeln 10 
23. Morkullan 5 
24. Trasten 16 
27. Morkullan 4 
28. Morkullan 1 och 11 
31. Trasten 10-15  
 
Samråd 1 - sakägare 
16. Linden 8 
17. Linden 10 och 4 
18. Linden 11 
20. Haren 1 
23. Haren 12 
24. Morkullan 1 
25. Morkullan 2 (1) 
26. Morkullan 2 (2) 
27, 29, 30, 31. Morkullan 4, 8, 11, och 14 
28. Morkullan 5 
32. Morkullan 17 
33. Morkullan 18 
34-46. Renen och Rådjuret gemensamt 
35. Renen 1 
48. Tjädern 9 
49-53. Trasten 10, 11, 14 
54. Trasten 15 
55. Trasten 16 (1) 
56. Trasten 16 (2) 
57. Trasten samf 
 
Samråd 1 - övriga 
60. Trasten 6 
51. Trasten 8 
63. Trasten 20 
64. Pernilla 
65. Jenny 
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Samråd 2 
13. Bohus BioTech 
14. Morkullan 4 
15. Renen och Rådjuret 
16. Tjädern 9 
17. Trasten 11 
18. Trasten 16_1 
19. Trasten 16_2 
20. Trasten 20 
 
Synpunkter MKB samråd 2 
  1. Länsstyrelsen 
  9. Räddningstjänsten 
12. Västtrafik 
13. Bohus BioTech 
14. Morkullan 4 
15. Renen och Rådjuret 
16. Tjädern 9 
17. Trasten 11 
18. Trasten 16_1 
19. Trasten 16_2 
20. Trasten 20 

 

 
FORTSATT PLANARBETE 
Under hösten 2017 kommer ett berbetat planförslag att ställas ut på granskning och 
förhoppningsvis blir planen antagen under första kvartalet 2018. 
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REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD 
 
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-03-03 § 58 att genomföra ett programsamråd 
gällande rubricerat ärende. Programhandlingarna har varit utsända för programsamråd under 
tiden 2011-03-16 – 2011-05-23. Handlingarna har även funnits tillgängliga i informationen på 
Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida.  
 
Samrådsmöte 
Under samrådstiden har två samrådsmöten hållits. 
 
2011-04-05 hölls ett samrådsmöte med fastighetsägarna inom planområdet. Planförslag, 
preliminär tidplan för planarbetet, avgränsning av MKB samt processen om markföroreningar 
presenterades.  
 
2011-05-05 hölls ett allmänt samrådsmöte. Ca 80 personer utöver tjänstemän och politiker 
deltog vid detta möte. Planförslag och avgränsning av MKB presenterades.  
 
De stora frågor som diskuterades på mötet handlade om trafik, geoteknik samt sprängning. 
Många boende i Myrens villaområde är oroliga för hur trafikföringen i området kommer att 
fungera. Man vill inte ha mer trafik i sitt villaområde och definitivt inte mer tung trafik. Man 
var också oroade för vad som kommer att hända med grundvattennivån när exploateringarna 
kommer igång. Oron gällde även för många hur det kommer att påverka deras hus när man 
måste spränga i planområdet. 
 

Efter frågestunden fanns ytterligare möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän i 
samband med kaffe. Vid detta tillfälle fanns också möjlighet att titta på planförslaget i en 
fysisk modell över området i skala 1:500.  
 
Redogörelse gällande järvägsviadukten finns, daterad 2011-06-10 (bilaga 1). 
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INKOMNA SYNPUNKTER  
Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2011-05-23: 
 
Myndigheter 
1. Länsstyrelsen Inkom 2011-05-23 
2. Statens geotekniska institut (SGI) Inkom 2011-04-13 
3. Trafikverket Inkom 2011-05-20 
4. Bohusläns museum Inkom 2011-05-23 
5. Skanova AB Inkom 2011-05-03 
6. Fortum Distribution AB Inkom 2011-03-22 
7. Västtrafik AB Inkom 2011-05-17 
8. Miljöpartiet de gröna Inkom 2011-05-23 
9. Nya Moderaterna Inkom 2011-05-23 
10. Socialdemokraterna Inkom 2011-05-23 
11. Kommunstyrelsen Inkom 2011-05-19 
12. Tekniska förvaltningen Inkom 2011-04-20 
13. Räddningstjänsten Inkom 2011-05-17 
14. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Inkom 2011-05-23 
 
Sakägare enligt fastighetsägarförteckning daterad 2011-02-22 
15. Odevall Advokatbyrå AB ombud för 

Skipnes Fastigheter AB (Linden 13) 
och Skipnes Flexibles AB Inkom 2011-05-18 

16. Uluma fastighets AB (Linden 4 och 10) 
Bohus Biotech AB/ Daniel C Ogbonnaya Inkom 2011-05-18 

17. Haspåbo Fastighets AB (Häggen 3) 
Morten Solvang Inkom 2011-05-19 
(ny ägare 2012-01-02 Strömstad Häggen 3 AB) 

18. Leif Björklund och Ann-Cathrine Dahlgren Inkom 2011-05-23 
(Tjädern 9) 

19. Ägare till Renen 1-5 och Rådjuret 1-6 Inkom 2011-05-23 
 
Övriga yttranden 
20. Ägare/boende på Trasten 10-16 Inkom 2011-05-02 
21. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) Inkom 2011-05-06 
22. Annika Wendler Svensson (lagfaren ägare 

Spindeln 10) och Ola Svensson Inkom 2011-05-17 
23. Ulf Karlhagen (Morkullan 5) Inkom 2011-05-18 
24. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) Inkom 2011-05-19 
25. Kerstin och Bo Borgström (Trasten 4) Inkom 2011-05-19 
26. Anders och Marie-Ann Stoltz (Trasten 20) Inkom 2011-05-20 
27. Jörn och Lis-Beth Evers (Morkullan 4) Inkom 2011-05-20 
28. Ivan och Eva Vrbancic (Morkullan 11)  

och Lotta Ljungdahl (Morkullan 1) Inkom 2011-05-20 
29. Annelie och Jörgen Karlsson (Morkullan 14) Inkom 2011-05-20 
30. Ida Christoffersen Inkom 2011-05-23 
31. Ägare/boende på Trasten 10-15 Inkom 2011-05-23 
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1. Länsstyrelsen 

Yttrande bilagt i sin helhet. Se Bilaga 2. 
 
Kommentar: Skalan i området studeras vidare och ett gestaltningsprogram kommer att tas 
fram för planområdet.  
Den fördjupade riskutredningen kompletteras med ytterligare utredningar gällande 
bensinlagrets påverkan på planområdet. Utredningen samråds med Länsstyrelsen och 
Räddningstjänsten. 
Även frågor gällande trafikföring i området, buller och geoteknik kommer att utredas 
ytterligare i vidare planarbete. 
Länsstyrelsens synpunkter gällande risk för översvämningar, kopplingen till miljömål, 
energihushållning m m kommer att utredas och redovisas i vidare planarbete. 
Synpunkter gällande innehåll i behovsbedömningen beaktas. Avgränsning för 
påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras med Länsstyrelsen. 
 
 

2. Statens geotekniska institut (SGI) 
I programmet aviseras att släntstabiliteten vid järnvägsbanken kommer att utredas i 
planskedet. SGI vill här uppmärksamma Bohusgeo även rekommenderar att stabiliteten vid 
småbåtshamnen måste utredas. SGI delar konsultens rekommendation. Vi förutsätter att 
stabiliteten klarläggs i planskedet enligt rekommendationer som ges i Skredkommissionens 
Rapport 3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning. 
 
SGI rekommenderar att eventuell risk för ytliga bergras/blocknedfall klarläggs i 
planskedet. Besiktningen kan inledningsvis vara av översiktlig karaktär. Kan inte 
bergras/blocknedfall med påverkan på planområdet helt uteslutas bör besiktningen utföras 
av bergtekniskt sakkunnig. Besiktningen behöver dokumenteras med ex vis foto, protokoll 
etc. samt vid behov, åtminstone översiktligt, redovisa förslag till åtgärder. 
 
I programmet aviseras att risk för höga vattenstånd kommer att beaktas vid planläggning. 
SGI har inget underlag för att värdera om de presenterade nivåerna ger tillräckligt skydd 
mot översvämning. SGI anser att det är angeläget att nivåer, vid behov, regleras varvid 
effekter av klimatförändringar bör beaktas. 
 
Föranleder utredningsresultaten enligt ovan behov av åtgärder/restriktioner bör dessa 
säkerställas i planen. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att utredas i vidare planarbete. 
 
 

3. Trafikverket 
Den i sig intressanta blandningen av så olika funktioner innebär svårighet att se de mer 
tydliga konsekvenserna på relationen till järnväg och väg. 
 
Väg 
Norr om programområdet finns Strömstads hamn som är av riksintresse för sjöfarten. Detta 
medför att Uddevallavägen fram till hamnområdet också är ett riksintresse. Vägen är även 
sekundär väg för farligt gods. 
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Trafikverket anser att särskild omsorg måste ägnas åt utformningen av cirkulationsplatsen 
för Trädgårdsgatan/Uddevallavägen så att behövliga siktsträckor för alla slag av trafikanter 
och i alla riktningar kan uppnås. Trafik i någon riktning får inte bli ett 
”överaskningsmoment”. Cirkulationsplatsen kommer att ligga i en ”ytterkurva” och 
avståndet mellan vägporten/järnvägsbanken och cirkulationsplatsen är kort. 
Programområdets inre trafiklösning måste ske på så sätt att fordon i cirkulationen inte 
stannas upp. 
 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter måste ägnas särskild uppmärksamhet samtidigt 
som tillräckligt utrymme för tung trafik måste säkerställas. 
 
Järnväg 
Planprogrammet berör Bohusbanan. Trafikverket har överenskommit med Strömstads 
kommun och Västra Götalandsregionen om upprustning av bron över Trädgårdsgatan 
innefattande bl a höjning av fri höjd för vägen till 4,7 meter och byte till helsvetsad räls på 
en sträcka av 760 meter. Efter upprustningen ökar den möjliga hastigheten för tåg på 
aktuell sträcka från 30km/h till 40 km/h. Det pågår idag ingen godstrafik på banan här och 
det planeras ingen heller. 
 
Den planerade utvecklingen inom Myrenområdet tar denna ombyggnad med en ny bro som 
en förutsättning. En förhöjning av banvallen kommer att utgöra ett skydd mot 
vägtrafikbullret men även minska riskerna för olycka med farligt gods på Uddevallavägen. 
 
Trafikbuller 
Järnvägens ombyggnad innebär i realiteten att bullernivåerna blir oförändrade i relation till 
dagens situation och de ligger tydligt under gällande riktvärden. 
 
I planprogrammet framgår att det kommer att krävas skyddsåtgärder men preciserar det 
inte ytterligare. Trafikverket förutsätter att man i det fortsatta planerings- och 
projekteringsarbetet utvecklar buller- och vibrationsfrågan och kan visa att det går att 
skapa en attraktiv närmiljö i området. Generellt förutsätter Trafikverket att riktvärdena 
enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 – Buller i planeringen samt Boverkets Byggregler 
(BBR) tillgodoses vid detaljplaneläggning. Bostäder skall naturligtvis undvikas i de mest 
bullerutsatta lägena. 
 
Sjöfart 
Strömstads hamn är av riksintresse för sjöfarten. Det framgår inte hur detta riksintresse 
kommer att påverkas. 
 
Samråd 
Programmets komplexa innehåll innebär att det torde fordras ett antal överläggningar 
mellan kommunen, länsstyrelsen och Trafikverket under det fortsatta planarbetet. 
Ett möte med företrädare för kommunen, länsstyrelsen och Trafikverket har ägt rum 2011-
05-19, varvid kommunen har kunnat förtydliga vissa frågor. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna kommer att utredas vidare i planarbetet. Utrymme för 
cirkulationsplats kommer att finnas i planen. Kontakt kommer att tas med Trafikverket 
under planarbetets gång. 
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4. Bohusläns museum 
Inom planområdet finns inga fasta fornlämningar, däremot finns en övrig kulturhistorisk 
lämning i form av en minnessten (Strömstad 7). 
 
Ur fornminnesperspektiv finns i detta skede ingen erinran. Museet avvaktar förslag om nytt 
läge för minnesstenen Strömstad 7. 
 
Kommentar: Nytt läge för minnesstenen kommer att undersökas i vidare planarbete. 
 
 

5. Skanova AB 
Skanova har ledningar i området. Ledningarna försörjer befintliga byggnader, samt 
genomgåendekablar i lokalgatorna som försörjer andra kunder. 
 
Kan inte anläggningarna vara kvar i sitt nuvarande läge, förutsätts att exploatören står för 
kostnaderna för ev. undanflyttning. 
I övrigt har Skanova inget att erinra. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

6. Fortum Distribution AB 
 
Fortum Distribution har distributionsledningar inom området.  
Om arbetet skulle innebära att vi måste göra speciella åtgärder, flytt av kablar, kabelskåp, 
nätstationer eller sänkningar av kabel, förutsätter vi att ekonomisk kompensation utgår för 
den fördyrning som kan uppstå. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

7. Västtrafik AB 
Som en del av arbetet för att få en långsiktigt hållbar samhällsutveckling har Västtrafik satt 
som mål att fördubbla andelen kollektivtrafikresor till år 2025. Det är viktigt att 
kommunens samtliga planer bidrar till att uppnå detta mål och att det tydligt av planerna 
framgår hur kollektivtrafikens fördelar kommer att stärkas. Västtrafik stödjer en förtätning 
av stadskärnan då det skapar förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik. Kommunen bör 
så snart som möjligt utreda hur planförslaget vid genomförande påverkar efterfrågan på 
kollektivtrafik och hur den efterfrågan kan tillgodoses på bästa sätt. 
Det är ett krav från Västtrafiks sida att utformning av cirkulationsplatser sker enligt 
körspårsmallar för 15 meter boogiebuss. I anslutning till cirkulationsplatserna skall 
utrymme för busshållplatser märkas ut och gångvägar måste finnas som är utformade med 
avseende på tillgänglighet till busshållplatserna. Västtrafik önskar bli inkopplade tidigt i 
detaljplaneringen för att säkerställa en fysisk planering med ett medvetet hänsynstagande 
till kollektivtrafiken förmån. Kommunen måste redan i ett initialt skede planera åtgärder på 
vägnätet i området efter kollektivtrafikens förutsättningar med exempelvis prioriterade 
bussgator och säkerställd tillgänglighet vid angöring till hållplatser.  
 
Kommentar: Kontakt kommer att tas med Västtrafik under planarbetets gång. 
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8. Miljöpartiet de gröna 
Då vi inte var representerade i den politiska processen under förra mandatperioden och 
genom att arbetet med det nya området letts av en mycket liten krets har vi inte kunnat ”slå 
larm” tidigare. Med en mer öppen process hade vi, och övriga strömstadsbor haft möjlighet 
att delta i utformningen av området i ett tidigare skede, vilket vi tror hade givit ett bättre 
resultat. 
 

a. Vi ser naturligtvis positivt på att en omvandling och uppsnyggning av området 
nu planeras. Detta område är nu ett centralt område, och industriell 
miljöstörande verksamhet bör på sikt flytta till annan plats. 

 
b. Miljöpartiet är mycket kritiska till delar av det förslag som idag ligger. Vi 

tycker att formatet på framför allt projekt ”Water” är alldeles för stort, och vi 
är tveksamma till att ytterligare ett hotell med dyra hotellrum behövs i 
Strömstad. 

 
c. Höghus (projekt Kosterfjord och hotellet) passar inte in i småstadens stadsbild. 

Vi vill att byggnadshöjden maximeras till tre-fyra våningar över markplan. 
 
d. Vi vill se satsningar på mindre och mer jordnära aktiviteter som inte kostar en 

förmögenhet för en familj att utnyttja. Det finns en entreprenörsanda hos flera 
aktörer i kommunen, låt oss stötta dem i första hand. Mastodontprojekten får 
klara sig själva om vi över huvud taget skall tillåta dem. 

 
e. Vi förordar att flera alternativa planförslag tas fram, och att en folkomröstning 

anordnas där Strömstadsborna får möjlighet att ta ställning till dem. 
 

f. Vi föredrar bostäder för åretruntboende framför hotell i Myren, och skulle i 
första hand se billiga hyreslägenheter för ungdomar och äldre. Vi är dock 
medvetna om att kommunen inte kan påverka upplåtelseformen enligt gällande 
regelverk. 

 
g. Den tänkta handeln på området bör vara begränsad till service till de boende. 

Ytterligare ett handelsområde utöver centrala staden och Oslovägen är inte 
önskvärt. 

 
h. Trafikplaneringen för området behöver ses över. Ett turistmål med hotell, 

affärer och annan verksamhet som genererar biltrafik står i konflikt med ett 
bostadsområde, där trafiken bör minimeras – särskilt kvällstid. Dessutom bör 
genomfartstrafik genom området förhindras. 

 
i. Planprogrammet saknar information om hur samhällsservicen för de boende 

som tillkommer ska lösas, t ex förskola och lekplatser. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför nästa samråd. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Remiss är skickad till Barn- och utbildningsnämnden. Inga synpunkter gällande framtida 
behov av förskola/skola har framförts. 
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Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och förskola utreds dock i vidare 
planarbete. 
 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 

9. Nya moderaterna 
Nya moderaterna i Strömstad välkomnar projekt Myren och ”water” samt kringprojekten. 
Området har under många år varit i behov av en uppfräschning samt ett nytt grepp. 
 
Ser man generellt på en kartbild över Strömstad så ingår det som en naturlig del i 
centrumbilden. Områdets äldre industribyggnader är i stort behov av renovering eller 
rivning där det senare alternativet vore det bästa. 
 
Områdets karaktär och inriktning kommer att ge Strömstad ytterligare möjligheter att klara 
konkurrensen från andra städer om turister och evenemang. Vi har också tron på att 
projektet kommer att innebära ett ökat utbud för de åretruntboende i Strömstad. Det 
kommer också att innebära långsiktiga arbetsplatser samt ett tillskott i 
bostadsförsörjningen. 
 
Vi inom moderaterna står bakom projektet men förbehåller oss rätten att ytterligare 
komplettera detaljer under projektets fortskridande. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

10. Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna i Strömstad stöder planens syfte att utveckla Myrens industriområde 
till en attraktiv del av Strömstads tätort. Vi stöder tanken på att det skapas arbetstillfällen 
och bostäder i området. 
 
Vi tycker att det är viktigt att de grönområden som finns i området behålls och utvecklas. 
Gamla ängen där det idag är fotbollsplan och lekplatsen är viktiga ytor. Men även 
naturområdet norr om projekt water och den gröna ytan mellan Flexibles och kyrkogården 
är viktiga ytor. 
 
Planen ska leda till att trafiken på Vatulandsgatan, Myrängsvägen och Trädgårdsgatan fram 
till Flexibles minskar. Vi ser helst att samtliga transporter på Trädgårdsgatan minskar. 
 
Vi anser det oerhört viktigt att den slående utsikten som man möts av från södra infarten 
inte får förstöras. I det vidare arbetet med planen är det viktigt att det tas fram fotomontage 
som visar hur södra infarten kommer att upplevas. 
 
Överlag så behövs fotomontage från fler ställen då vi anser att höjderna på de olika delarna 
behöver studeras vidare. Det antal våningar som anges i programsamrådet är något som vi 
inte fullt stöttar. Vi önskar också ytterligare utredningar av hur man som gående kommer 
att uppleva de olika ytorna mellan byggnaderna. 
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Kommentar: Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som 
idag angränsar planområdet. Trafikföringen i området studeras ytterligare i vidare 
planarbete. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför nästa samråd. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 

11. Kommunstyrelsen 
Synpunkter på områdets innehåll 
Projekt Water kan med rätt innehåll ge flera fördelar för Strömstad som besöksmål. Det 
inomhuscentrum som skisserats kan med sina aktiviteter ge en behövlig 
säsongsförlängning för Strömstad som turistmål. Om konferensdelens största sal 
dimensioneras för att rymma c:a 1000 personer skulle strömstad bli en av ganska få orter 
som har kapacitet för stora evenemang. 
 
Synpunkter på stadsmiljön 
Programmets ambition är att skapa en levande och attraktiv stadsdel. Den enda miljö som 
kan tänkas få ett stadsliv lär vara de inomhusgator som skisserats i projekt Water. 
 
Vid fortsatt bearbetning av förslaget bör det noggrant analyseras var det är rimligt att tro 
att människor rör sig och samlas. Dessa platser bör oavsett om de ligger inomhus eller 
längs Trädgårdsgatan ges utformning och mått som understödjer denna ambition. 
 
Planförslaget saknar i programversionen den balans mellan hög exploatering på 
kvartersmark och friytor på allmän plats som kännetecknar god stadsplanering. De 
fastigheter som ges nya byggrätter har samtliga en exploateringsgrad som är jämförbar 
med en tät innerstadsmiljö. De exempel som finns på lyckade stadsmiljöer med hög 
exploateringsgrad på kvartersmark har kompenserat detta med generösa friytor i form av 
torg eller parker. 
 
Synpunkter på utformningen 
De husvolymer som visas i förslaget är så pass stora att de kommer att påverka hur 
Strömstads tätort upplevs som helhet. Det är en mycket krävande uppgift att ge detta en 
god arkitektonisk gestaltning. Först när skalan kan avläsas i volymstudier och fotomontage 
blir det möjligt att bedöma hur de nya husen kommer att påverka helhetsintrycket av 
staden. För detta krävs en ökad detaljeringsgrad med våningsmarkeringar eller annat som 
tillför en skala. Till samrådshandlingen bör finnas minst 10 fotomontage, troligen fler.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför 
nästa samråd. 
 
 

12. Tekniska förvaltningen 
Planarbetet ska beakta grundvattenproblematiken i området samt dess närområden. I den 
begärda VA-utredningen ska hänsyn tas till den dagvattenutredning som gjorts av BBK, 
Uddevalla år 2002. 
 
I samband med planarbetet är det viktigt att man tar hänsyn till de utrymmen som krävs för 
att behållare för avfall och återvinning, såsom containers för olika behov, kan placeras 
rationellt. Om soprum, för hushållsavfall av vanlig typ, byggs i olika delar av fastigheterna 
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ska dessa kunna nås av konventionell sopbil som antingen ska kunna vända eller fortsätta 
utan att behöva backa. 
 
In- och utfart till fastigheterna Rönnen 8, Rönnen 2, Häggen 2 samt Linden 8 bör förläggas 
på ett sådant sätt så att trafikflödet inte stoppas upp, alltså på ett lämpligt avstånd från 
cirkulationsplats/vägport för Bohusbanan. 
Personbilstrafik och varutransporter bör skiljas åt (sid 12 längst ner i WSP:s TrafikPM). 
Boende i befintliga villor på Vatulandsgatan befaras bli störda av buller och vibrationer 
från varutransporter. Dessa fastigheter är extra känsliga eftersom husen är pålade på 
myrmark. 
I förslaget ska banvallen höjas med två meter vid vägporten. Bullerutredningen ska 
innefatta även denna förändring. 
Trafik till området ska ej trafikera befintlig byggnation, Trädgårdsgatans östra del, 
Vatulandsgatans norra del eller Myrängsvägen. 
Bussangöring ska redovisas tydligare. Tveksam till vändning i cirkulationsplats, 
korsningen Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan. 
In- och utfart från Linden 11 bör ej förläggas i direkt anslutning till cirkulationsplats. 
Exploateringsgraden i området blir relativt hög, därför bör insatser göras för 
grönområden/lekplatser. 
Viktigt att detaljplanen även rymmer utrymme för eventuell gång- och cykelbro från 
Strömstads camping till Myrenområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. I vidare planarbete kommer kontakt att tas med 
tekniska förvaltningen för att diskutera trafiktekniska lösningar i området. Planområdets 
gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar planområdet. 
 
 

13. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten anser att följande punkter skall granskas noggrannare samt redovisas:  
 

a. Riskutredningen visar att 25,4 % av det farliga godset som transporteras på 
Uddevallavägen är frätande ämnen, med anledning av detta skall en 
noggrannare granskning av detta göras. 

 
b. De riskreducerande åtgärdsförslagen skall vidtas. 

 
c. Vidare utredning skall göras angående ökning av farligt gods transporter, detta 

med anledning av att Colour Line införskaffar en ny färja som kommer att 
tillåta att fler fordon med farligt gods färdas med båten, vilket kan komma att 
innebära att riskbilden förändras. 

 
d. Ytterligare utredning angående oljedepån Conoco Jet skall göras då denna 

verksamhet är i full drift gällande förvaring och båttransporter. 
 

e. Vidare utredning angående Bohus Biotech AB skall göras, då företaget har 
planer på att utöka sin hantering av brandfarliga varor. 

 
f. I redovisad plan visar tilltänkta byggnationer stora brister i räddningstjänstens 

tillgänglighet. Räddningstjänsten saknar tillgänglighet runt om vissa av 
byggnaderna vilket inte accepteras ur insats- och angreppssynpunkt. 
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g. Räddningstjänstens kapacitet och bemanning skall tas med i beaktande då 

denna är begränsad. Räddningstjänsten Strömstad är en deltidsstation där 
styrkornas anspänningstid är 5 minuter. Räddningstjänstens resurser är därför 
begränsade vad avser kompetens, material och utrustning. 

 
h. Det är av största vikt att vidare utredningar görs för framtidsprognoser av 

transport av farligt gods, detta med anledning av att förutsättningarna för 
diverse projekt kan komma att ändras. 

 
Kommentar: En utökad riskutredning har påbörjats. Resultatet kommer att inarbetas i 
planförslaget. Kontinuerlig kontakt hålls med Räddningstjänsten. 
 
 

14. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
För att säkert kunna klara de krav som numera ställs så är mer renodlade och tydligt 
geografiskt avskilda områden att föredra i förhållandet industri och boende. 
 
Handelns/industrins behov av att upprätthålla skyddsavstånd mellan verksamhet och 
boende motiveras av intresset att långsiktigt kunna bedriva och utveckla verksamhet 
medan boendets intresse ligger i att kunna få kravet på godtagbar boendemiljö tillgodosett. 
 
Kommunen har det lokala ansvaret för att bereda både näringen och boendet sådana 
förutsättningar att ovanstående intressen tillfredställs. 
 
Området är komplext med flera sorters verksamheter samt bostadshus. Det finns många 
viktiga faktorer att studera och balansera. 
 
Förorenad mark 
Området Myren är sedan tidigare detaljplanelagt som industriområde. På flera av 
fastigheterna har miljöstörande verksamhet bedrivits. 
 

 I planprogrammet står att det är osäkert om Linden 8 haft miljöstörande 
verksamhet. I ”Kompletterande miljöteknisk inventering Fas 1 Industriområdet 
Myren, Strömstads kommun” kan man under riskbedömningen läsa att 
Original Odhner har bedrivit tillverkning med bl a ytbehandling, härdning och 
svartoxidering på fastigheten och risken för att deras verksamhet har förorsakat 
förorening av mark och vatten på Linden 8. 

 Ett ärende som hanterar förorenade områden har upprättats gällande 
detaljplanen för Myren se MBN/2010-1080. Provtagning ska utföras i enlighet 
med provtagningsplan upprättad 2010-07-05 och reviderad 2010-11-23. 

 Provtagning på samtliga fastigheter inom detaljplanen är nödvändig för att få 
ett grepp om föroreningssituationen. Skulle det behövas kan provtagningen 
komma att sträcka sig utanför detaljplaneområdet. 

 Eventuella förorenade områden ska saneras ner till gränsvärden för KM 
(Känslig Markanvändning) då det är tänkt att det ska vara bostäder i området. 
Då trikloretylen har hanterats på flera fastigheter så ska byggnaderna byggas 
med radontät platta med möjlighet till extra ventilation samt ska 
kontrollprogram upprättas. 
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 En anmälan ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan 
åtgärder görs som kan leda till spridning eller ökad risk för exponering av 
föroreningar anligt MB Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 28 §. 

 
 
Buller 
Bostäder skall lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt. Vid planering 
av nya bostäder gäller att den slutgiltiga bebyggelsen kan utformas så att kraven i 
Boverkets byggregler uppfylls. 
 
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till 
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera 
inomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att byggnaden inte används till boende 
och i andra hand att inomhusvärdena inte överskrids. 

 Strömstads kommun antog 2010-11-24 fyra lokala miljömål bl a miljömålet 
God bebyggd Miljö. Där antog även strömstads kommun delmålet Minska 
bullret och åtgärden beakta bullerproblem vid planering. Myrenområdet som 
det presenteras i föreliggande förslag klarar inte miljömålet God bebyggd miljö 
beträffande buller. Miljömålet ska verka vägledande i arbetet med att skapa 
bättre miljö- och boendeförhållanden än idag. 

 Enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningen uppfyller inte den tänkta 
detaljplanen för myren de kriterier där en avvägning mellan krav på ljudmiljön 
och andra intressen bör kunna övervägas. 

 Hänsyn måste tas till den samlade bullersituationen. När det förekommer flera 
bullerkällor bör det ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att 
skapa en godtagbar ljudmiljö. 

 Vid beräkning av fasadisoleringen bör bullernivåerna från alla förekommande 
ljudkällor beaktas och jämföras med kraven på ljudnivå inomhus. 

 Den aktuella planen innehåller utöver buller från vägtrafik också buller från 
tågtrafik, industri och fläktar/kompressorer m m knutet till nytillkomna 
verksamheter, befintliga verksamheter samt bostäder. 

 För att minska vägtrafikens negativa påverkan så bör all trafik in mot området, 
tidigt längs vägen länkas av – gäller främst Rönnen 2 och Rönnen 8 – där 
möjligheten att runda byggnadens västra gavel alternativt köra under 
byggnaden får utredas vidare. Detta gäller särskilt varutransporter. 

 Milj- och hälsoskyddsavdelningen förutsätter att de beräkningar som är gjorda 
gällande trafikbuller på Uddevallavägen är baserade på korrekta 
hastighetsgränser. Det Trafik PM som ingår i programsamrådet bör förtydligas. 

 På sid 46 i planprogrammet kan man läsa att ”Då uppgifter saknas om framtida 
ljudemissioner från planerade byggnader inom projekt Water så har 
antaganden fått göras i detta fall. Dessa antaganden har inte redovisats. De bör 
vara tillgängliga då ventilationen för en sådan byggnad kan vara relevant för 
ljudnivåerna på omkringliggande fastigheter. 

 Utredningen gällande industribuller bör kompletteras med fler, för området 
vanliga, vindriktningar och de ljudutbredningar som blir konsekvensen. 

 Fastigheten Linden 8 blir starkt utsatt för bullerstörningar och i den mån den 
skall upplåtas för boende så bör byggnadskropparnas lägen utredas vidare i 
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förhållande till bullerexponeringen. I det presenterade planprogrammet ligger 
bullernivåerna på Linden 8 samt delar av Linden 12 över de dygnsekvivalenta 
riktvärden som satts vid fasad och uteplats, samt ligger över de maximala 
ljudnivåerna för uteplats i anslutning till bostad. Till den samlade 
störningsbilden ska läggas effekten av vibrationer från väg- och tågtrafik. 
beräkningarna görs på det trafikflöde som kalkyleras för framtiden, ex den 
ökade tågtrafiken. 

 Ett eventuellt boende på fastigheten Linden 8 bör endast vara korttidsboende, 
hotellrum och liknande om man inte lyckas hålla Boverkets riktvärden för 
buller vid nybyggnation av bostadshus. 

 
Luftföroreningar 
Inom Myrenområdet finns idag ett antal verksamheter som genererar utsläpp i luft. Till 
detta kommer bilavgaser från tunga och lätta fordon till adresser i Myren eller som passerar 
igenom området. Området omgärdas åt alla håll, förutom åt väster, av berg vilket får till 
följd att luftens innehåll av föroreningar bär spår också av aktiviteter från andra delar av 
dalgången. 

 För att få en rättvisande bild av den totala situationen idag och den som väntar 
i ett utbyggt läge så behöver följande kompletteringar av underlagen ske: 
1. bidrag från småskalig fastbränsleeldning 
2. situationen när samtliga verksamheter utnyttjar sina tillstånd till utsläpp i 
luft 
3. sammanlagda effekter av partiklar inräknat saltpartiklar 

 
 Exponeringen från utsläpp i luft av olika aktiviteter bör åskådliggöras dels vid 

fler vindriktningar, dels på fler höjdnivåer – bl a strax under normal 
inversionsnivå. Samt med tanke på Flexibles tillstånd och de krav som finns på 
en 21 meter hög skorsten om de utnyttjar sitt tillstånd fullt ut. 

 Bedömning av förekomst och eventuella problem av Flyktiga organiska 
kolväten (VOC) och Polyaromatiska kolväten (PAH) ska anges. 

 Halter som ska klaras finns formulerade i Miljökvalitetsmålen. 
 

Miljöstörande verksamhet 
Upplevelsecentra och bostäder/hotell ska enligt planen samsas med industrier varav två är 
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Det kommer i praktiken att innebära att 
utvecklingsmöjligheterna för dessa verksamheter kan komma att begränsas samt att 
boendemiljön på många platser riskerar att få svårt att klara av att uppfylla de krav som 
ställs bl a gällande buller och luftkvalitet. 

 
 Förutsättningarna för Skipnes Flexibles AB och Bohus Biotech AB ändras då 

bostäder byggs i anslutning till dem. Båda verksamheterna klarar idag de 
riktvärden som gäller industribuller vid bostadshus. Då bostäderna kommer att 
flyttas än närmre är det stor risk att dessa inte längre kan klaras av. 

 Både Skipnes Flexibles AB och Bohus Biotech AB har idag tillstånd för 
utsläpp av VOC. Skipnes Flexibles AB utnyttjar i dagsläget inte hela 
tillståndet. För att de ska kunna nyttja hela sitt tillstånd behöver de bygga en 21 
meter hög skorsten. Då tillståndet gavs fanns det inga planer på höghus som 
sträcker sig över 21 meter. I utredningen gällande luftkvalitet har man ej heller 
tagit hänsyn till detta. 
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 Exponeringen av buller från de verksamheter som är belägna inom 
planområdet bör åskådliggöras vid fler vindriktningar och på fler höjdnivåer. 

 Bohus Biotech AB hanterar idag ca: 80 ton VOC, mestadels etanol. Ur 
brandsäkerhetssynpunkt bör detta tas hänsyn till då bostäder kommer närmre 
fastigheten. 

 Båda verksamheterna har transport av farligt gods till sig. 
 Båda verksamheterna alstrar buller från kompressorer och fläktar. 

 
Trafiksituationen 
Trafikflödet kommer att öka markant enligt planförslaget, både vad gäller varutransporter 
och persontrafik. Med detta ökar risken för trafikbuller och olyckor. Ett förslag är att 
reglera varutransporterna till tidig morgon/sen kväll. Ur bullersynpunkt är det inte någon 
bra idé, däremot minskar risken för olyckor. 
 
Tillgängligheten till Röseberget och även till centrum riskerar arr minska/försvinna då 
trafiken kommer att öka längs Uddevallavägen. För cyklister och fotgängare är det viktigt 
att säkert kunna ta sig över vägarna för att komma till de cykelbanor som finns i området. 
Ur säkerhetssynpunkt kommer även fler människor att röra sig i området där mynningen 
för en av de tunnlar för tryckavlastning från bensinlagret i Röseberget riktas. 

 
 Varutransporter till och från projekt Water bör ledas av från Trädgårdsgatan så 

tidigt som möjligt och ej ledas in på Vatulandsgatan. 
 Trafiken bör ledas av så tidigt som möjligt då den letts in på Trädgårdsgatan. 
 Gång- och cykelvägar bör ordnas och knytas samman med redan befintliga 

gång- och cykelbanor samt bör även en utökning av gång- och cykelbanor 
längs Myrängsvägen – Ringvägen utökas och knytas samman med befintliga. 

 Med ett läge så nära centrum borde utformningen i fråga om skalan på 
bebyggelse och på grönytor, förekomsten av gångvägar och cykelbanor visa att 
området är anpassat för besökare till fots med fokus på trygg och trevlig 
rörlighet inom området. Det skulle göra att området blev en naturlig 
fortsättning på stadskärnan och inte bevarade sin karaktär av industriområde. 

 Säkra övergångar längs Ringvägen och Uddevallavägen måste utformas då 
både biltrafik och andelen fotgängare/cyklister kommer att öka. En gångbro 
över Uddevallavägen mot Röseberget finns med i detaljplanen, den bör byggas 
så tillgängligheten ökar. 

 
Dagvatten 
I planprogrammet skrivs att åtgärder kommer att vidtas för rening av dagvatten. Det är 
mycket positivt för utvecklingen av området. En beskrivning/utredning över hur man har 
tänkt omhänderta dagvatten bör redovisas i kommande planhandlingar. 
 
Energi 
En beskrivning/utredning över hur man har tänkt hantera energifrågor bör redovisas i 
kommande planhandlingar. 
 
Avslutning 
Det nu aktuella förslaget bör bättre anpassas till de begränsande förutsättningarna som: 
- väg- och tågtrafiken innebär med vibrationer, buller, avgaser och olycksrisker 
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- terrängen innebär med inversion, ev. köldsjöar, luftomsättning 
- befintliga industrier innebär med föroreningar, hälso/miljöfarliga varor, 

fordonstransporter och buller 
Med kommunens tänkta miljöprofil som grund bör ett område av denna storlek utvecklas 
genom processer med en tydlig miljöprofil. I planen bör även arbetas in Miljö- och 
naturkvaliteten. Man bör arbeta mer aktivt med att förbättra miljön inom planområdet och 
inte bara hantera de miljöproblem som finns där idag utan målmedvetet arbeta mot att den 
nya bebyggelsen ska ge en förbättrad miljökvalitet på längre sikt. 

 
Kommentar: Eventuella markföroreningar och hantering av dessa klarläggs under 
planarbetets gång och redovisas i särskild utredning och regleras med planbestämmelse. 
Synpunkter gällande buller, luftföroreningar, miljöstörande verksamhet, trafikfrågor, 
dagvatten och energifrågor kommer att utredas vidare i planarbetet. Eventuella åtgärder 
regleras i detaljplanen. 
 
 

Sakägare 
 
15. Odevall Advokatbyrå AB ombud för Skipnes Fastigheter AB (Linden 13) och    
Skipnes Flexibles AB 

Skipnes Fastigheter AB har för närvarande inga andra planer än att hyra ut fastigheten till 
Skipnes Flexibles AB för drift som sker idag. 
 
Skipnes Flexibles AB har tillstånd att bedriva den verksamhet som sker idag vilket orsakar 
ett visst buller samt vissa utsläpp. Dessa tillstånd har erhållits av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. 
 
Byggande av bostäder i nära anslutning till Linden 3 vore till nackdel och skulle eventuellt 
hindra utvecklingen av nuvarande verksamhet. 
 
Skipnes Fastigheter AB föreslår att det i planarbetet tas med en förutsättning nämligen som 
framgår av sid. 29 i planförslaget att komplettera nuvarande industri med bostäder på 
fastigheten. 
 
Hyresgästen Skipnes Flexibles AB genomförför närvarande en omfattande expansion av 
sin verksamhet som kan komma att leda till ökade utsläpp inom ramen för nuvarande 
tillstånd. Bostäder i anslutning till fastigheten skulle menligt påverka denna verksamhet. 
Nuvarande verksamhets tillåtna nivåer av emissioner kan svårligen kombineras med ett 
utökat boende på grannfastigheten. 
 
I planarbetet bör en förutsättning ges för att öka den nuvarande byggnadshöjden på 
fastigheten från de idag 10,8 metrarna till åtminstone 12-13 meters höjd. Vidare bör det i 
planarbetet tas med förutsättningar för eventuell ny skorsten m.m. 
 
Planen bör ges en vidare användning på Linden 13 än idag, småindustri, kontor och lager. I 
händelse av att man senare under planarbetet väljer att diskutera en annan användning av 
fastigheten Linden 13, bör detta också tas med i planen och planen måste ta hänsyn till 
denna förutsättning. 
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I förslaget till ny plan har lagermöjligheten på intilliggande fastighet tagits bort vilket är till 
stort men för verksamheten då man nu är i expansionsfas. Även i den nya planen bör detta 
område tas med såsom reservmark för byggandet av lager eller kontor för Linden 13. 
 
På sid. 13 i planförslaget görs gällande att det föreligger risk för föroreningar av mark och 
grundvatten av framförallt tungmetall och lösningsmedel. Då några sådana undersökningar 
ej gjorts är Skipnes Fastigheter AB:s bedömning att det icke föreligger några sådana risker. 
 
Enligt planförslaget på sid. 32 nämns vad som skulle ske om nuvarande verksamhet 
upphör. Eftersom Skipnes flexibles AB har för avsikt att kvarbliva under lång tid, om inte 
särskilt annat alternativ ges, är det viktigt att planen tar hänsyn till de utsläppsrätter som 
idag gäller och medger byggandet av bostäder och kontor på fastigheten om annan lösning 
för nuvarande verksamhet ges. 
 
Skipnes Fastigheter AB ser inga hinder mot förnyade kontakter från kommunen för att 
kunna delge ytterligare synpunkter under planarbetet. 
 
Kommentar: Eventuella markföroreningar och hantering av dessa klarläggs under 
planarbetets gång och redovisas i särskild utredning och regleras med planbestämmelse. 
Alternativa lösningar undersöks i vidare planarbete. Kontakt är etablerad med 
fastighetsägaren. 
 
 

16. Uluma fastighets AB (Linden 4 och 10) Bohus Biotech AB/ Daniel C Ogbonnaya 
Efter att ha tagit del av den information som gavs under programsamrådet den 5 april 2011 
är vi mycket oroade över vad detta kan innebära i samband med företagets framtida 
utveckling. 
När Bohus Biotech AB (BBT) etablerade sig i Myren 2002-2003 skedde detta genom 
fastighetsköp av Strömstads kommun. Vid denna tidpunkt gällde samma detaljplan som 
idag och det fanns inget som indikerade att detaljplanen skulle ändras. Avsevärda summor 
har investerats i fastigheter och inventarier. Hade den nu föreslagna planändringen 
diskuterats då hade vi etablerat oss på annan plats. 
 
I programförslaget föreslås en bostadsbebyggelse omedelbart från vår östra tomtgräns. Det 
är ganska magstarkt att föreslå ett 9-våningars bostadshus cirka 6 meter från ett 
industriområde. Det strider mot alla planeringsnormer och det är uppenbart att det blir 
konflikter med vår verksamhet. Verksamheten avger ett visst buller från fläktar m.m. och 
har vissa utsläpp av lösningsmedel, vilket är normalt för ett industriområde men en källa 
till konflikter om bostäder placeras i omedelbar närhet. Vi har transporter som kan komma 
till verksamheten vid alla tider på dygnet och befarar att en ändrad detaljplan kan leda till 
begränsningar av tung trafik, till och från BBTs fabriksområde. Det finns också 
riskaspekter vid driftstörningar som måste beaktas, till exempel utläckande gaser. 
 
Vi begär att man tillämpar de skyddsavstånd som är norm vid samhällsplanering. I 
Boverkets ”Bättre plats för arbete” anges ett skyddsavstånd på 50-200 meter mellan 
småindustriområde och bostäder. Även föreslaga samlingslokaler, hotell och restauranger 
kan komma i konflikt med vår verksamhet och måste placeras på avsevärt större avstånd än 
vad som förslaget visar. 
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Om ljudnivån på BBTs ventilation måste reduceras, vem skall stå för kostnaden? Vad 
händer i framtiden om vi vill bygga ut ventilationen? Kostnaden måste drabba de 
exploatörer som vill förändra planen. 
 
Då det gäller den nya bebyggelsen ser vi att projekt Water föreslås få en nästan 100 % 
byggrätt och 15 meters bygghöjd, förutom höghusdelarna som går upp till en 30-40 meter. 
Samtidigt vill man begränsa vår byggrätt från vad som finns i gällande plan. Var finns 
likställigheten och rättvisan? 
 
De stora byggrätterna som föreslås nära oss kommer att ge skuggeffekter och en känsla av 
instängdhet. Om vi, mot förmodan, i en framtid skulle vilja flytta verksamheten och 
använda fastigheten till kontor, bostäder etc, skulle attraktiviteten bli klart mindre med så 
höga och stora hus i omedelbar närhet. 
 
Sammanfattningsvis vill vi med kraft avstyrka att planförslaget förs vidare. Vi kräver att 
kommunen står fast vid tidigare utfästelser och att vår verksamhet ska få fortsätta att 
utvecklas på platsen. Vi har ett behov av utbyggnad och önskar genomföra den i 
överensstämmelse med gällande detaljplan. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar undersöks i vidare planarbete då bostäder i samband 
med miljöstörande verksamheter inte går att lösa på tillfredsställande sätt. Kontakt är 
etablerad med fastighetsägaren. 
 
 

17. Haspåbo Fastighets AB (Häggen 3) Morten Solvang 
Haspåbo fastighets AB vill såsom ägare till fastigheten Häggen 3 idag inte frånskriva sig 
möjligheten till att i framtiden bedriva andra verksamheter än de idag existerande. 
 
Vi har ingen industriell verksamhet idag, utan i huset bedrivs dataservice och försäljning, 
reklamateljé, trafikskola, en grönsaksgrossist samt lager/kontor för en rörmokerifirma. 
 
Vi vill inte begränsa möjligheten att i framtiden bedriva handel, eller om fastigheten skulle 
byta inriktning mot exempelvis bostäder av någon typ, vid t ex ett ägarbyte. 
 
Vi anser att det för övriga fastigheter inom planområdet ges dessa möjligheter, och detta 
bör gälla hela planområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Häggen 3 har nya ägare från och med 2011-09-01. 
Kontakt med de nya ägarna är tagen. 
 
 

18. Leif Björklund och Ann-Cathrine Dahlgren (Tjädern 9) 
Vi är av åsikten att trafiksituationen ytterligare borde förbättras.  Detta då Myren i 
huvudsak är ett bostadsområde och i anledning av pågående generationsväxling i området 
finns här många småbarn och fler kan antas tillkomma – inte minst genom de föreslagna 
projekten i området. 
 
Det är ytterst angeläget att trafiksituationen inte försämras på grund av nybyggnationen. 
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Enligt vad kommunalrådet Ronnie Brorsson uppgav vid allmänna mötet den 5 maj 2011, 
kommer ombyggnationen av vägporten från Uddevallagatan till Trädgårdsgatan att vara 
färdigställd innan byggnation i enlighet med detta planprogram påbörjas. 
 
Detta är av väsentlig betydelse för oss sakägare eftersom vi menar att samtliga transporter 
under byggnation och genomförande av planen måste ske genom den höjda och breddade 
vägporten. 
 
Även efter byggnationerna genomförts enligt planen är vi av uppfattningen att all trafik till 
och från verksamheterna skall ske genom den nya vägporten. Exploateringen bör således 
själv bära den trafik den genererar. 
 
Hastighetsbegränsande åtgärder måste göras mot genomfartstrafik t ex genom en enfilig 
passage av Trädgårdsgatan (jämför passagen förbi Bojarskolan). Härigenom begränsas 
framkomligheten ytterligare för trafikanter som har för avsikt att använda Trädgårdsgatan 
som en genväg eller transportväg. Samtidigt bibehålles möjligheterna för passage av 
ambulans- och räddningstjänst. En passage skulle förslagsvis kunna förläggas vid Linden 
13 (Skipnes Flexibles AB) eller Strömstad 4:16 (grönområdet). Härigenom skulle Linden 
13 alltjämt kunna tillgodose sitt transportbehov men med påbjuden trafik via vägporten. 
 
Vid det allmänna mötet (2011-05-05) framkom klart att boende i Vatulandsområdet 
respektive längs Trädgårdsgatan/Myrängsvägen har stora farhågor mot risken för en 
trafikökning på grund av projektens genomförande. 
 
En framförd synpunkt var att ”klippa” Vatulandsgatan i höjd med Myrängsvägen och 
Trädgårdsgatan vid Skipnes Flexibles AB. Oavsett om en sådan lösning väljs eller den här 
ovan föreslagna passagen, är det av väsentlig betydelse att samma typ av åtgärd vidtas 
längs de bägge trafikstråken. Gatorna fungerar som kommunicerande kärl – begränsningar 
av Vatulandsgatan leder till trafikökning längs Trädgårdsgatan och vice versa. Beaktas bör 
även behovet att begränsa genomfart längs Myrängsvägen så att den inte uppfattas som en 
genväg. 
 
Av fotomontage (sid 50-51 i planprogrammet) framgår tydligt att den tilltänkta 
byggnationen avviker markant från landskapsbilden. De nya byggnaderna kommer att bli 
alltför dominerande i förhållande till övrig bebyggelse och borde stå i klar strid med 
landskapsbildsskyddet. 
 
Jämförelse kan här ske med den relativt nyliga byggnationen av Strömstad Quality Spa & 
Resort Hotel, som utöver entréplanet har ytterligare 5 våningsplan. Med denna begränsning 
i höjdled har det varit möjligt att placera in hotellet i omkringliggande landskap så att 
hotellet inte stör landskapsbilden på håll. De föreslagna våningsantalen bör därför 
begränsas till ej överstigande hälften. Härigenom kan landskapsbilden i möjligaste mån 
bevaras. 
 
En ny plan får antas medföra ett inte obetydligt tillskott av barnfamiljer. därav fordras en 
genomgripande förbättring/upprustning av nuvarande fotbollsplan och intilliggande 
lekplats. Området borde kunna förstärkas med exempelvis ytor för sk. spontanidrott, såsom 
skateboard, bmx-cykling, basket etc. 
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Vidare bör det i planen övervägas om någon yta bör reserveras för byggnation med 
exempelvis förskola. Detta då befintliga förskolor i närområdet (Odelsberg, Bofinken) 
redan är fullbelagda. 
 
Planen bör redovisa hur den planerade gång- och cykelvägen skall ansluta till omgivande 
gång- och cykelvägnät. 
 
Gång- och cykelvägen längs Trädgårdsgatan bör följa gatan i hela dess riktning österut och 
vidare såväl uppför Norra Linnégatan mot Strömstierna m fl skolor som Myrens kyrkogård 
mot Uddevallavägen för att göra det möjligt för fler såväl barn som vuxna att cykla säkert 
inom området och vidare i tätorten. Att detta önskemål i viss mån faller utom planområdet 
är vi medvetna om och är därför riktat direkt till Strömstads kommun. 
 
Det är vår förhoppning att hänsyn tas till våra och övriga sakägares synpunkter för att på 
bästa sätt genomföra en genomgripande förändring av ett Myrens industriområde i stort 
behov av förnyelse. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. 
 
Remiss är skickad till Barn- och utbildningsnämnden. Inga synpunkter gällande framtida 
behov av förskola har framförts. Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och 
förskola utreds dock i vidare planarbete. 
 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Synpunkterna gällande förbättring av gång- och cykelvägar till och från planområdet 
vidarebefordras till tekniska förvaltningen.  
 
 

19. Ägare till Renen 1-5 och Rådjuret 1-6 
Vi ställer oss positiva till att det gamla industriområdet saneras och att Strömstad får en ny 
stadsdel. Men varför planeras vissa av de miljöstörande industrierna ligga kvar? Är detta 
att ta ett helhetsgrepp och planering enligt gällande lagstiftning? Vidare önskar vi även en 
tydligare vision från kommunen om den nya stadsdelens offentliga miljöer och hur de olika 
delprojekten inom planområdet vävs samman till en helhet. 
 
Att en väg (ny dragning av Vatulandsgatan) trafikerad med tunga fordon planeras alldeles 
intill bebyggelse och lekområde är direkt olämpligt och strider också mot lydelser i 
planbeskedet. 
 
Vi föreslår en bättre infart för varutransporter till projekt Water: avfart från Trädgårdsgatan 
alldeles öster om viadukten, och sen väster och norr om projekt Waters badanläggning till 
en föreslagen rondell för varuintag. Då minskar också den tunga trafiken förbi projekt 
Waters s.k. aktivitetszon längs Trädgårdsgatan. En alternativ varutransportväg är avfart 
mot Trädgårdsgatan strax öster om viadukten och sedan in under projekt Water till 
föreslagen rondell för varuintag, eller att varuintaget sker helt under byggnaderna.  
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Behovet av rekreationsytor som lekplatser, parkområden mm. kommer att öka om 
ytterligare ca 150 lägenheter byggs inom planområdet. Vi är positiva till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Lena Martinssons uppmaning under samrådsmötet. 
Uppmaningen gällde att vi boende skall ge förslag på hur vi vill förädla de allmänna ytor 
som finns i Myrens befintliga bostadsområde. 
 
Vi föreslår att kommunen behåller marken där parkeringsplatsen är idag och istället 
förvandlar den till välbehövt parkområde. Då kan man skapa ett sammanhängande 
obearbetat parkområde (strövområde) och bearbetat parkområde från järnvägen över berget 
mellan Korta vägen projekt Water och till fotbollsplanen. Det kan också förlängas till det 
idag helt outnyttjade naturområdet på fastigheten Strömstad 4:16 öster om Skipnes 
Flexibles AB. Man kan då få en lång sammanhängande buffertzon och rekreationsyta. 
Fotbollsplanens yta behöver jämnas ut. Lekplatsen kan utökas bl a med klätterställning. 
Avskärmande träd och buskar bör behållas. Förslag på andra tillskott är fasta bänkar och 
bord, boulebana och led för barncyklar och trampbilar likt den på Röds lekplats. Vi ser 
gärna att kommunen i samverkan med oss boende arbetar fram ett förslag med 
prioriteringar om vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella. Om Vatulandsgatan består 
som genomfartsled dras den då närmare konferens- och biografdelen av projekt Water. 
 
Det är viktigt att förhindra genomfartstrafik från projekt Water genom bebyggelse till 
Vatuland/järnvägsstationen, Odelsberg och Prästängen. In- och utfart till projekt Water bör 
ske genom den breddade viadukten. För att förhindra eller minimera genomfartstrafik bör 
man överväga möjligheten att sila eller klippa Vatulandsgatan i höjd med befintlig 
kommunal parkeringsplats och/eller Trädgårdsgatan öster om Skipnes Flexibles infart. 
Viktigt är att detta inte medför ökad genomfartstrafik på Myrängsvägen. Idag kör många 
snabbare än tillåtna 30 km/h. 
Vi förutsätter att kommunen utreder och bevakar grundvatten- och marknivåer nogsamt 
under kommande planering. Vi förväntar oss också att utredningarna omfattar ett större 
område än själva detaljplaneområdet för att klarlägga problemen för kringliggande 
bostadsbebyggelse. 
 
Vi förutsätter att alla nya fläktar och annan teknisk anläggning som kan orsaka buller har 
en sådan standard och placering att de ger minimal påverkan på bostadsbebyggelsen. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och förskola utreds i vidare 
planarbete. 
 
En geoteknisk undersökning kommer att tas fram för att säkerställa oförändrade 
grundvattennivåer. 
En fördjupad bullerutredning kommer att tas fram i vidare planarbete. Boverkets riktlinjer 
gällande buller ska följas. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
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Övriga 
 
20. Ägare/boende på Trasten 10-16 

 
Med anledning av Myrenplanen och den av kommunen utökade sakägargruppen, tycker vi, 
att det är anmärkningsvärt att fastigheterna som ligger längs med bergskanten mot 
Myrenområdet inte tagits med som sakägare. 
Dessa fastigheter kommer att utsättas för mer buller, utsikts- och luftföroreningspåverkan 
än många fastigheter i Myrenområdet. Dessa fastigheter utsätts också för större risk för 
sättningar i samband med kommande sprängningsarbeten. 
Med anledning av ovan, yrkar vi att fastigheterna Lilla Vatulandsgatan 42, 40, 38, 36, 34, 
32 och 30 inkluderas i sakägarkretsen.  
 
Kommentar: Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
 
 

21. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) 
Vi yrkar på ett mycket snabbt svar gällande sakägarfrågan, i god tid före den 23 maj. 
Vi yrkar också på att MKB även kommer att omfatta området norr om Myrängsvägen 
(Vatuland och Korpegatan). 
 
Kommentar: 
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas.  
 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
 
 

22. Annika Wendler Svensson (lagfaren ägare Spindeln 10) och Ola Svensson 
Primärt för att hindra störningar för närboende måste vara att stänga av Vatulandsgatan, 
liksom att stänga av eller kraftigt reducera trafiken på Trädgårdsgatan. Genomfartstrafik 
bör i möjligaste mån undvikas och trafik till och från området ledas via Uddevallavägen. 
Leveransinfart till projekt Water borde kunna dras via garagenedfarten till vänster, direkt 
efter järnvägsundergången. 
 
Helhetsintrycket av förslagets utformning; för stort, för mycket och för högt! 
Hotellbyggnaderna skulle dominera området sett både från havet, södra infarten och 
österifrån. Dessutom skulle dessa byggnader, tillsammans med höga hus i projekt 
Kosterfjord, lägga flera kvarter med åretruntboende och övriga verksamheter i skugga 
under vinterhalvåret. 
 
De tre projekten tillsammans framstår för oss som överväldigande för en liten kustkommun 
som Strömstad. Genomförda i förslagets skala skulle de definitivt bryta ner intrycket av ett 
någorlunda småskaligt kustsamhälle med mänskliga proportioner. Därmed skulle sannolikt 
en del av stadens attraktionskraft gå förlorad. 
 
Man bör kunna sänka och rita om de höga och kompakta byggkropparna utan att så mycket 
av havsutsikten går förlorad, förslagsvis till en maxhöjd som det påbyggda Abbahuset. Vår 
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förhoppning är även att de planerade lägenheterna möjliggör såväl fastboende som 
semesterboende. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 
 

23. Ulf Karlhagen (Morkullan 5) 
Ambitionen att sanera industriområdet och skapa en levande stadsdel med imponerande 
närhet till kvaliteter som färja, buss, tåg, bad, centrumhandel, motions- och 
naturupplevelser kräver respekt för Strömstads småstadskaraktär och stadens goda tradition 
att terränganpassa all ny bebyggelse. 
 
Ett så stort byggprojekt kräver möjligheter till miljövänliga transporter mellan 
Myrenområdet, färjeterminal, bussterminal, tåganlöp samt centrum. I anslutning till 
Uddevallavägen måste gående och cyklister ha väl tilltagna transportytor och parkbänkar 
att vila på.  
 
Bussterminal och tåganlöp kan flyttas närmare Torskholmen och Colour Lines 
färjeterminal. Frigjorda ytor framför Kaffedoppet kan bli något som gläder både turister 
och åretruntboende. 
 
Den föreslagna byggnationen med vertikala fasader om 9+8+12 våningars höjd mot väster 
riskerar att förstöra hela Strömstads ”småstadskaraktär”. I enlighet med tidigare god 
Strömstadstradition bör bebyggelsen från väster växa i terrasser och i östra delen av projekt 
Water avslutas med hotellkroppar som harmonierar med bergspartier i söder, norr och öster 
och som ej kan överstiga 7-8 våningars höjd. 
 
Vi boende på Vattentornsberget, Korpeberget och kvarteret Trasten får alla sin visuella 
närmiljö påverkad. Alla boende här bör därför vara sakägare och omfattas av 
Miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Förändringar i områden utanför planområdet behandlas av kommunstyrelsen i arbete med 
fördjupad översiktsplan. Synpunkter kring detta vidarebefordras till översiktsplanerare 
Björn Richardsson.  
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
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24. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) 
Vi önskar att planen revideras kraftigt när det gäller höjder på de föreslagna byggnaderna. 
Byggnaden i nordväst får absolut inte vara högre än fönsternivå på nuvarande E-lux. 
Denna byggnad kommer att skymma den befintliga havsutsikten på Trastenområdet. Vi 
skulle gärna se att man bygger bostäder i stället för projekt Water men att husen då inte 
behöver vara högre än max 4 våningar. Man vill ha 12 våningar enligt planen. Vi kan inte 
utläsa från vilken nivå 12 våningar ska räknas. 
 
Det är bra att man vill göra något med området vid infarten till Strömstad söderifrån. Det 
är inte vackert som det är nu, men att göra en storstadsinfart med höghus, kan inte anses 
vara förskönande. Strömstad vill utge sig för att vara en charmig och attraktiv 
turistkommun. Frågan är hur man som besökare reagerar när man möts av höghus. 
 
För boende i området kommer den föreslagna byggnationen att upplevas som en vägg mot 
sydväst och väst. 
Myren omges av branta bergssluttningar i en u-form med öppning mot havet. detta innebär 
att inversion uppstår vid speciella väder- och vindförhållanden. Genom att man bygger för 
västsidan av Myren samtidigt som man kraftigt ökar fordonstrafiken, leder detta till en 
kraftig ökning av luftföroreningar samt förstärker ljudföroreningar. Idag är området ett tyst 
område. 
 
Om man vidhåller planen vill vi att följande beaktas: 
Vatulandsgatan görs till återvändsgata i höjd med nuvarande parkering. 
Hagtornsgatan görs till återvändsgata. 
Trädgårdsgatan görs till återvändsgata i höjd med villabebyggelsen. 
All fordonstrafik till planområdet måste gå via viadukten. 
 
Varutransportvägen runt Häggen 2 och Rönnen 8 tas bort och avslutas vid rondellen vid 
Trädgårdsgatan. 
 
Med normal lite arkitektonisk finess bör man kunna lösa varutransporterna så att dessa 
körs kortast möjliga väg, dvs. att infarten blir från Trädgårdsgatan (i början av fastigheten 
vid viadukten eller från rondellen). 
Är det rimligt att ha 250-330 bilar per timme dygnet runt i planområdet? 
 
Det saknas solstudier från när solen står som lägst dvs. dec-jan. Mycket lite har 
framkommit om Rönnen 8 utformning och frågan är hur stora glasytor det blir och om 
dessa kommer att ge bländande solreflexer. 
 
Strömstadsborna utsätts redan idag för kraftiga ljudproblem orsakat av befintliga hotell och 
restauranger. Höga krav måste ställas på en högsta tillåtna ljudnivå och garantier utställas 
för densamma.  
 
Planen ställer detaljerade krav på alla, utom projekt Water, beträffande ljud m.m. Projekt 
Water verkar få carte blanche, som ska fyllas i senare efter eget intresse. Innan planen 
godkännes måste det faktiska innehållet i Rönnen 8 redovisas. 
 
Bilden av projektet från havet ser ut som ett modernt kärnkraftverk. Genom att sänka 
höjden på de främre byggnaderna, kan denna effekt tas bort. 
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Är de geologiska studierna tillräckliga? 
Stor risk finns med tömning av grundvatten med förödande sättningseffekter på 
villabebyggelsen. Trastens samfällighet, som ligger längs bergskanten i norr, ligger på en 
skrotstensgrund med stora risker för sättningar vid sprängning. 
 
Vid presentationen av planen uppgav exploatörerna att de hade försäkringar. Detta är bra, 
men vid en eventuell tvist kommer fastighetsägarna till korta. Vi yrkar att eventuella 
juridiska kostnader bekostas av exploatörerna i samband med sprängningar. Vad händer 
om skador uppstår och exploatören går i konkurs eller ej klara sina planer? 
 
Räddningstjänsten informerade om att man inte klarar av brand i 12-våningshus. Detta får 
göras genom tekniska lösningar! Kan kommunen acceptera detta? Behov av yrkesbrandkår 
kan bli följden med medföljande kraftigt ökade kostnader för kommunen. 
Klarar man vattenförsörjningen? 
Oljeterminalen har förlängt tillstånd. Om landtransporter upptas igen, klarar man då 
säkerhetsavstånden? 
 
Det är förvånansvärt att man detaljplanerat vissa delar och lämnat andra delar väldigt 
öppna. Det verkar som om exploatörerna har styrt planen oerhört. Vi hoppas att detta inte 
ger en låsning, varken politiskt eller annat, utan att en öppen värdering av allas inkomna 
synpunkter kommer att göras. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet där man även 
kommer att studera skalan i området ytterligare. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
En fördjupad bullerutredning kommer att tas fram i vidare planarbete. Boverkets riktlinjer 
gällande buller ska följas. 
Detaljplanebestämmelser kommer att reglera användandet av respektive fastighet. 
En geoteknisk undersökning kommer att tas fram för att säkerställa oförändrade 
grundvattennivåer. 
Lagkrav finns på att exploatören ska ha en försäkring vid sprängning. Eventuell tvist 
regleras i annat lagrum som ej behandlas i planarbetet. 
En utökad riskutredning är under arbete och kommer att redovisas i planarbetet. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 
 

25. Kerstin och Bo Borgström (Trasten 4) 
Det är glädjande att man i minnesanteckningarna från samrådsmötet svarar att det ”inte får 
tillkomma ytterligare trafik genom närliggande bostadsområden”. 
 
Vatulandsgatan har befriats från den mesta av busstrafiken. Tyvärr håller övrig trafik oftast 
inte 30km-gränsen. Stopplikten vid Hiertagatans mynning ignoreras ofta. Olycksriskerna är 
påtagliga. Att öka trafiken vore oansvarigt. Trafiken till och från planområdet borde 
tvingas att använda vägen genom vägporten. 
Ytterligare hastighetssänkningar tror vi inte på! 
Vi anser att enkelriktning av Vatulandsgatan är ett krav. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare 
planarbete. 
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26. Anders och Marie-Ann Stoltz (Trasten 20) 
Undertecknade vill härmed uttrycka vår oro för ökad trafikintensitet på Vatulandsgatan i 
samband med de verksamheter som redovisas i detaljplanen. Vår åsikt är att 
Vatulandsgatan bör avstängas från Trädgårdsgatan för att undgå den genomfartstrafik som 
genereras av den planerade verksamheten. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare 
planarbete. 
 
 

27. Jörn och Lis-Beth Evers (Morkullan 4) 
Vi tyckte att det var en informativ och bra presentation på gymnasiet den 5 maj men den 
väckte en hel rad intressanta frågor och mycket återstår att ta ställning till. 
 
Att anpassa bebyggelse efter terrängen och omgivningarna har varit utmärkande för 
nybyggnationen i Strömstad under många år och har starkt bidragit till att Strömstad har 
behållit sin småstadskaraktär på ett trevligt sätt. Notera att det är inte minst vyerna från 
havet som är viktiga. 
Möjligheten att sanera Myrenområdet och skapa en levande stadsdel där är i grunden 
mycket intressant och tilltalande. Den föreslagna byggnationen bryter dock mot 
terränganpassningen på ett provocerande sätt och tar död på småstadskaraktären i den 
version som vi har sett. 
Det förslag om 9 och 12 våningars byggnader vill ingen av oss invånare ha, allra minst 
närmast berörda fastighetsägare. Enligt presentationen i aulan var detta bara ett förslag och 
möjlighet finns således att påverka. Som vi ser det är närmast berörda inte bara boende i 
småhusbebyggelsen på Myrenområdet utan även andra, närliggande fastigheter. Dessa 
boende bör därför vara sakägare och omfattas av MKB´n. 
 
Förslaget kan, som vi tycker, modifieras till det bättre enligt följande: 
1. Byggnadernas höjd är en viktig faktor. Här bör tillämpas tidigare inställning, nämligen, 

återhållsamhet med bygghöjd och anpassning till övrig byggnation och terräng. 
Byggnaders höjd bör absolut inte överstiga de två bergspartier som området ligger 
mellan. Maxhöjd för byggnader blir då ca 8 våningar dvs ca 25-30 m. Absolut inte en 
meter högre än så! Denna maxhöjd skall gälla alla byggnader i området. Man får också 
betänka att bygghöjden här kommer att bli normgivande för övrig byggnation i 
Strömstad. I princip bör inte höga byggnader ligga främst ut mot havet utan i 
bakkanten av en främre lägre bebyggelse. På så sätt får fler människor utsikt och ljus i 
sitt boende. 

2. Vi vill inte se stora vertikala ytor ut mot havet utan byggnaden i den västra delen av 
projekten Water och Kosterfjord. Båda bör byggas i terrasser mot havet. 

3. Om vägkorsningen Trädgårdsgatan-Uddevallavägen ska byggas om till rondell med 
bättre utrymme både i sid- och höjdled för fordonstrafiken in mot det nya 
Myrenområdet, så måste enligt förslaget järnvägen höjas. Det kan komma att se 
egendomligt ut från alla håll med tåg som går på 2-3 våningars höjd dvs. 8-10 meter 
upp från markplanet. Här bör man allvarligt ompröva om det inte skulle vara bättre att 
låta järnvägen gå under bilvägarna i en kortare tunnel. Det ser ut att finnas utrymme att 
sänka järnvägen och höja vägarna runt om en aning. Utblicken mot havet från 
Uddevallavägen skulle bli än vackrare. Oväsen från tåget skulle elimineras men 
trafikbullret givetvis öka men det är lättare att åtgärda. Detta är kanske ett dyrare 
alternativ men man måste försöka skapa en så bra situation som möjligt redan från 
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början och ett som vinner i längden. Det är ännu dyrare att i efterhand göra om det. Det 
minskar också ev. olycksrisker med tåget. 

4. All nyttotrafik till projekt Water bör gå i en väg väster om fastigheten och runtom, inte 
rakt igenom och sen vända och tillbaka igen samma väg. Man kan också tänka sig en 
transportväg under fastigheten 

5. Området ligger på gång- och cykelavstånd från buss, tåg och färja. Uddevallavägen bör 
kompletteras med en bred trottoar på östra sidan fram till stationen för att skapa en 
säker väg för gång- och cykeltrafik. 

6. Det är lite egendomligt att den nuvarande industrifastigheten Biotech, enligt förslaget, 
kommer att ligga kvar mitt i området. Det är lätt att kontrollera nuvarande utsläpp, 
transporter och miljöpåverkan från företaget men svårt att sia om kommande. Läget 
hämmar expansionsmöjligheterna för företaget och möjligheten till verksamhet med 
andra utsläpp än nuvarande. 

 
Det finns all anledning att passa på att se till övriga delar av den södra infarten också. När 
Naturrummet för Kosterhavets Nationalpark nu är placerad på annan plats öppnas nya 
möjligheter att använda Torskholmen till annat. 
 
Vi föreslår därför också: 

1. Riv de gamla magasinsbyggnaderna söder om stationshuset och skapa ny perrong för 
tågen att stanna där. Nuvarande stationshus har ändå inget med tåg att göra. 

2. Ta bort den förfärliga platta stenöken som den nuvarande bussterminalen är. Flytta den 
till Torskholmen och låt nuvarande parkering där bli bussterminal. Kombinera det med 
ett informationscentrum med väntrum och där man också skall kunna köpa biljetter till 
buss/tåg. Gör en trevlig grönyta på det gamla stället framför Kaffedoppet. 

3. Bygg en bekväm gångbro över Uddevallavägen från den nya stationen till 
Torskholmens nya bussterminal och färjan. På så sätt knyts tåg, buss och färja samman 
på ett smidigt sätt. 

 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
Förändringar i områden utanför planområdet behandlas av kommunstyrelsen i arbete med 
fördjupad översiktsplan. Synpunkter kring detta vidarebefordras till översiktsplanerare 
Björn Richardsson. 
 
 

28. Ivan och Eva Vrbancic (Morkullan 11) och Lotta Ljungdahl (Morkullan 1) 
Vi har noga läst vad våra grannar Jörn Evers (Morkullan 4) och Ulf Karlhagen (Morkullan 5) 
har för synpunkter på detta och vi samtycker till alla delar och stöder deras åsikter och förslag. 
 
Men vi vill också göra det tillägget att man från kommunens sida mycket noga undersöker 
intressenternas ekonomiska förutsättningar att genomföra ett så här stort projekt. Här måste 
i bakgrunden finnas ekonomiska garantier för att påbörjade arbeten också kan slutföras. 
Det får inte bli något halvfärdigt som slutar med konkurs och som kan belasta inblandade 
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underleverantörer eller i värsta fall att kommunen känner sig tvungen att ingripa med 
ekonomiskt stöd för att fullfölja påbörjad byggnation för att slippa halvfärdiga huskroppar. 
 
Kommentar: Se kommentar för föregående yttrande. Frågan om intressenternas 
ekonomiska förutsättningar för byggnation behandlas ej ur ett kommunalt perspektiv. 
 
 

29. Annelie och Jörgen Karlsson (Morkullan 14) 
På samrådsmötet den 5 maj fick vi känslan av att politiker och tjänstemän verkligen vill ha 
en dialog med kommunens invånare för att få en så bra lösning som möjligt. Viljan att göra 
Myren till en levande stadsdel anser vi vara mycket positiv! 
Projektet Water bör inte byggas mycket högre än vad dagens befintliga byggnad är pga. 
Strömstads småstadskaraktär och goda tradition att anpassa all ny bebyggelse. Dessa 
”Torn” på 8-12 våningar påverkar Strömstads visuella närmiljö och måste gå att lösa på 
något bättre sätt! Kanske man kan lösa det genom att bygga det i terrasser och lägga det så 
att det smälter in med bergspartierna runt om! 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
 
 

30. Ida Christoffersen 
Det hade varit kul om det kunde bli en bowlinghall i det nya området i Myren. Jag tror att 
det kommer att löna sig eftersom det är turister här i Strömstad året om. Strömstadsbor som 
vill bowla åker till Sarpsborg. 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet kommer att pröva möjligheterna till att omvandla området 
till att omfatta bland annat upplevelseindustri. Förutsättningar för olika innehåll i 
byggnaderna kommer i så fall att finnas men går inte att reglera i detaljplanen. 
 
 

31. Ägare/boende på Trasten 10-15 
Vi, boende vid Myren, önskar ansluta till de synpunkter som makarna Fagerberg har 
framfört i bifogade skrivelse (se yttrande 24). 
 
Speciellt märkligt anser vi det vara att det i ett gammalt bostadsområde ska byggas för 
aktiviteter som kommer att innebära mycket stor fordonstrafik. Fagerbergs förslag om att 
göra vissa gator till återvändsgator samt att fordonstrafiken till området måste gå via 
viadukten anser vi vara nödvändiga. 
 
I allt stöder vi Brita och Sten Fagerberg har framfört i sin skrivelse. 
 
Kommentar: Se kommentaren under yttrande 24. 
 
 

 
 
 
 
 
 





 



heostl01_2
Textruta
BILAGA 1









heostl01_3
Textruta
BILAGA 2

















Detaljplan för

Kv. RÖNNEN m fl, MYRENOMRÅDET
Strömstads kommun

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

2017-12-22

Dnr MBN/2009-0276
Miljö- och byggförvaltningen



Deatljplan för kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD 4

BAKGRUND 4
PLANERINGSBESKED  5

SAMMANFATTNING 6

MILJÖBEDÖMNING 10

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 11

AVGRÄNSNING OCH METOD 13

STUDERADE ALTERNATIV 15

TRAFIK 18
NULÄGE 18
KONSEKVENSER  18
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  20

SAMLAD BEDÖMNING 21
UNDERLAG 21

BULLER 22
NULÄGE 22
KONSEKVENSER  23
FÖRSLAG TILL  ÅTGÄRDER 25

SAMLAD BEDÖMNING 25
UNDERLAG 25

RISKER 26
NULÄGE 26
KONSEKVENSER - TRANSPORT AV FARLIGT GODS 26
KONSEKVENSER - VERKSAMHETER 27
KONSEKVENSER - BOHUSBANAN 28

SAMLAD BEDÖMNING 28
UNDERLAG 28

MARKMILJÖ/FÖRORENAD MARK 29
NULÄGE 29

SAMLAD BEDÖMNING 39
UNDERLAG 40

LUFTMILJÖ /MKN LUFT 41
NULÄGE 41
KONSEKVENSER 41

SAMLAD BEDÖMNING 42
UNDERLAG 42

VATTENFÖRHÅLLANDEN/MKN FÖR VATTEN 43
DAGVATTEN  43

NULÄGE 43
KONSEKVENSER 43
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 43



Miljökonsekvensbeskrivning

3

GRUNDVATTEN    44
NULÄGE 44
KONSEKVENSER 44
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  45

ÖVERSVÄMNINGAR/ HÖGA VATTENNIVÅER 46
NULÄGE 46
KONSEKVENSER 46
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 46

MKN- STRÖMSTADSFJORDEN 47
NULÄGE 47
KONSEKVENSER 47

SAMLAD BEDÖMNING 47
UTREDNINGAR 48

STADS - OCH LANDSKAPSBILD 49
NULÄGE  49
KONSEKVENSER  51
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  57

SAMLAD BEDÖMNING 57
UNDERLAG 57

ÖVRIGA MILJÖFRÅGOR 58
NATURMILJÖ, FRILUFTSLIV OCH KULTURMILJÖ 58

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 58
KONSEKVENSER 59
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  59

SAMLAD BEDÖMNING 59
UNDERLAG 59

EKONOMISKA KONSEKVENSER 60
SAMHÄLLSEKONOMI 60
KOMMUNALEKONOMI 60
GENOMFÖRBARHET OCH EXPLOATERINGSEKONOMI 61

SOCIALA KONSEKVENSER 62
BOENDE OCH SEGREGATION 62
MÖTESPLATSER 62
TILLGÄNGLIGHET 62
TRYGGHET 63
BARNPERSPEKTIV 63
FOLKHÄLSA 63

PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN 64

BERÖRDA MILJÖKVALITETSMÅL 65

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 67

UNDERLAG/REFERENSER 68



Deatljplan för kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

4

FÖRORD
Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av planhandlingarna  i en detaljplan, som i övrigt består av en 
plankarta, en planillustration och en planbeskrivning. 

Handlingen sammanfattar och/eller citerar de under planprocessen framtagna utredningar som ligger till 
grund för miljöbedömningen. Varje bedömd miljöaspekt beskrivs under rubrikerna nuläge, konsekvenser 
samt förslag till åtgärder.  Under rubriken samlad bedömning sammanfattar Strömstads kommuns miljö- 
och byggförvaltning planens bedömda miljöpåverkan för respektive miljaspekt. I slutet av varje kapitel 
listas de utredningar som ligger till grund för bedömningen av just den beskrivna aspekten. Alla referen-
ser finns också samlade i kapitlet Underlag.

BAKGRUND
Januari 2009 inkom tre ansökningar om planbesked gällande fastigheterna Rönnen 8 och Häggen 2, Lin-
den 8  och Linden 11 inom Myrens industriområde. Fastighetsägarna ansökte om att omvandla sina in-
dustrifastigheter med en inriktning mot turism, upplevelser, hotell, handel och bostäder. I februari 2009 
beslutade sedan miljö- och byggnämnden att ge positivt planbesked för planläggning av fastigheterna. 
I planbeskedet betonades att samtliga av de äldre planerna bör ses över för att få en helhetssyn på om-
rådet , att trafikangöringen till området skulle ses över och att det inte  fick tillkomma ytterligare trafik 
genom närliggande bostadsområden. 

Då området är ett gammalt industriområde och utifrån de verksamheter som man vet bedrivits där 
kunde man förvänta sig att marken är förorenad. Flera av fastigheterna i området är också upptagna i 
Länsstyrelsens databas ”EBH-stödet” där information finns om misstänkta, konstaterade och sanerade 
förorenade områden i Sverige. För att kunna säkerställa markens lämplighet för den i planen föreslagna 
markanvändningen, bestämdes därför redan i ett tidigt skede att den av Miljöbalken styrda processen 
i enlighet med MIFO- metodiken (Metod för Inventering av Förorenade Områden) skulle löpa parallellt 
med detaljplanen och att innan planen går ut på granskning skall en översiktlig kostnadsberäkning och 
åtgärdsförslag tas fram för varje fastighet inom området. 

Ett planprogram som omfattade hela industriområdet upprättades 2011-02-17. Målet med planarbetet 
är att möjliggöra en omvandling av Myrens industriområde till en levande stadsdel, i planen kallad ”My-
renområdet”, som hjälper till att utveckla och bredda besöksnäringen i Strömstads kommun. Stadsdelen 
planeras inrymma ett upplevelsecenter med hotell, badland samt viss handel, bostäder och kvalitativa 
allmänna ytor. 

Parallellt med planprogrammet togs en behovsbedömning fram daterad 2011-02-17. 

I programsamrådet framkom ett flertal synpunkter, framförallt gällande de föreslagna byggnadernas höj-
der och volymer samt risker från de befintliga miljöstörande verksamheterna som planerades finnas kvar 
i och i direkt anslutning till området. 

Under samrådsskedet bearbetades förslaget utifrån inkomna synpunkter. Två av de tre miljöstörande 
verksamheterna avvecklades, Skipnes Flexibles AB på fastigheten Linden 13 och Statoils Seveso klassade 
bensinlager vid Myrens hamn. Man försökte också finna en lösning för den tredje verksamheten Bohus 
Biotech AB på Linden 4 och 10, dock utan framgång. Lösningen blev därför att i samrådet pröva möjlighe-
ten att låta verksamheten finnas kvar och bekräftas i planen som I – industri och hantera verksamheten 
utifrån riskreducerande åtgärder. De föreslagna bostäderna samlades i den östra delen av planområdet 
för att säkra skyddsavstånd från industriverksamheten. Höjder och volymer på de föreslagna byggnader-
na förändrades dock inte i någon stor utsträckning från program till samrådsförslaget.
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De ändringar i planförslaget som gjordes i samrådet medförde att behovsbedömningen reviderades 
utifrån det nya förslaget. 2013-11-26 tog miljö- och byggnämnden beslut att genomförandet av detalj-
planen innebär risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömnings process inleddes och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) togs fram. Samråd genomfördes under 3:e kvartalet 2015. De synpunkter 
som inkom under samrådet hade fortfarande fokus på höjder, volymer och risker, men också framförallt 
gällande förorenad mark, dag- och grundvatten, miljökvalitetsnormer, buller och trafik. 

Efter samrådet gjordes ytterligare omarbetningar av planen, bland annat så minskades höjder och voly-
mer kraftigt, ett säkerhetsavstånd på 50 meter mellan användningen bostäder och industrifastigheten 
säkerställdes och bestämmelser om skydd mot störningar lades in för att hantera riskerna från Bohus 
Biotech på fastigheten Linden 10. Säkerhetsavståndet på 50 meter öppnade också för att i planen pröva 
fler bostäder, användningen ändrades därför till B- bostäder på fastigheterna Häggen 2 och den östra 
delen av Linden 11.

Då utredningarna gällande den förorenade marken drog ut på tiden togs beslut att gå ut på ett samråd 2. 
I ett nytt samråd kunde kommunen stämma av de ovan föreslagna ändringarna och få ett klartecken på 
att vi var på rätt väg med hur riskerna hanterades i planen. Samtidigt byttes till nya Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) vilket gav en möjlighet att utnyttja den nya bullerförordningen som började gälla 2015-
06-01. Inför samråd två uppdaterades MKB´n endast gällande trafik och riskfrågor. I samrådet hanterades 
inte frågor som berörde förorenad mark och vatten. Samråd 2 genomfördes hösten 2016.

Länsstyrelsen yttrade sig i samrådet att de nu kan acceptera planförslaget utifrån risk- och buller frågorna 
i området men att kommunen måste kunna visa att frågorna gällande förorenad mark och vatten samt 
miljökvalitetsnormer går att lösa. I övrigt inkom bland annat synpunkter gällande höjder och volymer 
men i mindre omfattning än tidigare.

Inför granskning har detaljplanen framförallt kompletterats med bestämmelser som styr upp hanteringen 
av den förorenade marken och vattnet i området. MKB har också omarbetats och uppdaterats i sin hel-
het utifrån de utredningar som tagits fram.

PLANERINGSBESKED 

Under arbetet med detaljplanen fram till nu så har provtagningar gjorts och ett flertal utredningar tagits 
fram för att klargöra föroreningsbilden inom Myrenområdet. Länsstyrelsen har i sina samrådsyttranden 
uttryckt att frågorna gällande förorenad mark och miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas på ett 
tillfredställande sätt för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. Man menar att området har 
komplexa förutsättningar för utveckling där bland annat markföroreningar, en känslig grundvattennivå 
och dagvattenflöden kan antas samverka med viktiga konsekvenser. 

Efter samråd 2 har WSP tagit fram en sammanfattande utredning ”Bedömd föroreningssituation inom 
Myren” 2017-06-14 rev 2017-07-03  vars syfte är att bedöma behovet och kostnaden av en efterbehand-
ling av förorenad mark inom de fastigheter som berörs av planområdet. Utredningen sammanfattar ock-
så utförda miljötekniska markundersökningar och ger en generell bedömning av föroreningssituationen 
uppdelad på klorerade alifater och så kallade övriga föroreningar.

För att få klarhet i om frågorna gällande förorenad mark och påverkan på miljökvalitetsnormer var till-
räckligt utredda för att få detaljplanen antagen, har kommunen utifrån uppgifterna i WSP´s utredning 
ansökt om planeringsbesked. Möjligheten att ansöka om planeringsbesked har tillkommit efter en lag-
ändring i plan- och bygglagen som började gälla 2017-07-01. 

Syftet med ansökan är att säkerställa ett antagande av detaljplanen utifrån prövningsgrunderna i 11 ka-
pitlet 10 § PBL med avseende på föroreningsbilden inom detaljplaneområdet och dess påverkan på mil-
jökvalitetsnormerna för vatten och musselvatten samt människors hälsa och säkerhet.

2017-09-13 beslutade Länsstyrelsen att planförslaget inte strider mot ingripandegrunderna hälsa och 
säkerhet gällande föroreningsbilden samt miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten och musselvatten. 
Länsstyrelsens bedömning utgick ifrån att kommunen i detaljplanen nyttjar de i utredningen föreslagna 
skyddsbestämmelser och villkorat startbesked för att säkerställa att nödvändiga saneringar genomförs.
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SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen har i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län avgränsats utifrån 
vilka miljöaspekter som bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan. Sammantaget bedöms 
planförslaget få stora positiva till små negativa konsekvenser inom de undersökta miljöaspekterna, under 
förutsättning att rekommenderade åtgärder i framtagna utredningar genomförs. 

Trafik

Utbyggnaden av Myrenområdet innebär en upprustning av gatunätet jämfört med idag. Gaturummet 
kommer att breddas och förutom själva vägområdet inrymma trädplanteringar, bil- och bussparkering 
och gång – och cykelväg. I den östra delen av Trädgårdsgatan mot bostäderna föreslås gatan utformas 
som en gångfartsgata. I höjd med Hagtornsvägen kommer Trädgårdsgatan stängas av för biltrafik vilket 
medför en trafiksäkrare och tystare miljö både för befintliga och tillkommande bostäder jämfört med 
idag och ett nollalternativ. Även Vatulandsgatan kommer att stängas av och övergå till en gång och cykel-
väg i höjd med parkområdet.  

Omvandlingen av Myrenområdet prognostiseras medföra ett avsevärt tillskott av trafik, totalt 7 900 for-
don/dygn som fördelas åt väster och åt öster på Uddevallavägen. En sådan trafikökning ökar de luftburna 
föroreningar som biltrafiken för med sig i. Den ökade Trafikalstringen kan också leda till konsekvenser på 
hela Strömstads centrums vägnät. Ett vägnät som redan idag är högt belastat framförallt under sommar-
tid, då köer periodvis uppstår på Oslovägen, vid norra infarten, som kan nå ända ut på väg E6. Trängseln 
i centrum i övrigt är också stor med kösituationer som följd. För att minimera de negativa effekterna av 
den ökade trafiken som planförslaget medför behöver föreslagna åtgärder genomföras. Till exempel bör 
den prognostiserade trafiken kunna minskas påtagligt genom tillskapande av en attraktiv gång- och cykel-
förbindelse mellan Myren och centrum. Myrenområdet har också en fördelaktig belägenhet i Strömstad. 
Trafiken kommer snabbt ut på väg 176 åt söder och når väg E6 och väg 164 via den minst trafikbelastade 
infarten till Strömstad, Södra infarten. Viktigt är här att E6-trafikanter från norr genom skyltning och in-
formation påverkas att om möjligt välja denna väg i stället för den norra infarten vid Oslovägen. Att de 
förslag till åtgärder som beskrivs i ”Strömstads trafikmodell PM prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 
2016-06-28 ” genomförs är också en förutsättning för att minimera en negativ påverkan av den trafikal-
string som planförslaget innebär och därmed undvika framkomlighetsproblem i framtiden.

När det gäller tågtrafiken kommer ett genomförande av detaljplanen inte innebära någon förändring 
jämfört med ett nu läge. Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande innebära en liten miljöpå-
verkan gällande trafik under förutsättning att föreslagna åtgärder genomförs. 

Buller

Den sammantagna bilden är att ett genomförande av detaljplanen innebär en liten miljöpåverkan med 
avseende på buller. Riktvärdena för trafikbuller vid bostadsfasad kommer att klaras i hela området dock 
kan den maximala ljudnivån överskridas på vissa platser och där behöver åtgärder genomföras för att 
klara riktvärdena. Jämfört med ett nollalternativ kommer bullernivåerna i området att öka då biltrafiken 
på Trädgårdsgatan kommer att öka kraftigt. Planen medger  besöksintensiv verksamhet som generera 
stora trafikrörelser vilket skiljer sig från nollalternativets industriområde som inte alls genererar lika 
mycket biltrafik. Befintlig bebyggelse kommer dock få en minskad bullerbelastning jämfört med nuläget 
och ett nollalternativ då genomfartstrafiken tas bort i och med att Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan 
stängs av. Verksamhetsbullret i området begränsas utifrån att gällande riktvärden följs på samma sätt 
som idag och i ett nollalternativ. Då detaljplanen medger bostäder närmare den befintliga verksamheten 
Bohus BioTech, krävs bullersänkande åtgärder för att buller villkoren i verksamhetens tillstånd skall gå att 
uppfylla. 
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Risker

Att blanda bostäder och besöksintensiv verksamhet med industriverksamhet innebär en ökad riskbild i 
området jämfört med idag, dels på grund av att de människor som kommer att befinna sig i området inte 
är medvetna om att det finns risker förknippade med den verksamhet som bedrivs på industrifastighe-
ten, och dels att bostadsområden är svårare att utrymma, särskilt på natten när flertalet av de boende 
sover. Till skillnad från ett industriområde där man kan förvänta sig att det finns risker förknippade med 
verksamheterna.

Den samlade bedömningen utifrån framtagna riskutredningar, är att det är möjligt att planera för besöks-
intensiv centrumverksamhet, handel, bostäder och industri och därmed bekräfta den befintliga industri-
verksamheten i detaljplanen. Under förutsättning att de föreslagna riskförebyggande åtgärder genomförs 
bedöms planens risk och miljöpåverkan som liten. 

Luftmiljö/MKN luft

Gällande miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen som i huvudsak alstras av biltrafiken, kvävedioxid 
och partiklar, kommer att klaras med stor marginal. Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade av 
hamn- och industriverksamheten, klarar med stor marginal bedömningspraxis. Påverkan gällande luftmil-
jön bedöms därför som mycket liten.

Markmiljö/Förorenad mark

Ett stort antal utredningar har tagits fram under planprocessen  som visar på hur föroreningssituationen  
ser ut inom Myrenområdet. Med utgångspunkt i dessa utredningar har Länsstyrelsen i ett planeringsbe-
sked beslutat att området är tillräckligt utrett för att planen skall kunna antas. Processen gällande efter-
behandling av den förorenade marken kommer sedan att fortsätta efter det att planen har antagits, men 
drivs då utifrån Miljöbalken som ett anmälningsärende enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

En förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen är att alla fastigheter, förutom Linden 4 och 10 där 
markanvändningen inte skall förändras, skall saneras innan startbesked ges för byggnation.  Planen styr 
också att den konstaterade föroreningen av TCE på fastigheten Rönnen 8 skall saneras innan startbesked 
kan ges på fastigheterna Rönnen 2 och 8. Som en ytterligare skyddsåtgärd finns krav på byggtekniska 
åtgärder för att förhindra ånginträngning av TCE  på  dricksvattenledningar, bottenplatta och  rörgenom-
dragningar inom alla fastigheter där man vet att TCE har och kan ha använts och krav på marklov på alla 
schakt och fyllnadsarbeten för att undvika spridning av förorenat berggrundvatten.  Efter provtagning 
och i samband med kontrollprogram kan också krav på en skyddsbarriär ställas för att minimera en föro-
reningsspridning till omgivningen från den konstaterade TCE föroreningen på Rönnen 8.

Med utgångspunkt i de i detaljplanen säkerställda krav på villkor för startbesked, skyddsåtgärder  och 
marklov är bedömningen att ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära  att  risken för ne-
gativ påverkan på människor och miljö kommer att minska radikalt jämför med ett nuläge och ett nollal-
ternativ. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därför få stora positiva konsekvenser.
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Vattenmiljö/MKN vatten

Den samlade bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära en liten  mil-
jöpåverkan jämfört med nollalternativet med hänseende på vattenförhållandena i området under för-
utsättning att föreslagna åtgärder genomförs. En förutsättning att kunna bebygga området är att den 
förorenade marken på de fastigheter med föreslagen ändrad markanvändning saneras, vilket kommer att 
innebära en betydande förbättring jämfört med idag och ett nollalternativ.  För att undvika negativ på-
verkan på vattenförekomsten Strömstadsfjorden är det viktigt att dagvatten från trafik- och parkeringsy-
tor renas samt att eventuellt förorenat grundvatten hanteras i enlighet med föreslagna åtgärder under 
byggtiden. Det är också viktigt att höga vattenflöden vid extremväder motverkas. Detta kan förslagsvis 
göras genom byggnation av vattenmagasin, fördröjningsmagasin, utformning av gröna tak samt lokalt 
omhändertagande av dagvatten där det är möjligt. 

När det gäller grundvattnet är det nödvändigt att bygg- och anläggningsarbeten inte leder till en grund-
vattensänkning som understiger +5,55 inom användningsområdena PARK och NATUR i detaljplanen. En 
grundvattensänkning  kommer att leda till sättningsproblematik både för befintlig och tillkommande be-
byggelse i området. Den bergsklack som delar den östra sättningskänsliga delen av planområdet från de 
mindre känsliga västra delarna får inte heller tas bort. Bergsklacken utgär en hydraulisk barriär som inte 
får påverkas under nivån +5,55. Källare får därför inte utföras på ett sådant djup att schaktning av bergs-
klacken krävs under denna nivå. 

Bebyggelse i området bedöms som möjligt om föreslagna restriktioner och förslag på åtgärder genom-
förs. 

Stads-/landskapsbild

Landskapet som planområdet ligger i består av ett typiskt kustnära bohusländskt spricklandskap där berg 
i dagen varvas med låglänta partier med sedimentära jordarter. Bebyggelsen i området består av indu-
strilokaler från 1950–70-talet med blandad karaktär och varierande fasadmaterial. Bebyggelsen är till 
största delen storskalig och höjden varierar mellan två till tre våningar och upp emot fem till sex våningar. 
Inom planområdet finns inga större upplevelsevärden. Störst konsekvenser kommer föreslagen exploate-
ring att ha på stadsbilden sett från en del av villorna nordost om planområdet och från havet i väster där 
upplevelsecentret/hotellet kommer att utgöra ett betydande inslag i stads- och landskapsbilden.

Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än dagens bebyggelse. Föreslagen 
utbyggnad bedöms innebära en måttlig påverkan på stadsbilden sett från villaområdet nordost om plan-
området. Från havet bedöms den planerade exploateringen ha stor påverkan på landskapsbilden, då den 
kommer att utgöra ett betydande inslag i vyn från havet. Den kan ändå anses som acceptabel eftersom 
området redan är ianspråktaget och den föreslagna exploateringen ligger i anslutning till den relativt 
nyligen om- och påbyggda kontorsbyggnaden vid vattnet nordväst om planområdet. Dessutom är områ-
det lokaliserat i naturlig anslutning till staden, men på ett avstånd som gör att det inte konkurrerar med 
Strömstads karaktäristiska stadssiluett. Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande indu-
striområde till en attraktiv, förädlad stadsdel, bidrar till en modernisering och uppsnyggning som innebär 
en positiv utveckling för Strömstad. Konsekvensen av omvandlingen kommer att innebära en utvidgning 
av staden Strömstad där Myrenområdet blir en del av stadsbilden istället för, som idag, vara ett industri-
område i utkanten av staden.

Övriga

Björkdungen i den östra delen kommer inte att påverkas av detaljplanen. En mindre del av berget i nord-
västra delen av planområdet kan komma att behöva sprängas bort. Påverkan bedöms dock inte påverka 
området i sin helhet . Naturområdet i sydost om planområdet och Röseberget bedöms inte påverkas av 
den planerade detaljplanen. Minnesstenen från 50-talet kommer att beröras av exploateringen och kom-
mer att behöva flyttas. Detaljplanens påverkan på naturmiljön, friluftslivet och kulturmiljön bedöms sam-
mantaget som mycket liten.
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Sociala

I kapitlet om sociala konsekvenser bedöms att det finns flera fördelar med en omvandling enligt detalj-
planeförslaget. Ett genomförande av detaljplanen medför ett tillskott av bostäder i centralt läge med när-
het till stadskärnan och tågstationen. Det idag ensidiga innehållet i området ersätts av ett mer blandat 
innehåll med bostäder, kontor, en industri samt rekreationsanläggningar vilket gynnar både tryggheten 
och det sociala livet. Ökade aktiviteter och rörelser inom området bidrar till tryggare gång- och cykel-
förbindelser. Trots ovan nämnda fördelar innebär en realisering av detaljplanen också vissa risker och 
utmaningar utifrån socialt perspektiv. Omvandlingen ställer nya krav på platsen, vad gäller tillgången till 
vistelseytor och mötesplatser, på samverkan mellan olika funktioner samt på tillgängligheten. 

Ekonomiska

Vad avser de ekonomiska konsekvenserna av detaljplanens genomförande så konstateras att det normalt 
är en samhällsekonomisk fördel att omvandla befintliga områden. Dock bör exploateringen ske kontrolle-
rat så att den samhällsekonomiska balansen på orten inte rubbas. Kommunen kommer att belastas med 
kostnader bl a för utbyggnad av infrastrukturen. Delar av detta kan täckas av t ex gatukostnadsersättning. 
Exploatörernas kostnader får antas bli täckta av den utveckling av fastigheterna som detaljplanen med-
ger.
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MILJÖBEDÖMNING

Syfte

Syftet med en MKB är att ge beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljö-
hänsyn och som leder fram till bättre beslut från miljösynpunkt” (Prop. 1990:91/90). Beskrivningen av 
en plans miljökonsekvenser ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en lämplig utformning av 
planen. Den ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonsekvenserna mot andra viktiga faktorer 
så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv.

Kraven som ställs på innehållet i en plan-MKB regleras av bestämmelserna i 6 kap 12 § miljöbalken. 

Syftet med föreliggande MKB är att belysa föreslagen detaljplans eventuella miljöpåverkan för i huvudsak 
de aspekter som bedömts som betydande i samråd med Länsstyrelsen.

Behovsbedömning

Strömstads kommun har i sin behovsbedömning för aktuellt område (enligt förordningen om miljökon-
sekvensbeskrivningar) gjort bedömningen att ett genomförande av detaljplanen för Myrens industriom-
råde kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

Efter programsamrådet reviderades avgränsningen av MKB´n  i enlighet med inkomna synpunkter från 
Länsstyrelsen. 2013-11-26 tog Miljö- och byggnämnden beslut att genomförandet av detaljplanen inne-
bär risk för betydande miljöpåverkan.
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunala planer och styrdokument

Översiktsplan för Strömstads kommun 

I översiktsplanen omfattas Myrenområdet av bestämmelsen RC  som anger – ”Område för utveckling av 
Centralorten Strömstad, ”Redovisade områden är reserverade för utbyggnad av Strömstad centralort. 
Fördjupning av översiktsplanen för området Strömstad-Skee ska tas fram. All ny bebyggelse och föränd-
ring av den befintliga bebyggelsen ska prövas i detaljplan. Särskild hänsyn skall tas till den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljön i stadskärnan vid förändringar i denna och i samband med att detaljplaner 
upprättas. Rekommendationerna i ”Strategi för stadens miljö” ska beaktas. Trafikfrågorna ska särskilt 
uppmärksammas i fördjupningen med målet att skapa en bättre trafikmiljö i centrum”.

Vidare anger översiktsplanen att Strömstad ska växa genom omvandling av äldre centralt belägna indu-
striområden och genom komplettering och förtätning av staden. Exempel på omvandlingsområden är 
Canningområdet och Myrenområdet.

Strömstads kommun, Bostadsförsörjningsplan 2016-2030

Bostadsförsörjning är en viktig strategisk fråga för kommunen då bra bostäder och goda boendemiljöer 
är grundläggande faktorer för tillväxt och välfärd. Riktlinjerna är en del i kommunens strategiska arbete 
att stärka Strömstad som attraktiv boendekommun. 

Under perioden 2016-2025 behöver det byggas drygt 1300 bostäder i Strömstads kommun för att möta 
invånarnas framtida bostadsbehov för helårsboende. Sett i ett längre perspektiv fram till år 2030 behöver 
det byggas närmare 1600 bostäder.

Detaljplanen för Myrenområdet är upptagen som en del av kommunens framtida bostadsförsörjning 
med ca 250 planerade lägenheter.

Strömstads vision 2030 

Strömstads kommunfullmäktige antog i april 2016 en ny vision och långsiktiga mål för utvecklingen i 
Strömstads kommun. Visionen stadgar att år 2030 har Strömstad befäst sin position som Bohusläns mest 
internationella småstad. Här bor 16 000 invånare, inflyttning har skett till både tätorten och till alla kom-
mundelar. 

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar ca 11 ha. Inom området finns fastigheterna Rönnen 2, Rönnen 8, Linden 4, Linden 
8, Linden 10, Linden 11, Linden 12, Linden 13, Häggen2, Häggen 3, Strömstad 4:17 och Strömstad 4:16. 
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Riksintressen skyddade områden

Riksintressen

Planområdet omfattas av bestämmelser enligt MB 4 kap 1-3 §§ - den obrutna kusten. Norra Bohuslän 
med sammanhängande vackra landskapspartier och tillgängliga strand- och skärgårdsområden karaktäri-
seras av en ursprunglighet inom hela området. På grund av de stora värdena har ”den obrutna kusten” i 
norra Bohuslän utpekats i miljöbalken som ett särskilt värdefullt område där turismens och friluftslivets 
intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av exploatering eller andra ingrepp i miljön”.

Bedömd påverkan

Planområdet är en del av Strömstad tätort och är redan till stor del exploaterat. Även om landskapsbil-
den på grund av föreslagen bebyggelse kommer att påverkas bedöms inte planförslaget stå i strid mot 
miljöbalkens 4:e kapitel. Se vidare under kap XX  Stads - och landskapsbild.

Strandskydd

Myrens industriområde har aldrig omfattats av strandskydd. Enligt miljöbalken 7 kap 18 g § så inträder 
strandskydd då en gammal plan ersätts med en ny. I detta fall då det tidigare inte funnits något strand-
skydd, inträder det generella strandskyddet på 100 meter.

Läs vidare om strandskydd under kapitlet Bestämmelser enligt miljöbalken, i planbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer

Luft 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Nor-
merna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/
EG och 2004/107/EG.

I detaljplanen för Myrenområdet är det framför allt miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och partiklar 
(PM10) som kan komma att påverkas av ett genomförande av detaljplanen då planen medger trafikinten-
siva verksamheter som medför trafikökningar på Trädgårdgatan och Uddevallavägen.  

Trafiken (främst personbilar och lastbilar, men också buss- och båttrafiken) är den största utsläppskällan 
för kvävedioxid. Biltrafiken är också den största utsläppskällan av partiklar, men även själva väghållningen 
är en stor utsläppskälla tex genom sandning och saltning. 

För bedömd påverkan se vidare under kapitlet Luftmiljö/MKN Luft.

Vatten

Enligt EG:s ramdirektiv för vattens (2000/60/EG) krav på ”god vattenstatus” för allt vatten; grundvatten, 
ytvatten och kustvatten, d.v.s. hela Sveriges yta.  Direktivet handlar först och främst om kvaliteten på yt- 
och grundvattnet och om grundvattnets kvantitet. 

Strömstadsfjorden är klassad som en kustvattenförekomst i enlighet med vattendirektivet.

För bedömd påverkan se vidare under kapitel Markmiljö/förorenade områden och vattenförhållanden.

Musselvatten

Normen för musselvatten avser att skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten 
från olika utsläpp av förorenande ämnen. Skaldjursvattendirektivet (91/692/EEG) är bakgrunden till att 
denna norm har införts i miljöbalken. Strömstadsfjorden omfattas av MKN för musselvatten.

Genomförandet av detaljplanen för Myrenområde påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten och mus-
selvatten genom hur dagvatten och den förorenade marken inom området hanteras.

För bedömd påverkan se vidare under kapitel Markmiljö/förorenade områden och vattenförhållanden.
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AVGRÄNSNING OCH METOD

Geografisk avgränsning

Myrens industriområde ligger i den södra delen av Strömstads tätort. Området ligger utmed Uddevalla-
vägen som är den södra infartsvägen till staden. På andra sidan Uddevallavägens in mot Strömstad, ligger 
Myrens hamn som dels omfattas av en småbåtshamn och dels av en färjeterminal som dagligen trafike-
ras av 6 st turer till Sandefjord i Norge. 

Det föreslagna planområdet ligger i en dalgång mellan Vatuland och Röseberberget. Planområdet grän-
sar i norr och öster mot villabebyggelse och i söder och väster av Uddevallavägen och Bohusbanan.

Avgränsning tid

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseåret 2035, som är det 
prognos år som utredningarna tar höjd för och då detaljplanen bedöms vara genomförd. Vissa åtgärders 
miljöeffekter kan dock sträcka sig längre än till planeringsperiodens slut. I den mån det är möjligt, rimligt 
och relevant behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även dessa effekter.

Översiktskarta över planområdet (rött) och MKB-området (grönt, streckat).
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Miljöaspekter

Enligt 6 kap 12 § punkt 3 skall miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av miljöförhållan-
den i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt. Då detaljplanen i detta fall både påverkar 
och påverkas av ett större område har en MKB avgränsning gjorts, se bifogad karta. MKB-området inde-
las i ett primärområde - detaljplanen och ett sekundärområde - påverkansområdet.

I enlighet med länsstyrelsens yttrande i programmet 2011-05-23 så har MKB avgränsningen utökats så 
att hela hamnområdet inkluderas.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för Myrens industriområde föreslås avgränsas enligt följande:

• Trafiksäkerhet och olycksrisker

• Transport av farligt gods och olycksrisker

• Pågående verksamheter och olycksrisk 

• Förorenad mark

• Stads- och landskapsbild

• Miljökvalitetsnormer (luft, vatten, musselvatten)

• Berörda miljömål

En MKB upprättades 2015-06-03 i samband med att detaljplanen skulle gå på samråd under tredje kvar-
talet 2015. Miljöaspekterna i MKB´n hanteras under rubrikerna trafik, buller, risker, luftmiljö, markförhål-
landen, vattenförhållanden, stads- och landskapsbild och övriga miljöfrågor. Även planens påverkan un-
der byggtiden och sociala och ekonomiska konsekvenser behandlas i MKB´n. Hösten 2016 genomfördes 
ett samråd 2. Till detta samråd uppdaterades MKB´n endast med hänseende på trafik och risker.

Bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. Beskrivningarna grun-
dar sig till stor del på de underlagsutredningar som har tagits fram under planprocessen. Till grund för 
bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljökvalitetsmål, riktvärden och miljökvalitets-
normer. Definitioner och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på Miljömålsportalen 
(miljomal.se). Följande miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget; 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård

• God bebyggd miljö 

Läs mer om miljömålen under kapitel Berörda miljökvalitetsmål.
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I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenser. Skalan bygger på rela-
tionen mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd miljöpåverkan. Skalan kan beskriva såväl 
positiva som negativa konsekvenser. 

• Mycket stora konsekvenser - konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-
nivå till exempel Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer. 

• Stora konsekvenser - konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal bety-
delse. 

• Måttliga konsekvenser - konsekvenser på områden eller värden av kommunal betydelse. 

• Små konsekvenser - konsekvenser på områden eller värden av mindre eller lokal betydelse. 

STUDERADE ALTERNATIV

Nollalternativ

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs. Detta ska 
inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget ofta har stora likheter. 

Vid ett nollalternativ kommer troligtvis Myrenområdet fortfarande att vara ett industriområde vilket 
innebär att de verksamheter och industrier som finns där idag kan fortsätta att utvecklas. Nya verksam-
heter kommer sannolikt flytta in på vissa av fastigheterna. Det finns dock en stor risk att de byggnader 
som redan idag är i mycket dåligt skick, kommer att finnas kvar och fortsätta att förfalla. 

En sanering av området kommer endast komma till stånd vid nybyggnation alternativt om Länsstyrelsen 
prioriterar området och kräver en åtgärdsutredning, vilket är mer osäkert om det kommer till stånd. Vid 
en utebliven sanering finns risk för fortsatt spridning av förorening till vatten och omgivande mark och 
medföljande risk för skada på människors hälsa och miljö.

För trafiken innebär ett nollalternativ små förändringar. En analys av trafikmodellens redovisning av tra-
fikmängderna 2015 respektive 2035 indikerar endast små ökningar av trafikmängderna på Uddevallavä-
gen. Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan kommer fortsatt ha genomfartstrafik där det även finns en risk 
för en viss trafikökning jämfört med nuläget beroende på vilken ny verksamhet som kan tänkas etablera 
sig i industriområdet. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter blir fortsatt låg eftersom det sannolikt ej 
kommer att byggas ut varken cykel eller gångvägar i området. 

Ett nollalternativ gällande dagvattenhanteringen är i princip desamma som ett nuläge. Området är redan 
idag i stort sett hårdgjort, orenat dagvattnet från vägar och fastigheter leds i befintliga dagvattenled-
ningar som mynnar i Myrens hamn. Dagvattenledningar är dimensionerade för att klara en framtida oför-
ändrad markanvändning i området.  En pumpstation har installerats i parkområdet som skall säkerställa 
att framtida höga vattennivåer inte skall negativt påverka de befintliga bostadshusen i anslutning till 
industriområdet. 

Bullersituationen i ett nollalternativ kommer att styras utifrån befintliga och tillkommande verksamhe-
ters tillstånd och gällande riktvärden precis som i nuläget.

I ett nollalternativ kommer de idag gällande industriplanerna att fortsätta att gälla vilket innebär att 
stads- och landskapsbilden i princip inte kommer att förändras utan områdets karaktär blir fortsatt indu-
stripräglad. Outnyttjade byggrätter möjliggör dock fortfarande utbyggnader i området.

För de sociala konsekvenserna innebär ett nollalternativ att området fortsatt har sin industrikaraktär, och 
området kommer att upplevas som alltmer otryggt. De samhällsekonomiska riskerna blir små då kommu-
nen inte behöver göra några större investeringar.
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Planförslag

Syftet med planarbetet är att möjliggöra en utveckling av Myrenområdet till en levande stadsdel som 
hjälper till att utveckla och bredda besöksnäringen i Strömstads kommun. Målet är att Strömstads attrak-
tivitet som besöksmål ska öka genom etableringen av ett upplevelsecentrum och att turistsäsongen ska 
kunna förlängas med ett brett och nytt utbud av aktiviteter.

Planområdet ligger i södra delen av Strömstads tätort och omfattar cirka 110 000 m² (11 ha). 

Norr om Trädgårdsgatan, i den västra delen av planområdet, ges möjligheter för en stor sammanhållen 
byggnad med centrumanvändning avsedd för upplevelseverksamhet. Söder om Trädgårdsgatan föreslås 
en omvandling av delar av nuvarande industrimark till att istället användas för centrumfunktioner och 
bostäder. En del industrimark ska dock finnas kvar. Öster om Vatulandsgatan, som i och med planför-
slaget omvandlas till en gång- och cykelväg för att undvika genomfartstrafik, föreslås att bostäder och 
kontor får uppföras. Med tanke på den ökade trafiken in till Myrenområdet möjliggör detaljplanen att 
en cirkulationsplats kan anläggas i korsningen av Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. Befintlig park- och 
naturmark föreslås huvudsakligen vara kvar och utvecklas/förädlas.

Totalt planeras för byggrätter ovan mark på cirka 90 000 m² bruttoarea. Byggnationen uppförs i 2 till 10 
våningar och en majoritet av parkeringarna kommer att anläggas under mark. Planförslaget kommer att 
påverka stadsbilden genom de stora och höga byggnadsvolymer som planförslaget möjliggör.

Förslaget bygger i stort vidare på den befintliga struktur som finns i området. Omvandlingen av indu-
striområdet föreslås i första hand ske genom att Myrenområdet får ett flertal olika användningar såsom 
boende, kontor, förskola, handel, centrumaktiviteter och industri. De olika sätten att använda området 
kommer innebära att stadsdelen får förutsättningar att användas under hela dygnet. Attraktiva aktivite-
ter och en välkomnande vistelsemiljö ska ytterligare bidra till att göra stadsdelen levande.

Illustrationskarta över planområdet
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Alternativ lokalisering

Någon alternativ lokalisering har aldrig varit aktuell i detta fall. Syftet med detaljplanen är att omvandla 
det befintliga industriområdet. Området ligger strategiskt och centralt och är föreslaget som ett utveck-
lingsområde för bostäder och centrumverksamheter i den pågående fysiska planeringen för Strömstad 
centralort. 

Alternativ utformning

Under planprocessen från program till samråd 1 och samråd 2 har olika alternativa utformningar av de-
taljplanen prövats. 

I programskedet togs ett förslag fram där bostäder, hotell, konferens, upplevelser, befintlig industri, kon-
tor, lager, verksamheter blandades inom området. Utgångspunkten var här de tre planansökningarna. 
Hotell, konferens och upplevelsecentrum inom fastigheterna Rönnen 2 och 8 samt Häggen 3, det så kall-
lade Waterprojektet. Hotell, kontor, bostäder centrumverksamhet och handel mm på Linden 11 samt bo-
städer och kontor på Linden 8. I övrigt var utgångspunkten i stort sett att bekräfta befintlig användning.

I samråd 1 togs ett mer samlat grepp över området. I den östra delen närmast den befintliga bostadsbe-
byggelsen föreslogs bostäder och kontor. Den befintliga industriverksamheten på Linden 4 och 10 bekräf-
tas som industriverksamhet då man inte funnit en lösning för verksamheten att flytta. På övriga fastighe-
ter planeras för centrumverksamhet då skyddsavstånd från industrin behövde beaktas.

I samråd 2 ville man pröva om det fanns möjlighet att lägga till fler bostäder i den östra delen av plan-
området. En av knäckfrågorna i detaljplanen är att finna lösningar för att kunna samlokalisera industri, 
besöksintensiva centrumverksamheter, handel och bostäder. När man nu vill lägga till fler bostäder behö-
ver detta prövas dels utifrån de risker som den befintliga industrin skulle kunna medföra på boende och 
besökare i området. Och dels utifrån vilka begränsningar fler bostäder i området kan få på den befintliga 
industriverksamhetens miljötillstånd. 

Granskningsförslaget ser i princip ut på samma sätt som förslaget i samråd 2. En förändring är att bebyg-
gelsen i Häggen 2 blir högre. Det är samma bruttoarea som i samråd 1, men på mindre byggnadsyta. 
Detta ger en mer transparent miljö, istället för den tydligt avgränsande bebyggelse som samråd 1 skulle 
inneburit. 
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TRAFIK

NULÄGE

Trafiken är av stor eller avgörande betydelse för ett antal miljöaspekter, det gäller buller, utsläpp och hal-
ter av luftföroreningar, utsläpp av klimatgaser, risker från transporter av farligt gods m fl. Vid stora tra-
fikmängder kan trängsel och köer uppstå, vilket kan påverka miljön i olika avseenden och även medföra 
sociala och ekonomiska konsekvenser.  

Idag servar Trädgårdsgatan framförallt befintliga verksamheter i Myrens industriområde.  Gatan nyttjas 
också som en genväg till bostadsområdena i Myren och på Vatuland och vidare mot Strömstiernaskolan. 
Trafikflödet ett medelvardagsdygn under sommaren (VDT-sommar) på Trädgårdsgatan beräknas till ca 
1300 (2015) bilar. 

Det beräknade trafikflödet VDT-sommar (2015) på Uddevallavägen var 10 040 bilar. 

KONSEKVENSER 

Vägtrafik 

Planerade industriverksamheter, handel, hotell, övriga centrumverksamheter, kontor, bostäder och för-
skolor inom Myrenområdet beräknas alstra en trafik om totalt cirka 9 200 fordon/sommarmedeldygn, 
därav utgör cirka 7 900 fordon nyalstrad trafik. 

Beräkningarna av trafikalstringen har utgått från ett maximalt utnyttjande av byggrätterna och att alla 
föreslagna parkeringsplatser utnyttjas, och de resulterande trafikmängderna skall därför ses som de som 
maximalt kan förväntas uppkomma.  

Några uppgifter om den genomsnittliga trafiken under hela året, årsmedeldygnstrafiken, finns inte, men 
det har mindre betydelse eftersom såväl dimensionering av väganläggningar som beräkning av miljöef-
fekter som t ex buller bör baseras på trafiken under sommaren. 

 Prognostiserade trafikmängder inom och kring Myrenområdet år 2035 givet att detaljplanen för området är genomförd. Sommarme-
deldygnstrafik  (OBS mindre ändringar i plankartan är gjorda inför granskning. BTA är dock densamma) (PM Trafik, Trafikutredning 
kv Myren, Ramböll 2016-06-28)
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På Uddevallavägen, delen öster om Trädgårdsgatans anslutning, redovisas för år 2035 14 700 fordon/
sommarmedeldygn, en ökning jämfört med nuläget med cirka 55 %. Väster om Trädgårdsgatan prognos-
tiseras trafiken öka till 11 800 fordon/sommarmedeldygn, drygt 40 % mer än i nuläget. 

På Trädgårdsgatan prognostiseras cirka 9 200 fordon/sommarmedeldygn närmast Uddevallavägen. Tra-
fikmängden minskar sedan successivt till några hundra fordon längst i öster på Trädgårdsgatan. Trafik-
analyser visar att tillgängligheten såväl till den befintliga verksamhet som skall ligga kvar som till de nya 
verksamheterna blir god även under de mest trafikbelastade timmarna.  

Skyltad hastighet och andel tung trafik på Uddevallavägen förändras inte jämfört med nuläget. På Träd-
gårdsgatan bedöms andelen tung trafik bli omkring 1,5 %, närmast Uddevallavägen ökar andelen dock till 
cirka 3 %.  

 Utbyggnaden av Myrenområdet innebär också vissa ombyggnader av gatunätet. Nuvarande väjnings-
reglerade korsning mellan Uddevallavägen och Trädgårdsgatan föreslås byggas om till cirkulationsplats. 
Analyser i trafikutredningen visar att en enfältig cirkulationsplats ger tillräcklig kapacitet och en tillfreds-
ställande framkomlighet, även vid maximal timtrafik under sommaren.  

Trädgårdsgatan skyltas 30 km/h, den rustas upp och förses med gång- och cykelbana norr om gatan res-
pektive gångbana söder om. Den östra delen av Trädgårdsgatan görs till gångfartsgata där all biltrafik har 
väjningsplikt mot gående och fordon får inte köras med högre hastighet än gångfart.  Vatulandsgatan 
flyttas österut inom området, den stängs av för biltrafik mellan Myren och centrum och prioriteras för 
gång- och cykeltrafik. Den nya korsningen med Vatulandsgatan byggs ut till cirkulationsplats. Öster om de 
planerade nya bostadshusen stängs Trädgårdsgatan av för biltrafik.  

 Med de redovisade, planerade åtgärderna i berört gatunät – cirkulationsplatser, separat gång- och cy-
kelbana, eliminering av genomfartstrafik, gångfartsgata, låg skyltad hastighet – bedöms förutsättningar 
komma att finnas för en god trafiksäkerhet inom och i anslutning till Myrenområdet. Utformningen av 
i synnerhet passagerna för gång- och cykeltrafik tvärs Trädgårdsgatan men även av infarterna till parke-
ringsplatserna från Trädgårdsgatan kommer dock att vara mycket betydelsefull från trafiksäkerhetssyn-
punkt.  

Tågtrafik 

Inga förändringar av tågtrafikeringen har förutsatts vid genomförande av detaljplanen för Myren.  
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Prognoser av hur den i Myrenområdet alstrade trafiken kommer att sprida sig i Strömstads vägnät. Sommarmedeldygnstrafik år 2035. (PM 
Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll 2016-06-28). 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

• Passager för gång- och cykeltrafik tvärs Trädgårdsgatan utformas för att ge maximal trafiksäkerhet 
och framkomlighet för de oskyddade trafikanterna.  

• Ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Uddevallavägen mellan Trädgårdsgatan och cen-
trum byggs ut med hög framkomlighet, trafiksäkerhet och attraktivitet, i syfte att maximera gång- 
och cykeltrafiken och därmed minimera biltrafiken mot centrum.  

• Säkerställa att det finns utrymme för eventuella, framtida busshållplatser i anslutning till korsningen 
Uddevallavägen-Trädgårdsgatan.  

• De åtgärder föreslagna i Strömstad Trafikmodell, PM prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-
06-28, som kan medföra att Södra infarten används maximalt för externtrafik såväl söderut som 
norrut på väg E6 bör beaktas. Vidare bör möjligheterna övervägas att inrätta någon form av lokal 
busstrafik i staden i syfte att dämpa biltrafiken och öka tillgängligheten till centrum och även till han-
del och andra aktiviteter längs Oslovägen och Ringvägen.  
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SAMLAD BEDÖMNING
Utbyggnaden av Myrenområdet innebär en upprustning av gatunätet jämfört med idag. Gaturummet 
kommer att breddas och förutom själva vägområdet inrymma trädplanteringar, bil- och bussparkering 
och gång – och cykelväg. I den östra delen av Trädgårdsgatan mot bostäderna föreslås gatan utformas 
som en gångfartsgata. I höjd med Hagtornsvägen kommer Trädgårdsgatan stängas av för biltrafik vilket 
medför en trafiksäkrare och tystare miljö både för befintliga och tillkommande bostäder. Även Vatulands-
gatan kommer att stängas av och övergå till en gång och cykelväg i höjd med parkområdet.  

Omvandlingen av Myrenområdet prognostiseras medföra ett avsevärt tillskott av trafik, totalt 7 900 for-
don/dygn som fördelas åt väster och åt öster på Uddevallavägen. En sådan trafikökning ökar de luftburna 
föroreningar som biltrafiken för med sig i. Den ökade Trafikalstringen kan också leda till konsekvenser 
på hela Strömstads centrums vägnät se figur på föregående sida. Vägnätet i centrum är redan idag högt 
belastat framförallt under sommartid, då köer periodvis uppstår på Oslovägen, vid norra infarten, som 
kan nå ända ut på väg E6. Trängseln i centrum i övrigt är också stor med kösituationer som följd. För att 
minimera de negativa effekterna av den ökade trafiken som planförslaget medför behöver föreslagna 
skadeförebyggande åtgärder genomföras. Till exempel bör den prognostiserade trafiken kunna minskas 
påtagligt genom tillskapande av en attraktiv gång- och cykelförbindelse mellan Myren och centrum. My-
renområdet har också en fördelaktig belägenhet i Strömstad. Trafiken kommer snabbt ut på väg 176 åt 
söder och når väg E6 och väg 164 via den minst trafikbelastade infarten till Strömstad, Södra infarten. 
Viktigt är här att E6-trafikanter från norr genom skyltning och information påverkas att om möjligt välja 
denna väg i stället för den norra infarten, Oslovägen. Att de förslag till åtgärder som beskrivs i ”Ström-
stads trafikmodell PM prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-06-28 ” genomförs är också en 
förutsättning för att minimera en negativ påverkan av den trafikalstring som planförslaget innebär och 
därmed undvika framkomlighetsproblem i framtiden.

När det gäller tågtrafiken kommer ett genomförande av detaljplanen inte innebära någon förändring 
jämfört med ett nu läge.

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande innebära en liten miljöpåverkan gällande trafik un-
der förutsättning att föreslagna skadeförebyggande åtgärder genomförs. 

UNDERLAG

• Myren- Water Trafik PM, WSP, 2015-02-25

• Miljökonsekvensbeskrivning Norconsult 2015-06-03

• PM Trafik, Trafikutredning kv Myren Ramböll 2016-06-28

• Strömstads trafikmodell PM Prognos och åtgärder år 2035, Ramböll 2016-06-28

• Utdrag ur miljökonsekvensbeskrivning Trafik och risker, Norconsult 2016-09-09
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BULLER

NULÄGE

Det beräknade trafikflödet 2015 ett medelvardagsdygn under sommaren (VDT-sommar) på Trädgårdsga-
tan är ca 1300 bilar och på Uddevallavägen 10 040 bilar.

I utkanten av Myrens industriområde, parallellt med Uddevallavägen, går Bohusbanan. Järnvägen trafi-
keras av 5 persontåg i varje riktning dagligen. Tågen bedöms utgöras av motorvagnståg typ X10 eller X50. 
Hastigheten antas vara max 40 km/h förbi området.

I området finns verksamheten Bohus Biotech AB som producerar läkemedelssubstanser. Företagen har 
krav gällande bullerpåverkan till omgivningen enligt miljötillstånd från Länsstyrelsen daterat 2007-01-25. 
Enligt punkt 6 i tillståndet gäller följande:

Buller från anläggningen skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som rikt-
värde vid bostäder än:

• 50 dB(A) dagtid (kl 07-18)

• 45 dB(A) kvällstid (kl 18-22) samt söndag och helgdag (kl  07-18)

• 40 dB(A) nattetid (kl 22-07)

Strömstads handelshamn har i dagsläget kajer vid två platser, Torskholmen och Myren. Fartygen som 
anlöper Torskholmen är passagerarfartyg från två färjelinjer, Colorline och Fjordline. Colorline bedriver 
trafik med 2 stycken färjor, m/s Bohus och m/s Color Viking. Fjordline bedriver trafik med m/s Oslofjord. 
Colorline har 4 avgångar per dag året runt med undantag av vissa helgdagar runt jul. Fjordline har två 
avgångar per dag året runt och vill eventuellt utöka till tre avgångar per dag.

Strömstads handelshamn har krav gällande bullerpåverkan till omgivningen enligt miljötillstånd från 
Länsstyrelsen daterat 2005-03-11. Enligt punkt 6 i tillståndet gäller för buller följande: 

Buller från verksamheten skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte 
överstiger följande riktvärden:

• 55 dB(A) dagtid vardagar kl. 07-18

• 50 dB(A) kvällstid kl. 18-22 samt dagtid sön- och helgdag kl. 07-18

• 45 dB(A) nattetid kl. 22-07

Nattetid kl 22-07 får den momentana ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiga 55 dB(A). Om bullret 
från hamnverksamheten innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter skall tillåten ekvivalent 
ljudnivå sänkas med 5 dB(A).

Inom området finns idag inte några registrerade klagomål gällande buller och de verksamheter som finns 
klarar sina bullervillkor vid bostäder.
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Efter samråd 2 har bullerförordningen reviderats och från och med 2017 -07-01 gäller riktvärden för tra-
fikbuller vid bostadsbyggnader enligt följande:

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, ändring 2017-07-01

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör över-
skrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte över-
skrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 
22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller 
i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

KONSEKVENSER 

Trafikbuller

Vid ett genomförande av detaljplanen beräknas bullernivåerna vid bostadsfasad nära Uddevallavägen 
uppgår nivåerna som högst till 56-59 dBA. Vid fasad mot Trädgårdsgatan beräknas nivåer upp till 60 dBA 
med högsta nivåer i den västra delen av området. Husen i den östra delen av området beräknas få nivåer 
som högst 56 dBA vid ett hus. Övriga fasader beräknas få nivåer under 55 dBA. Därmed riskerar riktvär-
det för buller som ligger vid 60 dBA vid bostadsfasad inte överskridas på någon plats inom planområdet. 

Enskilda fordonspassager kan ge upphov till ljudnivåer över riktvärdena för maximal ljudnivå. Fasad nära 
Uddevallavägen och Trädgårdsgatan kan exponeras för nivåer över riktvärdet 70 dBA. Störst påverkan 
förväntas nära Trädgårdsgatan där nivåerna ligger i intervallet 70-80 dBA. Fasad nära Uddevallavägen och 
järnvägen får lägre nivåer, som mest 70 dBA. Befintliga bostadshus i östra delen av Trädgårdsgatan beräk-
nas få dygnsekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet på 55 dBA.

Befintlig industri

Verksamheten Bohus Biotech AB kommer att finnas kvar och bekräftas av detaljplanen. De externa in-
stallationerna som finns på Bohus Biotech beräknas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer upp till 45 dBA 
utomhus vid närmaste fasad. Vid kv. Linden 8 beräknas ekvivalenta ljudnivåer till 48 dBA vid närmaste 
fasad. Vid Rönnen 8 beräknas nivåer upp till 43 dBA. Vid planerade bostäder inom Linden 11 beräknas 
ekvivalenta ljudnivåer upp till 44 dBA vid närmaste fasad.
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Planerade bostäder 

Beräkning av det externa bullret från Bohus Biotech visar att ljudnivåerna utomhus inte beräknas över-
skrida riktvärdena för dag (50 dBA ekvivalent ljudnivå), kväll (45 dBA ekvivalent ljudnivå) och natt (45 
dBA ekvivalent ljudnivå) enligt Boverkets vägledning . Däremot överskrids Bohus Biotechs tillstånd natte-
tid kl 22-07, 40 dBA ekvivalent ljudnivå.

Om bedömning görs enligt Naturvårdsverkets/Boverkets vägledning bör bostäder kunna medges då 
man hamnar inom zon A. Beräkningarna visar dock att ekvivalent ljudnivå enbart från Bohus Biotech kan 
uppgå till 44 dBA vilket innebär att riktvärdet 45 dBA skulle kunna överskridas vid närmaste bostäder om 
ytterligare bullerkällor tillkommer eller om driften på Bohus Biotech förändras. Med tillkommande bul-
lerkällor för den nya bebyggelsen är det viktigt att dess tillskott till ljudnivåerna inte ökar den totala ljud-
nivån och medför att riktvärdena överskrids.

Om bedömning görs enligt Bohus Biotechs tillstånd klaras inte riktvärdet 40 dBA nattetid vid bostäderna 
om inte åtgärder genomförs. Med bullerdämpande åtgärder på de mest dominerade ljudkällorna hos 
Bohus Biotech bör 40 dBA ekvivalent ljudnivå kunna klaras vid planerade bostäder.

Befintliga bostäder

Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan planeras att stängas av för genomfartstrafik. Effekten blir dels mins-
kad trafik på Trädgårdsgatan och att trafiken utanför planområdet minskar då genomfarts-trafiken upp-
hör. Den minskade trafiken på Trädgårdsgatan innebär lägre ljudnivåer vid planerade bostadshus.

Befintlig bostadsbebyggelse i närheten av planområdet bedöms få en något bättre situation i och med 
utbygganden av Myren området jämfört med nuläget. Då genomfartstrafiken tas bort bedöms ljudnivå-
erna från trafiken vid bostäder utanför planområdet att minska jämfört med nuläget. Under förutsättning 
att det inte sker ett ökat bidrag av ljud från installationer i tillkommande bebyggelse bör riktvärdena vid 
de befintliga bostadshusen att klaras.

Hamnverksamheten

För färjeverksamheterna vid Torskholmen har en översiktlig beräkning gjorts utgående från ljudmätning-
en i maj 2016. Ljudemission från kryssningsfartyg kan variera med ljudeffekter mellan

80-110 dBA. Ljudnivån till omgivningen beror också på om fartyg lastar/lossar och kortvarigt ligger vid kaj 
eller om de ligger förtöjda längre tid. Utifrån mätningarna har ljudeffekten beräknats till cirka 110 dBA 
för m/s Oslofjord, vilken angör färjeterminalen regelbundet och kan anses vara typisk för den färjeverk-
samhet som bedrivs. Utgående från denna beräknade ljudeffekt beräknas ekvivalenta ljudnivåer inom 
den västra delen av Myren området på cirka 45 dBA från färjor som lastar/lossar vid kajen. I den östra 
delen av Myrensområdet beräknas nivåer som högst till cirka 40 dBA från färjorna.

Färjeverksamheten bör bedömas enligt det tillstånd som råder för hamnverksamheten. 

Bedömning är att tillståndsgivna värden vid planerade bostäder klaras. Skulle färjeverksamheten utökas 
och även omfatta nattperioden kl 22- 06 kan en förnyad bedömning behöva göras. 
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FÖRSLAG TILL  ÅTGÄRDER

• Uteplatser placerade nära Trädgårdsgatan kan behöva kompletteras så att max bullervärden från 
passerande fordon dämpas. Alternativt kan bullerskyddad uteplats ordnas på innergård eller motsva-
rande och då utgöra ett komplement till den egna uteplatsen. 

• I samband med bygglovshantering bör det säkerställas om åtgärder behövs för att reducera omgiv-
ningsbuller från Bohus Biotech. 

• Det bör säkerställas i bygglovshanteringen att tillkommande bullerkällor på nya byggnader inte ökar 
bullerbelastningen i området så att rådande riktvärden för verksamhetsbuller inte överskrids.

SAMLAD BEDÖMNING
Den sammantagna bilden är att ett genomförande av detaljplanen innebär en liten miljöpåverkan med 
avseende på buller. Riktvärdena för trafikbuller vid bostadsfasad kommer att klaras i hela området dock 
kan den maximala ljudnivån överskridas på vissa platser och där behöver åtgärder genomföras för att 
klara riktvärdena. Jämfört med ett nollalternativ kommer bullernivåerna i området att öka då biltrafiken 
på Trädgårdsgatan kommer att öka kraftigt. Planen kommer att medge en besöksintensiv verksamhet 
som generera stora trafikrörelser vilket skiljer sig från nollalternativets industriområde som inte alls ge-
nererar lika mycket biltrafik. Befintlig bebyggelse kommer dock få en minskad bullerbelastning jämfört 
med nuläget och ett nollalternativ då genomfartstrafiken tas bort i och med att Trädgårdsgatan och Va-
tulandsgatan stängs av. Verksamhetsbullret i området begränsas utifrån att gällande riktvärden följs på 
samma sätt som idag och i ett nollalternativ. Då detaljplanen medger bostäder närmare den befintliga 
verksamheten Bohus BioTech, krävs bullersänkande åtgärder för att buller villkoren i verksamhetens till-
stånd skall gå att uppfylla. 

UNDERLAG

• Bullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2014-10-13 rev 2016-10-12

• Miljökonsekvensbeskrivning , Norconsult, 2015-06-03
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RISKER

NULÄGE

I området finns idag verksamheten Bohus Biotech AB som är ett biotekniskt företag specialiserat på 
forskning, utveckling och tillverkning av högkvalitativ hyaluronsyra och medicintekniska produkter base-
rade på denna substans. I produktionen används främst etanol 70% och 99,9%, klassas som brandfarlig 
vara klass 2a respektive klass 1. Verksamheten hanterar idag ca 20m³ etanol klass 1, 20 m³ etanol klass 
2a och ca 400 liter Aceton. I övrigt används mindre mängder av kloroform och formalin. Verksamheten 
innehar också ett miljötillstånd med medföljande villkor och är klassad som en B-verksamhet utifrån för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Uddevallavägen och Bohusbanan som passerar den södra delen av det föreslagna planområdet är pri-
mära transportleder för farligt gods. Inga transporter av farligt gods bedöms dock ske på Bohusbanan då 
den nya sträckningen vid Skee medför en tunnelpassage med en lutning på 2,5 %, vilket skulle innebära 
att ett extra lok behövs för att orka dra godstransporter.  På Uddevallavägen passerar farligt godstrafik 
bland annat på väg till färjeterminalen för vidare transport på färjan till Norge.

Övriga verksamheter inom området medför inte några risker för människors hälsa och säkerhet.

KONSEKVENSER - TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Uddevallavägen 

Förbi Colorline-terminalen i Strömstad som ligger norr om planområdet uppskattas i dagsläget högst 10 
transporter per vecka eller i snitt ca 1,4 transporter per dag.  

Individrisken från Uddevallavägen ligger inom ALARP-området fram till 25 m från vägkant. Risken kan 
tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna. 

Enligt planritning är planområdet beläget ca 20 meter från Uddevallavägen, dessutom finns en skydds-
barriär i form av järnvägsvall mellan vägen och planområdet. Skyddsavstånd och skyddsbarriär är således 
redan utförda och inga ytterligare åtgärder för Uddevallavägen bedöms nödvändig. 

Trädgårdsgatan 

Transporter av farligt gods på Trädgårdsgatan antas år 2035 vara 1 transport av brandfarlig vätska per 
vecka.  

Individrisknivån från farligt gods-transporter på Trädgårdsgatan bedöms ligga på en acceptabel nivå. 

Förslag till åtgärder 

•	 Hastigheten på Trädgårdsgatan bör ej överskrida 30 km/h alternativt göra om hela gatan till gång-
fartsområde. 
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KONSEKVENSER - VERKSAMHETER

Ett genomförande av detaljplanen innebära att betydligt fler människor kommer att vistas i Myrenområ-
det, både i området som helhet men även i direkt närhet till industrifastigheten.  Dessa människor kom-
mer inte vara medvetna om att det finns en verksamhet som hanterar stora mängder brandfarlig vara 
och vilka risker detta innebär. 

För den befintliga verksamheten innebär de nya förutsättningar som den föreslagna detaljplanen innebär 
att strängare krav kommer att ställas från tillsynsmyndigheten gällande hanteringen av den brandfarliga 
varan. Planen kan också komma att begränsa den befintliga verksamhetens möjlighet till utveckling då 
den inte längre blir lokaliserad i ett industriområde.

Vid en eventuell nyetablering på industritomten kommer den nya omgivningen styra vilka nya verksam-
heter som kommer att kunna etableras. Kommunen bör i så fall beakta den föreslagna verksamhetens 
påverkan på bostäderna och centrumverksamheterna kring tomten. Verktygen i miljöskyddsförordningen 
bör utnyttjas vid behov. Verksamheter som kan etableras utan vidare skyddsåtgärder är sådana som har 
skyddsavstånd enligt Boverket på högst 50 m och som dessutom inte kräver tillstånd för hantering av 
brandfarliga eller explosiva varor.

Förslag till åtgärder  

Med utgångspunkt från att nuvarande verksamhet på industritomten kommer att bedrivas även i framti-
den bedöms följande riskreducerande åtgärder leda till en acceptabel risknivå inom planområdet. Målet 
med  skyddsåtgärderna är att minska värmestrålningen till max 3 kW/m2 vid tomtgränsen ifall det sker 
en olycka. 

• Mellan Bohus Biotech och bostäder skall ett skyddsavstånd på minst 50 m i enlighet med kraven i 
SÄIFS 2002:2 upprätthållas, då användning för bostadsändamål bedöms vara känsligare än använd-
ning för centrumändamål. 

• Värdera om det är möjligt att bygga en brandvägg för att skärma av den yta som kan exponeras för 
värmestrålning över 3 kW/m2. Den bör vara av en sådan utformning att den skärmar av hela den yta 
som kan exponeras antingen genom att ta bort eller minska strålningen. Flamhöjden för branden bör 
också tas höjd för vid design av väggen. Väggen bör kunna stå emot en brand till dess att räddnings-
tjänsten är på plats och kan vidta åtgärder, samt att allmänheten på Linden 11 kan varslas och utrym-
mas. 

Cisternrum

• Det skall säkerställas att alla rutiner knutna till EX-klassningen i cisternrummet följs även under till 
exempel lastning till tankarna.

• Det skall också säkerställas vad ventilationen är dimensionerad för och att detta är tillräckligt för att 
förhindra att en brännbar atmosfär kan uppnås vid ett läckage. Det skall också säkerställas att kraven 
i SÄIFS 2000:2 avsnitt 6.4 (samt kommentarer till 6.4.1) uppfylls.

• Om ventilationen inte är tillräcklig skall explosionspaneler eller tryckavlastning till säker plats för att 
skydda omgivningen från explosion i cisternrum installeras. Om ventilationen är tillräcklig bör explo-
sionspaneler eller tryckavlastning värderas.

• Det ska säkerställas att invallningen kan hantera 100% av tankarnas volym samt en extra 10% för att 
ta höjd för släckmedel.

• Alla väggar inom cisternrummet skall byggas i enlighet med de krav som ställs i SÄIFS 2000:2 avse-
ende brandklassning klss EI 60 obrännbart.

• För ytterligare riskreduktion bör man se över möjligheten att ha sprinklersystem inne i cisternrum-
met för att kunna bekämpa en brand från ett tidigt skede.
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KONSEKVENSER - BOHUSBANAN

Individrisken från tågurspårning på Bohusbanan bedöms vara oacceptabelt hög fram till 15 m från spåret 
och inom ALARP-området fram till 25 m från spåret. Att riskerna ligger inom ALARP-området innebär att 
rimliga åtgärder skall vara vidtagna innan situationen kan tillåtas. Riskreducerande åtgärder skall därför 
genomföras. Samhällsrisken bedöms vara försumbar. 

Transport av farligt gods på Bohusbanan bedöms inte ske, se under rubrik nuläge.

Förslag till åtgärder

• Risknivån längs Bohusbanan är inom ALARP-områdets till och med 25 meter från spårkant. Hela 
detta område bör behållas bebyggelsefritt. Som alternativ till skyddsavstånd kan skyddsbarriär för-
läggas mellan Bohusbanan och planområdet. En vall eller mur mellan Bohusbanan och planområdet 
innebär en fysisk barriär som skulle skydda byggnaderna vid urspårning av tåg. En vall eller mur är en 
robust lösning med hög tillförlitlighet och lång livslängd. Den ska dimensioneras så att den hindrar 
att fordon hamnar nära byggnaderna. Den ska vidare utformas och placeras så att den på ett mjukt 
sätt fångar upp urspårade fordon. Vallen/muren bör förläggas längs hela planområdet där skyddsav-
stånd på 25 meter till byggnad eller plats för stadigvarande vistelse ej kan uppnås. 

SAMLAD BEDÖMNING
Ett genomförande av detaljplanen innebär en omvandling av ett industriområde till ett område med bo-
städer, hotell, restauranger, kontor, handel och annan besöksintensiv verksamhet. Då möjligheten till om-
lokalisering av den befintliga industriverksamheten på Linden 4 och 10 inte har varit möjlig så kommer 
verksamheten bekräftas i detaljplanen som industri. Att blanda bostäder och besöksintensiv verksamhet 
med industriverksamhet innebär en ökad riskbild i området jämfört med idag, dels på grund av att de 
människor som kommer att befinna sig i området inte är medvetna om att det finns risker förknippade 
med den verksamhet som bedrivs på industrifastigheten, och dels att bostadsområden är svårare att ut-
rymma, särskilt på natten när flertalet av de boende sover.

Den samlade bedömningen utifrån framtagna riskutredningar, är att det är möjligt att planera för besöks-
intensiv centrumverksamhet, handel, bostäder och industri och därmed bekräfta den befintliga industri-
verksamheten i detaljplanen. Under förutsättning att de föreslagna riskförebyggande åtgärder genomförs 
bedöms planens risk och miljöpåverkan som liten. 

UNDERLAG

• Detaljerad riskbedömning för detaljplan Myren, 2013-07-05 rev 2015-05-12 framtagen av WSP,

• Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling, 2015-06-03 framtagen av Norconsult AB

• Riskutredning- Etanol, rapport daterad 2016-09-27, framtagen av ÅF 

• Utdrag ur miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling 2, trafik och risker, 2016-09-09, framtagen 
av Norconsult AB.
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MARKMILJÖ/FÖRORENAD MARK

NULÄGE

Utförda miljötekniska markundersökningar inom Myren har visat på förekomsten av ett flertal förore-
ningar. Undersökningar har gjorts gällande vad man kallar ”vanligt förekommande förorening” som till 
exempel tungmetaller, PAH, BTEX och petroliumväten samt undersökningar gällande klorerade alifater. 

Orsaken till indelningen är att förekomsten av klorerade alifater i regel härstammar från ett fåtal punkt-
källor inom området och kan ha en spridning över fastighetsgränserna medan de övriga föroreningarna i 
regel har uppstått inom respektive fastighet och har inte uppnått en spridning utanför fastighetsgränsen. 
En ytterligare distinktion mellan föroreningstyperna är att påträffade föroreningar med klorerade alifater 
i regel är grundvattenburna och påträffas djupare ner i jord-/ bergprofilen vilket ställer särskilda krav på 
efterbehandlingsmetoder medan de övriga föroreningarna är belägna ytligt och kan hanteras genom 
bortschaktning.

Klorerade alifater - Trikloreten  (TCE)

Undersökningar av förekomst av TCE har utförts översiktligt inom hela Myrens industriområde och mera 
ingående på de fastigheter där det funnits misstanke om en förorening av densamma. Undersökningarna 
har inom dessa fastigheter varit riktade, det vill säga provtagning har skett på de platser där hantering 
skett. Provtagning har utförts på de provtagningsmedier som främst antas vara relevanta för att klargöra 
förekomst av dessa ämnen, det vill säga porluft, inomhusluft och grundvatten. Men även uttagna jord-
prover har analyserats med avseende på flyktiga ämnen, dels genom laboratorieanalyser men i huvudsak 
genom fältanalyser med PID (fotojoneringsdetektor för flyktiga ämnen). Inom planområdet har även 
spill- och dagvatten samt luft i ledningssystemet analyserats. Provtagning och analys har dessutom ut-
förts på dricksvatten och på sediment i hamnbassängen västerut från området.

Övergripande åtgärdsmål för Myrenområdet:

• Föroreningar inom Myrens industriområde ska inte utgöra en risk för människor som vistas (arbetar 
eller bor) inom området. 

• Föroreningspåverkan på grund- och ytvatten inom området ska inte utgöra en risk för miljön inom 
eller utanför industriområdet. 

Illustration som visar var TCE har hanterats inom Myrenområdet (ur MKB av Norconsult 2015-06-03)
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Häggen 2

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a porslinstillverkning, skeppshandel, smide och 
uppställningsplats för bilar. 

Inom fastigheten har en mindre översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts samt en markunder-
sökning med fokus på förekomsten av klorerade lösningsmedel. Resultaten från den mindre undersök-
ningen visar på en generellt låg föroreningsgrad i jord av föroreningar med halter av bly och oljekolväten 
marginellt överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). I 
grundvattnet visar utförd undersökning på mycket låga halter av föroreningar som underskrider tillämp-
bara jämförvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten visar på mycket låga halter av PAH16. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord. 

TCE

På fastigheten har det enligt muntliga uppgifter hanterats TCE. Undersökningsresultaten visar på halter 
som med god marginal ligger under tillämpbara riktvärden. 

Om fastigheten bebyggs innan TCE föroreningen på Rönnen 8  slutgiltigt är undersökt, avgränsad  och 
avhjälpt i enlighet med reglerna i 10 kap Miljöbalken och § 28 i Förordningen om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd (1998:899), skall byggtekniska skyddsåtgärder utföras på byggnaderna. Då det inte 
är säkerställt huruvida föroreningen på Rönnen 8 påverkar fastigheten krävs skyddsåtgärder för att dels 
förhindra eventuellt inläckage av förorenat bergvatten och dels säkerställa  att en eventuell luft- eller vat-
tenburen förorening knuten till TCE inte utgör risk för människors hälsa. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

• För att undvika att en eventuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte skall tränga in i 
byggnader och utgöra en risk för människors hälsa, kan krav ställas på att byggnad skall uppföras i så 
kallat radonsäkert utförande.  

• För att förhindra inläckage av förorenat berggrundvatten till byggnad, kan krav ställas på att under-
jordiskt garage och/eller källarplan ska uppföras i täta material och konstruktioner.
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Häggen 3

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat mekanisk verkstad och uppställningsplats för 
bilar och containers.   

Inom fastigheten har en mindre översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts. Utförd undersökning 
visar på en låg föroreningsgrad i jord av övriga föroreningar där man endast i ett jordprov har påträffat 
halt av kadmium som marginellt överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markan-
vändning (KM). I grundvattnet visar utförd undersökning på mycket låga halter av föroreningar och un-
derskrider tillämpbara jämförvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten visar på mycket låga halter av PAH16. 

TCE

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför inga restriktioner om fastigheten bebyggs innan 
föroreningen av TCE har åtgärdats. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att 
klargöra slutligt åtgärdsbehov. Stora delar av fastigheten upptas av byggnader och provtagning utförs 
lämpligen efter rivning.  

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

Linden 4

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat lager för ytbehandlingsindustri inom Linden 
10.  

Ingen miljöteknisk markundersökning har utförts inom fastigheten. 

Provtagning av asfalt har ej utförts 

Med tanke på verksamhetshistoriken bedöms föroreningsgraden inom fastigheten som låg. Risk finns 
dock för att kringliggande verksamheter, t ex ytbehandlingsindustrin inom Linden 10 har orsakat en 
spridning av föroreningar till fastigheten. Föroreningar kan även ha tillförts fastigheten via eventuellt fö-
rekommande fyllning med externt ursprung. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla.

Förslag till åtgärder

• Inför en ändring av nuvarande markanvändning bör en kompletterande miljöteknisk provtagning 
utföras för att klargöra slutligt åtgärdsbehov. I nuläget bedöms ingen undersökning vara aktuell då 
planförslaget inte medger ändrad markanvändning. 
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Linden 8

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat tillverkningsindustri, bl a räknemaskiner, 
penntillverkning, ytbehandling och industrihotell.    

Två miljötekniska markundersökningar har utförts inom fastigheten, varav en med fokus på förekomsten 
av klorerade lösningsmedel. Utförd undersökning visar på en mycket låg föroreningsgrad i jord av övriga 
föroreningar där samtliga analyserade parametrar underskred ämnes rapporteringsgräns (organiska äm-
nen) respektive bakgrundshalter (metaller). I grundvattnet påvisades en låg halt av PAH som underskred 
tillämpbara riktvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten har visat på förhöjda halter av PAH16. 

TCE

Enligt dokumentation har det på fastigheten hanterats TCE. Undersökningsresultaten med avseende på 
TCE visar inte på att det finns någon större förorening som behöver åtgärdas. Såväl uppmätta som beräk-
nade halter i inomhusluft, överstiger inte hälsobaserade riktvärden och visar på att det inte finns någon 
risk för människors hälsa att vistas i lokalerna på denna fastighet. 

Om fastigheten bebyggs innan TCE föroreningen på Rönnen 8 slutgiltigt är undersökt, avgränsad och 
avhjälpt i enlighet med reglerna i 10 kap Miljöbalken och § 28 i Förordningen om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd (1998:899), skall byggtekniska skyddsåtgärder utföras på byggnaderna. Då det inte 
är säkerställt huruvida föroreningen på Rönnen 8 påverkar fastigheten krävs skyddsåtgärder för att dels 
förhindra eventuellt inläckage av förorenat bergvatten och dels säkerställa att en eventuell luft- eller vat-
tenburen förorening knuten till TCE inte utgör risk för människors hälsa. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna provtagning utförs efter befintliga byggnader har rivits då dessa 
upptar en stor del av fastighetens yta.

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerat innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

• För att undvika att en eventuell luft- eller vattenburenförorening knuten till TCE inte skall tränga in i 
byggnader och utgöra en risk för människors hälsa kan krav ställas på att byggnad skall uppföras i så 
kallat radonsäkert utförande.  

• För att förhindra inläckage av förorenat berggrundvatten till byggnad, kan krav ställas på att under-
jordiskt garage och/eller källarplan ska uppföras i täta material och konstruktioner.
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Linden 10

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat ytbehandlingsindustri, båtuppställningsplats 
samt läkemedelstillverkning.   

Två miljötekniska markundersökningar har utförts inom fastigheten, varav en med fokus på förekomsten 
av klorerade lösningsmedel. Resultatet av utförda undersökningar med avseende på föroreningar visar 
på en generellt låg föroreningsgrad i jorden. I ett fåtal punkter sker ett marginellt överskridande av Na-
turvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) för tungmetaller. I grundvattnet 
påträffades en något förhöjd halt av nickel som överskred tillämpbara riktvärden. I grundvattnet har även 
kloroform (troklormetan) påvisats. Halterna ligger över ytvattenkriterier men under riktvärden för dricks-
vatten.  

Provtagning av asfalt inom fastigheten har visat på låga halter av PAH16. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord.  

TCE

Enligt dokumentation har det på fastigheten hanterats TCE. Undersökningsresultaten med avseende 
på TCE visar inte på att det finns någon större förorening som behöver åtgärdas. Såväl uppmätta, som 
beräknade halter, i inomhusluft överstiger inte hälsobaserade riktvärden och visar på att det inte finns 
någon risk för människors hälsa att vistas i lokalerna på denna fastighet. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla.

Förslag till åtgärder

Inför en ändring av nuvarande markanvändning bör en kompletterande miljöteknisk provtagning utföras 
för att klargöra slutligt åtgärdsbehov. Planförslaget medger industriändamål varför en ändring av markan-
vändningen ej är aktuell och därför inte heller en kompletterande provtagning i dagsläget.  

Linden 11

Verksamheter inom fastigheten har bland annat innefattat konserv- och plastindustri, ytbehandling, mel-
lanlagring av farligt avfall, plåtslageri och båtuppställningsplats. 

Två miljötekniska markundersökningar har utförts inom fastigheten, varav en med fokus på förekomsten 
av klorerade lösningsmedel. Resultatet av utförda undersökningar visar på en något förhöjd förorenings-
grad i jorden av övriga föroreningar där bland annat halten av zink överskrider Naturvårdsverkets gene-
rella riktvärde för MKM i en punkt. I grundvattnet påträffades inga förhöjda halter av övriga föroreningar 
överstigande tillämpbara jämförvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten har visat på låga halter av PAH16. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord. 
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TCE

På fastigheten har det enligt muntliga uppgifter hanterats TCE. Undersökningsresultaten visar på halter 
som med god marginal ligger under tillämpbara riktvärden. 

Om fastigheten bebyggs innan TCE föroreningen på Rönnen 8 slutgiltigt är undersökt, avgränsad och 
avhjälpt i enlighet med reglerna i 10 kap Miljöbalken och § 28 i Förordningen om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd (1998:899), skall byggtekniska skyddsåtgärder utföras på byggnaderna. Då det inte 
är säkerställt huruvida föroreningen på Rönnen 8 påverkar fastigheten krävs skyddsåtgärder för att dels 
förhindra eventuellt inläckage av förorenat bergvatten och dels säkerställa att en eventuell luft- eller vat-
tenburen förorening knuten till TCE inte utgör risk för människors hälsa. 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla för markanvändningen bo-
stadsändamål B i detaljplanen. För kontor och handelsändamål föreslås åtgärdsmål NV:s generella rikt-
värden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna provtagning utförs efter befintliga byggnader har rivits då dessa 
upptar en stor del av fastighetens yta. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

• För att undvika att en eventuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte skall tränga in i 
byggnader och utgöra en risk för människors hälsa kan krav ställas på att byggnad skall uppföras i så 
kallat radonsäkert utförande.  

• För att förhindra inläckage av förorenat berggrundvatten till byggnader, kan krav ställas på att under-
jordiskt garage och/eller källarplan ska uppföras i täta material och konstruktioner.

Linden 12

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a lager, kontor och verkstad. 

Inom fastigheten har en mindre översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts. Resultaten från un-
dersökningen visar på en generellt låg föroreningsgrad i jorden av övriga föroreningar där halten kadmi-
um i ett prov överskred Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Någon 
grundvattenprovtagning har ej utförts inom fastigheten. 

Provtagning av asfalt har ej utförts. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord. 

TCE

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför inga restriktioner om fastigheten bebyggs innan 
föroreningen av TCE har åtgärdats.
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Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna provtagning utförs efter befintliga byggnader har rivits då dessa 
upptar en stor del av fastighetens yta. Troligen är behovet av efterbehandling begränsat på grund av 
tidigare verksamheter samt liten förekomst av fyllningsjord. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

Linden 13

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a porslinstillverkning, tryckeriprodukter och livs-
medelsförpackningar. 

Tre miljötekniska markundersökningar har utförts inom fastigheten, varav en med fokus på förekomsten 
av klorerade lösningsmedel. Resultatet av utförda undersökningar visar på en generellt låg förorenings-
grad av övriga föroreningar. I enstaka jordprover uppmättes halter av kadmium och PCB över Naturvårds-
verkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). I grundvattnet påträffades inga förhöjda 
halter av övriga föroreningar över tillämpbara riktvärden. 

Provtagning av asfalt har ej utförts. 

Det är oklart om de påträffade föroreningshalterna har orsakats av verksamheterna inom fastigheten el-
ler att de tillförts fastigheten via påträffad fyllningsjord. 

TCE

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför inga restriktioner om fastigheten bebyggs innan 
föroreningen av TCE har åtgärdats.

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för KM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna provtagning utförs efter befintliga byggnader har rivits då dessa 
upptar en relativt stor del av fastighetens yta. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.
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Rönnen 2

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a garage och uppställningsplats för båtar. 

Inom fastigheten har två översiktliga miljötekniska markundersökningar utförts, varav den ena haft fokus 
på föroreningar av klorerade undersökning. 

Resultatet av utförda undersökningar visade på en generellt låg föroreningsgrad med undantag av en 
påträffad oljeförorening i jord med halter av fraktionerade alifater och aromater överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), I ytterligare en punkt 
påträffades metaller överstigande de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). I grundvatt-
net påträffades en oljeförorening i anslutning till misstänkt oljeförorening i jord. 

Provtagning av asfalt har inte utförts. 

Med anledning av resultaten av utförda undersökningar utfördes en efterbehandling av oljeförorenad 
jord och grundvatten under 2012. Som åtgärdsmål vid efterbehandlingen användes Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för MKM. 

TCE

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför att fastigheten inte kan bebyggas innan förore-
ningen av TCE har åtgärdats.

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov och kontroll av att inga föroreningar kvarstår efter slutförd efterbehand-
ling. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerad innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att möjliggöra en byggnation på fastigheten då den ligger i bedömd spridningsriktning av TCE 
föroreningen på Rönnen 8 skall bygglov på fastigheten villkoras med att startlov för bygglov ej får ges 
innan förorening av TCE på fastigheten Rönnen 8 har sanerats. (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.
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Rönnen 8

Bedrivna verksamheter inom fastigheten innefattar bl a tillverkning av kontorsmaskiner, vitvaror, kabel 
och plastprodukter. 

Inom fastigheten har ett antal miljötekniska markundersökningar utförts varav flertalet haft fokus på 
klorerade alifater. Provtagning av övriga föroreningar har utförts vid ett undersökningstillfälle. Resultaten 
från utförd undersökning med avseende på övriga föroreningar visar på en låg föroreningsgrad i jorden 
inom fastigheten. Inget jordprov har uppvisat halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden. 

Provtagning av asfalt inom fastigheten har visat på förhöjda halter av PAH16. 

TCE

På fastigheten Rönnen 8 har de högsta halterna av TCE påvisats i såväl inomhusluft som grundvatten och 
i porluft. 

Föroreningens utbredning är i grova drag kartlagd för källområde och plym. Föroreningen antas huvud-
sakligen finnas i berget och i berggrundvatten men det kan inte uteslutas att det även finns höga förore-
ningshalter i jord under byggnaden. Resultaten från de hitintills utförda undersökningarna talar för att 
det finns ett källområde centralt under byggnaden på Rönnen 8 och att den huvudsakliga spridningsrikt-
ningen är mot väst/nordväst. Påvisade halter i Trädgårdsgatan och i ledningsnätet kan innebära att det 
även föreligger en spridning mot sydväst, undersöknings-resultaten tyder dock på att spridningen högst 
sannolikt är mindre omfattande i denna riktning.

Inom fastigheten Rönnen 8 har förorening av TCE påvisats i en sådan omfattning att åtgärder anses vara 
nödvändiga. Halterna bör reduceras till en acceptabel nivå (jmf med antaget åtgärdsmål) för att marken 
ska anses lämplig att bebygga enligt planerad markanvändning.

Föroreningssituationen med avseende på TCE medför att fastigheten inte kan bebyggas innan förore-
ningen av TCE har åtgärdats.

Grov tolkning av föroreningsutbredning, källområde respektive plym, för bedömning av lämpliga åtgärder och grov kostnadsuppskattning för-
knippade med dessa. Ledningsnät- röd linje.(ur MKB av Norconsult 2015-06-03) 
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Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Inför en exploatering av fastigheten bör kompletterande miljöteknisk provtagning utföras för att klar-
göra slutligt åtgärdsbehov. Denna undersökning utförs efter att befintliga byggnader rivits. Det kan ej 
uteslutas att ett relativt stort efterbehandlingsbehov finns för jord med avseende på övriga förore-
ningar. Detta antagande baseras på att utförd undersökning varit begränsad i sin omfattning då bygg-
naden upptar större delen av fastighetsytan och miljöstörande industriverksamheter har bedrivits på 
fastigheten. 

• För att förhindra gasinträngning så att förorening knuten till TCE inte når inomhusluften kan garagets 
bottenplatta förses med tätskikt och en ventilationslösning för passiv och/eller aktiv ventilation. 
Dessutom bör rörgenomdragningar förses med täta genomföringar eller liknande.  

• För att vid behov minimera en föroreningsspridning till omgivningen via grundvattnet till övriga de-
lar av planområdet kan en skyddsbarriär anläggas. En skyddsbarriär kan bestå av en ridåinjektering 
antingen av cementbruk som fysiskt förhindrar spridning eller av en bindande/ nedbrytande produkt 
(aktivt kol, kolkälla, etc).

• Vid dragning av nya dricksvattenledningar kan man som extra skyddsåtgärd använda sig av ledningar 
med en tät barriär av metalliskt material (ex flerskikts PE-rör med mellanskikt av aluminium) vilka 
förhindrar att diffusion av eventuella föroreningar sker. 

• För att säkerställa att den förorenade marken/grundvattnet blir sanerat innan fastigheten bebyggs 
kan man i detaljplanen villkora startbesked för bygglov (PBL 4 kap 14§ pkt 4)

• För att undvika spridning av förorenat berggrundvatten vid byggnation kan krav på marklov ställas 
för alla schakt- berg- och fyllnadsarbeten. Marklovet ska redovisa vilken metod som valts samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid bergarbeten samt hur eventuellt 
förorenat berggrundvatten omhändertas.

• För att undvika att en eventuell luft- eller vattenburen förorening knuten till TCE inte skall tränga in i 
byggnaden och utgöra en risk för människors hälsa kan krav ställas på att byggnad skall uppföras i så 
kallat radonsäkert utförande.  

• För att förhindra inläckage av förorenat berggrundvatten till byggnad, kan krav ställas på att under-
jordiskt garage och/eller källarplan ska uppföras i täta material och konstruktioner.

Allmän plats (gata, väg, cykel, natur, park) och u- områden

I samband med planering av ombyggnad av Trädgårdsgatan utfördes en miljöteknisk provtagning längs 
med befintlig gata. Resultatet av den utförda undersökningen visade på en relativt omfattande förekomst 
av övriga föreningar längs med Trädgårdsgatan, särskilt i dess sydvästra del. Ett flertal av de påträffade 
föroreningarna, såsom oljekolväten och PAH, uppvisade halter över Naturvårdsverkets generella riktvär-
den för mindre känslig markanvändning (MKM). Metaller förekom i halter över känslig markanvändning 
(KM). I grundvattnet påträffades koppar och nickel överstigande tillämpbara riktvärden. 

Provtagning av asfalt längs med gatan visade på låga halter av PAH16. 

Undersökningsresultaten och en kostnadsbedömning vid hantering av förorenade massor i Trädgårdsga-
tan har redovisats separat i rapport ”Myrens industriområde-kompletterande miljöteknisk undersökning 
på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun” daterad 2016-05-18. 
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TCE

I ledningsnätet för vatten och avlopp har förhöjda halter av TCE påvisats. Då det inte finns några lämpliga 
jämförvärden för luften i avloppssystemet bör de påvisade halterna endast ses som indikation på att det 
sker en spridning i gasfas via ledningsnätet. Denna spridning bedöms inte medföra någon förhöjd risk för 
inomhusmiljön då uppmätta halter i inomhusluften i anslutna fastigheter ligger under tillämpbara rikt- 
och jämförvärden. 

Resultaten visar också på en mindre spridning via spillvattnet nedströms Rönnen 8. Vid markarbeten och 
dylikt bör man därför vara uppmärksam på eventuell risk för människors hälsa vid inandning av klorerade 
alifater i gasfas och hudkontakt med förorenade jordmassor och/eller grundvatten.

För allmän plats med kommunalt huvudmannaskap förutsätts att kommunen vidtar de åtgärder som 
krävs så att planens syfte går att genomföra. Det är inte möjligt att ange planbestämmelser i likhet med 
kvartersmark inom allmän plats.  Vid vistelse på allmän plats bedöms påvisad förorening inte innebära 
någon risk för människors hälsa 

Åtgärdsmål

Inom fastigheten föreslås åtgärdsmål NV:s generella riktvärden för MKM gälla. 

Förslag till åtgärder

• Av arbetsmiljöskäl är det lämpligt att i samband med markarbeten följa de i anmälan framtagna för-
siktighetsåtgärder samt att MKM ska uppnås.

• Vid dragning av nya dricksvattenledningar kan man som extra skyddsåtgärd använda sig av ledningar 
med en tät barriär av metalliskt material (ex flerskikts PE-rör med mellanskikt av aluminium) vilka 
förhindrar att diffusion av eventuella föroreningar sker. 

SAMLAD BEDÖMNING
Ett stort antal utredningar har tagits fram under planprocessen  som visar på hur föroreningssituationen  
ser ut inom Myrenområdet. Med utgångspunkt i dessa utredningar har Länsstyrelsen i ett planeringsbe-
sked beslutat att området är tillräckligt utrett för att planen skall kunna antas. Processen gällande efter-
behandling av den förorenade marken kommer sedan att fortsätta efter det att planen har antagits, men 
drivs då utifrån Miljöbalken som ett anmälningsärende enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

En förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen är att alla fastigheter, förutom Linden 4 och 10 där 
markanvändningen inte skall förändras, skall saneras innan startbesked ges för byggnation.  Planen styr 
också att den konstaterade föroreningen av TCE på fastigheten Rönnen 8 skall saneras innan startbesked 
kan ges på fastigheterna Rönnen 2 och 8. Som en ytterligare skyddsåtgärd finns krav på byggtekniska 
åtgärder för att förhindra ånginträngning av TCE  på  dricksvattenledningar, bottenplatta och  rörgenom-
dragningar inom alla fastigheter där man vet att TCE har och kan ha använts och krav på marklov på alla 
schakt och fyllnadsarbeten för att undvika spridning av förorenat berggrundvatten.  Efter provtagning 
och i samband med kontrollprogram kan också krav på en skyddsbarriär ställas för att minimera en föro-
reningsspridning till omgivningen från den konstaterade TCE föroreningen på Rönnen 8.

Med utgångspunkt i de i detaljplanen säkerställda krav på villkor för startbesked, skyddsåtgärder  och 
marklov är bedömningen att ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära  att  risken för ne-
gativ påverkan på människor och miljö kommer att minska radikalt jämför med ett nuläge och ett nollal-
ternativ. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därför få stora positiva konsekvenser.
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UNDERLAG

• Miljöbeskrivning Linden 10 (Jyden) 2002-04-02 inkl bilaga 2 Analys av 4 prover . Gränsland Arkitekt-
kontor

• Rapport – Historisk inventering och förslag till provtagningsplan inför exploatering. Fastigheterna 
Rönnen 8 och Häggen 2. 2008-12-19 SWECO

• Rapport – Kompletterande miljöteknisk inventering Fas1, Industriområdet Myren Strömstads kom-
mun 2010-06-04, WSP

• PM – Förslag till provtagningsplan för miljöteknisk undersökning av mark- och grundvatten. 2010-07-
05, rev 2010-11-23. WSP

• Rapport – Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro, Myrens industriområde, Strömstads kom-
mun 2010-07-06, WSP

•	 Översiktlig	markundersökning	inför	byggnation	av	järnvägsbro	över	Trädgårdsgatan,	2011.	SWECO	

• Sanering av oljeförorening 2012-05-16 SWECO

• Rapport – Översiktlig miljöteknisk undersökning, Myrens industriområde, Strömstad 2013-03-21, 
WSP

• Rapport – Kompletterande miljöteknisk undersökning Myrens industriområde, Strömstad 2014-11-
21, WSP

• PM- Förenklad riskbedömning per fastighet med avseende på metaller, oljekolväten, PAH och övriga 
organiska ämnen utom klorerade lösningsmedel. 2014-11-21. WSP

• Fält och labresultat - Kompletterande miljöteknisk undersökning_ omg 2 2015-10-06. WSP

• Bilagor fält och lab resultat 2015-10-06 WSP

• Rapport – Myrens industriområde – kompletterande miljötekniska undersökningar på fastigheten 
Linden 13, Strömstads kommun, 2015-09-23

• Rapport - Kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukostnadsutred-
ning, Strömstad kommun. 2016-05-18, WSP

• PM - Översiktlig bedömning av merkostnad för efterbehandling av förorenad mark i samband med 
ombyggnad av Trädgårdsgatan. 2016-05-26, WSP

• Hydrogeologisk utredning, 2016-06-30. WSP

• Genomförandebeskrivning – Undersökning av TCE i berggrunden. 2016-06-30, WSP

• Kompletterande miljöteknisk undersökning av grundvatten med hänseende på klorerade lösnings-
medel - Resultat provtagning av grundvatten i jord- och berg 2016-11-01. WSP

• Bedömd föroreningssituation Myren, Myrens industriområde Strömstad, 2017-06-14 rev 2017-07-
03, WSP 
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LUFTMILJÖ /MKN LUFT

NULÄGE

Vägtrafiken

Utsläpp från vägtrafik kommer i första hand från Uddevallavägen, i mindre omfattning från Trädgårds-
gatan och Vatulandsgatan. De ämnen som släpps ut är kväveoxider och partiklar, däremot är utsläppen 
av flyktiga organiska ämnen relativt små. För nuläget har inga beräkningar av halter av kvävedioxid och 
partiklar gjorts. 

Bohus Biotech AB

Vid tillverkning av natriumhyaluronat används följande flytande flyktiga ämnen:  kloroform, formalin, 
etanol och aceton. En uppskattning av utsläpp till luft av kloroform och formaldehyd är 2 kg kloroform 
och mindre än 50g formaldehyd per år. För etanol och aceton sker större delen av hanteringen i slutna 
system, men en del hantering sker i öppna system där avdunstning kan ske. En del av etanolen används 
som tvättsprit där man kan anta att all etanol avdunstar till luft. Beräknat luftutsläpp av etanol är 3800 kg 
per år och aceton 40 kg per år.

Hamnverksamhet

Utsläppen av kväveoxider från hamnverksamheten har beräknats utifrån de lovgivna utsläppsmängderna 
i Hamnens miljötillstånd från 2005. Utsläppen av partiklar och flyktiga organiska ämnen har beräknats 
utifrån relationen mellan dessa ämnen och kväveoxider, baserat på andra källor. 

KONSEKVENSER

Utsläpp av luftföroreningar

Jämfört med nuläget prognostiseras trafiken år 2035 ha ökat kraftigt både på Uddevallavägen och på 
Trädgårdsgatan. Vad avser Uddevallavägen beror ökningen dock bara till en del på omvandlingen av 
Myrenområdet, då den generella tillväxten av trafiken i Strömstad orsakar en betydande del av trafikök-
ningen. Utsläppen av kväveoxider per fordons km för olika fordonsslag - emissionsfaktorerna för kväve-
oxider – bedöms dock komma att sänkas kraftigt framöver (Trafikverket. 2012). Emissionsfaktorerna för 
partiklar förändras totalt sett obetydligt. 

Utsläppen från Bohus Biotech och från hamnverksamheten förutsätts inte ha förändrats jämfört med 
nuläget.

Halter av luftföroreningar

Kväveoxider:
Med utgångspunkt i avsnitt luftmiljö i miljökonsekvensbeskrivning dat 2015-06-03 så beräknas att hal-
terna av kvävedioxid, uttryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att uppgå till ca 30 mikro-
gram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter ett genomförande av detaljplanen. Motsvarande 
miljökvalitetsnorm, 60 mikrogram/m3, underskrids således med stor marginal. 

Partiklar:
Halterna av partiklar, uttryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att uppgå till ca 28 mikro-
gram/m3 eller lägre inom planområdet år 2035, efter ett genomförande av detaljplanen. Motsvarande 
miljökvalitetsnorm, 50 mikrogram/m3, underskrids således med stor marginal. 
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Flyktiga organiska kolväten:
Beräkningarna i WSP´s Rapport Luftkvalitet inom Myrens industriområde daterad 2014-09-28 och MKB 
daterad 2015-06-03 utgick från ett fullt utnyttjande av gällande tillstånd för färjetrafiken, Bohus BioTech 
AB, Strömstad flexibels (som nu är nerlagd) och Statoils bensinlager (som nu är nerlagd). Resultatet blev 
att halterna av flyktiga organiska kolväten uppgår till ca 12 mikrogram/m3 eller lägre, närmast verksam-
heternas dominerande utsläppspunkter. 

För flyktiga organiska kolväten finns inga miljökvalitetsnormer, men en jämförelse kan göras med gällan-
de yrkeshygieniska gränsvärden. Utsläppen består här främst av etanol som i gasform har ett yrkeshygie-
niskt gränsvärde på 1 g/m3. De beräknade högsta halterna inom planområdet är ca 80 000 gånger lägre 
än detta gränsvärde. En jämförelse mellan beräknade halter av kloroform och motsvarande yrkeshygie-
niska gränsvärde ger att halterna ligger ca 100 000 gånger lägre än gränsvärdet. 

I och med att skillnaderna mellan beräknade halter och motsvarande gränsvärden här är så utomordent-
ligt stora kan enligt praxis slutsatsen dras att halterna av flyktiga organiska kolväten inom planområdet 
inte kommer att utsätta människor för olägenheter av betydelse. 

SAMLAD BEDÖMNING
Luftmiljön i området påverkas av utsläpp av luftföroreningar från vägtrafiken, hamnverksamheten och 
Bohus BioTech. De utredningar som gjorts har avsett de framtida luftföroreningshalterna efter ett ge-
nomförande av detaljplanen. Resultaten visar att gällande miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen 
som i huvudsak alstras av biltrafiken, kvävedioxid och partiklar, kommer att klaras med stor marginal. 
Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade av hamn- och industriverksamheten, klarar med stor 
marginal bedömningspraxis. Påverkan gällande luftmiljön bedöms därför som mycket liten.

UNDERLAG

• Rapport Luftkvalitet inom Myrens industriområde, Strömstads kommun 2014, 2014-09-28

• Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för kv	Rönnen	m	fl,	Myrenområdet,	Strömstads	kommun,	
2015-06-03
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VATTENFÖRHÅLLANDEN/MKN FÖR VATTEN
DAGVATTEN 

NULÄGE

Idag består större delen av området av hårdgjorda ytor i form av byggnader parkeringsytor och vägar. 
Befintliga dagvattenanordningar inom området utgörs dels av dagvattenledningar under Trädgårdsgatans 
södra del och dels av en dagvattenledning med diametern 800mm längs järnvägen via Linden 11. I kom-
bination med ett större dike ansluts dessa till en befintlig kulvert med diametern 1000 mm för att sedan 
mynna ut i småbåtshamnen söder om planområdet.

KONSEKVENSER

Planerad utbyggnad inom området medför att mängden hårdgjorda ytor ökar något. Med hänsyn till da-
gens situation där dagvattnet leds orenat till Strömstadfjorden innebär planförslaget förbättringar. 

Man kan idag misstänka att ytliga föroreningar påverkar dagvattnet. Förändring av dagvattenhanteringen 
är önskvärd och lokal infiltration har diskuterats. De geologiska förutsättningarna för en infiltration skiljer 
sig inom planområdet med både mäktiga jorddjup och berg i dagen vilket påverkar möjlighet till infiltra-
tion. 

Ur föroreningssynpunkt är lokalt omhändertagande av dagvatten möjligt i områden som har sanerats 
från ytliga markföroreningar. Inom områden som berörs av påvisad mindre förorening av TCE bör infiltra-
tion undvikas tills dess att sanering utförts. Inom fastigheten Rönnen 8 finns det troligtvis inga goda för-
utsättningar för infiltration då det finns berg i dagen. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

• Om verksamheter i området skulle innebära risk för någon form av oljespill på utvändiga ytor, skall 
oljeavskiljare anläggas med erforderliga dimensioner och kapacitet. För oljeavskiljning skall lämplig 
placering och dimensioner på mottagande volymer vara direkt anpassade till tänkbara risker och 
den specifika verksamheten samt trafikutformningen i närområdet. Oljeavskiljare kan ex. anläggas 
invid lastkajer för varutransporter. Oljeavskiljaranläggningarna bör begränsas till att omfatta mindre 
körytor för bästa effektivitet vid en olycka med oljor från fordon. Oljeavskiljaranläggningar kan även 
övervägas för trafikytor där buss och övriga tunga fordon ställs upp under en längre tid. 

• Inom områden som berörs av påvisad mindre förorening av TCE bör infiltration undvikas tills dess att 
sanering utförts.
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GRUNDVATTEN   

NULÄGE

Grundvattnet inom Myrenområdet återfinns huvudsakligen i två grundvattenmagasin, ett i ytliga jord-
lager (fyllning och naturligt lagrat friktionsmaterial) och ett i berggrunden/ överlagrande morän. Dessa 
grundvattenmagasin åtskiljs av ett tät jordlager främst bestående av lera. Dessa grundvattenmagasin kan 
i sin tur bestå av mindre separata grundvattenmagasin med mer eller mindre god hydraulisk kontakt. 
Den hydrauliska kontakten mellan de två huvudsakliga grundvattenmagasinen varierar inom området. 
Uppmätta grundvattennivåer indikerar på en generellt liten kontakt med högre grundvattennivåer i det 
övre grundvattenmagasinet jämfört med grundvattennivåer i berget. Detta innebär därmed ett nedåt-
riktat läckage som bedöms som mycket begränsat. Grundvattnets generella flödesriktning är i de båda 
huvudsakliga grundvattenmagasinen riktad åt väst/ nordväst. 

I Myrenområdets östra del har det  identifierats områden med gyttjig torv som har bedömts mycket sätt-
ningskänslig med avseende på belastning och sänkning av grundvattennivåer. Det har även identifierats 
större mäktigheter lera under torven som också har bedömts sättningskänslig. Centralt i området finns 
en bergsklack som troligvis utgör en en hydraulisk barriär mellan det sättningskänsliga östra delarna av 
och de mindre känsliga västra delarna. Idag ligger lägsta dränerande grundvattennivå inom det östra sätt-
ningkänsliga området på +5,55.

KONSEKVENSER

För att säkerställa att en utbyggnad av Myrenområdet inte kommer att medföra en sänkning av grundvat-
tennivån +5,55  så krävs åtgärder. En grundvatten sänkning kan få konsekvenser i form av sättningar både 
på befintlig bebyggelse utanför planområdet och tillkommande bebyggelse i området. 

Inom område 1, 2, 3 och 4  (bild ovan) föreligger risk för att skapa en kontakt mellan den organiska jor-
den och friktionsjorden under leran. Inom område 5, 6, 7 och 8 föreligger risk för större grundvattenflö-
den i schakter. Inom område 9 finns en bergsklack som skiljer det sättningskänsliga östra området från 
det mindre känsliga västra. Denna bergsklack får inte tas bort. Byggnation av källare bör därför endast 
utföras till lägsta bergfria schaktdjup eller till maximalt +6,5 vid schaktning av berg.  Detta på grund av att 
bergklacken kan utgöra en hydraulisk barriär mellan det sättningskänsliga östra delarna av området och 
det mindre sättningskänsliga området västerut.

Vid byggnation under marknivå i området täckt av organisk jord får inte en hydraulisk kontakt skapas 
mellan den organiska jorden och moränen/friktionsjorden. En hydraulisk kontakt kan leda till att den or-
ganiska jorden dräneras/bryts ner och sättningar utbildas.

Bild ur Hudrologiskt utlåtande av ÅF Infrastructure AB, 2017-12-14
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

• I det fall grundvatten hanteras under byggskedet skall detta som minimum förbehandlas genom 
försedimentering innan det påförs recipient/ kommunala ledningsnätet. I det fall grundvattnet miss-
tänks vara förorenat bör ett extra reningssteg kopplas in för efterbehandling av grundvattnet ner till 
tillämpbara jämför-/ riktvärden. Uppföljning av grundvattenrening genom kontrollprogram som av-
rapporteras till tillsynsmyndighet.  

• För att undvika framtida sättningar på befintliga och framtida byggnader i området skall  en riskana-
lys med hänsyn till grundvattennivåer tas fram inför exploatering av respektive fastighet där under-
mark arbeten skall utföras.  I riskanalysen skall det bl a redovisas bedömda högsta grundvattenni-
våer, bedömd omfattning av schakt under grundvattennivå, bedömd påverkan på grundvattennivåer 
samt möjliga skadeförebyggande åtgärder och kontroller.  

• Samtliga arbeten under rådande grundvattennivå  inom område 1-4  (bild föregående sida) skall ske 
inom tätkonstruktion under byggskedet. Tätkonstruktion kan exempelvis utgöras av spont och tät-
kaka.

• Under förutsättning att grundvattennivåer öster om område 9 inte understiger +5,5 kan länshållning 
i schakter under byggskedet utföras utan tät konstruktion i områdena 6-8 ( bild föregående sida) . 
Detta förutsätter att friktionsjord på västra och östra sidan av område 9  (bild föregående sida) inte 
står i kontakt och att bergklacken är tät och avskärmar de båda sidorna från varandra på ett sådant 
sätt att inte en avsänkning kan spridas österut.

• Generellt får ingen dränering för byggnad placeras så att grundvattnets trycknivå i omgivningen på-
verkas. Kravet medför att den del av ny byggnad som ligger under rådande grundvattennivå ska pla-
ceras inom tät konstruktion eller utföras som vattentät konstruktion.

• Inom område 1, se bild föregående sida, kan de generella kraven uppfyllas om tätspont sätts (och 
lämnas i permanentskedet) längs norra och östra sidan av område 1 (bild föregående sida). Tätspon-
ten måste sättas från minst +5,5 och ner i leran. Tätsponten kompenserar för att gränsen för kontakt 
mellan organisk jord och friktionsjord flyttas närmare det sättningskänsliga bostadsområdet. Åtgär-
den innebär inte att dränering kan utföras kring ny byggnation under rådandegrundvattennivå. 

• Inom område 3, se bild föregående sida,  kan de generella kraven uppfyllas om tätspont sätts (och 
lämnas i permanentskedet) längs norra och östra sidan av området. Tätspont måste sättas från minst 
+5,5 och ner i leran. Tätsponten kompenserar för att gränsen för kontakt mellan organisk jord och 
friktionsjord flyttas närmare det sättningskänsliga bostadsområdet. Åtgärden innebär inte att dräne-
ring kan utföras kring ny byggnation under rådande grundvattennivå.

• Inom område 4, se bild föregående sida, kan de generella kraven uppfyllas om  tätspont sätts (och 
lämnas i permanentskedet) längs norra och östra sidan av område 4 . Om tätspont för område 3 
och område 4 sätts samtidigt behöver inte ytterligare spont nedföras längs östra sidan av område 4. 
Tätspont måste sättas från minst +5,5 och ner i leran. Tätsponten kompenserar för att gränsen för 
kontakt mellan organisk jord och friktionsjord flyttas närmare det sättningskänsliga bostadsområdet. 
Åtgärden innebär inte att dränering kan utföras kring ny byggnation under rådande grundvattennivå.

• Innan byggnation påbörjas bör bergklackens utbredning verifieras med kompletterande geotekniska 
sonderingar för att klargöra lägsta bergfria schaktdjup. 

• Borrad pålning inom områdena 1-4, se bild föregående sida, är inte lämpligt, då borrkronan som 
används för borrningen är större än casingröret/pålen och kan därmed skapas en hydraulisk kontakt 
mellan den  organiska jorden och friktionsmaterialet.                                                                                                                  

• Vid sprängning av berg inom område 9, se bild föregående sida, får inte underborrning utföras till 
en nivå djupare än +6,5. Detta för att inte riskera att sprängskadezonen skapar en hydraulisk kontakt 
mellan östra och västra sidan av bergklacken. 
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Översvämningsillustration, ritning M2:02, från dagvattenutredning av ÅF

ÖVERSVÄMNINGAR/ HÖGA VATTENNIVÅER

NULÄGE

Den östra delen av planområdet är beläget inom en lågpunkt i området. Redan idag påverkas den befint-
liga bebyggelsen utmed Hagtornsvägen i anslutning till planområdet av höga vattennivåer vid extrema 
vädersituationer. För att komma tillrätta med detta har kommunen installerat en pumpstation för att 
kunna pumpa dagvatten från tomterna och bibehålla grundvattennivån på en konstant nivå.

KONSEKVENSER

Vid extrema vädersituationer med 100 eller 200 års regn kommer låg området i de östra delarna  av pla-
nområdet att översvämmas, vilket bör beaktas och undersökas innan uppförandet av byggnader. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Planområdet bör höjdsättas så att vattnet från samtliga ytor inom området avleds mot Trädgårdsgatan 
och mot söder. Höjdsättningen bör även skapa ytor för avrinning där dagvatten vid extrema flöden kan 
avbördas längs markytan utan att orsaka skador på byggnader eller anläggningar inom området. Höjd-
sättningen för byggnader bör vara över lägsta nivå för extrema vädersituationer. Därmed bedöms att 
byggnader och anläggningar inom det aktuella planområdet kan undgå större skador på konstruktioner 
och anläggningsdelar.

En lösning för att kunna magasinera och fördröja en stor volym dagvatten vid extrem väderlek kan vara 
att skapa en bassäng inom ytan för den illustrerade bollplanen. Omräknat i volymer kan 100 års regn 
innehålla ca 800-1000 m3 vilket ryms inom volymen för den urgrävda bollplanen. Däremot kommer ma-
gasinet inte att till hela volymen härbärgera 200 års-regnet som uppgår till ca 2500 m3.

Särskilda lösningar för dagvattnets fördröjning/transport från hustak etc kan skapas genom beläggning 
med grus, gräs m m.
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MKN- STRÖMSTADSFJORDEN

NULÄGE

Småbåtshamnen till vilken dagvattnet från Myrenområdet rinner ut ligger i Strömstadsfjorden. Miljökva-
litetsnorm (MKN) för vatten Strömstadsfjorden Vattenförekomst SE585600-110880 visar på en måttlig 
ekologisk status samt att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås. Kvalitetskravet är att uppnå god eko-
logisk status 2027 samt att uppnå god kemisk ytvattenstatus. Enligt MKN (fisk- och musselvatten) har 
Strömstadsfjorden SESH7/ SE585600-1108 en god status. (För mer information se VISS, vatteninforma-
tionssystem Sverige)

KONSEKVENSER

Utbyggnaden innebär sannolikt att föroreningsbelastningen på recipienten Strömstadsfjorden kommer 
att öka jämfört med dagsläget då både den hårdgjorda ytan och trafiken kommer att öka. Dagvatten från 
planområdet kommer fortsatt att innehålla näringsämnen och olika typer av miljöskadliga ämnen som 
härstammar från t ex tak, vägbeläggning, bilavgaser, drivmedel, korrosion och däckslitage, men i större 
omfattning. Dagvattnet från tak, grönområden och kvartersmark utan särskild föroreningsbelastning kan 
eventuellt avledas direkt till Strömstadsfjorden utan särskild rening, medan dagvatten från vägar och par-
keringsytor bör genomgå någon form av rening innan det avleds. Vid en utbyggnad förutsätts dagvattnet 
från större väg- och parkeringsytor ledas via oljeavskiljare.

Resultatet av genomförda provtagningar med avseende på TCE i sediment från hamnbassäng och prover 
i dag- och spillvatten visar inga halter över ytvattenkriterierna för god kemisk ytvattenstatus. Föreslagen 
sanering av TCE och övrig borttagning av markföroreningar bedöms inte försämra situationen. Av dessa 
skäl bedöms heller inte MKN för fisk- och musselvatten påverkas negativt så att statusen försämras.

Samtliga åtgärder som har till syfte att sanera markföroreningar inom planområdet kommer föregås av 
en anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd alt. upplysning 
enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken. I anmälan ska det framgå hur man vid saneringsarbetet förhindrar sprid-
ning av föroreningar vid transporter, via schaktvatten etc. På detta vis medför högst sannolikt inte före-
slagna saneringsåtgärder en ökad belastning på Strömstadfjorden vid byggskedena. 

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet och miljökvalitetsnormerna 
för fisk och musselvatten och därmed inte motverka målet om god ekologisk status eller god kemisk sta-
tus 2027, förutsatt att skadeförebyggande åtgärder vidtas.

SAMLAD BEDÖMNING
Den samlade bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära en liten  mil-
jöpåverkan jämfört med nollalternativet med hänseende på vattenförhållandena i området under för-
utsättning att föreslagna åtgärder genomförs. En förutsättning att kunna bebygga området är att den 
förorenade marken på de fastigheter med föreslagen ändrad markanvändning saneras, vilket kommer att 
innebära en betydande förbättring jämfört med idag och ett nollalternativ.  För att undvika negativ på-
verkan på vattenförekomsten Strömstadsfjorden är det viktigt att dagvatten från trafik- och parkeringsy-
tor renas samt att eventuellt förorenat grundvatten hanteras i enlighet med föreslagna åtgärder under 
byggtiden detta för att undvika att öka föroreningsbelastningen i vattenområdet. Det är också viktigt att 
höga vattenflöden vid extremväder motverkas. Detta kan förslagsvis göras genom byggnation av vatten-
magasin, fördröjningsmagasin, utformning av gröna tak samt lokalt omhändertagande av dagvatten där 
det är möjligt. 
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När det gäller grundvattnet är det nödvändigt att bygg- och anläggningsarbeten inte leder till en grund-
vattensänkning som understiger +5,55 inom användningsområdena PARK och NATUR i detaljplanen. En 
grundvattensänkning  kommer att leda till sättningsproblematik både för befintlig och tillkommande be-
byggelse i området. Den bergsklack som delar den östra sättningskänsliga delen av planområdet från de 
mindre känsliga västra delarna får inte heller tas bort. Bergsklacken utgör en hydraulisk barriär som  inte 
får påverkas. Källare får därför inte utföras på ett sådant djup att schaktning av bergsklacken krävs. Be-
byggelse i området bedöms som möjligt om föreslagna restriktioner och förslag på åtgärder genomförs. 

UTREDNINGAR

• Myren, Strömstad, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo).Bohusgeo AB, 2014-
02-13 

• Myren, Strömstad, Försöksrapport/Fält - Geoteknik. Bohusgeo AB, 2014-02-13

• Myrens industriområde, Rönnen2 och 8, Häggen 2 och 3, Linden 4, 8, 10, 11, 12 och 13, Strömstad 
4:16 och 4:17 Strömstads kommun. Geoteknisk utredning för ny detaljplan, Projekterings-PM, Geo-
teknik, Skanska, 2014-08-20

• Myrens industriområde, Rönnen2 och 8, Häggen 2 och 3, Linden 4, 8, 10, 11, 12 och 13, Strömstad 
4:16 och 4:17 Strömstads kommun. Geoteknisk utredning för ny detaljplan. Markteknisk undersök-
ningsrapport geoteknik (MUR/GEO), Skanska, 2014-08-20

• Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03 framtagen av Norconsult

• Bedömd föroreningssituation inom Myren dat 2017-06-14, rev 2017-07-03 framtagen av WSP

• VA- dagvattenutredning, dat 2015-03-23, REV A 2017-10-19  framtagen av ÅF- infrastrukture AB

• Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan inom Myrenområdet, ÅF- Infrastructure AB, 2017-12-14
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STADS - OCH LANDSKAPSBILD

NULÄGE 

Myrenområdet är idag ett industriområde. De detaljplaner som gäller för området anger alla ”område för 
industriändamål” och generellt gäller en byggnadshöjd på max 10,8 meter på samtliga fastigheter utom 
inom Häggen 2 där det inte finns någon angiven begränsning  på byggnaders höjd. Bygglov som överskri-
der dessa höjder har dock givits under årens lopp. Byggnadshöjden på Electrolux före detta höglager på 
fastigheten Rönnen 8 är t ex ca 22 meter, nockhöjden på kontorshotellet på Linden 11 är ca 18,5 meter 
och högdelen på Bohus BioTechs hus på fastigheten Linden 10 är ca 18 meter. Området är nedgånget och 
de före detta industribyggnaderna  på fastigheterna Rönnen 2 och 8 samt Linden 8 står i princip över-
givna.

Foto från Röseberget mot nordväst med kv Linden 8 till höger, Electrolux höglager i mitten och radhusen i kv Trasten i bakgrunden
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Foto från Röseberget mot nordost med Bohus BioTech i förgrunden med Odelsberg och vattentornet i bakgrunden

Foto från Myrens hamn mot järnvägsviadukten och Electrolux höglager
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KONSEKVENSER 

Planförslaget kommer att påverka stadsbilden genom de stora och höga volymer av byggnader som plan-
förslaget möjliggör. Beroende på var i landskapet man befinner sig kommer de föreslagna byggnaderna 
att få olika påverkan på landskapsbilden.

Mellan planområdet och havet finns inga topografiska höjder eller höga byggnader vilket gör att området 
är synligt från havet. Från havet i väster kommer därför upplevelsecentret att dominera vyn när man ser 
in mot land. Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än dagens byggnader 
inom Myrenområdet. Störst konsekvens kommer planförslaget att ha på landskapsbilden sett från vil-
lorna norr om planområdet. Här kommer den föreslagna bebyggelsen att påverka utsikter och innebär 
att en redan idag stor skalskillnad mellan industriområdet och villaområdet förstärks ytterligare. Men 
omvandlingen innebär samtidigt att Myrenområdet förädlas från ett slitet industriområde till en levande 
stadsmiljö.

Från större delen av Strömstads centrum, cirka 1,3 kilometer norr om planområdet, kommer inte upp-
levelsecentret att bli synligt, dock kommer upplevelsecentret att kunna skymtas från Laholmens terrass. 
På följande sidor redovisas volymstudier som syftar till att visa vilken visuell påverkan som planförslaget 
innebär. Observera att volymerna är redovisade med ett maximalt utnyttjande av de tillåtna höjderna 
vilket innebär att volymerna redovisar ett maxalternativ vad gäller storleken på byggnaderna. Studierna 
redovisar endast volymer och är inte menade att redovisa någon arkitektonisk gestaltning av hur byggna-
derna kommer att se ut.

Foto från kv Trasten mot söder - Nuläge
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Foto från havet mot öster - Nuläge, den gamla Electroluxanläggningen ger ett storskaligt intryck men dominerar inte över kontorsbyggnaden till 
vänster. Bebyggelsen I kvarteret Linden 8 syns också men ger ett mer småskaligt intryck.

Foto från havet mot öster - Volymstudie av möjlig exploatering
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Foto från kv Trasten mot söder - Nuläge

Fotomontage från kv Trasten mot söder - Volymstudie av möjlig exploatering
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Fotomontage från kv Morkullan vid Korpegatan, mot sydväst - Volymstudie av möjlig exploatering

Foto från kv Morkullan vid Korpegatan, mot sydväst - Nuläge
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Foto från Strömstads camping mot väster med Uddevallavägen i förgrunden - Nuläge

Fotomontage från Strömstads camping mot väster med Uddevallavägen i förgrunden - Volymstudie av möjlig exploatering
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Foto från Myrängsvägen mot väster - Nuläge

Fotomontage från Myrängsvägen mot väster - Volymstudie av möjlig exploatering
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

• En sänkning av byggnadshöjden och en uppdelning i mindre volymer av byggnaden på fastigheten 
Rönnen 8 skulle medföra en minskad påverkan på landskapsbilden, sett både från villaområdet norr 
om planområdet och från havet. Det är de högsta byggnaderna som sticker upp över horisonten. 

• Den nya bebyggelsen kommer att bli en viktig del av bilden av Strömstad. Den arkitektoniska utform-
ningen är därför mycket viktig.

SAMLAD BEDÖMNING
Landskapet som planområdet ligger i består av ett typiskt kustnära bohusländskt spricklandskap där berg 
i dagen varvas med låglänta partier med sedimentära jordarter. Bebyggelsen i området består av indu-
strilokaler från 1950–70-talet med blandad karaktär och varierande fasadmaterial. Bebyggelsen är till 
största delen storskalig och höjden varierar mellan två till tre våningar och upp emot fem till sex våningar. 
Inom planområdet finns inga större upplevelsevärden. Störst konsekvenser kommer föreslagen exploate-
ring att ha på stadsbilden sett från en del av villorna nordost om planområdet och från havet i väster där 
upplevelsecentret/hotellet kommer att utgöra ett betydande inslag i stads- och landskapsbilden.

Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än dagens bebyggelse. Föreslagen 
utbyggnad bedöms innebära en måttlig påverkan på stadsbilden sett från villaområdet nordost om plan-
området. Från havet bedöms den planerade exploateringen ha stor påverkan på landskapsbilden, då den 
kommer att utgöra ett betydande inslag i vyn från havet. Den kan ändå anses som acceptabel eftersom 
området redan är ianspråktaget och den föreslagna exploateringen ligger i anslutning till den relativt 
nyligen om- och påbyggda kontorsbyggnaden vid vattnet nordväst om planområdet. Dessutom är områ-
det lokaliserat i naturlig anslutning till staden, men på ett avstånd som gör att det inte konkurrerar med 
Strömstads karaktäristiska stadssiluett. Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande indu-
striområde till en attraktiv, förädlad stadsdel, bidrar till en modernisering och uppsnyggning som innebär 
en positiv utveckling för Strömstad. Konsekvensen av omvandlingen kommer att innebära en utvidgning 
av staden Strömstad där Myrenområdet blir en del av stadsbilden istället för, som idag, vara ett industri-
område i utkanten av staden.

UNDERLAG

• Gestaltningsprogram för Myrenområdet, Rådhuset Arkitekter AB, dat 2017-12-22

• Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03 framtagen av Norconsult AB
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ÖVRIGA MILJÖFRÅGOR
NATURMILJÖ, FRILUFTSLIV OCH KULTURMILJÖ
I detta kapitel behandlas översiktligt naturmiljö, friluftsliv och kulturmiljö. Övriga miljöfrågor bedöms 
inte komma att beröras i någon större utsträckning.

NULÄGE

Aktuellt område utgörs till stor del av asfalterade och grusade ytor. Planområdets nordöstra del utgörs 
idag av ett parkområde som består av en gräsyta med enstaka träd, framför allt björk, en lekplats samt 
en klippt gräsmatta med fotbollsplan. I den östra delen av planområdet finns en björkdunge med tätt 
växande björkar. Det finns inte några dokumenterade fynd av skyddade och skyddsvärda arter inom aktu-
ellt planområde. 

I naturområdet nordväst om planområdet domineras den västra delen av hällmarkstallskog och öppna 
hällar, enar och ris. Den östra delen består av en lite lummigare del av klen medelgrov blandskog med 
bl a al, ask, björk, hassel och en. Här finns en medelgrov ask (ca 2,5 m i omkrets) samt en högstubbe av 
björk. I naturområdet sydost om planområdet finns en bergsrygg med huvudsakligen öppen hällmark 
och hällmarkstallskog. Här har skogsstyrelsen pekat ut ett naturvärde i form av en grov klibbal. Söder om 
planområdet på andra sidan Uddevallavägen ligger en campingplats och söder om denna ligger Röseber-
get. Hela Röseberget inklusive campingplatsen omfattas av riksintresset för friluftsliv och den södra delen 
av Röseberget omfattas av riksintresset för naturvård (Länsstyrelsen. 2014, Artportalen. 2014, Skogssty-
relsen. 2014, Strömstads kommun. 2011b och Strömstads kommun. 2014c).

På fastigheten Rönnen 8 finns en långsträckt byggnad som är uppdelad i två volymer. Utmed den östra 
volymen, ungefär mitt på, och norr om Trädgårdsgatan finns en kulturhistorisk lämning från 1950-talet. 
Detta är en minnessten som består av ett block fastgjutet på berghällen. På stenen finns en krona och 
inskriptioner av Gustav Adolf (14 maj 1955) och Carl Gustav (4 september 1974) ifyllda med guldfärg 
(Riksantikvarieämbetet. 2014). 

Vid det översiktliga fältbesöket påträffades inte några skyddade eller skyddsvärda arter. Detta kan delvis 
bero på tidpunkten på året (september) och det faktum att ett enstaka fältbesök inte kan ge en heltäck-
ande bild av vilka skyddade arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, signalarter och i övrigt 
skyddsvärda arter, som förekommer i ett område. De fynd som görs och de naturtyper som finns repre-
senterade kan dock ge en vägledning om hur naturvärdena ska bedömas. 

Nedan följer en bedömning enligt den värdepyramid som utvecklats av Norconsult AB (se bilagorna 2 
och 3). Bedömningen grundar sig på tidigare dokumenterade naturvärden och fältbesök.

Aktuellt planområde utgörs till stor del av asfalterade och grusade ytor. Planområdets nordöstra del 
utgörs av en gräsyta med enstaka träd och enar och i den östra delen ligger en björkdunge. Båda dessa 
områden bedöms tillhöra kategori E ”Övriga naturområden”, både vad gäller naturvärden och rekrea-
tionsvärden. Naturområdena nordväst och sydost om planområdet bedöms båda tillhöra kategori D ”Öv-
riga områden med lokala naturvärden och rekreationsvärden”. Röseberget är angivet som riksintresse för 
både natur- och friluftslivet och bedöms därmed tillhöra kategori A ”Områden av nationellt eller interna-
tionellt värde för naturvården och friluftslivet”.



Miljökonsekvensbeskrivning

59

KONSEKVENSER

Parkområdet i den nordöstra delen av planområdet föreslår att fortsatt skall vara park.  Björkdungen i 
den östra delen av området kommer inte att påverkas av detaljplanen. En mindre del av berget i nord-
västra delen av planområdet kan komma att behöva sprängas bort. Detta kommer att påverka det 
angränsande naturområdet. Påverkan bedöms dock inte beröra området i sin helhet så mycket. Natur-
området sydost om planområdet och Röseberget bedöms inte påverkas av den planerade detaljplanen. 
Minnesstenen från 50-talet kommer att beröras av exploateringen och måste flyttas till en ny plats inom 
planområdet. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

• Exploatören bör i samråd med Länsstyrelsen klarlägga förutsättningarna för hanteringen av minnes-
stenen. 

SAMLAD BEDÖMNING
Detaljplanens negativa påverkan på naturmiljön, friluftslivet och kulturmiljön bedöms sammantaget som 
mycket liten.

UNDERLAG

• Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun, dat 2014-09-
09

• Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03 framtagen av Norconsult AB

• Fornsök, Riksantikvarieämbetet
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Avsnittet om ekonomiska konsekvenser handlar om vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplan 
för Myrens industriområde skulle få ur olika synvinklar. Avsnittet omfattar inte några djupgående analy-
ser av exploateringsekonomin, utan alla bedömningar stannar på ett generellt och schablonmässigt plan. 

SAMHÄLLSEKONOMI

Att diskutera de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av detaljplanen handlar om 
att se på konsekvenserna ur ett helikopterperspektiv. Vilka blir konsekvenserna för staden, kommunen 
och regionen?

I grund och botten är det oftast samhällsekonomiskt sunt att förtäta och omvandla befintliga områden. 
Detta eftersom man då hushåller med markreserverna och stadens yta inte växer mer än nödvändigt. 
Det finns också större förutsättningar att ta vara på befintlig infrastruktur, under förutsättning att kapaci-
teten i denna inte överskrids och att den därmed behöver uppgraderas till ofta inte obetydliga kostnader. 

Fallet med Myrens industriområde är inget undantag, utan ur ett samhällekonomiskt perspektiv är det 
till fördel att låta Strömstads centrum växa genom omvandling av ett redan exploaterat område. Befintlig 
infrastruktur kan användas med relativt sett mindre justeringar. 

Att tillskapa bostäder och verksamheter får som utgångspunkt anses positivt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Detta eftersom fler arbetsplatser motverkar arbetslöshet och gynnar den ekonomiska tillväx-
ten. Ett tillskott av bostäder gör att de som arbetar har någonstans att bo. Dock gäller att utvecklingen 
sker kontrollerat och i takt med marknadens behov. 

I Strömstad råder bostadsbrist, så ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det fördelaktigt att bygga nya 
bostäder. Det är dock vanligt i kommunen att norska medborgare köper upp bostäderna, vilket innebär 
att priserna på bostäder kan vara högre än vad de vore utan påverkan från norska marknaden. En sam-
hällsekonomisk fördel vore då om en del av de nya bostäder som tillkommer i kommunen kunde inriktas 
främst på helårsboende i stället för på sommarboende. Dessutom kan det vara en fördel att bostäderna 
är hyresrätter och inte bostadsrätter. Detta för att det kan vara lättare att kontrollera bostadsbristen inom 
kommunen med hjälp av olika kösystem.

Ur SCB:s kommunfakta för Strömstad 2014 kan det utläsas att arbetslösheten i kommunen håller en rela-
tivt låg nivå. Av dem som har arbete är den absolut största andelen sysselsatt inom handel. Jämfört med 
medelvärdet för riket, är dubbelt så många sysselsatta i denna näringsgren i Strömstad.

KOMMUNALEKONOMI

Att diskutera de kommunalekonomiska konsekvenserna av detaljplanen handlar om att bedöma vilka 
konsekvenserna blir för den kommunala ekonomin närmast ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vilka 
ökade intäkter får kommunen, vad kommer att kosta pengar och hur löser man finansieringen?

En ökad befolkning och fler verksamheter innebär ett större skattekollektiv och därmed större intäkter 
till kommunen. Ökad befolkning och fler verksamheter ställer även högre krav vad gäller framförallt ka-
pacitet på välfärdssystemet. Det handlar om fler platser i barnomsorgen, grundskola och gymnasium, 
vårdcentraler och sjukhus, äldreboenden, ökad kapacitet i den kommunala administrationen m m. Dessa 
utgifter får antas kunna täckas av de ökade skatteintäkterna.
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Området ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde och är idag anslutet till det kommunala 
VA-nätet. Kommunen får ta ut anslutningsavgift för VA-tjänster när en ny servispunkt upprättas för en 
fastighet. Anslutningsavgiften ska vara enligt en taxa som beslutas av kommunen och ska motsvara den 
genomsnittliga kostnaden för att ansluta en fastighet inom VA-verksamhetsområdet. I särskilt kostsamma 
fall kan s k särtaxa tas ut. I den VA-utredning som tillhör detaljplanen, anges att kapaciteten i nätet är 
tillfredsställande under förutsättning att det inte planeras för några extra vattenkrävande verksamheter. 
Upplevelsecentrumet WATER räknas dock inte som en vattenkrävande verksamhet. Man får därmed utgå 
ifrån att kapaciteten är tillräcklig. Det framgår inte i utredningen om det krävs några nya servispunkter 
för fastigheterna i området. Skulle det ändå vara så att kapaciteten inte är tillräcklig, ankommer det på 
kommunen att lösa och bekosta det problemet. Intäkter kan kommunen bara få om nya servispunkter 
ska upprättas.

Dagvattenhanteringen i området bedöms i VA-utredningen som bristfällig. Det föreslås en kapacitetsök-
ning på ledningar i Trädgårdsgatan och det nämns t ex ett dagvattenmagasin för att fördröja dagvatten lo-
kalt. Det finns inga planbestämmelser i nu föreliggande förslag om att dagvatten ska omhändertas lokalt 
inom varje fastighet eller inom planområdet. Det förefaller som att kommunens VA-verksamhetsområde 
omfattar även dagvatten, vilket innebär att kommunen är skyldig att omhänderta dagvatten från berörda 
fastigheter. Befintliga fastigheter får antas ha betalat sin VA-anslutningsavgift, vilket innebär att kommu-
nen inte kan finansiera utbyggnaden av dagvattenhantering via den kommunala VA-taxan om inte nya 
servispunkter upprättas på respektive fastighetsägares begäran.

Vägarna i planområdet är föreslagna att byggas ut och rustas upp. Vidare ska en cirkulationsplats anläg-
gas på Uddevallavägen. Beträffande vägar som ligger på allmän plats och för vilka kommunen är huvud-
man kommer kommunen att ta ut gatukostnadsersättning för. På så sätt kan kommunen få täckning för 
sina kostnader för att bygga ut de interna vägarna. En förutsättning är att berörda vägar försörjer fastig-
heter inom planområdet.

Cirkulationsplatsen på Uddevallavägen kommer att finansieras via gatukostnadsersättning. Den byggs 
med anledning av planen och är en förutsättning för planens genomförande. Kommunen är väghållare 
för vägen och därmed kan inte Trafikverket delta som medfinansiär av bygget. 

För att reglera kommunens kostnader skall antagandet av detaljplanen villkoras av att exploateringsavtal 
ingås med berörda exploatörer.

GENOMFÖRBARHET OCH EXPLOATERINGSEKONOMI

Att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av ett plangenomförande ur ett exploaterings-ekonomiskt 
perspektiv handlar om att bedöma vilka kostnader som kommer att hamna på exploatörerna i området.

Utifrån de utredningar som tagits fram, framgår att en exploatering av området inte är oproblematisk. 
Det beror på att geotekniken inte ger de bästa grundläggningsförhållanden och att det kan förekomma 
behov av sanering av förorenad mark. Kostnaderna för att exploatera kvartersmarken i området kan där-
med antas vara något högre än normalt. 

Exploatören kommer att behöva betala avgifter för detaljplanens framtagande samt eventuellt andra av-
gifter till kommunen. Eventuellt kan det också bli aktuellt med exploateringsbidrag eller andra åtaganden 
i exploateringsavtal.

De kostnader som exploatörerna belastas av i och med detaljplanens genomförande får antas kompen-
seras av en värdeutveckling på fastigheterna och en förhoppning om framtida avkastning. Huruvida detta 
är en rimlig förväntan eller inte låter sig inte utredas inom ramen för denna konsekvensbeskrivning, utan 
det får ankomma på exploatörerna att själva göra den marknadsbedömningen.
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SOCIALA KONSEKVENSER
Social hållbarhet inkluderar värden som jämlikhet, demokrati, folkhälsa och god livsmiljö. Starka kopp-
lingar mellan målpunkter, boende och arbete samt attraktiva utemiljöer som uppmuntrar en aktiv livsstil 
och möjliggör sociala möten, är fysiska faktorer som stärker den sociala hållbarheten. 

BOENDE OCH SEGREGATION

Strömstad har idag ett underskott av bostäder i förhållande till efterfrågan. Det är i första hand yngre 
personer, på väg att flytta hemifrån, samt äldre personer som har svårt att hitta lämplig bostad. Att om-
vandla centralt belägna industriområden till bostadsområden är enligt kommunens översiktsplan ett av 
sätten att få staden att växa. Planförslaget medför ett tillskott av bostäder i centralt läge med närhet till 
stadskärnan och tågstationen och är således förenligt med översiktsplanen. Möjligheten för individer att 
hitta bostad alternativt byta bostad blir bättre vilket inte bara gynnar enskilda individer utan hela kom-
munen. De planerade bostäderna har formen av flerbostadshus vilket i kombination med det centrala 
läget kan passa både den äldre och den yngre målgruppen. Vilka som har möjlighet att bo i ett område 
påverkas i hög grad av upplåtelseform och pris. Med en variation av bostadsstorlekar, upplåtelseformer 
och priser kan fler människors behov tillgodoses med ökade chanser för social mångfald. Strömstad är 
idag en väl sammanhängande kommun utan några uttalade problem med segregation. Att se till att nya 
bostadsområden får en blandad befolkning är dock ett sätt att arbeta förebyggande för att undvika po-
larisering och segregation i framtiden. Bostädernas pris och form regleras inte i detaljplanen men frågan 
bör ändå uppmärksammas för att kunna hanteras i ett senare skede. 

Vad gäller sociala strukturer i området är det också viktigt att se över möjligheterna för småföretag och 
föreningar att vara kvar. I samband med renoveringar och ökad attraktivitet i området finns viss risk för 
att lokalhyrorna går upp, som en indirekt konsekvens av detaljplanen. 

MÖTESPLATSER

Från att ha varit ett renodlat industriområde tillkommer både publika målpunkter och bostäder vid ett 
genomförande av planförslaget. Med en starkare inriktning på upplevelser och rekreation får planområ-
det en ny social och kulturell betydelse. Det innebär i sin tur att områdets roll som mötesplats ökar. Att 
det sociala livet stärks är positivt men det ställer också nya krav på utemiljöerna i området. För att besö-
kare, boende och verksamma i området ska trivas bör det finnas platser både av allmän och mer privat 
karaktär att mötas på. Hänsyn måste också tas till de erforderliga riskavstånd som anges ovan i avsnitt 4.3 
Risker. Med detta som utgångspunkt är bedömningen att frågan om vistelseytor och mötesplatser inte 
behandlas i tillräckligt stor utsträckning i planen. Parken och en del naturmark i östra delen av planområ-
det skyddas dock vilket är positivt eftersom dessa delar kan fungera som allmän mötesplats för barn och 
vuxna. 

En omvandling av Myrenområdet i enlighet med planförslaget innebär en ökning av arbetsplatser och 
kommersiellt utbud lokalt. Tillökningen är i första hand positiv för platsen men kan också innebära viss 
risk för att stadskärnan utsätts för konkurrens. 

TILLGÄNGLIGHET

Med tillgänglighet avses människors möjligheter att röra sig inom och mellan olika områden. I det här 
fallet åsyftas möjligheterna att ta sig fram till fots eller med cykel. Ett tillgängligt område har ett samman-
hängande gång- och cykelnät med goda kopplingar till omgivande platser. En tillgänglig miljö är dessutom 
anpassad för att människor med funktionsnedsättningar lätt ska kunna ta sig runt. 

Föreslagen detaljplan innebär att tillgängligheten inom området och till omgivande områden inte förbätt-
ras nämnvärt. Föreslaget gång- och cykelstråk utmed Trädgårdsgatan är positivt. 
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TRYGGHET

För att människor ska känna sig trygga i stadsmiljön är det viktigt att det finns ett jämnt flöde av männis-
kor och aktiviteter i närområdet, samt gena och attraktiva stråk som binder ihop olika områden. Industri-
områden liknande det aktuella planområde kan ofta upplevas som ödsliga på kvällar och nätter efter ar-
betsdagens slut. Med ett genomförande av planförslaget bryts det ensidiga innehållet och ersätts av ett 
mer blandat innehåll med bostäder, kontor, småindustrier och rekreationsanläggningar. Genom att områ-
det får ett större och jämnare besöksflöde skapas goda förutsättningar för att det ska kännas tryggt hela 
dygnet. Ökad lokal trygghet stärker också förutsättningarna för att boende och besökande i angränsande 
stadsdelar ska känna sig trygga att passera området under dygnets mörka timmar. Sammantaget bidrar 
planförslaget till en mer sammanhängande stadsbebyggelse som kan gynna tryggheten för hela orten.

BARNPERSPEKTIV

Planområdet ligger bra till i förhållande till funktioner som är viktiga för barn såsom skolor, rekreations-
områden och idrottstillfällen. De planerade bostäderna kan således komma att utgöra en positiv boen-
demiljö för barn. I planområdets nordöstra del finns idag en öppen grönyta med lekplats och bollplan 
som används av närboende. Platsen bevaras och utvecklas i planförslaget och tillkommande bebyggelse 
väntas inte påverka platsens vistelsekvaliteter. Detta är mycket positivt för barnen i området, både för de 
som bor där nu och för nyinflyttade. Då Bohus BioTechs industriverksamhet bedrivs minst 50 m från när-
maste bostadshus och det ligger byggnader emellan bedöms inte boendemiljön för barn påverkas.

FOLKHÄLSA

Den fysiska miljön påverkar folkhälsan i den bemärkelsen att den skapar förutsättningar för mer eller 
mindre hälsosamma tranportsätt, närhet till fritidsaktiviteter och grönytor liksom möjligheter till var-
dagsmotion. Dessutom är luft- och ljudmiljön av stor betydelse för människors hälsa. I samband med 
omvandlingen som följer av planförslaget förväntas persontrafiken och varutransporterna till och från 
området att öka kraftigt. Detta gäller dock i första hand kring de västliga delar av Trädgårdsgatan där det 
inte planeras nya bostäder. Planförslaget har ovan inte bedömts medföra olägenheter av betydelse, vad 
gäller buller, luftföroreningar och risker. Detta förutsätter dock dels att bostadshusen planeras med hän-
syn till det samlade trafikbullret och dels att de skadeförebyggande åtgärder som föreslås i riskavsnittet 
vidtas. 
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PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN
Under byggtiden kommer olika aktiviteter att ge upphov till störningar som är tillfälliga. Dessa kan pågå 
under en kortare eller längre tid men är övergående. Exempel på störningar är buller, vibrationer och 
damning i samband med rivning av befintliga byggnader och markanläggningar, grundförstärkningsarbe-
ten och transporter. Läckage av oljeprodukter från arbetsmaskiner kan liksom slam i länsvattnet medföra 
föroreningar av vattnet.

Förorenat eller grumligt länsvatten kräver länshållning av vatten från schakt. Vid små vattenmängder kan 
länshållning lösas med t ex en sugbil. Vid större vattenmängder kan länshållning lösas med att en re-
ningsanläggning etableras på platsen. Vid större vattenmängder kan länshållning också göras med hjälp 
av markinfiltration. Detta kräver dock att inga föroreningshalter över aktuella riktvärden påvisas i vattnet. 
All schaktvattenhantering kräver samråd med tillsynsmyndighet. 

Under byggtiden kan dagvattnet medföra grumling ned till Strömstadsfjorden, varför lämplig hantering 
av dagvattnet bör iordningställas i ett inledande skede. Skadeförebyggande åtgärder krävs för att mini-
mera grumlingen. 

Under byggnationen är det viktigt att grundvattennivån inte förändras då det finns sättningsrisk för de 
befintliga bostadshusen i anslutning till planområdet. Samtliga arbeten under rådande grundvattennivå 
skall därför ske inom tätkonstruktion.  Arbete i vatten som kan påverka grundvattennivån är tillstånds-
pliktig. För att utföra arbeten där det finns risk att grundvattennivån påverkas krävs en ansökan om till-
stånd enligt 11 kap Miljöbalken. Ett kontrollprogram för schaktarbeten bör upprättas.

Tjärasfalt samt jordmassor med halter av förorening överstigande generella riktvärden för KM eller MKM 
ska skickas till en deponi med erforderliga tillstånd. Dessa massor ska transporteras av transportör med 
erforderliga tillstånd vilka ska kunna uppvisas på anmodan. Massor som inte innehåller föroreningar i 
sådana halter men som av tekniska skäl inte kan återanvändas inom området transporteras till lämplig 
deponi. 

Vid rivning, byggnation och sprängning är det viktigt att beakta att Bohus Biotechs renrum är känsliga 
för vibrationer. Då renligheten är en förutsättning för att få ut godkända produkter är det speciellt viktigt 
under byggtid/rivning att beakta eventuellt onormalt mycket partiklar i luften då de kan påverka filter 
och därmed renrum och process.

 I syfte att uppnå acceptabla miljöförhållanden under byggtiden kommer generellt för byggnadsarbetena 
miljömål och krav på störningsbegränsningar att ställas upp och vara styrande för entreprenörerna. Be-
träffande buller gäller ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser” (Naturvårdsverket, 
NFS 2004:15)

De last- och arbetsfordon som används ska uppfylla miljökrav för buller, luftföroreningar, däck och smörj-
medel. En åtgärdsplan för läckage av t ex oljor bör finnas. 

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna under byggtiden bli måttliga. Störningar på mark, vatten och 
för boende kommer dock inte helt att kunna undvikas.
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BERÖRDA MILJÖKVALITETSMÅL
Förslaget till detaljplan har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska 
utgöra en utgångspunkt för samhällets miljöarbete (målen redovisas senast i Prop. 2009/10:155). Västra 
Götalands län har tagit fram regionalt anpassade miljökvalitetsmål.  

Miljökvalitetsmålen och den relevans som ett genomförande av detaljplanen bedöms ha för målen, re-
dovisas nedan. Miljökvalitetsmålen 1, 2, 3, 4, 10, 15 (kursiv) bedöms vara de som främst berörs av detalj-
planen. 

De nationella miljökvalitetsmålen

1 Begränsad klimatpåverkan  9 Grundvatten av god kvalitet

2	 Frisk	luft    10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

3 Bara naturlig försurning  11 Myllrande våtmarker

4	 Giftfri	miljö    12 Levande skogar

5 Skyddande ozonskikt   13 Ett rikt odlingslandskap

6 Säker strålmiljö    14 Storslagen fjällmiljö

7 Ingen övergödning   15	 God	bebyggd	miljö

8 Levande sjöar och vattendrag  16 Ett rikt växt- och djurliv

Nedan redovisas bedömningar av den påverkan på de relevanta miljökvalitetsmålen som ett genomför-
ande av detaljplanen får. Bedömningarna förutsätter att de skadeförebyggande åtgärder som angetts för 
respektive miljöaspekt, ovan i kapitel 4. Miljökonsekvenser, blir vidtagna. 

Miljökvalitetsmål   Planens lokala miljöpåverkan* Riktning mot (+) eller från (-)  
         miljökvalitetsmålet

1 Begränsad klimatpåverkan Måttlig    -

2 Frisk luft   Liten    -

3 Bara naturlig försurning  Liten    -

4 Giftfri miljö   Liten    +

10 Hav i balans samt levande 

 kust och skärgård  Liten    +

15 God bebyggd miljö  Måttlig    +/-
* Bedömningen av miljöpåverkan är gjord i en tregradig skala: liten, måttlig, stor. Bedömningen förhåller sig främst till planområdet och dess 
närmaste omgivning. Vad gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att planens genomförande med-
verkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken till att det blir lättare att uppnå. 

Kommentarer till de gjorda bedömningarna redovisas nedan. Utgångspunkt är därvid de preciseringar av 
de berörda miljökvalitetsmålen som återfinns i Prop 2009/10:155. 
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1. Begränsad klimatpåverkan

Utbyggnaden av olika former av verksamheter, handel och bostäder i enlighet med detaljplanen bedöms 
från klimatgassynpunkt få störst betydelse dels genom en lokal ökning av transportarbetet med vägfor-
don, dels genom ökade behov av uppvärmning av lokaler och bostäder. Trafikökningen leder till ökningar 
av utsläppen av växthusgaser. Inrättande av lokal busstrafik i staden bör övervägas i syfte att bl a dämpa 
biltrafiken och därmed minska utsläppen av växthusgaser. Uppvärmningen av de olika fastigheterna i 
området förutsätts lösas på ett från klimatsynpunkt acceptabelt sätt. 

2. Frisk luft

Gällande miljökvalitetsnormer och praxis bedöms klaras med stor marginal inom planområdet. En för-
bättring av försörjningen med kollektivtrafik är dock fördelaktig även med avseende på målet frisk luft. 

3. Bara naturlig försurning

Planen bidrar till försurning via utsläpp av försurande ämnen till luften. Främsta källa är då vägtrafiken, 
men de skärpta kraven på bilars avgasrening kommer att minska omfattningen av dessa utsläpp. Utsläpp 
kan också komma att ske från uppvärmningen av lokaler, omfattningen beror på vilken uppvärmningsme-
tod som väljs. 

4. Giftfri miljö

Inom planområdet har olika föroreningar i mark påvisats. Vid sanering kan finnas viss risk för förore-
ningsspridning. De positiva konsekvenserna bedöms dock överväga då sanering innebär minskad risk för 
läckage till Strömstadsfjorden. 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Planerad utbyggnad inom området kommer att medföra att mängden hårdgjorda ytor ökar något, vilket 
ger ökad ytvattenavrinning. Trafiken i området kommer att öka med ökade föroreningsmängder i dag-
vattnet som följd. Föreslagna skadeförebyggande åtgärder är att dagvattnet från större trafik- och par-
keringsytor leds via oljeavskiljare och att dagvattensystemet kompletteras med olika tekniker för lokalt 
omhändertagande av dagvattnet (LOD). Med dessa åtgärder kan dagvattenmängderna minskas. En kon-
sekvens av detta är att föroreningsbelastningen på Strömstadsfjorden också minskar. 

15. God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö redovisas i propositionen i form av ett antal delpunkter. Detaljpla-
neförslaget relateras i det följande till de punkter som här är av störst intresse. 

Konsekvenserna av ett genomförande av detaljplanen bedöms i stora drag överensstämma med målets 
första punkt: ”- den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande 
liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas”. Storleken av en del av de 
planerade byggnaderna är dock sådan att landskapsbilden bedöms bli negativt påverkad sett både från 
havet och från villorna norr om området. Att en industri kommer att ligga kvar i området medverkar i 
och för sig till den önskade variationen av bostäder och arbetsplatser, men det kan också innebära stör-
ningar. De i kapitel 4 redovisade beskrivningarna av planens konsekvenser för buller, luftföroreningar och 
risker visar dock att industrin inte kommer att medföra några olägenheter av betydelse för människors 
hälsa. Även vad avser övriga störningskällor klaras gällande krav beträffande buller, luftföroreningshalter 
och risker inom planområdet. Natur- och grönområden finns tillgängliga i närheten. Med hänsyn till de 
avsevärda ökningar av trafikmängderna som detaljplanen medför bör ett inrättande av lokal busstrafik i 
staden övervägas i syfte att dämpa biltrafiken. Vidare föreslås en förbättrad gång- och cykelförbindelse 
mot centrum. 
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UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Enligt 6 kap 11 § Miljöbalken ska en redogörelse göras för de åtgärder som planeras för uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Den miljöpåverkan 
som uppstår bedöms främst beröra buller, risker, markföroreningar, grundvatten och dagvattenhantering. 
Kontroll kan ske både i ett tidigt skede innan byggtiden ,samt i samband med anläggningsarbetena till 
efter färdigställandet av byggnaderna. Kontroll och uppföljning bör ske för att kontrollera att arbetena 
utförs på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat sätt som möjligt.

• Ett miljökontrollprogram behöver tas fram för att ha kontroll såväl under arbetets gång som efter 
arbetenas färdigställande, t ex beträffande hantering av byggdagvatten och dagvatten. Justeringar 
ska kunna ske vid behov.

• Kontroll av miljöhänsyn och miljöskyddsrutiner, t ex gällande hantering av maskiner, material och 
produkter i samband med byggnadsarbetena och med hänsynstagande till den närbelägna Ström-
stadsfjorden.

• Inget utsläpp till Strömstadsfjorden bör ske av förorenat eller grumligt byggdagvatten. 

Grundvatten

För att inte riskera att byggnationen inom Myrenområdet medför en permanent sänkning av grundvat-
tennivån skall ett kontrollprogram för schaktningsarbetena upprättas. Kontrollprogrammet skall sträcka 
sig från förskedet, innan byggnation till permanentskedet, efter färdigställande av byggnationer under 
mark. se vidare Hydrogeologiskt utlåtande detaljplan inom Myrenområdet.

Tekniska förvaltningen mäter kontinuerligt grundvattennivån i befintliga grundvattenrör inom Myrenom-
rådet. Vid bygglov skall utökad kontrollmätning utföras i enlighet med upprättat kontrollprogram. I första 
hand skall befintliga grundvattenrör nyttjas och vid behov och efter samråd med tekniska förvaltningen 
kan nya grundvattenrör installeras. Tekniska förvaltningen skall godkänna upprättat kontrollprogram. 

Förorenad mark

Upprätta ett kontrollprogram i samband med ansökan om marklov för bergschakt- och fyllningsarbeten 
med anledning av risk för spridning av förorenat berggrundvatten.

Provtagning av jordmassor med avseende på föroreningsinnehåll under entreprenaden ska dokumente-
ras och vid behov redovisas för tillsynsmyndigheten

I det fall grundvatten hanteras under byggskedet skall detta som minimum förbehandlas genom försedi-
mentering innan det påförs recipient/ kommunala ledningsnätet. I det fall grundvattnet misstänks vara 
förorenat bör ett extra reningssteg kopplas in för efterbehandling av grundvattnet ner till tillämpbara 
jämför-/ riktvärden. Uppföljning av grundvattenrening genom kontrollprogram som avrapporteras till 
tillsynsmyndighet.  

Buller

Det bör säkerställas i bygglovshanteringen att tillkommande bullerkällor på nya byggnader inte ökar 
bullerbelastningen i området så att rådande riktvärden för verksamhetsbuller  vid befintliga och tillkom-
mande bostäder inte överskrids.

Att i bygglovsskedet för bostäder  säkerställa att Bohus BioTechs miljötillstånd gällande bullervillkor går 
att uppfylla.
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REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD 
 
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-03-03 § 58 att genomföra ett programsamråd 
gällande rubricerat ärende. Programhandlingarna har varit utsända för programsamråd under 
tiden 2011-03-16 – 2011-05-23. Handlingarna har även funnits tillgängliga i informationen på 
Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida.  
 
Samrådsmöte 
Under samrådstiden har två samrådsmöten hållits. 
 
2011-04-05 hölls ett samrådsmöte med fastighetsägarna inom planområdet. Planförslag, 
preliminär tidplan för planarbetet, avgränsning av MKB samt processen om markföroreningar 
presenterades.  
 
2011-05-05 hölls ett allmänt samrådsmöte. Ca 80 personer utöver tjänstemän och politiker 
deltog vid detta möte. Planförslag och avgränsning av MKB presenterades.  
 
De stora frågor som diskuterades på mötet handlade om trafik, geoteknik samt sprängning. 
Många boende i Myrens villaområde är oroliga för hur trafikföringen i området kommer att 
fungera. Man vill inte ha mer trafik i sitt villaområde och definitivt inte mer tung trafik. Man 
var också oroade för vad som kommer att hända med grundvattennivån när exploateringarna 
kommer igång. Oron gällde även för många hur det kommer att påverka deras hus när man 
måste spränga i planområdet. 
 

Efter frågestunden fanns ytterligare möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän i 
samband med kaffe. Vid detta tillfälle fanns också möjlighet att titta på planförslaget i en 
fysisk modell över området i skala 1:500.  
 
Redogörelse gällande järvägsviadukten finns, daterad 2011-06-10 (bilaga 1). 
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INKOMNA SYNPUNKTER  
Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2011-05-23: 
 
Myndigheter 
1. Länsstyrelsen Inkom 2011-05-23 
2. Statens geotekniska institut (SGI) Inkom 2011-04-13 
3. Trafikverket Inkom 2011-05-20 
4. Bohusläns museum Inkom 2011-05-23 
5. Skanova AB Inkom 2011-05-03 
6. Fortum Distribution AB Inkom 2011-03-22 
7. Västtrafik AB Inkom 2011-05-17 
8. Miljöpartiet de gröna Inkom 2011-05-23 
9. Nya Moderaterna Inkom 2011-05-23 
10. Socialdemokraterna Inkom 2011-05-23 
11. Kommunstyrelsen Inkom 2011-05-19 
12. Tekniska förvaltningen Inkom 2011-04-20 
13. Räddningstjänsten Inkom 2011-05-17 
14. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Inkom 2011-05-23 
 
Sakägare enligt fastighetsägarförteckning daterad 2011-02-22 
15. Odevall Advokatbyrå AB ombud för 

Skipnes Fastigheter AB (Linden 13) 
och Skipnes Flexibles AB Inkom 2011-05-18 

16. Uluma fastighets AB (Linden 4 och 10) 
Bohus Biotech AB/ Daniel C Ogbonnaya Inkom 2011-05-18 

17. Haspåbo Fastighets AB (Häggen 3) 
Morten Solvang Inkom 2011-05-19 
(ny ägare 2012-01-02 Strömstad Häggen 3 AB) 

18. Leif Björklund och Ann-Cathrine Dahlgren Inkom 2011-05-23 
(Tjädern 9) 

19. Ägare till Renen 1-5 och Rådjuret 1-6 Inkom 2011-05-23 
 
Övriga yttranden 
20. Ägare/boende på Trasten 10-16 Inkom 2011-05-02 
21. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) Inkom 2011-05-06 
22. Annika Wendler Svensson (lagfaren ägare 

Spindeln 10) och Ola Svensson Inkom 2011-05-17 
23. Ulf Karlhagen (Morkullan 5) Inkom 2011-05-18 
24. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) Inkom 2011-05-19 
25. Kerstin och Bo Borgström (Trasten 4) Inkom 2011-05-19 
26. Anders och Marie-Ann Stoltz (Trasten 20) Inkom 2011-05-20 
27. Jörn och Lis-Beth Evers (Morkullan 4) Inkom 2011-05-20 
28. Ivan och Eva Vrbancic (Morkullan 11)  

och Lotta Ljungdahl (Morkullan 1) Inkom 2011-05-20 
29. Annelie och Jörgen Karlsson (Morkullan 14) Inkom 2011-05-20 
30. Ida Christoffersen Inkom 2011-05-23 
31. Ägare/boende på Trasten 10-15 Inkom 2011-05-23 
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1. Länsstyrelsen 

Yttrande bilagt i sin helhet. Se Bilaga 2. 
 
Kommentar: Skalan i området studeras vidare och ett gestaltningsprogram kommer att tas 
fram för planområdet.  
Den fördjupade riskutredningen kompletteras med ytterligare utredningar gällande 
bensinlagrets påverkan på planområdet. Utredningen samråds med Länsstyrelsen och 
Räddningstjänsten. 
Även frågor gällande trafikföring i området, buller och geoteknik kommer att utredas 
ytterligare i vidare planarbete. 
Länsstyrelsens synpunkter gällande risk för översvämningar, kopplingen till miljömål, 
energihushållning m m kommer att utredas och redovisas i vidare planarbete. 
Synpunkter gällande innehåll i behovsbedömningen beaktas. Avgränsning för 
påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras med Länsstyrelsen. 
 
 

2. Statens geotekniska institut (SGI) 
I programmet aviseras att släntstabiliteten vid järnvägsbanken kommer att utredas i 
planskedet. SGI vill här uppmärksamma Bohusgeo även rekommenderar att stabiliteten vid 
småbåtshamnen måste utredas. SGI delar konsultens rekommendation. Vi förutsätter att 
stabiliteten klarläggs i planskedet enligt rekommendationer som ges i Skredkommissionens 
Rapport 3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning. 
 
SGI rekommenderar att eventuell risk för ytliga bergras/blocknedfall klarläggs i 
planskedet. Besiktningen kan inledningsvis vara av översiktlig karaktär. Kan inte 
bergras/blocknedfall med påverkan på planområdet helt uteslutas bör besiktningen utföras 
av bergtekniskt sakkunnig. Besiktningen behöver dokumenteras med ex vis foto, protokoll 
etc. samt vid behov, åtminstone översiktligt, redovisa förslag till åtgärder. 
 
I programmet aviseras att risk för höga vattenstånd kommer att beaktas vid planläggning. 
SGI har inget underlag för att värdera om de presenterade nivåerna ger tillräckligt skydd 
mot översvämning. SGI anser att det är angeläget att nivåer, vid behov, regleras varvid 
effekter av klimatförändringar bör beaktas. 
 
Föranleder utredningsresultaten enligt ovan behov av åtgärder/restriktioner bör dessa 
säkerställas i planen. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att utredas i vidare planarbete. 
 
 

3. Trafikverket 
Den i sig intressanta blandningen av så olika funktioner innebär svårighet att se de mer 
tydliga konsekvenserna på relationen till järnväg och väg. 
 
Väg 
Norr om programområdet finns Strömstads hamn som är av riksintresse för sjöfarten. Detta 
medför att Uddevallavägen fram till hamnområdet också är ett riksintresse. Vägen är även 
sekundär väg för farligt gods. 
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Trafikverket anser att särskild omsorg måste ägnas åt utformningen av cirkulationsplatsen 
för Trädgårdsgatan/Uddevallavägen så att behövliga siktsträckor för alla slag av trafikanter 
och i alla riktningar kan uppnås. Trafik i någon riktning får inte bli ett 
”överaskningsmoment”. Cirkulationsplatsen kommer att ligga i en ”ytterkurva” och 
avståndet mellan vägporten/järnvägsbanken och cirkulationsplatsen är kort. 
Programområdets inre trafiklösning måste ske på så sätt att fordon i cirkulationen inte 
stannas upp. 
 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter måste ägnas särskild uppmärksamhet samtidigt 
som tillräckligt utrymme för tung trafik måste säkerställas. 
 
Järnväg 
Planprogrammet berör Bohusbanan. Trafikverket har överenskommit med Strömstads 
kommun och Västra Götalandsregionen om upprustning av bron över Trädgårdsgatan 
innefattande bl a höjning av fri höjd för vägen till 4,7 meter och byte till helsvetsad räls på 
en sträcka av 760 meter. Efter upprustningen ökar den möjliga hastigheten för tåg på 
aktuell sträcka från 30km/h till 40 km/h. Det pågår idag ingen godstrafik på banan här och 
det planeras ingen heller. 
 
Den planerade utvecklingen inom Myrenområdet tar denna ombyggnad med en ny bro som 
en förutsättning. En förhöjning av banvallen kommer att utgöra ett skydd mot 
vägtrafikbullret men även minska riskerna för olycka med farligt gods på Uddevallavägen. 
 
Trafikbuller 
Järnvägens ombyggnad innebär i realiteten att bullernivåerna blir oförändrade i relation till 
dagens situation och de ligger tydligt under gällande riktvärden. 
 
I planprogrammet framgår att det kommer att krävas skyddsåtgärder men preciserar det 
inte ytterligare. Trafikverket förutsätter att man i det fortsatta planerings- och 
projekteringsarbetet utvecklar buller- och vibrationsfrågan och kan visa att det går att 
skapa en attraktiv närmiljö i området. Generellt förutsätter Trafikverket att riktvärdena 
enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 – Buller i planeringen samt Boverkets Byggregler 
(BBR) tillgodoses vid detaljplaneläggning. Bostäder skall naturligtvis undvikas i de mest 
bullerutsatta lägena. 
 
Sjöfart 
Strömstads hamn är av riksintresse för sjöfarten. Det framgår inte hur detta riksintresse 
kommer att påverkas. 
 
Samråd 
Programmets komplexa innehåll innebär att det torde fordras ett antal överläggningar 
mellan kommunen, länsstyrelsen och Trafikverket under det fortsatta planarbetet. 
Ett möte med företrädare för kommunen, länsstyrelsen och Trafikverket har ägt rum 2011-
05-19, varvid kommunen har kunnat förtydliga vissa frågor. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna kommer att utredas vidare i planarbetet. Utrymme för 
cirkulationsplats kommer att finnas i planen. Kontakt kommer att tas med Trafikverket 
under planarbetets gång. 
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4. Bohusläns museum 
Inom planområdet finns inga fasta fornlämningar, däremot finns en övrig kulturhistorisk 
lämning i form av en minnessten (Strömstad 7). 
 
Ur fornminnesperspektiv finns i detta skede ingen erinran. Museet avvaktar förslag om nytt 
läge för minnesstenen Strömstad 7. 
 
Kommentar: Nytt läge för minnesstenen kommer att undersökas i vidare planarbete. 
 
 

5. Skanova AB 
Skanova har ledningar i området. Ledningarna försörjer befintliga byggnader, samt 
genomgåendekablar i lokalgatorna som försörjer andra kunder. 
 
Kan inte anläggningarna vara kvar i sitt nuvarande läge, förutsätts att exploatören står för 
kostnaderna för ev. undanflyttning. 
I övrigt har Skanova inget att erinra. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

6. Fortum Distribution AB 
 
Fortum Distribution har distributionsledningar inom området.  
Om arbetet skulle innebära att vi måste göra speciella åtgärder, flytt av kablar, kabelskåp, 
nätstationer eller sänkningar av kabel, förutsätter vi att ekonomisk kompensation utgår för 
den fördyrning som kan uppstå. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

7. Västtrafik AB 
Som en del av arbetet för att få en långsiktigt hållbar samhällsutveckling har Västtrafik satt 
som mål att fördubbla andelen kollektivtrafikresor till år 2025. Det är viktigt att 
kommunens samtliga planer bidrar till att uppnå detta mål och att det tydligt av planerna 
framgår hur kollektivtrafikens fördelar kommer att stärkas. Västtrafik stödjer en förtätning 
av stadskärnan då det skapar förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik. Kommunen bör 
så snart som möjligt utreda hur planförslaget vid genomförande påverkar efterfrågan på 
kollektivtrafik och hur den efterfrågan kan tillgodoses på bästa sätt. 
Det är ett krav från Västtrafiks sida att utformning av cirkulationsplatser sker enligt 
körspårsmallar för 15 meter boogiebuss. I anslutning till cirkulationsplatserna skall 
utrymme för busshållplatser märkas ut och gångvägar måste finnas som är utformade med 
avseende på tillgänglighet till busshållplatserna. Västtrafik önskar bli inkopplade tidigt i 
detaljplaneringen för att säkerställa en fysisk planering med ett medvetet hänsynstagande 
till kollektivtrafiken förmån. Kommunen måste redan i ett initialt skede planera åtgärder på 
vägnätet i området efter kollektivtrafikens förutsättningar med exempelvis prioriterade 
bussgator och säkerställd tillgänglighet vid angöring till hållplatser.  
 
Kommentar: Kontakt kommer att tas med Västtrafik under planarbetets gång. 
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8. Miljöpartiet de gröna 
Då vi inte var representerade i den politiska processen under förra mandatperioden och 
genom att arbetet med det nya området letts av en mycket liten krets har vi inte kunnat ”slå 
larm” tidigare. Med en mer öppen process hade vi, och övriga strömstadsbor haft möjlighet 
att delta i utformningen av området i ett tidigare skede, vilket vi tror hade givit ett bättre 
resultat. 
 

a. Vi ser naturligtvis positivt på att en omvandling och uppsnyggning av området 
nu planeras. Detta område är nu ett centralt område, och industriell 
miljöstörande verksamhet bör på sikt flytta till annan plats. 

 
b. Miljöpartiet är mycket kritiska till delar av det förslag som idag ligger. Vi 

tycker att formatet på framför allt projekt ”Water” är alldeles för stort, och vi 
är tveksamma till att ytterligare ett hotell med dyra hotellrum behövs i 
Strömstad. 

 
c. Höghus (projekt Kosterfjord och hotellet) passar inte in i småstadens stadsbild. 

Vi vill att byggnadshöjden maximeras till tre-fyra våningar över markplan. 
 
d. Vi vill se satsningar på mindre och mer jordnära aktiviteter som inte kostar en 

förmögenhet för en familj att utnyttja. Det finns en entreprenörsanda hos flera 
aktörer i kommunen, låt oss stötta dem i första hand. Mastodontprojekten får 
klara sig själva om vi över huvud taget skall tillåta dem. 

 
e. Vi förordar att flera alternativa planförslag tas fram, och att en folkomröstning 

anordnas där Strömstadsborna får möjlighet att ta ställning till dem. 
 

f. Vi föredrar bostäder för åretruntboende framför hotell i Myren, och skulle i 
första hand se billiga hyreslägenheter för ungdomar och äldre. Vi är dock 
medvetna om att kommunen inte kan påverka upplåtelseformen enligt gällande 
regelverk. 

 
g. Den tänkta handeln på området bör vara begränsad till service till de boende. 

Ytterligare ett handelsområde utöver centrala staden och Oslovägen är inte 
önskvärt. 

 
h. Trafikplaneringen för området behöver ses över. Ett turistmål med hotell, 

affärer och annan verksamhet som genererar biltrafik står i konflikt med ett 
bostadsområde, där trafiken bör minimeras – särskilt kvällstid. Dessutom bör 
genomfartstrafik genom området förhindras. 

 
i. Planprogrammet saknar information om hur samhällsservicen för de boende 

som tillkommer ska lösas, t ex förskola och lekplatser. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför nästa samråd. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Remiss är skickad till Barn- och utbildningsnämnden. Inga synpunkter gällande framtida 
behov av förskola/skola har framförts. 
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Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och förskola utreds dock i vidare 
planarbete. 
 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 

9. Nya moderaterna 
Nya moderaterna i Strömstad välkomnar projekt Myren och ”water” samt kringprojekten. 
Området har under många år varit i behov av en uppfräschning samt ett nytt grepp. 
 
Ser man generellt på en kartbild över Strömstad så ingår det som en naturlig del i 
centrumbilden. Områdets äldre industribyggnader är i stort behov av renovering eller 
rivning där det senare alternativet vore det bästa. 
 
Områdets karaktär och inriktning kommer att ge Strömstad ytterligare möjligheter att klara 
konkurrensen från andra städer om turister och evenemang. Vi har också tron på att 
projektet kommer att innebära ett ökat utbud för de åretruntboende i Strömstad. Det 
kommer också att innebära långsiktiga arbetsplatser samt ett tillskott i 
bostadsförsörjningen. 
 
Vi inom moderaterna står bakom projektet men förbehåller oss rätten att ytterligare 
komplettera detaljer under projektets fortskridande. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

10. Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna i Strömstad stöder planens syfte att utveckla Myrens industriområde 
till en attraktiv del av Strömstads tätort. Vi stöder tanken på att det skapas arbetstillfällen 
och bostäder i området. 
 
Vi tycker att det är viktigt att de grönområden som finns i området behålls och utvecklas. 
Gamla ängen där det idag är fotbollsplan och lekplatsen är viktiga ytor. Men även 
naturområdet norr om projekt water och den gröna ytan mellan Flexibles och kyrkogården 
är viktiga ytor. 
 
Planen ska leda till att trafiken på Vatulandsgatan, Myrängsvägen och Trädgårdsgatan fram 
till Flexibles minskar. Vi ser helst att samtliga transporter på Trädgårdsgatan minskar. 
 
Vi anser det oerhört viktigt att den slående utsikten som man möts av från södra infarten 
inte får förstöras. I det vidare arbetet med planen är det viktigt att det tas fram fotomontage 
som visar hur södra infarten kommer att upplevas. 
 
Överlag så behövs fotomontage från fler ställen då vi anser att höjderna på de olika delarna 
behöver studeras vidare. Det antal våningar som anges i programsamrådet är något som vi 
inte fullt stöttar. Vi önskar också ytterligare utredningar av hur man som gående kommer 
att uppleva de olika ytorna mellan byggnaderna. 
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Kommentar: Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som 
idag angränsar planområdet. Trafikföringen i området studeras ytterligare i vidare 
planarbete. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför nästa samråd. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 

11. Kommunstyrelsen 
Synpunkter på områdets innehåll 
Projekt Water kan med rätt innehåll ge flera fördelar för Strömstad som besöksmål. Det 
inomhuscentrum som skisserats kan med sina aktiviteter ge en behövlig 
säsongsförlängning för Strömstad som turistmål. Om konferensdelens största sal 
dimensioneras för att rymma c:a 1000 personer skulle strömstad bli en av ganska få orter 
som har kapacitet för stora evenemang. 
 
Synpunkter på stadsmiljön 
Programmets ambition är att skapa en levande och attraktiv stadsdel. Den enda miljö som 
kan tänkas få ett stadsliv lär vara de inomhusgator som skisserats i projekt Water. 
 
Vid fortsatt bearbetning av förslaget bör det noggrant analyseras var det är rimligt att tro 
att människor rör sig och samlas. Dessa platser bör oavsett om de ligger inomhus eller 
längs Trädgårdsgatan ges utformning och mått som understödjer denna ambition. 
 
Planförslaget saknar i programversionen den balans mellan hög exploatering på 
kvartersmark och friytor på allmän plats som kännetecknar god stadsplanering. De 
fastigheter som ges nya byggrätter har samtliga en exploateringsgrad som är jämförbar 
med en tät innerstadsmiljö. De exempel som finns på lyckade stadsmiljöer med hög 
exploateringsgrad på kvartersmark har kompenserat detta med generösa friytor i form av 
torg eller parker. 
 
Synpunkter på utformningen 
De husvolymer som visas i förslaget är så pass stora att de kommer att påverka hur 
Strömstads tätort upplevs som helhet. Det är en mycket krävande uppgift att ge detta en 
god arkitektonisk gestaltning. Först när skalan kan avläsas i volymstudier och fotomontage 
blir det möjligt att bedöma hur de nya husen kommer att påverka helhetsintrycket av 
staden. För detta krävs en ökad detaljeringsgrad med våningsmarkeringar eller annat som 
tillför en skala. Till samrådshandlingen bör finnas minst 10 fotomontage, troligen fler.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram inför 
nästa samråd. 
 
 

12. Tekniska förvaltningen 
Planarbetet ska beakta grundvattenproblematiken i området samt dess närområden. I den 
begärda VA-utredningen ska hänsyn tas till den dagvattenutredning som gjorts av BBK, 
Uddevalla år 2002. 
 
I samband med planarbetet är det viktigt att man tar hänsyn till de utrymmen som krävs för 
att behållare för avfall och återvinning, såsom containers för olika behov, kan placeras 
rationellt. Om soprum, för hushållsavfall av vanlig typ, byggs i olika delar av fastigheterna 
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ska dessa kunna nås av konventionell sopbil som antingen ska kunna vända eller fortsätta 
utan att behöva backa. 
 
In- och utfart till fastigheterna Rönnen 8, Rönnen 2, Häggen 2 samt Linden 8 bör förläggas 
på ett sådant sätt så att trafikflödet inte stoppas upp, alltså på ett lämpligt avstånd från 
cirkulationsplats/vägport för Bohusbanan. 
Personbilstrafik och varutransporter bör skiljas åt (sid 12 längst ner i WSP:s TrafikPM). 
Boende i befintliga villor på Vatulandsgatan befaras bli störda av buller och vibrationer 
från varutransporter. Dessa fastigheter är extra känsliga eftersom husen är pålade på 
myrmark. 
I förslaget ska banvallen höjas med två meter vid vägporten. Bullerutredningen ska 
innefatta även denna förändring. 
Trafik till området ska ej trafikera befintlig byggnation, Trädgårdsgatans östra del, 
Vatulandsgatans norra del eller Myrängsvägen. 
Bussangöring ska redovisas tydligare. Tveksam till vändning i cirkulationsplats, 
korsningen Trädgårdsgatan och Vatulandsgatan. 
In- och utfart från Linden 11 bör ej förläggas i direkt anslutning till cirkulationsplats. 
Exploateringsgraden i området blir relativt hög, därför bör insatser göras för 
grönområden/lekplatser. 
Viktigt att detaljplanen även rymmer utrymme för eventuell gång- och cykelbro från 
Strömstads camping till Myrenområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. I vidare planarbete kommer kontakt att tas med 
tekniska förvaltningen för att diskutera trafiktekniska lösningar i området. Planområdets 
gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar planområdet. 
 
 

13. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten anser att följande punkter skall granskas noggrannare samt redovisas:  
 

a. Riskutredningen visar att 25,4 % av det farliga godset som transporteras på 
Uddevallavägen är frätande ämnen, med anledning av detta skall en 
noggrannare granskning av detta göras. 

 
b. De riskreducerande åtgärdsförslagen skall vidtas. 

 
c. Vidare utredning skall göras angående ökning av farligt gods transporter, detta 

med anledning av att Colour Line införskaffar en ny färja som kommer att 
tillåta att fler fordon med farligt gods färdas med båten, vilket kan komma att 
innebära att riskbilden förändras. 

 
d. Ytterligare utredning angående oljedepån Conoco Jet skall göras då denna 

verksamhet är i full drift gällande förvaring och båttransporter. 
 

e. Vidare utredning angående Bohus Biotech AB skall göras, då företaget har 
planer på att utöka sin hantering av brandfarliga varor. 

 
f. I redovisad plan visar tilltänkta byggnationer stora brister i räddningstjänstens 

tillgänglighet. Räddningstjänsten saknar tillgänglighet runt om vissa av 
byggnaderna vilket inte accepteras ur insats- och angreppssynpunkt. 
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g. Räddningstjänstens kapacitet och bemanning skall tas med i beaktande då 

denna är begränsad. Räddningstjänsten Strömstad är en deltidsstation där 
styrkornas anspänningstid är 5 minuter. Räddningstjänstens resurser är därför 
begränsade vad avser kompetens, material och utrustning. 

 
h. Det är av största vikt att vidare utredningar görs för framtidsprognoser av 

transport av farligt gods, detta med anledning av att förutsättningarna för 
diverse projekt kan komma att ändras. 

 
Kommentar: En utökad riskutredning har påbörjats. Resultatet kommer att inarbetas i 
planförslaget. Kontinuerlig kontakt hålls med Räddningstjänsten. 
 
 

14. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
För att säkert kunna klara de krav som numera ställs så är mer renodlade och tydligt 
geografiskt avskilda områden att föredra i förhållandet industri och boende. 
 
Handelns/industrins behov av att upprätthålla skyddsavstånd mellan verksamhet och 
boende motiveras av intresset att långsiktigt kunna bedriva och utveckla verksamhet 
medan boendets intresse ligger i att kunna få kravet på godtagbar boendemiljö tillgodosett. 
 
Kommunen har det lokala ansvaret för att bereda både näringen och boendet sådana 
förutsättningar att ovanstående intressen tillfredställs. 
 
Området är komplext med flera sorters verksamheter samt bostadshus. Det finns många 
viktiga faktorer att studera och balansera. 
 
Förorenad mark 
Området Myren är sedan tidigare detaljplanelagt som industriområde. På flera av 
fastigheterna har miljöstörande verksamhet bedrivits. 
 

 I planprogrammet står att det är osäkert om Linden 8 haft miljöstörande 
verksamhet. I ”Kompletterande miljöteknisk inventering Fas 1 Industriområdet 
Myren, Strömstads kommun” kan man under riskbedömningen läsa att 
Original Odhner har bedrivit tillverkning med bl a ytbehandling, härdning och 
svartoxidering på fastigheten och risken för att deras verksamhet har förorsakat 
förorening av mark och vatten på Linden 8. 

 Ett ärende som hanterar förorenade områden har upprättats gällande 
detaljplanen för Myren se MBN/2010-1080. Provtagning ska utföras i enlighet 
med provtagningsplan upprättad 2010-07-05 och reviderad 2010-11-23. 

 Provtagning på samtliga fastigheter inom detaljplanen är nödvändig för att få 
ett grepp om föroreningssituationen. Skulle det behövas kan provtagningen 
komma att sträcka sig utanför detaljplaneområdet. 

 Eventuella förorenade områden ska saneras ner till gränsvärden för KM 
(Känslig Markanvändning) då det är tänkt att det ska vara bostäder i området. 
Då trikloretylen har hanterats på flera fastigheter så ska byggnaderna byggas 
med radontät platta med möjlighet till extra ventilation samt ska 
kontrollprogram upprättas. 
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 En anmälan ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan 
åtgärder görs som kan leda till spridning eller ökad risk för exponering av 
föroreningar anligt MB Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 28 §. 

 
 
Buller 
Bostäder skall lokaliseras så att de blir långsiktigt hållbara ur hälsosynpunkt. Vid planering 
av nya bostäder gäller att den slutgiltiga bebyggelsen kan utformas så att kraven i 
Boverkets byggregler uppfylls. 
 
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till 
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera 
inomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att byggnaden inte används till boende 
och i andra hand att inomhusvärdena inte överskrids. 

 Strömstads kommun antog 2010-11-24 fyra lokala miljömål bl a miljömålet 
God bebyggd Miljö. Där antog även strömstads kommun delmålet Minska 
bullret och åtgärden beakta bullerproblem vid planering. Myrenområdet som 
det presenteras i föreliggande förslag klarar inte miljömålet God bebyggd miljö 
beträffande buller. Miljömålet ska verka vägledande i arbetet med att skapa 
bättre miljö- och boendeförhållanden än idag. 

 Enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningen uppfyller inte den tänkta 
detaljplanen för myren de kriterier där en avvägning mellan krav på ljudmiljön 
och andra intressen bör kunna övervägas. 

 Hänsyn måste tas till den samlade bullersituationen. När det förekommer flera 
bullerkällor bör det ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att 
skapa en godtagbar ljudmiljö. 

 Vid beräkning av fasadisoleringen bör bullernivåerna från alla förekommande 
ljudkällor beaktas och jämföras med kraven på ljudnivå inomhus. 

 Den aktuella planen innehåller utöver buller från vägtrafik också buller från 
tågtrafik, industri och fläktar/kompressorer m m knutet till nytillkomna 
verksamheter, befintliga verksamheter samt bostäder. 

 För att minska vägtrafikens negativa påverkan så bör all trafik in mot området, 
tidigt längs vägen länkas av – gäller främst Rönnen 2 och Rönnen 8 – där 
möjligheten att runda byggnadens västra gavel alternativt köra under 
byggnaden får utredas vidare. Detta gäller särskilt varutransporter. 

 Milj- och hälsoskyddsavdelningen förutsätter att de beräkningar som är gjorda 
gällande trafikbuller på Uddevallavägen är baserade på korrekta 
hastighetsgränser. Det Trafik PM som ingår i programsamrådet bör förtydligas. 

 På sid 46 i planprogrammet kan man läsa att ”Då uppgifter saknas om framtida 
ljudemissioner från planerade byggnader inom projekt Water så har 
antaganden fått göras i detta fall. Dessa antaganden har inte redovisats. De bör 
vara tillgängliga då ventilationen för en sådan byggnad kan vara relevant för 
ljudnivåerna på omkringliggande fastigheter. 

 Utredningen gällande industribuller bör kompletteras med fler, för området 
vanliga, vindriktningar och de ljudutbredningar som blir konsekvensen. 

 Fastigheten Linden 8 blir starkt utsatt för bullerstörningar och i den mån den 
skall upplåtas för boende så bör byggnadskropparnas lägen utredas vidare i 
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förhållande till bullerexponeringen. I det presenterade planprogrammet ligger 
bullernivåerna på Linden 8 samt delar av Linden 12 över de dygnsekvivalenta 
riktvärden som satts vid fasad och uteplats, samt ligger över de maximala 
ljudnivåerna för uteplats i anslutning till bostad. Till den samlade 
störningsbilden ska läggas effekten av vibrationer från väg- och tågtrafik. 
beräkningarna görs på det trafikflöde som kalkyleras för framtiden, ex den 
ökade tågtrafiken. 

 Ett eventuellt boende på fastigheten Linden 8 bör endast vara korttidsboende, 
hotellrum och liknande om man inte lyckas hålla Boverkets riktvärden för 
buller vid nybyggnation av bostadshus. 

 
Luftföroreningar 
Inom Myrenområdet finns idag ett antal verksamheter som genererar utsläpp i luft. Till 
detta kommer bilavgaser från tunga och lätta fordon till adresser i Myren eller som passerar 
igenom området. Området omgärdas åt alla håll, förutom åt väster, av berg vilket får till 
följd att luftens innehåll av föroreningar bär spår också av aktiviteter från andra delar av 
dalgången. 

 För att få en rättvisande bild av den totala situationen idag och den som väntar 
i ett utbyggt läge så behöver följande kompletteringar av underlagen ske: 
1. bidrag från småskalig fastbränsleeldning 
2. situationen när samtliga verksamheter utnyttjar sina tillstånd till utsläpp i 
luft 
3. sammanlagda effekter av partiklar inräknat saltpartiklar 

 
 Exponeringen från utsläpp i luft av olika aktiviteter bör åskådliggöras dels vid 

fler vindriktningar, dels på fler höjdnivåer – bl a strax under normal 
inversionsnivå. Samt med tanke på Flexibles tillstånd och de krav som finns på 
en 21 meter hög skorsten om de utnyttjar sitt tillstånd fullt ut. 

 Bedömning av förekomst och eventuella problem av Flyktiga organiska 
kolväten (VOC) och Polyaromatiska kolväten (PAH) ska anges. 

 Halter som ska klaras finns formulerade i Miljökvalitetsmålen. 
 

Miljöstörande verksamhet 
Upplevelsecentra och bostäder/hotell ska enligt planen samsas med industrier varav två är 
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Det kommer i praktiken att innebära att 
utvecklingsmöjligheterna för dessa verksamheter kan komma att begränsas samt att 
boendemiljön på många platser riskerar att få svårt att klara av att uppfylla de krav som 
ställs bl a gällande buller och luftkvalitet. 

 
 Förutsättningarna för Skipnes Flexibles AB och Bohus Biotech AB ändras då 

bostäder byggs i anslutning till dem. Båda verksamheterna klarar idag de 
riktvärden som gäller industribuller vid bostadshus. Då bostäderna kommer att 
flyttas än närmre är det stor risk att dessa inte längre kan klaras av. 

 Både Skipnes Flexibles AB och Bohus Biotech AB har idag tillstånd för 
utsläpp av VOC. Skipnes Flexibles AB utnyttjar i dagsläget inte hela 
tillståndet. För att de ska kunna nyttja hela sitt tillstånd behöver de bygga en 21 
meter hög skorsten. Då tillståndet gavs fanns det inga planer på höghus som 
sträcker sig över 21 meter. I utredningen gällande luftkvalitet har man ej heller 
tagit hänsyn till detta. 
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 Exponeringen av buller från de verksamheter som är belägna inom 
planområdet bör åskådliggöras vid fler vindriktningar och på fler höjdnivåer. 

 Bohus Biotech AB hanterar idag ca: 80 ton VOC, mestadels etanol. Ur 
brandsäkerhetssynpunkt bör detta tas hänsyn till då bostäder kommer närmre 
fastigheten. 

 Båda verksamheterna har transport av farligt gods till sig. 
 Båda verksamheterna alstrar buller från kompressorer och fläktar. 

 
Trafiksituationen 
Trafikflödet kommer att öka markant enligt planförslaget, både vad gäller varutransporter 
och persontrafik. Med detta ökar risken för trafikbuller och olyckor. Ett förslag är att 
reglera varutransporterna till tidig morgon/sen kväll. Ur bullersynpunkt är det inte någon 
bra idé, däremot minskar risken för olyckor. 
 
Tillgängligheten till Röseberget och även till centrum riskerar arr minska/försvinna då 
trafiken kommer att öka längs Uddevallavägen. För cyklister och fotgängare är det viktigt 
att säkert kunna ta sig över vägarna för att komma till de cykelbanor som finns i området. 
Ur säkerhetssynpunkt kommer även fler människor att röra sig i området där mynningen 
för en av de tunnlar för tryckavlastning från bensinlagret i Röseberget riktas. 

 
 Varutransporter till och från projekt Water bör ledas av från Trädgårdsgatan så 

tidigt som möjligt och ej ledas in på Vatulandsgatan. 
 Trafiken bör ledas av så tidigt som möjligt då den letts in på Trädgårdsgatan. 
 Gång- och cykelvägar bör ordnas och knytas samman med redan befintliga 

gång- och cykelbanor samt bör även en utökning av gång- och cykelbanor 
längs Myrängsvägen – Ringvägen utökas och knytas samman med befintliga. 

 Med ett läge så nära centrum borde utformningen i fråga om skalan på 
bebyggelse och på grönytor, förekomsten av gångvägar och cykelbanor visa att 
området är anpassat för besökare till fots med fokus på trygg och trevlig 
rörlighet inom området. Det skulle göra att området blev en naturlig 
fortsättning på stadskärnan och inte bevarade sin karaktär av industriområde. 

 Säkra övergångar längs Ringvägen och Uddevallavägen måste utformas då 
både biltrafik och andelen fotgängare/cyklister kommer att öka. En gångbro 
över Uddevallavägen mot Röseberget finns med i detaljplanen, den bör byggas 
så tillgängligheten ökar. 

 
Dagvatten 
I planprogrammet skrivs att åtgärder kommer att vidtas för rening av dagvatten. Det är 
mycket positivt för utvecklingen av området. En beskrivning/utredning över hur man har 
tänkt omhänderta dagvatten bör redovisas i kommande planhandlingar. 
 
Energi 
En beskrivning/utredning över hur man har tänkt hantera energifrågor bör redovisas i 
kommande planhandlingar. 
 
Avslutning 
Det nu aktuella förslaget bör bättre anpassas till de begränsande förutsättningarna som: 
- väg- och tågtrafiken innebär med vibrationer, buller, avgaser och olycksrisker 
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- terrängen innebär med inversion, ev. köldsjöar, luftomsättning 
- befintliga industrier innebär med föroreningar, hälso/miljöfarliga varor, 

fordonstransporter och buller 
Med kommunens tänkta miljöprofil som grund bör ett område av denna storlek utvecklas 
genom processer med en tydlig miljöprofil. I planen bör även arbetas in Miljö- och 
naturkvaliteten. Man bör arbeta mer aktivt med att förbättra miljön inom planområdet och 
inte bara hantera de miljöproblem som finns där idag utan målmedvetet arbeta mot att den 
nya bebyggelsen ska ge en förbättrad miljökvalitet på längre sikt. 

 
Kommentar: Eventuella markföroreningar och hantering av dessa klarläggs under 
planarbetets gång och redovisas i särskild utredning och regleras med planbestämmelse. 
Synpunkter gällande buller, luftföroreningar, miljöstörande verksamhet, trafikfrågor, 
dagvatten och energifrågor kommer att utredas vidare i planarbetet. Eventuella åtgärder 
regleras i detaljplanen. 
 
 

Sakägare 
 
15. Odevall Advokatbyrå AB ombud för Skipnes Fastigheter AB (Linden 13) och    
Skipnes Flexibles AB 

Skipnes Fastigheter AB har för närvarande inga andra planer än att hyra ut fastigheten till 
Skipnes Flexibles AB för drift som sker idag. 
 
Skipnes Flexibles AB har tillstånd att bedriva den verksamhet som sker idag vilket orsakar 
ett visst buller samt vissa utsläpp. Dessa tillstånd har erhållits av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. 
 
Byggande av bostäder i nära anslutning till Linden 3 vore till nackdel och skulle eventuellt 
hindra utvecklingen av nuvarande verksamhet. 
 
Skipnes Fastigheter AB föreslår att det i planarbetet tas med en förutsättning nämligen som 
framgår av sid. 29 i planförslaget att komplettera nuvarande industri med bostäder på 
fastigheten. 
 
Hyresgästen Skipnes Flexibles AB genomförför närvarande en omfattande expansion av 
sin verksamhet som kan komma att leda till ökade utsläpp inom ramen för nuvarande 
tillstånd. Bostäder i anslutning till fastigheten skulle menligt påverka denna verksamhet. 
Nuvarande verksamhets tillåtna nivåer av emissioner kan svårligen kombineras med ett 
utökat boende på grannfastigheten. 
 
I planarbetet bör en förutsättning ges för att öka den nuvarande byggnadshöjden på 
fastigheten från de idag 10,8 metrarna till åtminstone 12-13 meters höjd. Vidare bör det i 
planarbetet tas med förutsättningar för eventuell ny skorsten m.m. 
 
Planen bör ges en vidare användning på Linden 13 än idag, småindustri, kontor och lager. I 
händelse av att man senare under planarbetet väljer att diskutera en annan användning av 
fastigheten Linden 13, bör detta också tas med i planen och planen måste ta hänsyn till 
denna förutsättning. 
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I förslaget till ny plan har lagermöjligheten på intilliggande fastighet tagits bort vilket är till 
stort men för verksamheten då man nu är i expansionsfas. Även i den nya planen bör detta 
område tas med såsom reservmark för byggandet av lager eller kontor för Linden 13. 
 
På sid. 13 i planförslaget görs gällande att det föreligger risk för föroreningar av mark och 
grundvatten av framförallt tungmetall och lösningsmedel. Då några sådana undersökningar 
ej gjorts är Skipnes Fastigheter AB:s bedömning att det icke föreligger några sådana risker. 
 
Enligt planförslaget på sid. 32 nämns vad som skulle ske om nuvarande verksamhet 
upphör. Eftersom Skipnes flexibles AB har för avsikt att kvarbliva under lång tid, om inte 
särskilt annat alternativ ges, är det viktigt att planen tar hänsyn till de utsläppsrätter som 
idag gäller och medger byggandet av bostäder och kontor på fastigheten om annan lösning 
för nuvarande verksamhet ges. 
 
Skipnes Fastigheter AB ser inga hinder mot förnyade kontakter från kommunen för att 
kunna delge ytterligare synpunkter under planarbetet. 
 
Kommentar: Eventuella markföroreningar och hantering av dessa klarläggs under 
planarbetets gång och redovisas i särskild utredning och regleras med planbestämmelse. 
Alternativa lösningar undersöks i vidare planarbete. Kontakt är etablerad med 
fastighetsägaren. 
 
 

16. Uluma fastighets AB (Linden 4 och 10) Bohus Biotech AB/ Daniel C Ogbonnaya 
Efter att ha tagit del av den information som gavs under programsamrådet den 5 april 2011 
är vi mycket oroade över vad detta kan innebära i samband med företagets framtida 
utveckling. 
När Bohus Biotech AB (BBT) etablerade sig i Myren 2002-2003 skedde detta genom 
fastighetsköp av Strömstads kommun. Vid denna tidpunkt gällde samma detaljplan som 
idag och det fanns inget som indikerade att detaljplanen skulle ändras. Avsevärda summor 
har investerats i fastigheter och inventarier. Hade den nu föreslagna planändringen 
diskuterats då hade vi etablerat oss på annan plats. 
 
I programförslaget föreslås en bostadsbebyggelse omedelbart från vår östra tomtgräns. Det 
är ganska magstarkt att föreslå ett 9-våningars bostadshus cirka 6 meter från ett 
industriområde. Det strider mot alla planeringsnormer och det är uppenbart att det blir 
konflikter med vår verksamhet. Verksamheten avger ett visst buller från fläktar m.m. och 
har vissa utsläpp av lösningsmedel, vilket är normalt för ett industriområde men en källa 
till konflikter om bostäder placeras i omedelbar närhet. Vi har transporter som kan komma 
till verksamheten vid alla tider på dygnet och befarar att en ändrad detaljplan kan leda till 
begränsningar av tung trafik, till och från BBTs fabriksområde. Det finns också 
riskaspekter vid driftstörningar som måste beaktas, till exempel utläckande gaser. 
 
Vi begär att man tillämpar de skyddsavstånd som är norm vid samhällsplanering. I 
Boverkets ”Bättre plats för arbete” anges ett skyddsavstånd på 50-200 meter mellan 
småindustriområde och bostäder. Även föreslaga samlingslokaler, hotell och restauranger 
kan komma i konflikt med vår verksamhet och måste placeras på avsevärt större avstånd än 
vad som förslaget visar. 
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Om ljudnivån på BBTs ventilation måste reduceras, vem skall stå för kostnaden? Vad 
händer i framtiden om vi vill bygga ut ventilationen? Kostnaden måste drabba de 
exploatörer som vill förändra planen. 
 
Då det gäller den nya bebyggelsen ser vi att projekt Water föreslås få en nästan 100 % 
byggrätt och 15 meters bygghöjd, förutom höghusdelarna som går upp till en 30-40 meter. 
Samtidigt vill man begränsa vår byggrätt från vad som finns i gällande plan. Var finns 
likställigheten och rättvisan? 
 
De stora byggrätterna som föreslås nära oss kommer att ge skuggeffekter och en känsla av 
instängdhet. Om vi, mot förmodan, i en framtid skulle vilja flytta verksamheten och 
använda fastigheten till kontor, bostäder etc, skulle attraktiviteten bli klart mindre med så 
höga och stora hus i omedelbar närhet. 
 
Sammanfattningsvis vill vi med kraft avstyrka att planförslaget förs vidare. Vi kräver att 
kommunen står fast vid tidigare utfästelser och att vår verksamhet ska få fortsätta att 
utvecklas på platsen. Vi har ett behov av utbyggnad och önskar genomföra den i 
överensstämmelse med gällande detaljplan. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar undersöks i vidare planarbete då bostäder i samband 
med miljöstörande verksamheter inte går att lösa på tillfredsställande sätt. Kontakt är 
etablerad med fastighetsägaren. 
 
 

17. Haspåbo Fastighets AB (Häggen 3) Morten Solvang 
Haspåbo fastighets AB vill såsom ägare till fastigheten Häggen 3 idag inte frånskriva sig 
möjligheten till att i framtiden bedriva andra verksamheter än de idag existerande. 
 
Vi har ingen industriell verksamhet idag, utan i huset bedrivs dataservice och försäljning, 
reklamateljé, trafikskola, en grönsaksgrossist samt lager/kontor för en rörmokerifirma. 
 
Vi vill inte begränsa möjligheten att i framtiden bedriva handel, eller om fastigheten skulle 
byta inriktning mot exempelvis bostäder av någon typ, vid t ex ett ägarbyte. 
 
Vi anser att det för övriga fastigheter inom planområdet ges dessa möjligheter, och detta 
bör gälla hela planområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Häggen 3 har nya ägare från och med 2011-09-01. 
Kontakt med de nya ägarna är tagen. 
 
 

18. Leif Björklund och Ann-Cathrine Dahlgren (Tjädern 9) 
Vi är av åsikten att trafiksituationen ytterligare borde förbättras.  Detta då Myren i 
huvudsak är ett bostadsområde och i anledning av pågående generationsväxling i området 
finns här många småbarn och fler kan antas tillkomma – inte minst genom de föreslagna 
projekten i området. 
 
Det är ytterst angeläget att trafiksituationen inte försämras på grund av nybyggnationen. 
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Enligt vad kommunalrådet Ronnie Brorsson uppgav vid allmänna mötet den 5 maj 2011, 
kommer ombyggnationen av vägporten från Uddevallagatan till Trädgårdsgatan att vara 
färdigställd innan byggnation i enlighet med detta planprogram påbörjas. 
 
Detta är av väsentlig betydelse för oss sakägare eftersom vi menar att samtliga transporter 
under byggnation och genomförande av planen måste ske genom den höjda och breddade 
vägporten. 
 
Även efter byggnationerna genomförts enligt planen är vi av uppfattningen att all trafik till 
och från verksamheterna skall ske genom den nya vägporten. Exploateringen bör således 
själv bära den trafik den genererar. 
 
Hastighetsbegränsande åtgärder måste göras mot genomfartstrafik t ex genom en enfilig 
passage av Trädgårdsgatan (jämför passagen förbi Bojarskolan). Härigenom begränsas 
framkomligheten ytterligare för trafikanter som har för avsikt att använda Trädgårdsgatan 
som en genväg eller transportväg. Samtidigt bibehålles möjligheterna för passage av 
ambulans- och räddningstjänst. En passage skulle förslagsvis kunna förläggas vid Linden 
13 (Skipnes Flexibles AB) eller Strömstad 4:16 (grönområdet). Härigenom skulle Linden 
13 alltjämt kunna tillgodose sitt transportbehov men med påbjuden trafik via vägporten. 
 
Vid det allmänna mötet (2011-05-05) framkom klart att boende i Vatulandsområdet 
respektive längs Trädgårdsgatan/Myrängsvägen har stora farhågor mot risken för en 
trafikökning på grund av projektens genomförande. 
 
En framförd synpunkt var att ”klippa” Vatulandsgatan i höjd med Myrängsvägen och 
Trädgårdsgatan vid Skipnes Flexibles AB. Oavsett om en sådan lösning väljs eller den här 
ovan föreslagna passagen, är det av väsentlig betydelse att samma typ av åtgärd vidtas 
längs de bägge trafikstråken. Gatorna fungerar som kommunicerande kärl – begränsningar 
av Vatulandsgatan leder till trafikökning längs Trädgårdsgatan och vice versa. Beaktas bör 
även behovet att begränsa genomfart längs Myrängsvägen så att den inte uppfattas som en 
genväg. 
 
Av fotomontage (sid 50-51 i planprogrammet) framgår tydligt att den tilltänkta 
byggnationen avviker markant från landskapsbilden. De nya byggnaderna kommer att bli 
alltför dominerande i förhållande till övrig bebyggelse och borde stå i klar strid med 
landskapsbildsskyddet. 
 
Jämförelse kan här ske med den relativt nyliga byggnationen av Strömstad Quality Spa & 
Resort Hotel, som utöver entréplanet har ytterligare 5 våningsplan. Med denna begränsning 
i höjdled har det varit möjligt att placera in hotellet i omkringliggande landskap så att 
hotellet inte stör landskapsbilden på håll. De föreslagna våningsantalen bör därför 
begränsas till ej överstigande hälften. Härigenom kan landskapsbilden i möjligaste mån 
bevaras. 
 
En ny plan får antas medföra ett inte obetydligt tillskott av barnfamiljer. därav fordras en 
genomgripande förbättring/upprustning av nuvarande fotbollsplan och intilliggande 
lekplats. Området borde kunna förstärkas med exempelvis ytor för sk. spontanidrott, såsom 
skateboard, bmx-cykling, basket etc. 
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Vidare bör det i planen övervägas om någon yta bör reserveras för byggnation med 
exempelvis förskola. Detta då befintliga förskolor i närområdet (Odelsberg, Bofinken) 
redan är fullbelagda. 
 
Planen bör redovisa hur den planerade gång- och cykelvägen skall ansluta till omgivande 
gång- och cykelvägnät. 
 
Gång- och cykelvägen längs Trädgårdsgatan bör följa gatan i hela dess riktning österut och 
vidare såväl uppför Norra Linnégatan mot Strömstierna m fl skolor som Myrens kyrkogård 
mot Uddevallavägen för att göra det möjligt för fler såväl barn som vuxna att cykla säkert 
inom området och vidare i tätorten. Att detta önskemål i viss mån faller utom planområdet 
är vi medvetna om och är därför riktat direkt till Strömstads kommun. 
 
Det är vår förhoppning att hänsyn tas till våra och övriga sakägares synpunkter för att på 
bästa sätt genomföra en genomgripande förändring av ett Myrens industriområde i stort 
behov av förnyelse. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. 
 
Remiss är skickad till Barn- och utbildningsnämnden. Inga synpunkter gällande framtida 
behov av förskola har framförts. Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och 
förskola utreds dock i vidare planarbete. 
 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Synpunkterna gällande förbättring av gång- och cykelvägar till och från planområdet 
vidarebefordras till tekniska förvaltningen.  
 
 

19. Ägare till Renen 1-5 och Rådjuret 1-6 
Vi ställer oss positiva till att det gamla industriområdet saneras och att Strömstad får en ny 
stadsdel. Men varför planeras vissa av de miljöstörande industrierna ligga kvar? Är detta 
att ta ett helhetsgrepp och planering enligt gällande lagstiftning? Vidare önskar vi även en 
tydligare vision från kommunen om den nya stadsdelens offentliga miljöer och hur de olika 
delprojekten inom planområdet vävs samman till en helhet. 
 
Att en väg (ny dragning av Vatulandsgatan) trafikerad med tunga fordon planeras alldeles 
intill bebyggelse och lekområde är direkt olämpligt och strider också mot lydelser i 
planbeskedet. 
 
Vi föreslår en bättre infart för varutransporter till projekt Water: avfart från Trädgårdsgatan 
alldeles öster om viadukten, och sen väster och norr om projekt Waters badanläggning till 
en föreslagen rondell för varuintag. Då minskar också den tunga trafiken förbi projekt 
Waters s.k. aktivitetszon längs Trädgårdsgatan. En alternativ varutransportväg är avfart 
mot Trädgårdsgatan strax öster om viadukten och sedan in under projekt Water till 
föreslagen rondell för varuintag, eller att varuintaget sker helt under byggnaderna.  
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Behovet av rekreationsytor som lekplatser, parkområden mm. kommer att öka om 
ytterligare ca 150 lägenheter byggs inom planområdet. Vi är positiva till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Lena Martinssons uppmaning under samrådsmötet. 
Uppmaningen gällde att vi boende skall ge förslag på hur vi vill förädla de allmänna ytor 
som finns i Myrens befintliga bostadsområde. 
 
Vi föreslår att kommunen behåller marken där parkeringsplatsen är idag och istället 
förvandlar den till välbehövt parkområde. Då kan man skapa ett sammanhängande 
obearbetat parkområde (strövområde) och bearbetat parkområde från järnvägen över berget 
mellan Korta vägen projekt Water och till fotbollsplanen. Det kan också förlängas till det 
idag helt outnyttjade naturområdet på fastigheten Strömstad 4:16 öster om Skipnes 
Flexibles AB. Man kan då få en lång sammanhängande buffertzon och rekreationsyta. 
Fotbollsplanens yta behöver jämnas ut. Lekplatsen kan utökas bl a med klätterställning. 
Avskärmande träd och buskar bör behållas. Förslag på andra tillskott är fasta bänkar och 
bord, boulebana och led för barncyklar och trampbilar likt den på Röds lekplats. Vi ser 
gärna att kommunen i samverkan med oss boende arbetar fram ett förslag med 
prioriteringar om vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella. Om Vatulandsgatan består 
som genomfartsled dras den då närmare konferens- och biografdelen av projekt Water. 
 
Det är viktigt att förhindra genomfartstrafik från projekt Water genom bebyggelse till 
Vatuland/järnvägsstationen, Odelsberg och Prästängen. In- och utfart till projekt Water bör 
ske genom den breddade viadukten. För att förhindra eller minimera genomfartstrafik bör 
man överväga möjligheten att sila eller klippa Vatulandsgatan i höjd med befintlig 
kommunal parkeringsplats och/eller Trädgårdsgatan öster om Skipnes Flexibles infart. 
Viktigt är att detta inte medför ökad genomfartstrafik på Myrängsvägen. Idag kör många 
snabbare än tillåtna 30 km/h. 
Vi förutsätter att kommunen utreder och bevakar grundvatten- och marknivåer nogsamt 
under kommande planering. Vi förväntar oss också att utredningarna omfattar ett större 
område än själva detaljplaneområdet för att klarlägga problemen för kringliggande 
bostadsbebyggelse. 
 
Vi förutsätter att alla nya fläktar och annan teknisk anläggning som kan orsaka buller har 
en sådan standard och placering att de ger minimal påverkan på bostadsbebyggelsen. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Planområdets gräns flyttas till att omfatta även de grön-/lekområden som idag angränsar 
planområdet. Frågor kring samhällsservice som tex lekplatser och förskola utreds i vidare 
planarbete. 
 
En geoteknisk undersökning kommer att tas fram för att säkerställa oförändrade 
grundvattennivåer. 
En fördjupad bullerutredning kommer att tas fram i vidare planarbete. Boverkets riktlinjer 
gällande buller ska följas. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
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Övriga 
 
20. Ägare/boende på Trasten 10-16 

 
Med anledning av Myrenplanen och den av kommunen utökade sakägargruppen, tycker vi, 
att det är anmärkningsvärt att fastigheterna som ligger längs med bergskanten mot 
Myrenområdet inte tagits med som sakägare. 
Dessa fastigheter kommer att utsättas för mer buller, utsikts- och luftföroreningspåverkan 
än många fastigheter i Myrenområdet. Dessa fastigheter utsätts också för större risk för 
sättningar i samband med kommande sprängningsarbeten. 
Med anledning av ovan, yrkar vi att fastigheterna Lilla Vatulandsgatan 42, 40, 38, 36, 34, 
32 och 30 inkluderas i sakägarkretsen.  
 
Kommentar: Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
 
 

21. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) 
Vi yrkar på ett mycket snabbt svar gällande sakägarfrågan, i god tid före den 23 maj. 
Vi yrkar också på att MKB även kommer att omfatta området norr om Myrängsvägen 
(Vatuland och Korpegatan). 
 
Kommentar: 
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas.  
 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
 
 

22. Annika Wendler Svensson (lagfaren ägare Spindeln 10) och Ola Svensson 
Primärt för att hindra störningar för närboende måste vara att stänga av Vatulandsgatan, 
liksom att stänga av eller kraftigt reducera trafiken på Trädgårdsgatan. Genomfartstrafik 
bör i möjligaste mån undvikas och trafik till och från området ledas via Uddevallavägen. 
Leveransinfart till projekt Water borde kunna dras via garagenedfarten till vänster, direkt 
efter järnvägsundergången. 
 
Helhetsintrycket av förslagets utformning; för stort, för mycket och för högt! 
Hotellbyggnaderna skulle dominera området sett både från havet, södra infarten och 
österifrån. Dessutom skulle dessa byggnader, tillsammans med höga hus i projekt 
Kosterfjord, lägga flera kvarter med åretruntboende och övriga verksamheter i skugga 
under vinterhalvåret. 
 
De tre projekten tillsammans framstår för oss som överväldigande för en liten kustkommun 
som Strömstad. Genomförda i förslagets skala skulle de definitivt bryta ner intrycket av ett 
någorlunda småskaligt kustsamhälle med mänskliga proportioner. Därmed skulle sannolikt 
en del av stadens attraktionskraft gå förlorad. 
 
Man bör kunna sänka och rita om de höga och kompakta byggkropparna utan att så mycket 
av havsutsikten går förlorad, förslagsvis till en maxhöjd som det påbyggda Abbahuset. Vår 
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förhoppning är även att de planerade lägenheterna möjliggör såväl fastboende som 
semesterboende. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 
 

23. Ulf Karlhagen (Morkullan 5) 
Ambitionen att sanera industriområdet och skapa en levande stadsdel med imponerande 
närhet till kvaliteter som färja, buss, tåg, bad, centrumhandel, motions- och 
naturupplevelser kräver respekt för Strömstads småstadskaraktär och stadens goda tradition 
att terränganpassa all ny bebyggelse. 
 
Ett så stort byggprojekt kräver möjligheter till miljövänliga transporter mellan 
Myrenområdet, färjeterminal, bussterminal, tåganlöp samt centrum. I anslutning till 
Uddevallavägen måste gående och cyklister ha väl tilltagna transportytor och parkbänkar 
att vila på.  
 
Bussterminal och tåganlöp kan flyttas närmare Torskholmen och Colour Lines 
färjeterminal. Frigjorda ytor framför Kaffedoppet kan bli något som gläder både turister 
och åretruntboende. 
 
Den föreslagna byggnationen med vertikala fasader om 9+8+12 våningars höjd mot väster 
riskerar att förstöra hela Strömstads ”småstadskaraktär”. I enlighet med tidigare god 
Strömstadstradition bör bebyggelsen från väster växa i terrasser och i östra delen av projekt 
Water avslutas med hotellkroppar som harmonierar med bergspartier i söder, norr och öster 
och som ej kan överstiga 7-8 våningars höjd. 
 
Vi boende på Vattentornsberget, Korpeberget och kvarteret Trasten får alla sin visuella 
närmiljö påverkad. Alla boende här bör därför vara sakägare och omfattas av 
Miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Förändringar i områden utanför planområdet behandlas av kommunstyrelsen i arbete med 
fördjupad översiktsplan. Synpunkter kring detta vidarebefordras till översiktsplanerare 
Björn Richardsson.  
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
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24. Sten och Brita Fagerberg (Trasten 16) 
Vi önskar att planen revideras kraftigt när det gäller höjder på de föreslagna byggnaderna. 
Byggnaden i nordväst får absolut inte vara högre än fönsternivå på nuvarande E-lux. 
Denna byggnad kommer att skymma den befintliga havsutsikten på Trastenområdet. Vi 
skulle gärna se att man bygger bostäder i stället för projekt Water men att husen då inte 
behöver vara högre än max 4 våningar. Man vill ha 12 våningar enligt planen. Vi kan inte 
utläsa från vilken nivå 12 våningar ska räknas. 
 
Det är bra att man vill göra något med området vid infarten till Strömstad söderifrån. Det 
är inte vackert som det är nu, men att göra en storstadsinfart med höghus, kan inte anses 
vara förskönande. Strömstad vill utge sig för att vara en charmig och attraktiv 
turistkommun. Frågan är hur man som besökare reagerar när man möts av höghus. 
 
För boende i området kommer den föreslagna byggnationen att upplevas som en vägg mot 
sydväst och väst. 
Myren omges av branta bergssluttningar i en u-form med öppning mot havet. detta innebär 
att inversion uppstår vid speciella väder- och vindförhållanden. Genom att man bygger för 
västsidan av Myren samtidigt som man kraftigt ökar fordonstrafiken, leder detta till en 
kraftig ökning av luftföroreningar samt förstärker ljudföroreningar. Idag är området ett tyst 
område. 
 
Om man vidhåller planen vill vi att följande beaktas: 
Vatulandsgatan görs till återvändsgata i höjd med nuvarande parkering. 
Hagtornsgatan görs till återvändsgata. 
Trädgårdsgatan görs till återvändsgata i höjd med villabebyggelsen. 
All fordonstrafik till planområdet måste gå via viadukten. 
 
Varutransportvägen runt Häggen 2 och Rönnen 8 tas bort och avslutas vid rondellen vid 
Trädgårdsgatan. 
 
Med normal lite arkitektonisk finess bör man kunna lösa varutransporterna så att dessa 
körs kortast möjliga väg, dvs. att infarten blir från Trädgårdsgatan (i början av fastigheten 
vid viadukten eller från rondellen). 
Är det rimligt att ha 250-330 bilar per timme dygnet runt i planområdet? 
 
Det saknas solstudier från när solen står som lägst dvs. dec-jan. Mycket lite har 
framkommit om Rönnen 8 utformning och frågan är hur stora glasytor det blir och om 
dessa kommer att ge bländande solreflexer. 
 
Strömstadsborna utsätts redan idag för kraftiga ljudproblem orsakat av befintliga hotell och 
restauranger. Höga krav måste ställas på en högsta tillåtna ljudnivå och garantier utställas 
för densamma.  
 
Planen ställer detaljerade krav på alla, utom projekt Water, beträffande ljud m.m. Projekt 
Water verkar få carte blanche, som ska fyllas i senare efter eget intresse. Innan planen 
godkännes måste det faktiska innehållet i Rönnen 8 redovisas. 
 
Bilden av projektet från havet ser ut som ett modernt kärnkraftverk. Genom att sänka 
höjden på de främre byggnaderna, kan denna effekt tas bort. 
 



Detaljplan för Myrens industriområde, Strömstads Kommun 
 

 23

Är de geologiska studierna tillräckliga? 
Stor risk finns med tömning av grundvatten med förödande sättningseffekter på 
villabebyggelsen. Trastens samfällighet, som ligger längs bergskanten i norr, ligger på en 
skrotstensgrund med stora risker för sättningar vid sprängning. 
 
Vid presentationen av planen uppgav exploatörerna att de hade försäkringar. Detta är bra, 
men vid en eventuell tvist kommer fastighetsägarna till korta. Vi yrkar att eventuella 
juridiska kostnader bekostas av exploatörerna i samband med sprängningar. Vad händer 
om skador uppstår och exploatören går i konkurs eller ej klara sina planer? 
 
Räddningstjänsten informerade om att man inte klarar av brand i 12-våningshus. Detta får 
göras genom tekniska lösningar! Kan kommunen acceptera detta? Behov av yrkesbrandkår 
kan bli följden med medföljande kraftigt ökade kostnader för kommunen. 
Klarar man vattenförsörjningen? 
Oljeterminalen har förlängt tillstånd. Om landtransporter upptas igen, klarar man då 
säkerhetsavstånden? 
 
Det är förvånansvärt att man detaljplanerat vissa delar och lämnat andra delar väldigt 
öppna. Det verkar som om exploatörerna har styrt planen oerhört. Vi hoppas att detta inte 
ger en låsning, varken politiskt eller annat, utan att en öppen värdering av allas inkomna 
synpunkter kommer att göras. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet där man även 
kommer att studera skalan i området ytterligare. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
En fördjupad bullerutredning kommer att tas fram i vidare planarbete. Boverkets riktlinjer 
gällande buller ska följas. 
Detaljplanebestämmelser kommer att reglera användandet av respektive fastighet. 
En geoteknisk undersökning kommer att tas fram för att säkerställa oförändrade 
grundvattennivåer. 
Lagkrav finns på att exploatören ska ha en försäkring vid sprängning. Eventuell tvist 
regleras i annat lagrum som ej behandlas i planarbetet. 
En utökad riskutredning är under arbete och kommer att redovisas i planarbetet. 
 
Övriga synpunkter noteras. 
 
 

25. Kerstin och Bo Borgström (Trasten 4) 
Det är glädjande att man i minnesanteckningarna från samrådsmötet svarar att det ”inte får 
tillkomma ytterligare trafik genom närliggande bostadsområden”. 
 
Vatulandsgatan har befriats från den mesta av busstrafiken. Tyvärr håller övrig trafik oftast 
inte 30km-gränsen. Stopplikten vid Hiertagatans mynning ignoreras ofta. Olycksriskerna är 
påtagliga. Att öka trafiken vore oansvarigt. Trafiken till och från planområdet borde 
tvingas att använda vägen genom vägporten. 
Ytterligare hastighetssänkningar tror vi inte på! 
Vi anser att enkelriktning av Vatulandsgatan är ett krav. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare 
planarbete. 
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26. Anders och Marie-Ann Stoltz (Trasten 20) 
Undertecknade vill härmed uttrycka vår oro för ökad trafikintensitet på Vatulandsgatan i 
samband med de verksamheter som redovisas i detaljplanen. Vår åsikt är att 
Vatulandsgatan bör avstängas från Trädgårdsgatan för att undgå den genomfartstrafik som 
genereras av den planerade verksamheten. 
 
Kommentar: Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare 
planarbete. 
 
 

27. Jörn och Lis-Beth Evers (Morkullan 4) 
Vi tyckte att det var en informativ och bra presentation på gymnasiet den 5 maj men den 
väckte en hel rad intressanta frågor och mycket återstår att ta ställning till. 
 
Att anpassa bebyggelse efter terrängen och omgivningarna har varit utmärkande för 
nybyggnationen i Strömstad under många år och har starkt bidragit till att Strömstad har 
behållit sin småstadskaraktär på ett trevligt sätt. Notera att det är inte minst vyerna från 
havet som är viktiga. 
Möjligheten att sanera Myrenområdet och skapa en levande stadsdel där är i grunden 
mycket intressant och tilltalande. Den föreslagna byggnationen bryter dock mot 
terränganpassningen på ett provocerande sätt och tar död på småstadskaraktären i den 
version som vi har sett. 
Det förslag om 9 och 12 våningars byggnader vill ingen av oss invånare ha, allra minst 
närmast berörda fastighetsägare. Enligt presentationen i aulan var detta bara ett förslag och 
möjlighet finns således att påverka. Som vi ser det är närmast berörda inte bara boende i 
småhusbebyggelsen på Myrenområdet utan även andra, närliggande fastigheter. Dessa 
boende bör därför vara sakägare och omfattas av MKB´n. 
 
Förslaget kan, som vi tycker, modifieras till det bättre enligt följande: 
1. Byggnadernas höjd är en viktig faktor. Här bör tillämpas tidigare inställning, nämligen, 

återhållsamhet med bygghöjd och anpassning till övrig byggnation och terräng. 
Byggnaders höjd bör absolut inte överstiga de två bergspartier som området ligger 
mellan. Maxhöjd för byggnader blir då ca 8 våningar dvs ca 25-30 m. Absolut inte en 
meter högre än så! Denna maxhöjd skall gälla alla byggnader i området. Man får också 
betänka att bygghöjden här kommer att bli normgivande för övrig byggnation i 
Strömstad. I princip bör inte höga byggnader ligga främst ut mot havet utan i 
bakkanten av en främre lägre bebyggelse. På så sätt får fler människor utsikt och ljus i 
sitt boende. 

2. Vi vill inte se stora vertikala ytor ut mot havet utan byggnaden i den västra delen av 
projekten Water och Kosterfjord. Båda bör byggas i terrasser mot havet. 

3. Om vägkorsningen Trädgårdsgatan-Uddevallavägen ska byggas om till rondell med 
bättre utrymme både i sid- och höjdled för fordonstrafiken in mot det nya 
Myrenområdet, så måste enligt förslaget järnvägen höjas. Det kan komma att se 
egendomligt ut från alla håll med tåg som går på 2-3 våningars höjd dvs. 8-10 meter 
upp från markplanet. Här bör man allvarligt ompröva om det inte skulle vara bättre att 
låta järnvägen gå under bilvägarna i en kortare tunnel. Det ser ut att finnas utrymme att 
sänka järnvägen och höja vägarna runt om en aning. Utblicken mot havet från 
Uddevallavägen skulle bli än vackrare. Oväsen från tåget skulle elimineras men 
trafikbullret givetvis öka men det är lättare att åtgärda. Detta är kanske ett dyrare 
alternativ men man måste försöka skapa en så bra situation som möjligt redan från 
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början och ett som vinner i längden. Det är ännu dyrare att i efterhand göra om det. Det 
minskar också ev. olycksrisker med tåget. 

4. All nyttotrafik till projekt Water bör gå i en väg väster om fastigheten och runtom, inte 
rakt igenom och sen vända och tillbaka igen samma väg. Man kan också tänka sig en 
transportväg under fastigheten 

5. Området ligger på gång- och cykelavstånd från buss, tåg och färja. Uddevallavägen bör 
kompletteras med en bred trottoar på östra sidan fram till stationen för att skapa en 
säker väg för gång- och cykeltrafik. 

6. Det är lite egendomligt att den nuvarande industrifastigheten Biotech, enligt förslaget, 
kommer att ligga kvar mitt i området. Det är lätt att kontrollera nuvarande utsläpp, 
transporter och miljöpåverkan från företaget men svårt att sia om kommande. Läget 
hämmar expansionsmöjligheterna för företaget och möjligheten till verksamhet med 
andra utsläpp än nuvarande. 

 
Det finns all anledning att passa på att se till övriga delar av den södra infarten också. När 
Naturrummet för Kosterhavets Nationalpark nu är placerad på annan plats öppnas nya 
möjligheter att använda Torskholmen till annat. 
 
Vi föreslår därför också: 

1. Riv de gamla magasinsbyggnaderna söder om stationshuset och skapa ny perrong för 
tågen att stanna där. Nuvarande stationshus har ändå inget med tåg att göra. 

2. Ta bort den förfärliga platta stenöken som den nuvarande bussterminalen är. Flytta den 
till Torskholmen och låt nuvarande parkering där bli bussterminal. Kombinera det med 
ett informationscentrum med väntrum och där man också skall kunna köpa biljetter till 
buss/tåg. Gör en trevlig grönyta på det gamla stället framför Kaffedoppet. 

3. Bygg en bekväm gångbro över Uddevallavägen från den nya stationen till 
Torskholmens nya bussterminal och färjan. På så sätt knyts tåg, buss och färja samman 
på ett smidigt sätt. 

 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
Trafikfrågorna i och till/från området kommer att utredas ytterligare i vidare planarbete. 
Kopplingar till staden via gång- och cykelvägar kommer att redovisas i planbeskrivningen. 
Kommunen bedömer, efter samtal med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
att sakägarkretsen inte behöver utökas. 
Avgränsning för påverkansområdet i Miljökonsekvensbeskrivning kommer att diskuteras 
med Länsstyrelsen. 
Förändringar i områden utanför planområdet behandlas av kommunstyrelsen i arbete med 
fördjupad översiktsplan. Synpunkter kring detta vidarebefordras till översiktsplanerare 
Björn Richardsson. 
 
 

28. Ivan och Eva Vrbancic (Morkullan 11) och Lotta Ljungdahl (Morkullan 1) 
Vi har noga läst vad våra grannar Jörn Evers (Morkullan 4) och Ulf Karlhagen (Morkullan 5) 
har för synpunkter på detta och vi samtycker till alla delar och stöder deras åsikter och förslag. 
 
Men vi vill också göra det tillägget att man från kommunens sida mycket noga undersöker 
intressenternas ekonomiska förutsättningar att genomföra ett så här stort projekt. Här måste 
i bakgrunden finnas ekonomiska garantier för att påbörjade arbeten också kan slutföras. 
Det får inte bli något halvfärdigt som slutar med konkurs och som kan belasta inblandade 
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underleverantörer eller i värsta fall att kommunen känner sig tvungen att ingripa med 
ekonomiskt stöd för att fullfölja påbörjad byggnation för att slippa halvfärdiga huskroppar. 
 
Kommentar: Se kommentar för föregående yttrande. Frågan om intressenternas 
ekonomiska förutsättningar för byggnation behandlas ej ur ett kommunalt perspektiv. 
 
 

29. Annelie och Jörgen Karlsson (Morkullan 14) 
På samrådsmötet den 5 maj fick vi känslan av att politiker och tjänstemän verkligen vill ha 
en dialog med kommunens invånare för att få en så bra lösning som möjligt. Viljan att göra 
Myren till en levande stadsdel anser vi vara mycket positiv! 
Projektet Water bör inte byggas mycket högre än vad dagens befintliga byggnad är pga. 
Strömstads småstadskaraktär och goda tradition att anpassa all ny bebyggelse. Dessa 
”Torn” på 8-12 våningar påverkar Strömstads visuella närmiljö och måste gå att lösa på 
något bättre sätt! Kanske man kan lösa det genom att bygga det i terrasser och lägga det så 
att det smälter in med bergspartierna runt om! 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram för planområdet. 
 
 

30. Ida Christoffersen 
Det hade varit kul om det kunde bli en bowlinghall i det nya området i Myren. Jag tror att 
det kommer att löna sig eftersom det är turister här i Strömstad året om. Strömstadsbor som 
vill bowla åker till Sarpsborg. 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet kommer att pröva möjligheterna till att omvandla området 
till att omfatta bland annat upplevelseindustri. Förutsättningar för olika innehåll i 
byggnaderna kommer i så fall att finnas men går inte att reglera i detaljplanen. 
 
 

31. Ägare/boende på Trasten 10-15 
Vi, boende vid Myren, önskar ansluta till de synpunkter som makarna Fagerberg har 
framfört i bifogade skrivelse (se yttrande 24). 
 
Speciellt märkligt anser vi det vara att det i ett gammalt bostadsområde ska byggas för 
aktiviteter som kommer att innebära mycket stor fordonstrafik. Fagerbergs förslag om att 
göra vissa gator till återvändsgator samt att fordonstrafiken till området måste gå via 
viadukten anser vi vara nödvändiga. 
 
I allt stöder vi Brita och Sten Fagerberg har framfört i sin skrivelse. 
 
Kommentar: Se kommentaren under yttrande 24. 
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Detaljplan och 
Miljökonsekvensbeskrivning för 

 
 Kv RÖNNEN m fl 

MYRENOMRÅDET 
 

Samrådsredogörelse 

 
 
 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-06-25 § 124 att genomföra ett samråd gällande rubricerat 
ärende. Samrådshandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2015-07-07 – 2015-09-07. 
Handlingarna har även funnits tillgängliga i informationen på Strömstads Stadshus, på 
Stadsbiblioteket och på kommunens webbsida.  
 
Samrådsmöte 
2015-08-24 hölls ett allmänt samrådsmöte. Ca 100 personer deltog på mötet. 
 
Bengt Bivrin, ordförande i miljö- och byggnämnden, hälsade välkommen och presenterade 
deltagande politiker, tjänstemän från miljö-och byggförvaltningen samt projektledare och 
planarkitekt från Rådhuset arkitekter. 
 
Planeringsarkitekt Pär Höjman inledde presentationen med genomgång av kvällens upplägg, och 
redogjorde därefter för den formella planprocessen samt tidplan för detaljplanearbetet.  
 
Planförslaget presenterades av Carl Gustavsson från Rådhuset arkitekter. Presentationen var en 
schematisk genomgång av de möjligheter och begränsningar som planförslaget innebär och fokus 
lades på att förklara olika viktiga begrepp i planen.  

- Skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea 
- Användning inom planen - centrumbestämmelse 
- Höjden på byggnaderna 
- Byggrätten 
- Prickmark – för att hanterar riskavstånd 

 
Vidare presenterades volym- och solstudier. 
 
Miljöplanerare Anna Wallblom redogjorde därefter för detaljplanens miljöfrågor. 
Behovsbedömningen för detaljplanen har fastställt att detaljplanen kommer att ha en betydande 
miljöpåverkan och därmed har en miljökonsekvensbeskrivning tagit fram. 
Anna Wallblom redogjorde schematiskt för de olika utredningar som tagits fram för såväl 
detaljplanen som miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Efter presentationen var det mingel och fika där åhörarna hade möjlighet att studera förslaget och 
modellen över området. Tillfälle gavs även att ställa detaljfrågor till politiker, tjänstemän och 
planförfattaren. 
Därefter var det tid för frågestund. 

Många av frågorna handlade om volymen på byggnaden för projektet Water. 
Andra stora frågor som diskuterades på mötet handlade om trafik, geoteknik samt sprängning. Man 
var också oroade för vad som kommer att hända med dagvatten och grundvattennivån när 
exploateringarna kommer igång.  
Frågor kom även att handla om hur exploateringen kommer att påverka utsikt, skugga, 
stadssiluetten samt hur sambandet mellan centrum och området ska fungera. 
Hur kommer boende i närområdet att påverkas av ljuset (ljusförorening) från området. 
En synpunkt vara, att den stora volym som Water-projektet utgör, bör delas upp i ett antal mindre 
delar. En annan att man bör beakta småskaligheten i Strömstad och framhäva det maritima och 
kopplingen till Kosterhavet. 
 
Efter frågestunden avslutades mötet, men på väg ut gavs ytterligare möjlighet att ställa frågor till 
politiker och tjänstemän vid modell och utställningsskärmar. 
 
Inkomna yttranden 
Samrådsredogörelsen omfattar yttranden avseende såväl detaljplanen som 
miljökonsekvensbeskrivningen. Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående 
förteckning till och med 2015-09-25. Dessa återges i sin helhet eller sammanfattas och 
kommenteras. Politikerna i Miljö- och byggnämnden har tillgång till samtliga yttranden i sin helhet. 
  
 
Statliga: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2015-09-24 
2. Trafikverket  2015-09-25 
3. Statens Geotekniska Institut - SGI  2015-08-26 
4. Lantmäteriet 2015-09-08 

 
Kommunala: 

5. Tanums kommun  2015-08-31 
6. Kommunstyrelsen  2015-09-02 
7. Barn och utbildningsnämnden  2015-09-10 
8. Omsorgsnämnden  2015-08-20 
9. Räddningstjänsten  2015-09-07 
10. Folkpartiet  2015-08-18 
11. Miljöpartiet  2015-09-07 
12. Centerpartiet  2015-09-07 och -08 

 
Företag och organisationer: 

13. Västtrafik  2015-09-04 
14. Skanova  2015-07-27 
15. Ellevio  2015-08-04 

 
Sakägare: 

16. Linden 8, Kosterfjord Invest AB  2015-09-03   
17. Linden 10 och 4, Bohus Biotech AB  2015-09-07 
18. Linden 11, Bazar Invest i strömstad AB  2015-09-03 
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19. Fasanen 9  2015-09-04 
20. Haren 1  2015-09-07 
21. Haren 7  2015-09-07 
22. Haren 9  2015-09-07 
23. Haren 12  2015-09-07 
24. Morkullan 1  2015-09-07 
25. Morkullan 2 (1)  2015-08-25 
26. Morkullan 2 (2)  2015-08-26 
27. Morkullan 4  2015-09-07 
28. Morkullan 5  2015-09-07 
29. Morkullan 8  2015-09-07 
30. Morkullan 11  2015-09-07 
31. Morkullan 14  2015-09-07 
32. Morkullan 17  2015-09-06 
33. Morkullan 18  2015-09-11 
34. Renen och Rådjuret, gemensamt 12 fastigheter 2015-09-07 
35. Renen 1  2015-09-07 
36. Renen 2  2015-09-07 
37. Renen 3  2015-09-07 
38. Renen 4  2015-09-07 
39. Renen 5  2015-09-07 
40. Renen 6  2015-09-05 och -07 
41. Rådjuret 1  2015-09-07 
42. Rådjuret 2  2015-09-07 
43. Rådjuret 3  2015-09-07 
44. Rådjuret 4  2015-09-07 
45. Rådjuret 5  2015-09-07 
46. Rådjuret 6  2015-09-07 
47. Spindeln 11  2015-08-28  
48. Tjädern 9  2015-09-07 
49. Trasten 10  2015-09-07 
50. Trasten 11 (1)  2015-08-31 
51. Trasten 11 (2)  2015-08-31 
52. Trasten 14 (1)  2015-09-07 
53. Trasten 14 (2)  2015-09-07 
54. Trasten 15  2015-08-27 
55. Trasten 16 (1)  2015-08-31 
56. Trasten 16 (2)  2015-08-31  
57. Trasten samfällighetsförening  2015-08-27 

 
Övriga 

58. Bofinken 4  2015-09-07 
59. Spindeln 10  2015-09-05 
60. Trasten 6  2015-09-07 
61. Trasten 8  2015-08-31 
62. Trasten 18  2015-09-07 
63. Trasten 20  2015-09-02 
64. Pernilla  2015-09-07 
65. Jenny Åslund  2015-09-07 
66. Delägare Fasanen 9, Kari & Eva Sandegren  2015-09-04 
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1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Planområde och huvudsaklig markanvändning har i stort samma drag som i programskedet. 
Problemområden som identifierades under programsamrådet är därför till stor del de samma idag. 
På ett antal punkter har förslaget dock anpassats för att möta Länsstyrelsens synpunkter. Det gäller 
bland annat bostäder och trafikrörelser. Därutöver har en industri flyttat från planområdet och det 
närliggande bensinlagret är taget ur drift och under långsam avveckling.  
Det kvarstår ett behov av utredning och ställningstaganden framförallt när det gäller samspelet 
mellan vattenflöden och markföroreningar.  
Den del som avser anläggningen Water och dess påverkan på omgivningarna är fortfarande 
betydande. Planförslaget behöver utvecklas så att byggnadsvolymen bättre integreras i såväl det 
stora landskapsrummet som i den lokala gatumiljön.  
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Läns-styrelsen.  
Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§  
 
Hälsa och säkerhet  
Markföroreningar  
Inom planområdet finns föroreningar som byggts upp under decennier, detta är en väl känd 
förutsättning för planarbetet. Omfattning, innehåll och spridning är delvis klarlagda och kommunen 
sammanfattar utredningsläget i planbeskrivningen på sidan 31. Där finns också en plan för fortsatt 
arbete inför utställningsskedet att ta del av. Länsstyrelsen har inget att invända mot beskrivningen, 
men vill tillföra följande perspektiv:  
 
Planområdet har komplexa förutsättningar för utveckling, där bland annat markföroreningar, en 
känslig grundvattennivå och dagvattenflöden kan antas samverka med viktiga konsekvenser. Frågor 
som behöver hanteras i planen rör både bygg- och driftsskeden. Länsstyrelsen uppfattar översiktligt 
att låg grundvattennivå kan ge sättningar i befintlig bebyggelse, att hög grundvattennivå orsakar 
översvämningar i källare och på markytor. Att grundvattenrörelser kan transportera 
markföroreningar inom och utom planområdet och att grundvatten som behöver evakueras för 
byggnadsarbete kan kräva omhändertagande av giftiga ämnen.  
 
Dessa frågor tas till stor del upp under sina respektive rubriker, men det underliggande 
utredningsmaterialet är mycket omfattande och viss utredning återstår att genomföra. En 
sammanfattande beskrivning av hur de olika faktorerna enligt ovan samverkar är nödvändig. 
Beskrivningen behöver sedan kompletteras med relevanta ställningstaganden som svarar på frågor 
som:  

• Hela planområdet är inte åtkomligt för sanering, hur påverkar en eventuell pågående 
urlakning ett sanerat område – finns det risk för återspridning?  

• Hur fungerar infiltrationstekniken mot denna bakgrund?  
• Vilka konsekvenser blir det om endast delar av planen genomförs?  
• Finns samma genomförandekraft i alla plandelar?  
• Den ena fastigheten är beroende av den andra – hur löser man genomförandet i olika 

scenarier? 
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 Kommentar:  
 Ytterligare utredning pågår och inför granskningsskedet skall en helhetsbild av 
föroreningssituationen för myrenområdet redovisas. Slutrapporten avseende markmiljö-
undersökningarna kommer att innehålla en sammanfattning av alla utredningar som är gjorda. En 
viktig fråga att behandla är just grundvatten/markföroreningar. Rapporten ska även innehålla 
förslag på hur planen kan genomföras utan risk för spridning av föroreningar. Planhandlingarna 
kompletteras inför granskningsskedet. 
  
Länsstyrelsen bekräftar planbeskrivningens ställningstagande att det inför planens antagande ska 
finnas färdiga åtgärdsplaner med kostnadsuppskattningar för efterbehandlingsåtgärder. Det är 
lämpligt att dessa är klara även inför planens utställningsskede, så att förslaget inte behöver 
bearbetas ytterligare en gång för att nå acceptans. Detta är en mycket viktig punkt, då den kan få 
betydande ekonomiska konsekvenser för planens intressenter och för statens ställningstagande till 
markens lämplighet för de olika föreslagna användningarna. Här behövs också en utredning som 
visar hur nödvändiga schaktningsarbeten kan komma att påverka avrinningen till 
Strömstadsfjorden. 
 Kommentar: 
 Innan planen ställs ut för granskning skall det finnas åtgärdsplaner framtagna för varje 
fastighet som visar vilka föroreningar som finns på fastigheterna och förslag på hur de ska åtgärdas. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen formuleras förslag till ett antal regleringar i detaljplanen. Dessa 
syftar alla till att på olika sätt minimera de negativa konsekvenserna av den framtida 
markanvändningen för miljön och dess tydligt motiveras i de fall planen inte tar hänsyn till dem. 
Förslagen till planbestämmelser gäller såväl bygg- som driftsfasen.  
 Kommentar:  
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Linden 13  
I ett för Länsstyrelsen pågående tillsynsärende undersöks den fastighet som tills nyligen omfattat en 
nu avflyttad industriverksamhet. Resultat av provtagningarna är ännu inte redovisade till 
Länsstyrelsen på ett tillfredsställande sätt. Avsikten är att de ska visa graden av markföroreningar 
på fastigheten vid nuvarande markanvändning, det vill säga mindre känslig markanvändning, MKM. 
Kommunens miljökontor har sedan tillsynsansvaret för möjligheten att nå målet känslig 
markanvändning, KM, som krävs om man ändrar markanvändning till bostäder. 
 Kommentar:  
 - 
 
MKN  
Enligt 2 kap. 2 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB 
överträds.  
 
EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-461/13, som avkunnats i närtid, kan komma att påverka 
bedömningen av tillståndsärenden och även planer, där en koppling till miljökvalitetsnormer för 
vatten finns. Domen gäller ett stort muddringsföretag i Tyskland, men kan ändå komma att bli 
principiellt styrande för tillämpningen av miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen utesluter inte att en 
mer detaljerad beskrivning av miljönormens olika kvalitetsfaktorer kan komma att behövas i den 
enskilda planen – och att en enda faktor i sig kan komma att påverka tillåtligheten i ett ärende.  
 
I den sammanvägda bedömning som Länsstyrelsen efterfrågar när det gäller vattenflöden och 
markföroreningar under bygg- och driftsskedena behöver kommunen under alla omständigheter 
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tydligare ange motiven för sin bedömning att planen inte negativt påverkar ekologisk och kemisk 
status i Strömstadsfjorden.  
 Kommentar: 
 Detta kommer att förtydligas inför granskningsskedet. Först när man har en helhetsbild över 
föroreningssituationen i området kan man bedöma eventuell risk för påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten i detta fall. Se även resonemang ovan. 
 
Dagvatten  
Utredningen föreslår ett antal olika åtgärder för att hantera de avsevärda vattenmängder som 
samlas inom planområdet under ett häftigt eller långvarigt regnväder. Lämpligheten i dessa 
åtgärder behöver i det fortsatta arbetet främst stämmas av mot de lösningar på 
markföroreningsproblemen som efterhand formuleras.  
Ett kontrollprogram för de vattenmassor som leds till Strömstadsfjorden behöver upprättas. Detta 
för att kunna avläsa de förändringar som uppstår såväl under byggfasen som under drift. 
 Kommentar: 
 Detta kommer att förtydligas i det fortsatta planarbetet. Se även kommentarer ovan. 
 
Geoteknik, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Geoteknik 
Statens Geotekniska Institut har granskat planförslaget och har inga kvarstående synpunkter på de 
föreslagna undersökningskompletteringar och åtgärder som redovisas i underliggande material. 
Länsstyrelsen bedömer generellt att åtgärder som krävs för att uppnå en tillfredsställande säkerhet 
alltid bör regleras i planen i form av bestämmelser. En god ordning är att bestämmelsen anger de 
villkor som ska gälla, med en hänvisning till ett väl avgränsat stycke i exempelvis den geotekniska 
utredningen, om texten är för omfattande för att rymmas på plankartan. Kommunen behöver 
arbeta in åtgärder för såväl bergteknik som stabilitet i planen med detta förhållningssätt. Det gäller 
både idag uppnådda resultat och de från kommande utredningar. 
  
Stabiliteten vid ny cirkulationsplats är enligt utredningen idag otillfredsställande och åtgärder krävs. 
Utredningen pekar dels på förslag till sådana och dels på återstående utredningsbehov. Planen 
behöver utvecklas så att gjorda stabilitetsantaganden kan styrkas. Detta för att bekräfta att marken 
med rimliga åtgärder är lämplig för den föreslagna trafiklösningen. 
 Kommentar:  
 Planhandlingarna kompletteras med bestämmelse avseende geoteknik. 
 
SGI tar även upp frågan om den bergsslänt som ligger vid campingens reception. Kommunen 
behöver med sin lokalkännedom värdera om slänten bör tillhöra planen och i sådant fall skapa 
lämpliga genomförandeåtgärder. 
 Kommentar:  
 Detta ligger utanför planområdet och berörs inte direkt av planförslaget. En utredning pågår 
dock avseende denna bergslänt i ett separat planarbete som berör campingen. 
 
Risk för olyckor  
En riskbedömning är upprättad för området och planförslaget har på flera punkter anpassats mot 
bakgrund av risksituationen.  
 
En planbestämmelse, m3, har införts i syfte att reducera risker vid en eventuell brand. Dess första 
del, ett förbud mot publikdragande verksamhet, är inte möjlig att reglera i plan. Om sannolikheten 
för att människor samlas i en sådan mängd att detta i sig skapar en icke tolerabel risk, får området 
regleras till skydd för detta på annat fysiskt sätt. Om denna sannolikhet med hjälp av en alternativ 
utformningsbestämmelse kan minskas tillräckligt, bortfaller behovet av reglering. 
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Sannolikhetsbedömningen får kommunen göra när man inventerat möjlig detaljutformning av 
riskkällans omgivning. 
 Kommentar:  
 Planbestämmelsen m3 tas bort. En riskutredning  gällande brandfarlig vara, etanol och 
aceton, har inför Samråd 2 tagits fram. Riskutredningen har utgått ifrån att hanteringen av 
brandfarlig ska ske på bestämda platser inom två separata ytor i planen. Kommunen kan nu genom 
tillståndförfarandet av brandfarlig vara styra verksamheten så att hanteringen hamnar inom dessa 
ytor. Därmed kan också riskreducerande åtgärder säkerställas så att den föreslagna planändringen 
inte skapar en oacceptabel risk. 
  
Bohus Biotech har tillstånd för hantering av etanol och aceton. Länsstyrelsen har svårt att uppfatta 
var dessa ämnen finns och vilka närområden som ska skyddas. Utöver det förekommer uppgifter 
om en önskan om större volymer i en framtid. Planen behöver beskriva:  

• Var ämnena är/ska vara placerade  
• Vilka volymer analysen avser och konsekvenser för framtida önskemål att utveckla industrin  
• Vilka risker som föreligger  
• Vilka skyddsavstånd som eventuella alternativ skapar behov av  
• Vilka planåtgärder som vidtagits i förslaget 

 Kommentar:  
  Kommer att förtydligas i nästa planskede. Se även ovanstående kommentar. 
 
Trafikbuller  
Ny mark för bostäder avsätts på fyra platser i planen, men endast två avser uppförandet av nya 
bostäder. Dessa ansluter till Trädgårdsgatan och tillgängligt markområde sträcker sig i båda fallen 
omkring 50 meter och uppåt från gatumark. Länsstyrelsen bedömer att det med ett sådant 
tomtdjup och i plankontexten i övrigt är helt rimligt att placera nya byggnader så att ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad understiger 55 dBA i enlighet med Boverkets allmänna råd. Något underlag för 
avsteg föreligger alltså inte och bullerutsatt mark bör prickas. 

Kommentar: 
 Synpunkten beaktas. 
 
Riksintresse  
Länsstyrelsen gjorde i programskedet bedömningen att: … riksintresset enligt 4 kap 1-3 § inte 
riskerar att påtagligt skadas, men att frågan om hänsyn och anpassning till stads- och 
landskapsbilden behöver studeras vidare med hänsyn till de värden som riksintresset representerar.  
 
Länsstyrelsen gör i detta planskede samma bedömning. Frågan om påtaglig skada ska avgöras mot 
bakgrund av att planområdet är en del av kommunens centralort, att det inte är framträdande från 
de äldre och mer småskaliga delarna av stadskärnan och att det från vissa riktningar delvis är dolt av 
högre markområden. Mellan påtaglig skada på riksintresse enligt 4 kap och miljömålet en god 
bebyggd miljö finns det dock i Myrenplanen ett stort spelutrymme som kräver ställningstaganden 
av kommunen.  
 
I ett landskapsperspektiv utgör den illustrerade huvudbyggnaden en mycket stor volym, med risk 
för negativ påverkan såväl i ett större landskapsrum som i det stadsrum som skapas runt 
Trädgårdsgatan och dess övriga närhet, vilket klarläggs i MKB. Mer om detta under rubriken 
gestaltning. 
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Kommentar:  
 Inför samråd 2 har synpunkterna gällande storlek och negativ påverkan på 
landskapsbild/stadsbild beaktats. Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i 
förhållande till Strömstads småstadskaraktär, men planförslaget har bearbetats för att tillmötesgå 
inkomna synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
  
Mellankommunala frågor och regionala förhållanden  
Länsstyrelsen upprepar sin synpunkt från programskedet: Kommunen har i ett samarbete med 
övriga kustkommuner gjort ett antal strategiska ställningstaganden. Det är en omfattande 
exploatering inom turismen som förslaget gäller och kommunen bör i nästa planskede beskriva hur 
projektet passar in i kustkommunernas gemensamma strukturbild – och dessutom inhämta 
synpunkter från grannkommunerna inom strukturbildsområdet. 

Kommentar:  
Angränsande kommuner har haft möjlighet att yttra sig, men inga synpunkter har lämnats. 
 

 
Råd enligt 2 kap. PBL  
Koppling till miljömålen  
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. 
PBL är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 1 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  
 
En översiktlig redovisning av miljömål på beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. Under målet god bebyggd miljö tar kommunen upp de 
samexistensproblem som kan finnas mellan industri, publika verksamheter och bostäder. De 
omfattande byggnadsvolymer som förslaget innehåller tas också upp. Här återstår både redovis-
nings- och utformningsarbete, där kärnfrågan är hur planens utformning kan säkerställa att volymer 
och övrig gestaltning medverkar till att Myren blir en god bebyggd miljö. 
 Kommentar:  
 Inför planskedet samråd 2 har exploateringsgraden minskats och gestaltningsprogrammet 
kommer att utvecklas inför granskningsskedet. 
  
Miljömålet Grundvatten av bra kvalitet bör tas upp i planen. Den mer tekniska problematiken 
hanteras ju på annat ställe än som miljömål, men planförslagets påverkan på en övergripande nivå 
bör ändå redovisas. 
 Kommentar:  
 Synpunkten skall beaktas. 
  
Klimatanpassning  
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 
värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer 
och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.  
 
På Myren är det uppenbart att dagvattenhanteringen redan idag är ett problem och att planen 
söker lösningar på dessa. En annan fråga är hur de mycket omfattande takytorna skulle kunna 
användas för såväl fördröjning av regnvatten som kylning och gestaltning genom växtlighet eller 
andra åtgärder med sikte på framtida klimatförändringar. Diskussioner om att utnyttja stora tak för 
uppvärmning och elproduktion har också en plats i en detaljplan, som en tidig idédokumentation 
och styrning av mer basala förutsättningar. 
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 Kommentar:  
 Åtgärder ska göras inom parkmarken där en nedsänkt bollplan kommer att utgöra 
fördröjningsmagasin och en pumpstation finns för att reglera vattennivån. Eventuellt tillkommande 
krav eller förslag till åtgärder på mark och byggnader kommer att diskuteras i det fortsatta 
planarbetet och planhandlingarna kan komma att kompletteras inför granskningsskedet. 
  
Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder  
Länsstyrelsen bedömer att en omdaning av det före detta industriområdet till blandade 
verksamheter och bostäder i huvudsak är lämpligt med hänsyn till läget i Strömstad tätort.  
Området ansluter till en småskalig bostadsbebyggelse och denna relativt mänskliga skala är en viktig 
förutsättning för gestaltningen av det nya området. Med mänsklig skala avser Länsstyrelsen här den 
gängse arkitekturtermen ”väl relaterad till människans mått” – inte motsatsen till omänsklig. 
Den befintliga Electroluxfabriken är till delar av en helt annan skala, där människan inte med lätthet 
finner sig tillrätta i gaturummet. I en industriell kontext accepterar vi naturligtvis detta – funktionen 
går före den exteriöra trivseln. Förslagets väsentligt större huvudbyggnad, Water, förstärker till-
sammans med övrig C-bebyggelse denna skaldifferens.  
En detaljplan ska inte reglera mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till dess syften. Ett syfte 
med planen skulle kunna vara att undersöka hur en mycket stor byggnad kan integreras i 
landskapet för att nå avsedd funktionalitet med bibehållna landskapskvaliteter. I 
gestaltningsprogrammet finner man väl utvecklade förslag till hur framförallt Trädgårdsgatan skulle 
kunna gestaltas. Länsstyrelen bedömer att det här är några av de viktigare frågorna för att 
åstadkomma en god bebyggd miljö och ser en brist i att kommunen velat hålla 
gestaltningsdiskussionen utanför förslaget till de juridiskt bindande dokumenten. Det är genom ett 
tidigt och kontinuerligt samspel mellan hårda och mjuka värden i en plan som god stadsbyggnad har 
starkast möjlighet att uppstå.  
 
I planbeskrivningens sammanfattning av MKB kan man läsa:  
Den allmänna upprustningen av området, från nuvarande industriområde, bidrar till en 
modernisering och uppsnyggning som kan innebära en viss positiv påverkan, men endast om 
byggnadsvolymer och byggnadshöjder hålls nere.  
 
Länsstyrelsen ser inte hur och var den slutsatsen påverkat utformningen av förslaget. Det återstår 
för kommunen att arbeta in denna helt centrala fråga för planen i förslaget, om inte MKB ska bli ett 
dokument som visserligen beskriver korrekta förutsättningar, men som sedan blir verkningslöst.  
 
Av planbeskrivningen ska det tydligt framgå vilka ställningstaganden kommunen gör mellan olika 
intressen – och hur dessa visar sig i plankartan. 
 Kommentar:   
 Inför samråd 2 har synpunkterna gällande storlek och negativ påverkan på 
landskapsbild/stadsbild beaktats. Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i 
förhållande till Strömstads småstadskaraktär, men planförslaget har bearbetats för att tillmötesgå 
inkomna synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Social robusthet  
Länsstyrelsen uppfattar att planen i första hand drivs av projektidén Water och att det för övriga 
ändamål ligger mer i framtiden att detaljera utvecklingsidéerna. Inför planens utställningsskede 
behöver dock särskilt barnperspektivet belysas. Plats för lek redovisas, men de helt bostadsnära 
lekytorna kan behöva säkerställas i planen för att tillgodose de minsta barnens behov. Resvägar till 
stadens olika skolor och fritidsanläggningar kan med fördel också redovisas för att bekräfta att 
området är lämpligt för bostadsändamål. 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun Samrådsredogörelse 
 

 10 

 Kommentar: 
 Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med planförslaget. 
Planbeskrivningen kompletteras med text avseende lekytor i bostadskvarteren. 
 
Trafikfrågor  
Trafikverket har granskat planförslaget och yttrat sig över detsamma 2015-08-28. Tidigare 
synpunkter på cirkulationsplatsen är tillgodosedda i förslaget och man har därmed inga kvarstående 
invändningar.  
 
Däremot påminner man om den kontroll av externt industribuller från Torskholmen som beskrivs i 
handlingarna. Kommunen behöver redovisa hur man tänker genomföra den nödvändiga 
undersökningen/dokumentationen. Trafikverkets yttrande är tillställt kommunen direkt och bifogas 
därför inte.  
 Kommentar:  
 Se kommentar under Trafikverket. 
 
Genomförandefrågor  
Lantmäteriet har granskat förslaget och avgett sina synpunkter. Länsstyrelsen har inget att tillföra 
utöver dessa, men vill särskilt poängtera vikten av att förslaget enkelt och tydligt, för alla och envar, 
redovisar de konsekvenser som ett genomförande kommer att medföra. Det gäller särskilt för de 
fastigheter som omfattas eller direkt berörs av planen. Här är Lantmäteriets yttrande en hjälp. 
 Kommentar:  
 Synpunkten skall beaktas. 
  
Synpunkter enligt annan lagstiftning  
Arbeten som påverkar grundvattennivån kan komma att kräva tillstånd enligt MB 11 kap.  
 
Kommunen är tillsynsmyndighet för masshanteringen inom området. Länsstyrelsen redovisar mer 
om rutiner för masshantering i Hantering av massor - kort information om olika hanteringssätt, som 
hittas på Länsstyrelsens hemsida. 
 Kommentar:  
 Synpunkten noteras. 
 
 
2. Trafikverket 
Trafikverket kan konstatera att utformning av cirkulationsplats är beskriven i Trafik PM  
2015-02-25 och att utrymme finns i detaljplan som inte medför ytterligare synpunkter. 
Buller är redovisat i bullerutredning och Trafikverket förutsätter att Boverkets allmänna råd 
tillgodoses vid exploatering av Myrenområdet i enlighet med tidigare yttrande. 
Enligt bullerutredningen bedöms hamnverksamheten i Torskholmen och Myrens hamn inte 
överskrida riktvärdena för externt industribuller utomhus. Det konstateras dock att detta skall 
kontrolleras i samband med exploateringen av Myrenområdet. Detta bör säkerställas på något 
vis. Trafikverket önskar veta på vilket sätt detta skall redovisas, och att det säkerställs att det 
genomförs. 
 
I övrigt har Trafikverket inget att erinra över samrådshandlingen. 
 Kommentar:  
 En ny uppdaterad bullerutredning har tagits fram till Samråd 2 och den utgår ifrån den nya 
bullerförordningen samt beaktar verksamhetsbuller från den befintliga industrin samt närliggande 
färjeverksamhet. Denna utredning utgör underlag för de i planen föreslagna bestämmelser som 
reglerar buller.  
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3. SGI 
I yttrande 2011-04-12 (Dnr 5.2-1103-0188) över programsamrådet rekommenderade 
vi klarläggande av bl a stabilitet och risk för ytliga  bergras/blocknedfall. 
 
De geotekniska förhållandena varierar inom området. En del områden utgörs av berg 
medan andra områden utgörs av jord. De jordtäckta områdena består huvudsakligen 
av lera och sand/sandmorän. Ytligt förekommer ställvis såväl fyllning med varierande 
sammansättning som organisk jord i form av torv och gyttja. 
 
De geotekniska utredningarna, utförda av Skanska, har klarlagt förhållanden på ett 
för planskedet godtagbart sätt. Stabiliteten har funnits vara tillfredsställande för 
befintliga och blivande förhållanden bortsett från området med ny cirkulationsplats. 
Vi delar dessa bedömningar. För utbyggd cirkulationsplats blir stabiliteten 
otillfredsställande. Stabilitetsförbättrande åtgärder krävs, vilket Skanska, också 
redovisar. Noteras bör att Skanskas utredning utgår från vissa antaganden som bör 
verifieras. Skanska rekommenderar därför, vilket vi instämmer i, kompletterande 
undersökningar i samband med detaljprojekteringen. Utöver denna rekommendation 
lämnar Skanska en rad övriga rekommendationer rörande kompletterande kontroll av 
stabilitet vid ytlaster större än 4 ton/m2 samt grundläggning/sättningar etc. 
 Kommentar: 
 Planhandlingarna kompletteras. 
 
I den bergtekniska utredningen, utförd av Bergab, har bergsslänterna allmänt funnits 
vara stabila. Söder om Uddevallavägen (vid receptionen för campingen) har man dock 
funnit en hög naturlig bergslänt som är uppsprucken och har överhäng. Bergab 
bedömer slänten varar stabil idag, men rekommenderar att slänten besiktigas igen 
om 10 år.  Vi är frågande till om detta parti berör aktuell detaljplan, vilket bör 
tydliggöras. Om partiet berör planen vill vi dessutom väcka frågan om ansvar för 
denna besiktning såväl som ansvar för eventuella åtgärder efter en sådan framtida ny 
besiktning. Vi föreslår att detta i så fall (om det är en del av planen) klargörs och 
redovisas i planen på lämpligt sätt. 
 Kommentar: 
 Detta ligger utanför planområdet och berörs inte direkt av planförslaget.  
En utredning pågår dock avseende denna bergslänt i ett separat planarbete för campingen. 
 
I genomförandebeskrivningen anges att de rekommendationer som lämnats i 
Skanskas och Bergabs utredningar ska följas. Vi vill framhålla vikten av att 
rekommendationerna följs och vill väcka frågan om detta är tillräckligt säkerställt i 
planen med enbart redovisning i genomförandebeskrivningen. 
 
Vi noterar att översvämning/stigande vatten har beaktats. SGI har inget underlag för 
värdering av lämpliga nivåer. Noteras bör att uppfyllningar inverkar på såväl 
stabilitets- som sättningsförhållanden varför detta särskilt måste beaktas om 
uppfyllning blir aktuellt. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas. 
 
Sammanfattningsvis har SGI från geoteknisk synpunkt ingen erinran mot 
planförslaget under förutsättning att ovanstående beaktas. 
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4. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Servitut och nyttjanderätter 
Det står i genomförandebeskrivningen (sid 11) att två servitut är olokaliserade. Det framgår även av 
fastighetsförteckningen att två rättigheter är olokaliserade, och att de eventuellt påverkas av 
planläggningen. Det måste utredas om dessa servitut överhuvudtaget påverkas av planläggningen, 
och om så är fallet ska det framgå av konsekvensbeskrivningen. Är dessa servitut verkligen 
olokaliserade i juridisk mening? 
Ett servitut är rättsligen lokaliserat om det enligt avtalet ska utövas inom ett specifikt område av 
den tjänande fastigheten. Finns det inget område bestämt för utövningen är servitutet olokaliserat. 
Det kan även vara så att ett servitut som har varit olokaliserat har blivit faktiskt lokaliserat. 
 Kommentar: 
 Vid uppdatering av fastighetsförteckningen har LM konstaterat att de två servituten inte 
berör planläggningen och de är därför inte med i förteckningen. Konsekvensbeskrivningen ändras. 
 
Nyttjanderätten som berörs av planläggningen (1969/3364) bör om 
möjligt redovisas i grundkartan, och det ska i alla fall framgå av konsekvensbeskrivningen 
hur den påverkas (oklar konsekvens enligt konsekvensbeskrivningen). 
 Kommentar:  
 Nyttjanderätten är en förmån för Telia som belastar Linden 11, men det är oklart var 
ledningen ligger. Eventuell flytt av ledning bekostas av fastighetsägare/exploatör. 
Konsekvensbeskrivningen kompletteras. 
  
Delar av planen som bör förbättras 
Avtal om markköp 
LM noterar att begreppen svävar något vad gäller avtal om marköverlåtelse och fastighetsköp. LM 
vill förtydliga att det är en avsevärd skillnad mellan ett köp och en överenskommelse om 
fastighetsreglering. 
 Kommentar: 
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet. 
  
Ledningsrätt, omlokalisering, Linden 11 och 13 
Om ledningar ska flyttas och ny ledningsrätt ska upplåtas i kvartersmark, måste det finnas u-
områden. Det bör förtydligas om avsikten istället är att ledningarna ska lokaliseras till allmän plats.  
 Kommentar:  
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet. 
 
Det står i konsekvensbeskrivningen att det finns en ledningsrätt på Linden 13. Det framgår inte av 
fastighetsförteckningen, och LM kan inte finna någon ledningsrätt på fastigheten. Linden 10 är dock 
belastad av en ledningsrätt, och påverkar en eventuell omläggning ledningsrätten 
inom Linden 10? 
 Kommentar:  
 Ledningsrätten 1486-85.1 är kontrollerad och finns upptagen i den uppdaterade 
fastighetsförteckningen även inom fastigheten Linden 13. 
 
Ansvarsfördelning 
Det står att Strömstads kommun är genomförande- och driftansvarig för Huvudgata. Det är en 
allmän väg och det bör framgå att Trafikverket är väghållare och därmed driftansvarig. 
 Kommentar: 
 Det som i planförslaget har användningen Huvudgata är en del av Uddevallavägen och 
Strömstads kommun är väghållare.  
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Räddningsvägen 
Det bör förtydligas vad som är avsikten med Räddningsvägen inom kvartersmark. Vägen är inte en 
kommunal angelägenhet, utan enbart till för en fastighets behov? 
 Kommentar:  
 Detta förtydligas i det fortsatta planarbetet.  
Se även kommentarer under yttrande 9 Räddningstjänsten. 
 
 
5. Tanums kommun 
Tanums kommun har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
 
6. KS, Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

• att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse 
• att en komplettering görs for att förtydliga byggrätten i illustrationen, som visar på 

sambandet mellan volym och yta. 
 
Synpunkter tjänsteskrivelse 
Planens läge är rätt i staden för ett stort projekt som ”Water”. I praktiken är detta den enda 
kvarvarande ytan av tillräcklig storlek som både ligger nära centrum och har ett turistiskt attraktivt 
läge. Även om detaljer återstår att lösa trafikmässigt så är det strukturellt riktigt att lägga en ny 
trafikalstrande verksamhet längs Strömstads södra infart.  
 
Det framgår inte av planhandlingarna om projekt Water inkluderar multihall av den storlek som 
efterfrågades i kommunstyrelsens remissvar 2011. Det kanske det gör. En detaljplan ger ju dock 
bara rättighet att bygga vissa saker, inte någon skyldighet. Strömstad som destination och hotellet 
vid Water skulle stärkas om orten kunde ha möjlighet att ta emot riktigt stora evenemang. Lika 
viktiga är projektets ambitioner att genom de upplevelser som erbjuds vara ett besöksmål i sig och 
att bidra till att förlänga säsongen.  
 
För Water anger plankartan användningen C

1 
som har en byggrätt på 45.000 m

2
, och med följande 

begränsningar:  
 - Hotell, högst 20.000 m2 

 

 - Handel, högst 2.000 m2, varav högst 1.250 livsmedelsförsäljning  
 - Samlingslokal, högst 5.000 m2 

 

 - Restauranger, högst 4.000 m2 
 

  

Motivet för dessa begränsningar är att endast medge starkt trafikalstrande funktioner i den 
omfattning som trafikapparaten runt planområdet klarar av. I viss mån ger dessa bestämmelser 
samtidigt en styrning mot att projektet får ett så pass blandat innehåll att det stärker Strömstad 
som besöksmål. Räknar man baklänges återstår 9.000 m2 av byggrätten som inte ingår i de fyra 
kategorierna i listan. Exempelvis den badanläggning som ingår i projektet. Om detaljplanens 
byggrätt nyttjas fullt ut så finns stora möjligheter att det nya upplevelsecentret ger ett värdefullt 
bidrag till Strömstad som besöksmål och en förlängd turistsäsong.  
 
I genomförandebeskrivningen står: Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads 
kommun och exploatören, Startsidan i Strömstad AB. Exploateringsavtalet kopplas till planen för att få 
överensstämmelse med intentionerna i plan- och genomförandebeskrivningen.  



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun Samrådsredogörelse 
 

 14 

Detta är utmärkt och mycket viktigt för att projektet ska bli lyckat ur kommunens och stadens 
synvinkel. Vid nästa skede (granskningsskedet) måste genomförandebeskrivningen som ett 
minimum ange vilka punkter som kommer att ingå i exploateringsavtalet. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Det talas i planbeskrivningen om att få en levande stadsdel. Det är tveksamt om detta kan uppnås i 
utemiljöerna. Motorn i hela planförslaget är ”Water”. En sådan anläggning vänder sig av naturliga 
skäl inåt. Detta är inte bara en nackdel. Rätt genomfört kan projektet genom sina inomhus-miljöer 
aktivt bidra till en säsongförlängning för hela Strömstad som besöksmål. I det fortsatta planarbetet 
kan därför vara värt att fokusera på hur man ska kunna göra dessa ytor tillgängliga för så många 
som möjligt och så stor del av dygnet som möjligt.  
Det är viktigt för alla berörda att kunna få en bild av vad planförslaget innebär. Punkterna för 
redovisade volymstudier är väl valda och fotomontagen ger en hygglig bild av vilka volymer som 
föreslås. Mer hjälp att avläsa skalan på projekt Water i bild 3-6 hade varit önskvärt. 
 Kommentar:  
 Synpunkterna beaktas i det fortsatta planarbetet. Markanvändningen C1 kompletteras för att 
säkerställa att bottenvåningen bidrar till att skapa en levande stadsmiljö. Stora förändringar har 
gjorts avseende byggnadsvolymer och nya illustrationer kommer att redovisas.  
 
 
7. BUN, Barn och utbildningsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt 
• att den samma blir barn- och utbildningsnämndens yttrande gällande 

Detaljplan för del kv. Rönnen m.fl., Myrenområdet (MBN/2009-0276) 
 
Synpunkter enligt tjänsteskrivelse 
Innehållet i förslaget till detaljplan för Myrenområdet berör inte barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområden förskola och skola. I befintligt område finns idag skola och förskola på 
gångavstånd, samt trafiksäkra trottoarer. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför inget att 
invända mot detaljplanen. 
 
 
8. ON, Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutar 

• att ur ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv arbeta för möjligheten till utvecklad 
kollektivtrafik i syfte att binda ihop området med stadens olika delar. 

 
Synpunkter tjänsteskrivelse 
Omsorgsnämndens uppdrag är att beakta perspektiv kring människors livsvillkor. Nämnden har att 
särskilt bevaka möjligheten för de särskilda målgrupper som socialtjänstlagen lyfter fram. 
Omsorgsnämnden har även ett tydligt uppdrag att försöka hitta placering för ett nytt särskilt 
boende i Strömstads tätort. 
 
Trygghet och tillgänglighet  
Området ligger idag i centralortens utkant och innehåller i huvudsak tomställda lokaler. Planens mål 
avseende verksamheter ställer krav på tillgänglighet mot centrala Strömstad. Det finns tre naturliga 
vägar mot området. Man kan ta sig via Vatulandsbacken, en mindre övergång över järnvägen för 
gång- och cykeltrafikanter samt under viadukt för biltrafik. För att främja tillgängligheten mot 
centrum borde området nordväst om planområdet införlivas i detaljplanen. Möjligheter till 
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angöring mot området på ett säkert sätt för gång- och cykeltrafikanter bör ingå. En som idag icke 
planskild övergång för gång- och cykel kan innebära säkerhetsrisk främst på kvällar och nätter.  
 Kommentar:   
 Detaljplanen säkerställer inte det som finns utanför planområdet. Inom planområdet finns det 
gc-vägar som kan anslutas till vägar utanför planområdet och som leder in till centrala Strömstad. 
 
Valfrihet och variation  
Strömstad har ett stort behov av ytterligare bostäder. Planen bör från början innehålla planering för 
bostäder. Omkringliggande bebyggelse är villabebyggelse. En stadsdel med olika upplåtelseformer 
ger möjlighet till en varierad befolkningssammansättning. Det är av vikt att stadsdelen innehåller 
bostäder med olika standard och storlek för att ge möjlighet till en boendekarriär samt kvarboende 
när livsvillkoren förändras genom livet. Myrenområdet bör därför främst kompletteras med 
flerfamiljsbostäder. 
 Kommentar: 
 Inom planområdet ges möjlighet att bygga ett stort antal lägenheter, men upplåtelseformen 
styrs inte i detaljplanen.  
  
Gemenskap  
Öppna ytor som skapar naturliga mötesplatser samt integrerade verksamheter, gärna i gatuplan, 
gör livet mellan husen attraktivt. En levande stadsdel under stora delar av dygnet skapar stabilitet. 
En viktig fråga för barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar är att offentliga och 
semioffentliga platser är väl upplysta under årets mörkare månader. 
 
Vid all planering i centrala delar bör möjligheten att integrera boende för äldre i form av särskilt 
boende med minst 12 boendeenheter övervägas. I anslutning till planområdet nära övergången 
över järnvägen finns kommunal mark som skulle kunna vara lämplig för byggnation av 
verksamhetslokaler och som därmed bör inkluderas redan nu. 
 Kommentar: Avsikten är att skapa en levande, attraktiv och trygg stadsmiljö. Planen kommer 
att ge möjlighet att bygga ett stort antal bostäder, men upplåtelseform och för vilka kategorier styrs 
inte av detaljplanen. Området som nämns kommer inte att vara en del av detaljplanen utan det får i 
så fall bli en separat plan i ett senare skede om det skulle bli aktuellt. 
 
 
 
9. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har tagit del av plan- och genomförandebeskrivning, samt 
Miljökonsekvensbeskrivning och har följande att erinra. 
 

- Hänsyn skall tas till var i processen pågående avveckling av bensinlagret på Myren befinner 
sig då anläggningen idag inte är helt avvecklad och tiden för avveckling och 
gasfrihetsförklaring är högst osäker. 

Kommentar: 
 Detta kommer att säkerställas under det fortsatta planarbetet.  
 

- Transporter av farligt gods inom och i närhet av planområdet bör utredas vidare för att 
analysera de risker som finns i samband med transporter inom planområdet då två 
färjerederier numera trafikerar Strömstad. En komplett riskutredning skall utföras och 
hänsyn skall tas till befintliga verksamheter med farligt gods i området. Detta inte minst 
med tanke på att endast en tillfartsväg till hela detaljplaneområdet är presenterad i 
planförslaget. 
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Kommentar:  
 Frågan hanteras i såväl riskutredningar som miljökonsekvensbeskrivningen. I normalfallet är 
området bara åtkomligt från väster, men om det finns behov i samband med t ex brand eller olycka 
ska Trädgårdsgatan kunna öppnas mot öster och eventuellt kan det även finnas en möjlighet att 
använda Vatulandsgatan i nödsituationer. 
 

- Med tanke på planområdets komplexitet och för att säkerställa tillgängligheten för 
räddningsinsats till hela området, ska två av varandra oberoende tillfartsvägar till området 
skapas. Möjlighet till räddningsinsats ska skapas till och runt samtliga byggnader och 
uppställningsplatser för räddningstjänsten fordon och höjdfordon inom hela planområdet.  
Räddningsväg som omnämns i planförslaget ska definieras. 

 Kommentar:  
 Se föregående kommentar.  

Möjlighet till räddningsinsats redovisas i bygglovskedet för respektive fastighet. 
”Räddningsväg” avser att säkerställa möjligheten att komma runt den stora byggnadsvolymen som 
Water-projektet utgör. 
Begreppet ”Räddningsväg” kommer att förtydligas. 
 

- Behovet av brandvattenförsörjning inom området skall utredas med tanke på byggnationen 
som föreslås, då inget nämns överhuvudtaget om detta i detaljplanen. 

Kommentar: 
 Enligt VA-utredningen är vattentillgången god och planbeskrivningen kommer att 
kompletteras med uppgifter om detta. 
 

- Möjligheten att omhänderta kontaminerat släckvatten ur miljösynpunkt skall utredas. 
 Kommentar:  
 Planbeskrivningen kommer att kompletteras. 

 
- De riskreducerande åtgärdsförslagen i planprogrammet ska genomföras i sin helhet och 

skyddsavstånd mellan cisterner och andra byggnader på Linden 10 och 4 och mot Linden 11 
och 8, samt en bestämmelse att ej tillåta publikdragande verksamheter utomhus inom detta 
område. 

- Vid planering av nya bostäder ska hänsyn tas till kvarvarande verksamheter i området så att 
verksamhetens nuvarande tillstånd klaras. 

Kommentar:  
 Planbestämmelsen m3 tas bort. En riskutredning  gällande brandfarlig vara, etanol och 
aceton, har inför Samråd 2 tagits fram. Riskutredningen har utgått ifrån att hanteringen av 
brandfarlig ska ske på bestämda platser inom två separata ytor i planen. Kommunen kan nu, genom 
tillståndförfarandet av brandfarlig vara, styra verksamheten så att hanteringen hamnar inom dessa 
ytor. Därmed kan också riskreducerande åtgärder säkerställas så att den föreslagna planändringen 
inte skapar en oacceptabel risk. 
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10. Folkpartiet 
Folkpartiet stödjer förvandlingen av industriområdet i Myren med inriktning på besöksnäringen 
med hotell och konferensverksamhet, vilket är avgörande för att ytterligare utveckla turismen i 
Strömstad. Vi ser positivt på att öppna området för allmänheten och att ansluta Myren till stadens 
strandpromenad. 
 
Vi stödjer exploatörens visioner att utveckla stadsdelen, genom att öppna för företagsetableringar 
inom turism, konferenser och rekreation med omfattande investeringar, för vilka detaljplanen skall 
skapa byggrätter. 
 
I gränsstaden Strömstad finns det förväntningar på utveckling, vilket kräver förändring. Projektets 
storlek är unikt för Strömstad och kommer att påverka stadens siluett, men liksom i Kebalviken och 
på Oslovägen kommer byggnadsvolymerna i Myren inte att förändra staden. 
Strömstads karaktär står att finna i de centrala delarna, i miljöerna kring den låga 
trähusbebyggelsen och den påverkas inte. 
 
Vi vill att staden skall kunna utvecklas i enlighet med planförslaget och bekräftar därmed att 
framtidens turism kräver större volymer för att ge utrymme för aktiviteter under hela året. 
 
 
11. Miljöpartiet 
Miljöpartiet vill 

- Att Myrenområdet utformas så att det blir ett lyft för Strömstad som turistkommun, men 
också på ett sätt som erbjuder de boende ett bredare aktivitetsutbud.  

- Att man ser över bygghöjderna och utformningen av byggnaderna, det är viktigt att 
stadsbilden och vyerna från havet inte förstörs.  

- Att det skall vara enkelt för boende och besökare att gå och cykla till och från området, 
samt att kollektivtrafik ska vara lättillgänglig. 

 
Allmänt 
Miljöpartiet tycker det är bra att man snyggar upp och omvandlar ett område som under lång tid 
varit, mer eller mindre, förfallet. Det är dessutom positivt att planförslaget medger ett större antal 
bostäder. Vi tycker det är bra att planförslaget tillåter en blandad miljö, med restauranter, hotell, 
bostäder och grönytor, som tillsammans skapar en centrumkänsla.  
Förhoppningsvis kan projektet bidra till att bredda Strömstad som turistkommun, med flera 
aktiviteter i framtiden. Det ser vi positivt på. 
 
Klimat och miljö 
De ambitioner på klimatsmarta lösningar som nämnts i arbetet med projektet är positiva och vi 
tycker att planen, i den mån det är möjligt, ska ställa krav på att bästa och mest klimatsmarta 
energilösningar används. 
 
Byggnation 
Vi anser att det är viktigt att man utformar byggnaderna inom Myrenområdet på ett sätt som inte 
stör vyerna av staden från havet. Strömstad är en kuststad och för många av våra besökare är detta 
deras första intryck. Det tycker vi därför att man bör beakta, så långt det är möjligt inom 
detaljplanarbetet. För att uppnå denna önskan ser vi ett behov av att sänka den tillåtna maxhöjden 
för byggnad C1 på plankartan. 
 Kommentar:  
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet och storleken på byggnadsvolymerna kommer 
att bearbetas avseende storlek, höjd och utformning. 
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Trafik 
Strömstad har idag en problematisk trafikmiljö med för mycket biltrafik i centrum. Det är därför 
viktigt att man har detta i åtanke när man planerar Myren. Vi vill se att detaljplanen, i så stor 
utsträckning som möjligt, skapar förutsättningar för att förenkla för boende och besökare i området 
att gå, cykel eller kollektivtrafiken vid färd till centrum. 

Kommentar: 
Inom planområdet kommer gång- och cykelvägar att byggas och förbättras, men anslutande gc-
vägar mot centrum måste hanteras i kommande detaljplaner. Trädgårdsgatan utformas för att 
bussangöring ska vara möjlig, men omfattning av kollektivtrafik regleras inte i planen.  
 
12. Centerpartiet 
Myrenområdet är i starkt behov av att omvandlas till något annat än en påminnelse om en epok 
med industriverksamhet. 
Inriktningen i det nya planarbetet kan ge rättigheter som också blir en tillgång för Strömstad i 
dess strävan att hitta nya spännande "upplevelser" för besöksnäringen. 
Våra kommentarer är: 

-  Gestaltningsprogram med inriktning på att låta de stora volymerna smälta in på ett 
"naturligt" sätt. Exempelvis skulle man i planen kunna ange de olika fasadmaterialens 
relativa andel till exempel glas/skivmaterial/plåt mm. 

- Har ej kunnat se att ett gestaltningsprogram, värd namnet, finns medtaget i 
underlaget. Ej heller finns någon illustration. Under denna flik finns enbart en 
"situationsplan". 

- Starkt fokus på att inte påverka grundvattnet negativt. 
- En väl tilltagen cirkulationsplats vid korsningen Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. 
- På ett varligt sätt flytta de minnesstenar som finns i direkt anslutning till befintlig 

byggnad (Elektroluxfastigheten) ev. i samarbete med Bohusläns Museum. 
- Viktigt att genomförandetiden blir 5 år eftersom området snabbt förfaller. 
- Inget nytt handelscentrum skall ges utrymme i planen. 
- Solstudierna bör redovisas under längre perioder från olika håll. Det är inte tillräckligt att 

till exempel för perioden runt vintersolståndet enbart redovisa 1 dag. 
 Kommentar:  
 Det finns ett gestaltningsprogram som kommer att bearbetas vidare i det fortsatta 
planarbetet. Iillustrationer redovisas såväl i gestaltningsprogrammet som i planbeskrivningen. Det 
som avses med ”Situationsplanen” menas förmodligen ”Illustrationsplanen” vilket är just det den 
ska vara, nämligen en illustration av vad detaljplanen kan komma att innebära. Solstudierna skulle 
kunna vara hur omfattande som helst, men bedömning är att de tidpunkter som redovisas räcker för 
att illustrera vad som händer över året. Redovisningen kan komma att kompletteras. I övrigt 
kommer synpunkterna att beaktas vid det fortsatta planarbetet.  
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FÖRETAG och ORGANISATIONER 
 
13. Västtrafik 
Vid den här typen av satsningar är det viktigt att kollektivtrafiken är en del av planeringen för att på 
så sätt bidra till ett hållbart resande till och från planområdet och enligt det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet ska vi gemensamt arbeta för en fördubbling av 
kollektivtrafikresandet. Därför ser vi gärna att vi har en tidig dialog kring kollektivtrafiken i den här 
typen av planer.  
I övrigt har vi inga synpunkter. 

Kommentar:  
 Möjlighet finns för bussar att komma in i området och/eller att man anlägger hållplatser vid 
Uddevallavägen i anslutning till cirkulationsplatsen/järnvägsviadukten. 
 
 
14. Skanova 
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar föranledda av exploatering, bekostas av 
respektive markägare/exploatör, vilket framgår av genomförandebeskrivningen.  
För diskussion om eventuell flyttning alternativt skyddande av dessa anläggningar vid byggnation, v 
g kontakta Skanova via e-post skanova-remisser-vast@skanova.se Detta bör ske i god tid, helst fyra 
månader innan åtgärd krävs.  
För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se  
Skanova har inget att invända mot planförslaget. 

 Kommentar: - 
 
 
15. Ellevio 

Nya transformatorstation(er) kommer att behöva byggas för områdets el försörjning. 
Beroende på inmatningspunkt(er) i byggnaden bör nytt eller nya E-omr. skapas. 
Ellevio har distributionsledningar inom planområdet. Ellevio önskar behålla befintliga 
elledningar inom planområdet. Om arbetet skulle innebära att vi måste göra speciella 
åtgärder, flytt av kabel eller sänkning av kabel, förutsätter vi att ekonomisk kompensation 
utgår för den fördyring som kan uppstå. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning 
inom planområdet bekostas av exploatören. 

Kommentar:  
 Ett nytt E-område för transformatorstation placeras i planområdets norra kant i anslutning till 
den vändplan som avslutar Vatulandsgatan. 
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SAKÄGARE 
 
16. (sammanfattad) Linden 8, Kosterfjord Invest AB 
I programskedet angavs bostäder som användning inom Linden 8. På grund av buller och 
miljöstörande verksamhet ändrades användningen inför samrådsskedet till centrum-ändamål. 
Detta innebar att Kosterfjord valde att inte vara delaktiga i det fortsatta planarbetet från 2011 
till och med samrådstiden i augusti 2015. 
Kosterfjord motsätter sig användningen och hänvisar till MKBn som de menar visar att det 
skulle vara möjligt med bostäder. De menar att varken luft eller mark innehåller några ämnen 
som överskrider minimikrav. Dessutom att cisterner med etanol, som finns inom Linden 10, är 
placerade ca 60 meter från fastighetsgränsen och riskavståndet enligt rapporterna ska vara 13 
meter. 

 Kommentar:  
 Enligt riskutredningen är det inte möjligt att placera bostäder närmare än 50 meter från gräns 
mot fastighet med användningen J – Industri.  

 
Kosterfjord menar att befintlig byggnad är ca 5100 m² fördelat på fyra våningar och att 
planförslaget ger en byggrätt på max 3500 m². De kräver 1750 m² BYA i fem våningar, vilket skulle 
ge 8750 m² BTA. Om skyddsavståndet 13 meter till fastighetsgränsen mot Linden 10 tas bort finns 
det ingen anledning att minska byggrätten, anser Kosterfjord. 

 Kommentar:  
 Byggrätten ses över och ändras inför nästa skede i planprocessen. 
 
Kosterfjord ifrågasätter om det finns argument mot att bygga bostäder när: 
 ”oljeberget” är under sanering, järnvägen har höjts med en stor banvall mot vägen, marken inte är 
förorenad och utsläpp från Bohus BioTech inte är skadliga. 
Man tolkar yttrandet från Länsstyrelsen 2011-05-23 som att det är fullt möjligt att bygga bostäder, 
bara de är kommunala. "Länstyrelsen bedömning är att det centrumnära läget bör reserveras för 
fastboende. Att det är svårt att uppnå med nuvarande lagstiftning och utan att ha ett allmännyttigt 
bostadsbolag som exploatör bör tas med i kommunens slutliga bedömning av om det lämpligt att 
planlägga för bostäder i detta området". 
 Kommentar:  
 Se kommentar till första stycket ovan. 
 
 
 
17. Linden 10 och 4, Bohus Bio Tech AB 
Synpunkter avseende detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen: 

1. Bohus BioTech AB motsäger sig den nya detaljplanen där minskad byggrätt inskränker 
framtida möjligheter till att utveckla och driva verksamhet. Vi hänvisar till våra tidigare 
skrivelser och inlägg. 

2. Bohus BioTech AB motsäger sig detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen då 
nuvarande regler för miljötillstånd kan komma att förändras då befintlig detaljplan gäller för 
industriområde. 

 Kommentar: 
 Byggrätten ses över för att medge rimligt utrymme för framtida till- och påbyggnad. 
Planförslaget utformas med hänsyn till att pågående industriverksamhet ska kunna fortgå och 
utvecklas. 
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18. (sammanfattad) Linden 11, Basar Invest i strömstad AB 
Fastighetsägaren önskar uppföra bostäder i den östra delen av fastigheten och att minska 
byggrätten till en nivå som bättre stämmer överens med planens användningsområden och 
intention. 
 
Man vill att planförslaget ändras på följande punker: 
Alternativ 1, om bostäder medges. 
Att bostäder medges på den del av fastigheten som är belägen öster om u-området och sträcker sig 
i nord-sydlig riktning mitt i fastigheten. 
Man motsätter sig att u-området utökas från tidigare fem meter till att vara nio meter brett och 
menar att detta är ett stort intrång på en värdefull tomt som innebär begränsade möjligheter att 
bebygga fastigheten.  
Fastighetsägaren har låtit ÅF Consult göra en kostnadsbedömning avseende att flytta ledningen till 
Trädgårdsgatan för att på så sätt slippa den begränsning som ledningsrätten innebär och är beredd 
att ta den extra kostnad som detta skulle innebära.  
Fastighetsägaren motsätter sig också starkt att det tillkommit ett skydsavstånd på 13 meter från 
gränsen mot Linden 10 avseende etanolcisterner, vilket inkräktar på befintlig byggnad och därmed 
begränsar dess framtida utveckling. Man menar att Bohus Biotech är villiga att ta halva 
skyddsavståndet på sin fastighet och att inga befintliga byggnader då berörs.  
 
Planförslaget i samrådsskedet innebär begränsningar avseende möjligheter till in- och utfarter från 
Trädgårdsgatan då man i nuläget inte vet hur gatan ska utformas och hur man kommer att bebygga 
fastigheten. 
Man önskar att höjd på byggnad i den sydöstra delen ändras från +30 till +32 meter, vilket var den 
höjd som angavs i programskedet. 
Om bostäder möjliggörs, enligt punkt a ovan, vill man att byggrätten ändras till 18.000 m² istället 
för den nu angivna 33.000 m². Skulle ledningar flyttas till Trädgårdsgatan och 
prickmark/ledningsrätt/u-område avlägsnas önskar man däremot 20.000 m². 
 
Alternativ 2, om bostäder inte medges. 
Ovanstående gäller även detta scenario, men om bostäder inte möjliggörs vill man att byggrätten 
ändras till 11.500 m² istället för den nu angivna 33.000 m². Skulle ledningar flyttas till 
Trädgårdsgatan och prickmark/ledningsrätt/u-område avlägsnas önskar man däremot 12.500 m². 
 Kommentar:  
 Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Möjligheten att bygga bostäder på 
den östra delen ska prövas. Enligt riskutredningen är det inte möjligt att placera bostäder närmare 
än 50 meter från gräns mot fastighet med användningen J – Industri. Om inte ledningar flyttas 
måste ledningsrätten utökas för att ge plats åt befintliga och nya ledningar. Placeringen av och 
skyddsåtgärder kring cisternerna kommer att styras i detaljplanen så att skyddsavståndet kan 
ändras till att inte vara längre än till befintlig fasad på Linden 11. Ytan mellan fastighetsgräns och 
befintlig byggnad på Linden 11 kommer att utgöras av prickmark. Byggrätten ändras i samråd med 
fastighetsägaren. 
 

 
19. Fasanen 9, Marion Sandegren 
En uppsnyggning av området är bra, men vad vill vi ha?  
Vi har norra infarten som handelsområde med den överdimensionerade gallerian, en gigantisk 
koloss som blockerar utsikten över Strömsvattnet.  
Ska nu även den södra infarten förstöras med något ÄNNU större, ÄNNU mer iögonfallande, i 
form av ett LEKLAND/SPEL- OCH UPPLEVELSECENTER!!?  
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En fantastisk vy möter oss idag med havet och öarna, låt det även bli något vackert på den 
högra sidan i Myren. Varför absolut förstöra Strömstads karaktär av småstad? Varför ett Las 
Vegas?  
Vi vill inte ha det!! Detta vansinne måste stoppas!!!  
Vi är fler än några byggherrar som bor i den här staden!  
Varför inte spinna vidare på vår fina nationalpark Kosterhavet? Småskalighet istället för 
monsterbyggen! En grönskande parkmiljö med mindre byggnader, caféer, dansbana och 
dammar.  
Varför stänga in människor i artificiella miljöer när man har ett så fantastiskt yttre läge med 
havet som fond?  
Hela detta projekt är FÖR STORT, FÖR HÖGT OCH FÖR MYCKET!!  
Vi blev alldeles bestörta när vi fick se dessa planer! Att ens presentera det utan att ge oss en 
möjlighet att rösta ja eller nej är skandal!  
Vi röstar härmed NEJ till detta projekt!!! och önskar återkoppling i ärendet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
20. Haren 1, Maria Haglund 

• Jag har synpunkter på det tilltänkta bostadshuset som är planerat där den befintliga 
trafikskolan ligger i dag. Det är fortfarande för högt, för dom boende på Hagtornsvägen och 
Ekstigen som idag har fri sikt över fotbollsplanen och ännu längre bort skulle en sådan här 
stor byggnad verkligen påverka boendekvaliteten negativt. Min åsikt är att inte bygga högre 
än två våningar. 

• Den tilltänkta konsertlokalen borde flyttas närmare havet så att dom boende i området inte 
påverkas av ev. störande ljud från den lokalen. 

• Det blir viktigt vilket materialval man använder på byggnaderna. Att försöka bryta upp 
fasadbeklädnaden så att den inte upplevs så stor är en bra tanke. Om man använder ett 
speglande material på vissa valda partier kan man få en upplevelse av att grönområden som 
då reflekteras upplevs som större. Även siktlinjer kan förlängas. 

• Att knyta ihop projektet med kosterhavet som kom upp som ett förslag på 
samverkansmötet tycker jag var en spännande ide. 

• Jag bekymrar mig också för själva uppbyggnadsfasen som rimligtvis kommer att pågå under 
flera år. Dels sprängningsarbeten men också pålning som också kommer att behövas. 

 Kommentar: 
 Den drivande exploatören har, utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet, 
bearbetat Water-projektet till stora delar för att tillmötesgå kritiken. Multisalen/Konsertlokalen 
flyttas närmare havet. De nya bostadshusen kommer att trappas ner mot parkmarken för att möta 
befintlig villabebyggelse på ett bättre sätt.  
 
 
21. Haren 7, Eivor Evertsson 
Vi ser det som mycket positivt att man ska snygga upp området och att det ska byggas 
bostäder/lägenheter, då staden är i stort behov av detta. Vi önskar dock att planen revideras, då 
det känns alldeles för storskaligt för Strömstad och Myren i synnerhet. Varför inte enbart bygga 
bostäder och inte göra byggnaderna så höga att de stör. Låt byggnationerna smälta in i miljön så att 
vi har kvar vår vackra miljö. Hur vill vi att att första intrycket med Strömstad ska vara, ska det vara 
havet vi möter eller ska det vara ett stort schabrak som tar uppmärksamheten från allt annat? 
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 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Vi känner dock stor oro för hur detta bygge kommer att påverka oss som redan bor i Myren. Vi har 
under en lång period haft problem med dagvattnet och sättningar i marken vilket i sin tur 
förorsakat VA-problemen och problem med husgrunderna. Det har gjorts geotekniska 
undersökningar och det har varit svårt att hitta bra lösningar utan att förvärra sättningar etc. På ett 
möte förklarade Lars Strandlund att marken var som en "scotch-bright" och inte klarar tryck 
ovanifrån då vattnet "pyser" upp mot markytan. Vi har länge haft våra trädgårdar vattenfyllda och 
vatten som stått under våra hus. Så oron blir ju stor över hur ett sådant här gigantiskt bygge 
kommer att påverka vårt område och direkt våra fastigheter. 
 Kommentar: 
 Utredningar görs avseende markens beskaffenhet och en planbestämmelse införs för att 
säkerställa att grundvattennivån inte förändras, varken under eller efter byggtiden. Åtgärder i form 
av dagvattenfördröjning och pumpstation ska göras i parkmarken med avsikt att förbättra dessa 
förhållanden. 
 
När man sprängde borta vid återvinningen för att göra rondellen och fixa parkeringarna etc, så 
skakade det rejält i våra hus och det "gungade" kraftigt i våra gräsmattor. Vi känner ofta av 
skakningar/gungningar i våra gräsmattor vid tung trafik, och annat som kan orsaka sådant, så hur 
blir det då när sprängningar ska ske tätt inpå? 
Därför önskar vi att man noga undersöker hur man på bästa sätt kan bygga i mindre skala som 
passar in i miljön, främst bostäder, och då med en garanti att det inte ska orsaka skador på redan 
befintliga fastigheter i området, med tanke på hur situationen med marken är i vårt område. 
 Kommentar: 
 När ett arbete ska påbörjas som kan innebära risk för skada på grannfastighet ligger det i 
respektive byggherres intresse att först dokumentera fastigheterna i närområdet för att ha bevis på 
vilka skador som eventuellt fanns redan innan arbetet påbörjades. 
 
22. Haren 9, Dagny Larsson 
Se yttrande 21, Haren 7. 
 
23. Haren 12, Bertil och Sigrid Johnsson 
Vi som bor vid Trädgårdsgatan/Hagtornsvägen och på fastigheten Haren 12, anser att fastigheten 
på Linden 13 och Häggen 6, blir alldeles för höga i förhållande till intilligande byggnation på 1,5-
plans villaområde. Den föreslagna byggnadshöjden för Linden 13 på 22 m, innebär att byggnaden 
blir mer än dubbelt så hög än nuvarande på Linden 13 och Häggen 6 blir vesäntligt mycket högre än 
vad den är idag. Vi anser att byggnationen kan och bör utföras på ett annorlunda sätt, så att en 
bättre balans i stadsmiljön uppnås. 
Generellt är vi positiva till en förändring av myrenområdet, men med de föreslagna byggkroppar 
och dess volymer, renderar hela projektet att nå sådana proportioner och storskalighet att det 
stämmer dåligt in i en småstadsbild. 
 Kommentar: 
 De höjder som anges i planförslaget är totalhöjd från havsnivån, vilket innebär att de 
närmaste byggnaderna kan bli 10 m i sin högsta punkt, vilket innebär maximalt tre våningar. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede i planprocessen för att ansluta mot omgivningen på ett sätt som kan 
anses vara rimligt. 
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24. Morkullan 1 
Som boende i närområdet till Myren, Morkullan 1 är jag positiv och välkomnar bebyggelse i 
området. Jag är framförallt positiv till att projektet skulle generera fler bostäder som kommunen är 
i starkt behov av. Ett hotell/konferensanläggning med äventyrsbad med möjlighet till ett varierat 
utbud för inomhus aktiviteter skulle gynna kommunen hela året.  
Jag anser dock på det starkaste att detta skall ske i harmoni med närliggande natur och med största 
hänsyn till att detta bygge är beläget vid entrén till både Strömstad och Kosterhavet.  
Detaljplan Kv.Rönnen Myrenområdet v/s Strömstads kommun strategiska plan.  
Jag anser att kommunen genom att godkänna denna plan inte har följt sin egna strategi med dom 
tre nyckelorden.  
• Kuststaden- Stärka det vi är!  
Jag anser att vår stadsbild skulle förändras radikalt och till det negativa av en byggnad som tar över 
där idag miljö och natur flyter samman med staden. Under samrådsmöte 24/8 beskrev arkitekt 
Henrik Schultz att uppdraget avseende utseende rört sig om att skapa en urban stadsgata i 
området.  
Detta anser jag inte heller följer planen avseende vad vi i vår stad bör värna om.  
• Värna det vi har – Miljön- Värna det vi har!  
Staden från havet sett skulle också byta karaktär. En så hög byggnad som projekt ”water” innebär 
skulle lämna stadshus och stadskärnan i skymundan. Är Strömstad verkligen redo att gå så långt?  
Ur -Stadens Miljö - Stadens entréer skall ges större vikt och omsorg.  
Jag anser inte att projektet och framförallt projekt ”water” är att ge vår stads södra entré stor vikt 
och omsorg!! Det måste vara en självklarhet att en utbyggnad sker i harmoni med närliggande natur 
och framförallt med hänsyn till att detta projekt är beläget vid entrén till både Strömstad och 
Kosterhavet.  
• Upplevelse- Kuststaden vid havet  
Jag anser att varken lyxhotell eller som på förslag Casino skulle bidra till att stärka Strömstads 
varumärke som kuststaden vid havet. Jag anser att platsen skall stärka upplevelser knutna till vår 
miljö. Jag anser att det är viktig att gynna näringslivet och främja företagandet i Strömstad men här 
har vi väl ändå gått över och förbi de egna målen för att genomföra en satsning som inte alls går 
den väg som Strömstad valt för framtiden! Jag är därför starkt emot stora delar av utformingen 
avseende storleken och framförallt höjden på projekt ”Water” Jag anser att byggnadshöjden bör 
maximeras till fyra våningar för att bättre harmonisera med miljön och kringliggande byggnader. 
Detta skapar också en öppnare miljö mot havet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
25. Morkullan 2 (1) 
Efter att ha varit på ett informationsmöte och ett samrådsmöte ang. detaljplan Myren har jag 
följande kommentarer: Jag tycker att högsta tillåtna byggnadshöjd på +40,0 m är alldeles för högt. 
Byggnaden kommer att dominera den aktuella delen av staden på ett oacceptabelt sätt. Det passar 
helt enkelt inte in i en småstadsmiljö som Strömstad. Högsta tillåtna höjd bör absolut inte 
överskrida +30,0 m. 
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Kommentar: 
 Inför nästa skede i planprocessen kommer planbestämmelserna att bearbetas för att 
tillmötesgå synpunkterna. Endast en mindre del i hela planområdet kommer att kunna vara + 40 
meter, vilket alltså är den totala höjden räknat från 0-planet/havsytan. Övriga delar blir högst +30 
meter eller lägre. Water-projektet, som är den största delen i planen, ges en arkitektonsk 
utformning som innebär att det bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
26. Morkullan 2 (2) 

• Husen är på tok för höga, behöver sänkas 10 meter 
• Husen är för stora för Myrens område med så små bostadshus, de planerade husen skuggar 

befintlig bebyggelse för mycket. 
• Bullerfrågan behöver belysas mer, den tänkta konsertsalen så nära bostadshusen, fläktar 

mm 
• Kommunen måste tänka sig för, vilken vy vill vi att besökande till Strömstad ska mötas av,  

vilken sorts stad och natur vill vi ha. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Konsertsalen kommer att placeras 
längre ifrån bostäderna. 
 
 
27. Morkullan 4 
Den föreslagna byggnationen i Myrenprojektet är tänkt att omfatta ett antal större byggnader där 
den största, Water, kan bli ca 300 m lång, 50 m bred och partiellt upp till 10 våningar hög. Projektet 
är tänkt att för läggas i Myren som tidigare varit industriområde men som gränsar till ett lugnt park- 
och villaområde. 

• den föreslagna byggnationen är för storskalig och framför allt för hög. Den passar inte in i 
det kringliggande området med park- och småhusfastigheter. Den harmonierar inte heller 
med den anda av småskalighet som kännetecknar både närområdet och resten av 
Strömstad. Länsstyrelsen har också påpekat det i sin skrivelse från 2011-05-23. Den 
gestaltning som visats på ett antal animerade bilder förstärker intrycket att byggnationen är 
oacceptabel stor. 

• den tänkta bruttoarean på 45 000 kvm skall pressas inpå ett område som är för litet, för att 
samtidigt också rymma fria ytor och en större väg in i området. Det innebär att 
kringliggande byggnaderna måste bli höga vilket i sin tur medför att gatumiljön kan bli både 
mörk och blåsig. Länsstyrelsen påpekar också det i sin rapport från 2011-05-23. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 

 
• byggnationen planeras så att den kommer att utgöra en enklav i ett villa- parkområde. Den 

kvarvarande industrifastigheten Biotech blir ytterligare en enklav i den föregående. Till båda 
planeras endast en gemensam tillfartsväg, nämligen den under järnvägsviadukten. Sker en 
olycka där, är området isolerat ur räddningssynpunkt om man inte också planerar för andra 
infarter. Det gör läget känsligt också ur sabotagesynpunkt. 
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Kommentar: 
 I normalfallet är området bara åtkomligt från väster, men om det finns behov i samband med 
t ex brand eller olycka kan Trädgårdsgatan öppnas mot öster. 

 
• hade hela projektet gällt permanenta bostäder hade det fyllt ett behov.  Men det medger 

tydligen inte bestämmelserna så länge det finns en industri kvar i området. Byggnation för 
bostäder säkrar generellt en användarkontinuitet i tiden och ger en lugnare miljö. Water-
projektet bygger på det motsatta, nämligen på diskontinuitet d.v.s. att det hela tiden 
kommer nya besökare som var och en bara stannar kortvarigt. Det skapar en oroligare miljö 
och betydligt mera trafik. 

 Kommentar: 
 Exploatören bakom Water-projektet är initiativtagare till och den drivande parten i 
planarbetet. Utan Water-projektet hade förmodligen inte planarbetet påbörjats alls. Ambitionen är 
att skapa en levande, attraktiv stadsdel med en stor andel bostäder och att detta görs på ett sätt 
som innebär en väl avvägd balans mellan olika intressen. 

 
• den här typen av byggnation som Water-projektet finns knappast någonstans i Sverige ens i 

storstäderna. Den känns otidsenligt stor och kommer i en småskalig miljö med villor och 
radhus göra ett mycket djupt ingrepp. Detta både bokstavligt och bildligt. Miljöpåverkan för 
den skissade byggnationen kommer att bli mycket omfattande, framför allt under 
byggtiden. I både MKB 'n och i skrivelsen från länsstyrelsen påpekas att projektet är mycket 
storskaligt och man bör överväga att radikalt banta ner det. Byggtid och miljöpåverkan kan 
då minskas avsevärt. Vi instämmer, då kan man förmodligen också få en bättre acceptans 
från kringboende. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 

• vad händer om projektet efter färdigställande inte bär sig? Eller om byggnationen bara 
kommer halvvägs? Det har hänt förr när det gäller storskaliga projekt. Det finns flera 
exempel på övergivna semesteranläggningar runt om i Europa. Har kommunen beredskap 
den situationen? 

 Kommentar: 
 Synpunkten noteras. 
 
Ett nej till det storskaliga projektet i Myren öppnar för nya möjligheter: 

1. Om läget är viktigt för entreprenören så minska skalan i projektet avsevärt. Låt högsta 
höjden på en byggnad inte vara mer än 5-6 våningar och övriga byggnader 3-4våningar. Dela 
upp byggnaden Water i flera fristående enheter. Minska bruttoarean drastiskt för hela 
byggnationen.  Det skulle innebära att man anpassar förslaget till ett som kan vara mer 
förenligt med stadens småskalighet och det redan befintliga närområdet. Alla former av 
miljöpåverkan minskar därmed också och byggtiden kan hållas betydligt kortare. 

2. Är entreprenören ovillig att frångå storskaligheten med sitt Water-projekt bör kommunen 
ta fram en alternativ plats för detta. Det påpekar även länsstyrelsen i sitt yttrande 2011-05-
23. Då kan Kålvik i Nordby eller Bastekärr utanför Skee vara lämpliga platser. Där finns inget 
småskaligt närboende. Få skulle störas av miljöföroreningarna under byggtiden. Kanske kan 
man slippa det underjordiska garaget och i stället ha ett ovan mark vilket borde bli avsevärt 
billigare. Inga befintliga fastigheter att riva, ingen större miljösanering av marken. 
Pendelbuss till och från Strömstads station. Ett 10-vånings hotell där stör ingen. Om man 
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avser att fylla det tänkta upplevelsecentret med så många intressanta och attraktiva 
verksamheter att det ekonomiskt bär sig med tanke på investeringskostnaden så måste 
läget vara av underordnad betydelse. En gratis bussfärd bör i så fall inte märkbart försämra 
förutsättningarna för driften. De starkt minskade byggkostnadema på t.ex. Bastekärr kan 
uppväga det annorlunda läget. De som vill besöka de mera centrala delarna av staden för 
att handla eller titta på havet tar bara gratispendeln dit och tillbaka igen. Läget i Kålvik kan 
kombineras med en småbåtshamn och ett vattenparadis som lätt kan ta upp friskt 
saltvatten direkt från havet. Det är dessutom nära till Nordby köpcenter. Kan entreprenören 
inte acceptera något av dessa förslag återstår bara punkt 3. 

3. Lägg ner projektet. Antag nollalternativet. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Ambitionen är att skapa en 
levande, attraktiv stadsdel med en stor andel bostäder och att detta görs på ett sätt som innebär en 
väl avvägd balans mellan olika intressen. Genomförandet av detaljplanen innebär att marken och 
miljön i Myrenområdet förädlas och omvandlas från ett nerslitet industriområde till en attraktiv del i 
staden. 
 
 
28. (sammanfattad) Morkullan 5 
Ut. bor på Korpegatan och har Linden 11 och 12, samt i fonden receptionen till Strömstad Camping, 
i direkt söderläge. 
Planförslaget innebär att fastigheterna söder om Trädgårdsgatan kan bebyggas med fyra våningar 
och till viss del med 5-6 våningar. Fastighetsägaren menar att detta kan innebära en negativ 
förändring för gästerna på Strömstads Camping och frågar om byggstarten för denna del är 
senarelagd. 
 Kommentar: 
 Genomförandet av planen bör snarast vara en fördel för camping-gästerna då det innebär en 
avsevärd förädling av området. Detaljplanen kommer inte att styra när olika delar inom 
planområdet kan bebyggas, utan det är upp till respektive fastighetsägare/exploatör att avgöra. 
Det troliga är att ombyggnaden av gatorna och Water-projektet är det som kommer att påbörjas 
först, så snart planen vinner laga kraft. 
 
Water-projektet anses vara för storskaligt, bryter mot stadens karaktär och kan förorsaka blåsiga, 
mörka gator och platser (hänvisar till Länsstyrelsens yttrande 2011-05-23 i programsamrådet).  
Projektet innebär parkering i två plan under mark, vilket riskerar att leda till sättningar, 
grundvattenförändringar och kan påverka borrhål för bergvärme. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser finns som innebär att grundvattennivån inte får förändras och en kontrollplan 
ska upprättas för att säkerställa uppföljningen av detta. 
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Farhågor uttrycks avseende en överetablering av hotellrum och vad som händer om lönsamheten 
blir sämre än budgeterat. Har kommunen någon handlingsplan? 
 Kommentar: 
 En bearbetning av Water-projektet innebär bland annat att antalet hotellrum minskas till 300-
360 istället för de 550 som redovisades i samrådsförslaget. Från andra håll uttrycks tveksamhet om 
konsekvensen av detta är att Strömstad inte kan ta emot de stora arrangemang man hoppas på. 
Meningarna går alltså isär och kommunen har inte någon handlingsplan, utan detta är något som 
marknaden får reglera själv.  
 
Anser att ett upplevelsecenter är bra, men kan bli minst lika bra utanför centrum där parkering kan 
anordnas till en lägre kostnad. Det finns inget fysiskt casino i Norge, att ha det som lockbete här 
innebär risk för kriminalitet och prostitution. Har Länsstyrelsen och Rikspolismyndigheten lämnat 
förhandsbesked?  
 Kommentar: 
 Platsen är utgångspunkten för det aktuella planarbetet och en förädling av Myrens 
industriområde är något som gagnar hela Strömstad. Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det 
är inte den typen av upplevelse/aktivitet som planeras här. 
 
Storhotell/Höghöjdshotell vid strandlinjen med upplevelsecentrum och Casino placeras utan tvekan 
bättre utanför tätorten och på köpet besparar vi centrala stadsmiljön och närboende inkluderat 
Strömstad Camping en mångårig svåröverskådlig miljöpåfrestning. Centrala Strömstads begränsade 
trafikkapacitet utsätts för reducerad infarktrisk och därmed en lugnare och mer besöksvänlig 
bryggmiljö/centrummiljö. Vårt Norska broderfolk betyder oerhört mycket för Strömstads välgång 
och det är glädjande att norskägt kapital vill investera i vår stad. En olycka vore det dock, om 
okänslig, centrumnära exploatering får vanliga norska familjer att mista glädjen i att besöka vår 
vykortsvackra idylliska bohuskustsmåstad med tåg, bil eller båt. 
 Kommentar: 
 Lokaliseringen, med både Uddevallavägen och järnvägen mellan området och stranden, 
innebär att strandlinjen inte påverkas negativt, vilket förmodligen skulle bli fallet om projektet 
hamnade längre utanför tätorten. Dessutom kan man ta sig hit med färja, tåg eller buss och om 
man kommer hit med bil kan den stå parkerad och man når centrum till fots. En lokalisering längre 
bort skulle innebära att man tar bilen för att komma in till centrum. Trafikutredningar och -åtgärder 
ska säkerställa att trafiksituationen kommer att vara tillfredsställande. Förhoppningen är att Water-
projektet snarare ska generera ytterligare tillskott till besöksnäringen i Strömstad och att det lockar 
besökare under större delar av året än bara sommar och storhelger.  
 
29. Morkullan 8 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
30. Morkullan 11 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
31. Morkullan 14 
Se yttrande 28, Morkullan 4. 
 
32. Morkullan 17 
Vi är i grunden mycket positiva till omvandlingen av Myrenområdet från ett industriområde till ett 
område primärt inriktat på upplevelseturism med hotell och aktivitetscentrum. Omvandlingen 
skulle göra området mer levande och attraktivt. Det finns dock några delar av detaljplanen som 
oroar oss. 
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Det första och allvarligaste är att de maximala höjderna för byggnaderna, framförallt i ”projekt 
Water”, är för höga. Visserligen kommer den maximalt tillåtna bruttoarean på 45.000 m² innebära 
att de maximala höjderna inte kan utnyttjas på alla delar av den tänkta byggnaden, men 
maxhöjderna kommer med säkerhet utnyttjas på flera delar. Som detaljplanen är utformad i 
dagsläget medför detta ett flertal negativa konsekvenser som att: 
• En byggnad av denna storlek passar inte in i stadsbilden för en liten småstad på västkusten. 
Byggnaden, som kommer att dominera den södra infarten till Strömstad, passar bättre in i en 
storstadsmiljö och skapar en obalans i Strömstads stadsbild. 
• Södra infarten är också en av ”huvudinfarterna” till Kosters nationalpark med alla sina unika 
djurarter och växter. En enorm byggnad som tar över landskapet vid Strömstads södra infart 
rimmar inte alls med nationalparkens grundtanke och vision. 
• Från havet kommer fokus flyttas från vårt vackra rådhus till en väldigt stor modern hotellbyggnad, 
som enligt vår mening inte passar in i den övriga bebyggelsen. Byggnaden med Bohuslinden har en 
höjd i linje med omgivande miljö, ”stadens horisontline”. Den panerade hotellbyggnaden är 
väsentligt högre, vilket är orsaken till att vi anser att den kommer att påverka vyn från havet 
negativt. 
• Byggnaden kommer att ta över närmiljön för de befintliga villaägarna öster och norr om 
Myrenområdet eftersom den avviker väsentligt från all annan bebyggelse. 
• Den höga höjden på byggnaden medför dessutom att ett flertal villor närmast norr och öster om 
”projekt Water” hamnar i skugga under soliga vinterdagar då behovet av solljus är som störst. För 
det andra så kommer tänkta aktiviteter i det nya Myrenområdet att dra till sig mycket fler fordon 
och människor till området. Det är givetvis i grunden positivt, men det kommer att påverka 
trafiksituationen på södra infarten negativt. Den nya planerade rondellen på Uddevallavägen 
mellan hamnen och järnvägsviadukten kommer att underlätta in- och utfart till Trädgårdsvägen 
väsentligt, men vad vi kan se finns det inga planer på att underlätta trafiksituationen in till centrala 
Strömstad speciellt för gående och cyklister. Detta är något som bör planeras i samband med denna 
detaljplan som inte bara är en väldigt stor omvandling av Myrenområdet utan även en riktigt stor 
förändring av hela Strömstad. 
För det tredje anser vi att det är olyckligt att blanda hotell, aktivitetscentrum och bostäder med 
industriverksamhet. Visserligen har området även idag en viss blandning, men den nya detaljplanen 
innebär att industriverksamheten, med dess risker, kommer betydligt närmare annan verksamhet. 
Det är olyckligt eftersom det kommer att ställa större krav vid hantering av farligt gods och på 
säkerhetsavstånd för att minska riskerna för olyckor, vilket i sin tur kommer att begränsa 
möjligheterna för industrin att utöka sin verksamhet gentemot dagens detaljplan. Detta kan komma 
att påverka antalet möjliga arbetstillfällen utanför handelsnäring i Strömstads negativt. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede.  
Genomförandet av detaljplanen innebär att marken och miljön i Myrenområdet förädlas och 
omvandlas från ett nerslitet industriområde till en attraktiv del i staden, vilket förhoppninggsvis ska 
uppfattas som en positiv förändring. 
Utredningar genomförs avseende de risker som finns och planbestämmelser införs för att säkerställa 
att verksamheter och bostäder kan fungera tillsammans.  
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33. Morkullan 18 
• Vi är först och främst positiva till projektet i sig, det behövs något nytt till Strömstad och det 

behöver göras något i området! 
• MEN det blir för stort och alldeles för högt!! Strömstad ser inte ut så här! Inkörsporten till 

Strömstad ska ju vara Nationalparken med allt vad det innebär, inte ett stort höghus som 
inte rimmar med resten av vår pittoreska stad! 

• Vi hoppas och tror att Strömstads kommun tillåter byggnader som inte är högre än de redan 
befintliga byggnaderna i området, tex Bohuslinden. 

 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
34. (sammanfattad) Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
Vi anser att plan- och genomförandebeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning på ett utförligt 
och bra sätt belyser för- och nackdelar med ideerna för planområdet.  Det är ett gediget arbete. 
Liksom i tidigare skrivelse är vi positiva till att det gamla, nu nästan helt övergivna industriområdet 
moderniseras. Vi uppskattar att Vatulandsgatan stängs av och att Trädgårdsgatan stryps. Det är 
också bra med avskärmande plantering i anslutning till den planerade gång- och cykelvägen. 
 
Storlek och höjder 
Vi anser att huskroppen Waters är oacceptabelt stor. 300 meters längd, 55 meters bredd och upp 
till 31meters höjd är oproportionerligt stor byggvolym som passar dåligt ihop med övrig bebyggelse 
i Strömstads tätort. Den nybyggda, stora och lådlika Gallerian har knappt hälften så stor bruttoarea 
(20,000 m²) som det föreslagna Waters (45,000 m²). Om Waters byggs, blir det också kolosslika 
blickfång vid infarten till Strömstad och från havet. Detta konstateras också på sid 65 i MKB: "Den 
allmänna upprustningen --- kan innebära en viss positiv inverkan, men endast om byggnadsvolymer 
och byggnadshöjder hålls nere."Vi håller också med författarna av MKB, som på sid 67 anser "En 
sänkning av byggnadshöjden och en uppdelning i mindre volymer av byggnaden på fastigheten 
Rönnen 8 skulle medföra en minskad påverkan på  landskapsbilden". 
 
Solstudierna visar att om Waters byggs enligt planbeskrivningen kommer stora delar av den 
nordvästra delen av Myren ligga i ständig skugga 3-4 månader per år. Det gäller särskilt från gamla 
rinken (väster om Korta vägen) till en bit öster om Almstigen. Detta kommer att kraftigt försämra 
livskvalitet och trivsel. Det kommer också leda till ökad fuktighet vid fastigheterna med ökad alg- 
och mosstillväxt på fasader och tak. Vid några fastigheter har energisparande åtgärder utförts 
såsom installation av bergvärme. Investering i solceller har diskuterats; även om effekten inte är så 
hög vintertid blir den inte bättre om solen helt uteblir. 
Vi anser alltså att bruttoarea och höjd bör minska och man bör undersöka möjligheten att göra fler 
huskroppar. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och preciseras 
närmare inför nästa skede i planprocessen för att ansluta mot omgivningen på ett sätt som kan 
anses vara rimligt. 
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Med den bearbetning som görs av Water-projektet kommer villabebyggelsen endast att påverkas 
marginellt av skugga från byggnader. Då solen står som lägst är det i huvudsak berget som kastar 
skugga.    
 
Gestaltning av fasader 
Vid senare utformning av fasader, uppmanar vi arkitekter och kommun att även baksidan av 
byggnaderna utformas estetiskt tilltalande. Det är framsida för oss. Detta har helt förbisetts för den 
nybyggda Gallerian, vars baksida är framsida för hundratals strömstadsbor. Att Strömstads kommun 
gav bygglov för Gallerians fantasilösa fasader, gör oss oroliga för vad som kan godkännas i Myren. 
 Kommentar: 
 Synpunkten beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Var skall ytterligare anställda bo? 
Det är positivt med investeringar för att skapa arbetstillfällen och besökare till turistorten 
Strömstad. Det behövs dock en god balans mellan arbetstillfällen och bostäder. Strömstads 
bostadsunderskott förvärras med föreslagna planer. I vår skrivelse 2011-05-18 efterlyste vi ett 
helhetsgrepp för utvecklingen; att låta industri ligga kvar med följd att färre bostäder kan byggas är 
knappast ett helhetsgrepp. Det skriande behovet av bostäder ökar. Detta behöver kommunens 
planerare fundera över. 
 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att det 
finns möjlighet att bygga minst ett par hundra lägenheter inom Myrenområdet. 
 
Parkering bakom Waters och trafik runt Waters 
Det planeras för 115 parkeringsplatser på mark norr om Water, och från den nya 
cirkulationsplatsen/torgytan en väg öster och norr om Water. 300 fordonsrörelser, exkl 6 tunga 
fordonsrörelser, per dygn under sommartid planeras här. Det motsvarar ca ett fordon varannan 
minut. Det är olämpligt och trafikfarligt med så mycket trafik alldeles intill ny gång- och cykelväg 
och nära befintlig bebyggelse. Den planerade torgytan blir också mindre attraktiv med så många 
fordonsrörelser. Vi anser att infarten till dessa parkeringsplatser skall ske väster om eller under 
Water. 
 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att 
Water-projektet minskas och därmed minskar även trafikflödet. Utformningen av Trädgårdsgatan 
och torget/vändplatsen kommer att förändras. Den aktuella trafikmängden kan inte anses vara 
mycket trafik i sammanhanget och utformningen ska innebära en säker trafiklösning. 
 
Ljus- och ljudförorening 
Ljusförorening är ett ökande problem i vårt samhälle. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivning 
behöver kompletteras med information om ljusutsläpp i olika riktningar under dygnets mörka 
timmar. 
 Kommentar: 
 Syftet med planen är att skapa förutsättningar för stadsutveckling med centrumanvändning. 
Detta kommer att innebära förändringar på flera sätt, bland annat i form av ljud och ljus.Detta styrs 
inte i detaljplanen, men kan komma att regleras i samband med bygglovansökan. Skulle störningar 
ändå uppstå är det i så fall frågan om ett tillsynsärende för Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 
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Vi anser också att spridning av ljud från fläktar, konsertlokal m m behöver beskrivas vid olika 
vindriktningar. Det anges i ny planbestämmelse att bullernivåer får uppgå till max 55 dB(A) vid 
Waters fastighetsgräns (s. 44). Från höga byggnader är det inte rimligt att ange/mäta buller vid 
marknivå, eftersom ljudet inte når marknivå vid fastighetsgräns utan snarare vid bebyggelse längre 
bort.  Bebyggelsen finns i den rådande sydvästliga vindriktningen. Vi begär därför att 
planbestämmelsen också anger maximal bullernivå vid bebyggelse, utifrån Naturvårdsverkets 
riktlinjer. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
 
Grundvattennivåer, marknivåer och befintlig infrastruktur 
I Planbeskrivningens avsnitt om Mark och natur (s 16-21) behandlas bl a grundvattennivåer. Varför 
har inte hela planområdet undersökts? Det bör kompletteras. Vi kan meddela att grundvattennivån 
vid och efter regn ofta ligger över marknivån i delar av planområdet, t ex norr och öster om 
delområde Öster. 
 
Vi är oroliga att grundvattennivån och därmed marknivån kan komma att sänkas vid sprängning och 
schaktning. Två våningar under mark riskerar att orsaka detta. Förutom risk för sättningar i hus, 
utomhustrappor och altaner ser vi risker med innan befintlig infrastruktur, nämligen den bergvärme 
som många fastigheter har gjort stora investeringar i. Det är som bekant inte berget som värmer 
våra hus, det är vattnet i borrhålen som är avgörande. 
 
Vi vill påminna om att när en bergsklack/tröskel utanför Linden 4 / Linden 10 sprängdes på 1960- 
eller 1970-talet, för dragning av nya ledningar i mark, sjönk marknivån i Myren på kort tid med 30 
cm. Att sänka Trädgårdsgatan med i storleksordningen 4 meter, som diskuteras i MKB på s. 60, är 
en drastisk åtgärd som riskerar sänka grundvattennivån. Konsekvenser på marknivå och därmed 
bostadshusen måste noggrant undersökas. 
 Kommentar: 
 Planbestämmelser finns för att säkerställa att grundvattennivån inte förändras. 
Det är inte aktuellt att sänka Trädgårdsgatan 4 meter. 
 
Eventuella framtida skador på fastigheterna 
Det finns risk för skador på våra fastigheter vid sprängarbeten och schaktning. Vi önskar att 
kommunen informerar oss om hur man går tillväga för att dokumentera fastigheterna före 
ingreppen, för att underlätta för våra försäkringsbolag att väcka skadeståndsanspråk om skador 
uppstår. 
 Kommentar: 
 När ett arbete ska påbörjas som kan innebära risk för skada på grannfastighet ligger det i 
respektive byggherres intresse att först dokumentera fastigheterna i närområdet för att ha bevis på 
vilka skador som eventuellt fanns redan innan arbetet påbörjades. 
Som fastighetsägare kan man även ha en förebyggande dialog med sitt försäkringsbolag. 
 
Vi bifogar vår skrivelse från 2011-05-18: 
Hänvisning till ”Redogörelse för programsamråd” daterad 2011-06-10 där yttrandet finns att läsa 
tillsammans med kommentarer. 
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35. Renen 1 
Det absolut viktigaste ur mitt perspektiv är att byggnaden inte ger skugga. För övrigt tycker jag att 
synpunkterna från Renen och Rådjuret (se yttrande 34) är vettiga och står bakom de flesta 
åsikterna. 
Tycker att det är ett spännande projekt som förhoppningsvis kan gagna Strömstad under lång tid. 
 Kommentar: 
 Water-projektet bearbetas inför nästa skede i planprocessen. Stora förändringar görs bland 
annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
36. Renen 2 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
37. Renen 3 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
38. Renen 4 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
39. Renen 5 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
40. Renen 6 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter,  
dessutom tillkommer följande: 
Så här ser det ut utanför våran tomt efter bara 32 mm. Hela hösten brukar det vara en enda stor 
damm som går in i trädgården och underminerar vår vedbod + trädgård. Bifogar några bilder. Såhär 
har vi haft det i många år, kommer det göras något åt detta? Det har blivit värre med åren, det 
börjar underminera våran trädgård och det svajar i hela gräsmattan. Pumpstation? Annars kan vi ha 
park med ankor/änder vid cykelvägen. 
 Kommentar: 
 Parkmarken kommer att åtgärdas avseende dag- och grundvatten, bland annat med ett 
fördröjningsmagasin och en pumpstation för att man ska ha kontroll och möjlighet att kunna 
reglera grundvattennivån. 
 
41. Rådjuret 1 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
42. Rådjuret 2 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
43. Rådjuret 3 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
44. Rådjuret 4 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
45. Rådjuret 5 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 



Detaljplan för Kv Rönnen m fl, Myrenområdet, Strömstads Kommun Samrådsredogörelse 
 

 34 

46. Rådjuret 6 
Se yttrande 34, Renen och Rådjuret, gemensamt yttrande från 12 fastigheter 
 
47. Spindeln 11 
Då vi är boende på Vettegatan 14, Spindeln 11, så är vår utsikt mot söder Myrenområdet. 
När en så stor byggnad ska uppföras kommer vi att se en stor trist fasad samt drabbas av mycket 
störande ljud från bla. ventilasionssystem. 
Kan inte förslaget ändras till lite mindre iögonfallande byggnad. Vi kan väl ha kvar småstadsprägeln. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
48. Tjädern 9 
Given tillfälle därtill får undertecknade sakägare, med hänvisning till vad vi tidigare anfört i ärendet, 
inkomma med följande synpunkter. 
 
Bristande likabehandling av trafiksituationen på Trädgårdsgatan 
Det är positivt att det föreslås att in- och utfart till Myrenområdet endast ska ske från 
Uddevallavägen (Planbeskrivning, 2015-06-16, s. 58), att Vatulandsgatan ska stängas av "för att 
förhindra genomfartstrafik genom Myrenområdet" (a.a. s.59) samt att "Genomfartstrafiken ska 
stoppas på Trädgårdsgatan " i höjd med villabebyggelsen som avgränsar planområdet i öster (a.a. 
s.58). 
Men åtgärden som avser Trädgårdsgatan har inte reglerats i detaljplanen vilket däremot skett med 
åtgärden som avser Vatulandsgatan (a.a. s 58 samt plankarta och illustrationskarta 2015-06-16). 
Denna åtskillnad är oacceptabel. 
I tidigare lämnade synpunkter har undertecknade anfört att Trafikflödena längs Vatulandsgatan och 
Trädgårdsgatan fungerar som kommunicerande kärl - begränsningar på Vatulandsgatan leder till 
trafikökning längs Trädgårdsgatan och vice versa och att samma åtgärder därför måste vidtas för de 
båda gatorna för att inte överföra trafik från den ena till den andra gatan (se Redogörelse för 
programsamråd 2013-10-24, sid 17). 
Vår uppfattning bekräftas av genomförd trafikutredning. I Planprogram, 2011-02-1 7, s. 37, 
beräknades årsmedeldygnstrafiken via Vatulandsgatan till rondellen i öster uppgå till 800 fordon 
och via Trädgårdsgatan till 500 fordon, tillhopa 1 300 fordon. Genom att Vatulandsgatan i 
förevarande förslag stängts av beräknas hela den samlade mängden fordon, 1 300 st varav 40 st 
tunga transporter, att fortsätta längs Trädgårdsgatan (se Miljökonsekvensbeskrivning, 2015-06-03, 
23). Detta att jämföra med nuvarande förhållanden (se Miljökonsekvensbeskrivning, s. 19) där 
antalet fordon vid Uddevallavägen mot Myrenområdet uppgår till 1 000 fordon att jämföras med 
beräknade 12 800 fordon efter exploatering vid samma punkt. Då nuvarande förhållanden inte är 
utredda i detalj vid tidigare nämnd rondell (se MKB s.19 figur 4.1), kan trafikmängden endast 
uppskattas. En försiktig uppskattning leder till att nuvarande trafikmängd längs Trädgårdsgatan 
efter den föreslagna rondellen uppgår till ca 100 fordon per dygn. Genomförandet av 
exploateringen kommer därför att innebära att ökningen av trafiken mer än tiofaldigas. 
För att förhindra genomfartstrafik och säkerställa att så blir fallet även med Trädgårdsgatan är det 
därför av yttersta vikt att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen. Det hemställes 
därför om att avstängningen av Trädgårdsgatan regleras i detaljplanen och framgår av plankarta 
och illustrationskarta. 
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Kommentar: 
 Avstängningen av Trädgårdsgatan kommer inte att regleras i detaljplanen. Men det är 
kommunens avsikt att inte tillåta genomfartstrafik. Av säkerhetsskäl måste det dock finnas en 
möjlighet att komma till och från området, förutom infarten från Uddevallavägen i väster. Detta ska 
lösas på ett sätt som gör det möjligt för t ex räddninstjänsten att öppna vid behov. 
 
Bygghöjder - alltför stora skalskillnader 
Det är positivt att exploatören hörsammat sakägares och övriga berördas synpunkter beträffande 
framförallt projekt Waters's högdelars negativa inverkan på såväl skalskillnaden mot kringliggande 
villabebyggelse som landskapsbilden, genom att sänka den föreslagna höjden för den högsta 
byggnaden från 12 till 10 våningar. Samtidigt noteras att någon ändring på den näst högsta 
högdelen inte är föreslagen utan är bibehållen vid 8 våningar. 
Det vidhålles -med beaktande av andra jämförbara exploateringar såsom byggnationen av Quality 
Spa hotell i Kebalviken (6 vån) och det föreliggande förslaget till exploatering av Canningområdet 
(bostadshus med 2-5 vån samt punkthus 7 vån) - att de föreslagna bygghöjderna är alltför tilltagna. 
En jämförelse skulle kunna göras med ombyggnationen av Clarion Hotel Post vid Drottningtorget i 
Göteborg. Där uppfördes högdelarna till 13 våningar där omkringliggande byggnader har sju 
våningar och långt större omkringliggande ytor, vilket gör skalskillnaden långt mycket mindre. I 
Myrenområdet är omkringliggande byggander 2-3 våningar och ytorna mycket mer begränsade. 
Den skalskillnad som redan idag föreligger mellan befintligt industriområde och befintlig 
villabebyggelse i Myren ökar genom förslaget väsentligt i negativ bemärkelse. Vidare påverkas 
landskapsbilden framför allt från havet negativt. 
Av genomförda volymstudier (Planbeskrivning sid 37-41) följer att bygghöjderna fullkomligt 
ignorerar bakomliggande geografin mot horisonten och genomgående överskrider den linjen. Detta 
avviker från traditionell byggnadsplanering och medför att byggnaderna får en för stor dominans 
och uppfattas som kolossala. Genom att hålla byggnaderna lägre än horisontallinjen minskar 
byggnadernas dominans och passar bättre in i stads- och landskapsbild. 
Det hemställes därför om att de två föreslagna högdelarna begränsas till maximalt 6 vån 
respektive 8 vån. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Nya byggnader - Linden 11-13, Häggen 3 - alltför stor skalskillnad 
I planprogrammet daterat 2011-02- 17 saknades förslag på förändringar av Linden 12- 13 samt 
Häggen 3 (s 31-33). Vidare var Linden 11 (Projekt Bazar) i öster begränsat till 4 st huskroppar i 3-7 
vån. om 65 lägenheter samt bibehållandet av befintlig byggnad i väster om 2 vån. Det gav 
exploateringen en långt mindre dominant inverkan sett från öst (se Planprogram, a.a., bild 3, s.52). 
I det nya förslaget är bostäder inte tillåtna för Linden 11 varför det endast avser "verksamheter". 
Dessutom föreslås befintlig byggnad i väster få ökas från nuvarande 2 vån. till 4 vån. samt ny 
byggnation i öster om 5-7 vån. med en sammanlagd bruttoarea om 33 000 m2 (vilket kan jämföras 
med den nyligen uppförda Gallerian Strömstad som har en bruttoarea om 20 000 m²). Dessutom 
anges att byggnationen anpassas till "den bergshöjd som föms direkt till öster" (s 47 a.a.). 
Som tidigare anförts, blir skalskillnaderna i området mot befintlig villabebyggelse alltför stor särskilt 
sett från öster och påverkar områdets karaktär mycket negativt (se Planbeskrivning, 
samrådshandling 2015-06-16, Volymstudie, bild 5-7, sid 39-40). 
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Det är direkt olämpligt att anpassa bygghöjden i förhållande till befintlig bergshöjd - vilket man 
undvikit redan vid planering av nu befintlig bebyggelse. Istället bör bygghöjden - sett från öst mot 
väst - anpassas till den nya bebyggelse som skapas på fastigheterna Rönnen 2 och 8 samt Linden 8, 
så att maxhöjden hålls lägre än västligare liggande bebyggelse. Härigenom kan de nu föreslagna 
byggnadernas negativa inverkan på befintlig villabebyggelse begränsas, skalskillnaden minskas och 
en bättre anpassning till den fria grönytan i den nordvästra delen av planområdet ske. Det 
hemställes därför om att bygghöjderna begränsas till maximalt för Linden 11, nordöstra delen 3 
vån., sydöstra delen S vån., Linden 12, 3 vån., Linden 13, 3 vån. Häggen 3, 3 vån. 
 Kommentar: 
 Planbestämmelser avseende höjder, placering och utformning kommer att studeras och 
preciseras närmare inför nästa skede i planprocessen. Bostodshuset på Linden 11 närmast 
järnvägen kan bli upp till 7 våningar som högst och trappas sedan ner till tre våningar för att möta 
villabebyggelsen på en rimlig nivå. 
  
Påverkan under byggtiden - skadeförebyggande åtgärder 
Genomförandet av en detaljplan av denna omfattning kommer att innebära stora störningar för 
boende i befintlig villabebyggelse under lång tid - ett flertal år. En störning av väsentlig betydelse är 
transporter till och från exploateringsområdet under genomförandetiden. Det kommer att avse ett 
stort antal tunga transporter dagligen. 
För att förhindra dessa negativa störningar hemställer vi om att det i Miljökonsekvensbeskrivn- 
ingen, 8 Påverkan under byggtiden, anges att samtliga transporter under genomförandetiden 
skall ske via Uddevallavägen. 
 Kommentar: 
 Som det anges i MKB kommer det att ställas upp miljömål och krav på 
störningsbegränsningar som entreprenörer ska följa. Hur trafiken kommer att hanteras är en av de 
frågor som ska regleras i dessa dokument. Det blir en avvägning mellan att begränsa störningar och 
att trafikflödet ska fungera på ett acceptabelt sätt, som inte kan göras i planarbetet. 
 
 
49. Trasten 10 
Se yttrande 49,Trasten 6, dessutom tillkommer följande: 
Allt tal om att det skapar jobb är kanske sant, men såvitt jag vet finns ingen arbetslöshet i 
Strömstad. Det är ju så att det befintliga hotellet i Kebal får ta sin personal från andra ställen bland 
annat pendlare från Göteborg. 
 Kommentar: 
 Då kan vi istället se det positiva i att det skapas möjlighet att bygga ett par hundra lägenheter 
i Myrenområdet så att fler kan bosätta sig i Strömstad och slippa pendla. 
 
50. Trasten 11 (1) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
51. Trasten 11 (2) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
52. Trasten 14 (1) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
 
53. Trasten 14 (2) 
Se yttrande 51, Trasten 10. 
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54. Trasten 15 
Vi motsätter oss högre byggnader, max 6 våningar. 
I stället för en jättestor byggnad vill vi hellre se 3-4 huskroppar. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
 
55. Trasten 16 (1) 
Som boende i kv. Trasten och sakägare motsäger jag mig planens utformning i höjd och volym. 
Enligt exploatörens plan, önskar man bygga Skandinaviens största upplevelsecentrum!! 
Man vill bygga en byggkropp på 300x50 m, med en höjd av +40m dvs. minst 10 våningar i en 
småstadsidyll. Detta innebär en extrem storstadsbyggnad, som inte passar in i Strömstads 
marknadsförda bild av att vara en charmig turistort. Den fantastiska vyn mot havet, som man i dag 
möter, vid infarten söderifrån, kommer inramas av höga byggkroppar och kväva omgivande 
bebyggelse! 
Strömstad skall vara en entre till Kosterhavet. En byggnad på 10 vån kommer dessutom, ur ett 
havsperspektiv, dominera hela stadens strandlinje! Detta stämmer inte in med Kosterhavets 
naturtanke. 
Bygghöjden i planförslaget ger dessutom en slagskugga över området norr om fastigheten, under 
de mörkaste månaderna! 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Stora förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Bullereffekt: 
I planen redovisas endast buller i planområdet, exklusive Waterprojektet! Med tanke på att planen 
ligger omgiven av berg, vilket redan i dag får en förstärkning av ljud genom resonanslådeeffekt. De 
beräknade bullervärdena kommer att överskridas inom hela Myrenområdet, spec. om 
färjetrafikbullret räknas in. 
Det finns ingen redovisning om bullerutbredning i olika vindriktningar. 
Dessutom finns det ingen redovisning hur mycket ljud o buller Waterprojektet kommer alstra! 
Redan nu har man ljudproblem i centrum, orsakat av restaurangerna spec. sent kväll och natt. Vi 
kräver att ljudnivåerna sänks kraftigt, under gällande norm, spec. med tanke på att man har planer 
på en sky-restaurang, samt uteserveringar. 
Ju högre ljudkällan är belägen, desto större ljudutbredning! 
Bullerreglering spec. kvällstid, samt öppethållande bör specificeras i planen. (Villabebyggelsen skall 
inte behöva få lida av ett tillkommande kommersiellt projekt.) 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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Utsläpp: 
Där utsläppseffekter redovisas i planen, ser man, att inom planen är effekterna rimliga, men ser 
man norr om planen, närmar man sig de övre gränsvärdena. Man har då inte tagit hänsyn till att 
sydvästliga -västliga vindar (som är förhärskande), vilket gör att bebyggelsen norr och nordost om 
planen drabbas hårt. 
Inversion förkommer relativt ofta i området, trots detta har ingen studie gjorts på dess effekter. 
 Kommentar: 
 Syftet med planen är att omvandla området, som nu är planlagt för industri, till ett område 
för bland annat bostäder, hotell, restauranger, kontor och en liten del handel. Genomförandet av 
planen innebär därmed att utsläppsmöjligheterna i området snarare begränsas än att de ökar. Den 
industri som finns idag på Linden 4 och 10 ges dock möjlighet att fortsätta att utvecklas. När det 
gäller utsläpp från trafiken ligger de beräknade utsläppsvärdena under de miljökvalitetsnormer som 
gäller för luft, både inom och utanför planområdet. 
 
Trafikeffekter: 
Beträffande Waterprojektet bör all trafik hållas på Trädgårdsgatan, väg norr om fastigheten bör 
endast utformas för räddningstjänst. All onödig trafik, typ personalparkeringar,  
transporter bör ske inom huskroppen (för att minimera utsläpp och ljud.) 
Det saknas en redovisning hur många parkeringsplatser som skapas inom varje fastighet, samt 
beräknat behov (normalt samt maxbehov). 
Dessutom framgår det inte i planen hur och var de ca 80-100 parkeringsplatserna, som finns på 
nuvarande parkering, skall ersättas. Området omvandlas i planen till park och grönområde. 
 Kommentar: 
 Parkering kommer inte att förbjudas norr om Water, däremot på den yta som finns i 
anslutning till Vatulandgatans avslutning. Antal parkeringsplatser anges inte per fastighet, däremot 
finns det på plankartan en parkeringsnorm som ska tillämpas. De 80-100 parkeringsplatser som 
försvinner kommer inte att ersättas. 
 
Sociala konsekvenser: 
Casino finns med på illustrationer för projektet! Eftersom man i dag kan utesluta livsmedelshandel 
bl.a. bör även Casino-etablering uteslutas. 
Ett Casino leder till spelberoende (1 av 6 spelare drabbas) plus andra oönskade effekter. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Övrigt: 
Jag har inget emot en lågmäld byggnation inom planområdet, i harmoni med naturen och 
omgivande bebyggelse, men en byggnation som skall vara störst i Norden kommer aldrig passa in. 
 
56. Trasten 16 (2) 
Efter samrådsmötet den 24 augusti, kvarstår många oroande frågetecken runt de kommande 
byggnaderna och deras storlek, höjder samt innehåll. 
Visionen och ambitionen att göra detta område, speciellt Waterprojektet, så stort (det största i 
Skandinavien!) förefaller mej vara en helt galen ide i Strömstad. 
Känslan av en liten, gemytlig och charmig småstad försvinner. 
 
Området i fråga måste naturligtvis omvandlas och bebyggas och gärna innehålla möjligheter för 
olika aktiviteter och arrangemang i Strömstad men måste ju därför inte bli så gigantiskt som nu 
planeras. Grönområden och parkytor samt lekplatser måste utgöra en viktig del i planen. 
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Besökande, som kommer söderifrån möts för närvarande av en härlig sjöutsikt! Stora, höga, 
kompakta byggnader innebär ingen försköning av infarten till staden. Höjderna på byggnaderna är 
helt avgörande, för hur området kommer att uppfattas. Electrolux höglager plus ev en våning kan 
vara en acceptabel nivå, för att behålla känslan av ett område, som ligger inom de omgivande 
bergen, grönområdena och havet, inte ett som dominerar dem. Varierande höjder och 
terrasseringar av byggnaderna är önskvärda, för en omväxlande och spännande miljö. 
Landskapsbilden bör bevaras och inte byggas bort och förstöras. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Buller och skugga 
Planen kommer, som redovisats, att öka trafiken, öka buller, öka luftutsläpp. En förmörkning och 
känsla av kvävning av omgivande småhusbebyggelse blir ofrånkomlig. 
Buller, som kommer från uteterasser, skybarer, konserter eller andra högljudda jippon inifrån 
byggnaderna, gör boendemiljön mindre attraktiv. 
Vi kräver därför att kommunen ställer hårda krav på ljudisolering av byggnaderna inifrån och 
utvändigt. För att förekomma alla klagomål på högljuddhet, bör man sänka decibeltalet avsevärt. 
Nu ligger det väldigt nära smärtgränsen och kommer då sannolikt att överskridas. Man bör också 
sätta krav på tidpunkter på kvällen, då det högljudda nöjeslivet skall avslutas. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
 
Kasino 
Farhågor som rests för ett kommande Kasino måste tas på allvar. Det skapar ingen positiv miljö 
socialt, utan drar med sej många negativa sidor. Kan man förbjuda livsmedelshandel bör man också 
kunna förbjuda en sådan aktivitet som ett kasino. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Trafikmiljö 
Positivt är, att man tagit hänsyn till synpunkter om trafiken, som bör ledas in direkt efter tunneln till 
vänster in på området, för att minska belastning på miljön. 
Garageplatser under jorden bör byggas i sådan utsträckning att det inte behöver parkeras på andra 
ytor i området. Parkering, som är tänkt norr om byggnaden (ev för personal mm) bör tas bort. 
Flyktvägar måste naturligtvis finnas. 
 Kommentar: 
 Avsikten är att den största delan av trafik till Water ska ledas in i byggnaden i den sydvästra 
delen, men en viss mängd trafik till den norra sidan kommer det sannolikt att bli. 
 
Över huvud taget, sänk ambitionsnivån! Det som byggs måste inte vara störst i Skandinavien! Ge 
både Strömstadsbor och turister en gemytligare och vänligare, lågmäld stadsdel att både bo och roa 
sej och koppla av i. 
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57. Trasten samfällighet 
Dominerande miljökonsekvens 
Trastens Samfällighetsförening motsätter sig att detaljplanen tillåter byggnation upp till +40,0 m. 
Nivån på delar av huvudbyggnaden i kv. Rönnen kommer därmed att överstiga de högst belägna 
bostadshusen i kv. Trasten med ca 10 meter och upplevas oerhört dominerande för hela 
omgivningen. Den kommer effektivt att förstöra vyn åt söder för en stor del av områdets 
fastigheter. 
I tillägg kommer huvudbyggnaden, med ett långt skepp mot norr och höjden + 40,0 innebära att 
delar av vårt område kommer att läggas i skugga under den tid på året då behovet av solstrålning är 
som allra störst. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Bullereffekter 
Utöver problemen med att denna monumentalt stora byggnad får oönskade effekter på 
omgivningen i stort hyser vi farhågor att det, beroende på vilken verksamhet som kommer att 
bedrivas, kan komma att genereras ljud som kan upplevas störande. Därför borde det klart framgå 
av handlingarna vilka krav som kommer att ställas när det gäller ljudstörningar från byggnaden. Det 
har under flera år framförts klagomål pågått diskussioner om ljudstörningar från olika restauranger 
och vi önskar inte att samma diskussion skall uppstå för detta projekt. Den till handlingarna 
hörande bullerutredningen synes enbart omfatta störningar från trafiken och då enbart för 
bostäder utmed Trädgårdsgatan. 
Bullerutredning bör därför kompletteras med analys av vilka bullerstörningar från verksamheter i 
byggnaden som är att förvänta och vilken påverkan det få på all omkringliggande 
bostadsbebyggelse. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
Eventuella störningar från t ex restaurang med uteservering regleras i annan lagstiftning och inte i 
detaljplan. 
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Övriga 
 
58. Bofinken 4, Birger Adolfsson 
Myrenområdet är idag ett lugnt bostadsområde och domineras av små villafastigheter från 1950 - 
talet. Att där bygga en anläggning av det megaformat som beskrivs kommer att helt förändra hela 
Strömstads karraktär. Det kommer också att påverka Strömstads genuina småstadskaraktär 
negativt. 
Anser att området istället ska bebyggas med hyresfastigheter. Läget är perfekt med sitt centrum- 
och sjönära läge och kan därmed minska den bostadsbrist som idag råder och på sikt öka  
kommunens invånarantal med ökade kommunala intäkter. 
Jag ställer mig bakom den skrivelse (Synpunkter på detaljplan och miljösynpunkter ang. 
Myrenprojektet) som inlämnats av fastighetsägarna på Korpegatan (Jörn Evers m. fl.  
(yttrande nr 27, Morkullan 4)) och förväntar mig att Miljö- och byggnadsnämnden ånyo utreder 
långsiktigt konsekvenserna av den föreslagna byggnationen. 
 Kommentar:  
 Stora delar av planområdet är ett förfallet industriområde där en industriverksamhet kommer 
att vara kvar. Ett genomförande av planen kommer att innebära avsevärda förbättringar av 
Myrenområdet och ett stort antal bostäder kan byggas tillsammans med olika 
centrumverksamheter. Den drivande exploatören har, utifrån de synpunkter som kommit in under 
samrådet, bearbetat Water-projektet till stora delar för att tillmötesgå kritiken. 
Andelen bostäder har blivit betydligt större, men upplåtelseformen styrs inte i detaljplanen. 
 
 
59. Spindeln 10 
Våra synpunkter är allmänt hållna och kan sägas avse både detaljplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Vi anser att planförslaget och i synnerhet projekt WATER är klart 
överdimensionerat. De föreslagna maxhöjderna och volymerna, om de utnyttjades till fullo, skulle 
totalt krossa intrycket av Strömstad som småstadsidyll, i den mån det ännu finns kvar - det räcker 
med Oslovägen med bl a den nya gallerian som paradexempel på hur det inte borde få se ut.  
Oslovägen syns dock inte från havet. Men anblicken av kompakta byggkroppar med höjder upp till 
10 våningar skulle från sjön och från den södra infarten upplevas som starkt visuellt störande och 
opassande för Strömstad. En begränsning i höjd för WATER, som inte markant överstiger det 
elegant ombyggda Abbahuset och med lika inspirerad arkitektur, skulle ge stan en harmonisk 
sjösida i söder.  
Vad beträffar utsikten från omkringliggande bebyggelse räcker det att studera volymstudierna 1–9 i 
planbeskrivningen. Återigen, sänk höjderna, förminska volymerna, dela upp långa huskroppar i 
mindre enheter. Man kan med rätt hävda att f d Eluxbyggnaderna redan är stora och kompakta 
huskroppar, men de är åtminstone inte så höga.  
Att ersätta gamla uttjänta byggnader med Gestaltningsbeskrivningens i flera delar lockande visioner 
vill väl de allra flesta. Dock med rimliga proportioner. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
  
Beträffande de för Strömstad så välbehövliga bostäderna efterlyser vi tydligare uppgifter i planen: 
antal lägenheter, upplåtelseformer, en tidsplan. Där kan man förmoda att exploatörerna och 
kommunen har olika intressen bl a beträffande ordningsföljden i byggnationerna.  
Föreslagna ändringar i trafikföringen finner vi acceptabla.  
Med hopp om en grundlig och realistisk omarbetning av planen och fler samråd! 
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 Kommentar: 
 Planförslaget ändras inför nästa skede i planprocessen och det innebär bland annat att det 
finns möjlighet att bygga minst ett par hundra lägenheter inom Myrenområdet. Detaljplanen 
kommer inte att styra upplåtelseform eller när olika delar inom planområdet kan bebyggas, utan 
det är upp till respektive fastighetsägare/exploatör att avgöra. Det troliga är att ombyggnaden av 
gatorna och Water-projektet är det som kommer att påbörjas först, så snart planen vinner laga 
kraft. 
 
60. Trasten 6 
Som boende i bostadskvarteret Trasten motsätter vi oss att detaljplanen tillåter byggnader över 40 
meter höga. Det innebär att delar av huvudbyggnaden i kvarteret Rönnen kommer att överstiga 
bostadshusen i vårt bostadskvarter med tio meter och kommer därmed att upplevas väldigt 
dominerande för hela Strömstad. Den högsta höjden på någon byggnad i området bör inte överstiga 
befintlig höjd på höglagret, som redan det är för dominerande. 
 
Att dessutom uppföra en sådan koloss i en småstad som Strömstad verkar helt malplacerat. 
Strömstads charm består ju i att det är en småstad med bebyggelse som är anpassad till dess 
befolkning. Byggnaden kommer att vara det första som möter kommande både söderifrån och från 
havet. Bilder som visades på mötet i gymnasiet var ju helt skrämmande. Strömstad är inte en förort 
till vare sig Oslo eller någon annan storstad, utan just en småstad, som många av oss flyttat till av 
den anledningen. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Byggnaden kommer att skugga hela omgivningen, inte bara på vintern utan även delar året, då den 
effektivt stoppar all sol för de närmast boende i Myren. 
 Kommentar: 
 Water-projektet bearbetas inför nästa skede i planprocessen. Stora förändringar görs bland 
annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Anläggningen kommer dessutom att generera mycket buller, inte bara från trafik till och från 
anläggningarna, utan även från ventilationsanläggningar, restaurangverksamhet och andra 
verksamheter. 
Det gäller för berörd myndighet att effektivt stoppa buller och annan miljöpåverkan redan på 
planeringsstadiet. Vi har väldigt dålig erfarenhet av vad som händer då verksamhet kommer hit och 
etablerar sig utan att kommunen har satt gränser för buller och utsläpp. 
 Kommentar: 
 Viss påverkan kommer det att bli, men det är ofånkomligt att undvika helt då en tätort måste 
kunna växa och utvecklas. En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de 
beräkningar som är gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många 
andra som man tar hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och 
från de föreslagna nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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61. Trasten 8 
Eftersom eran med stora tillverkningsindustrier förefaller vara över i Strömstad måste man se 
vällovligt på initiativet att omvandla gamla industriområden till en mera anpassad verksamhet. 
Det man kan kritisera i det förslag som nu presenteras är de stora volymerna. Jag har all respekt för 
att en exploatör vill ha ut så mycket som möjligt av sin fastighet, men det måste hela tiden ske med 
stor hänsyn till omgivningen och inte minst respekt för omgivande bebyggelse. 
De stora byggvolymerna kräver att stor omsorg visas när byggnadsdelarna utformas. För att ni 
någon mån ta ner synintrycket av höga byggnadshöjder och långa fasader bör man eftersträva att 
bryta upp ytorna i mindre delar, göra indragningar i fasader, arbeta mycket med glas etc. etc. 
 
När det gäller det rent planmässiga ser jag problem med den långa höga delen mot norr i 
Waterprojektet. Detta är en ändring mot vad som ursprungligen redovisades och är därför också 
den del som kommer att kritiseras allra hårdast. Med en tillåten totalhöjd på +40,0 kommer denna 
del av byggnaden att onödigt dominera och kraftigt avskärma utsikten för boende norr om 
fastigheten. Att denna höga byggnadsdel även kommer att få negativa skuggeffekter framgår redan 
av underlaget. 
Man bör därför koncentrera byggandet på höjden till hotelldelen. Samtidigt som man måste ta 
hänsyn till vilka resurser räddningstjänsten har att hantera incidenter i höga byggnader. 
För att minska störning av utsikt bör man överväga att vrida hotelldelen en aning mera åt nordost 
vilket skulle innebära att en mindre yta av byggnaden exponeras i synfältet för de som anser sig 
störda av att delar av deras utsikt försvinner. 
Man bör även överväga om den östra delen av byggnaden verkligen måste medges en totalhöjd på 
+25,0. Om det stämmer som man sagt vid presentationen av planen att denna del skall vara en 
"kongresshall" torde 20,0 m vara tillräcklig. Det ger eftersträvansvärd trappningseffekt som i viss 
mån minskar byggnadens dominanta intryck. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. En vridning av hotelldelen 
kommer också att göras. Den del som kan komma att inrymma ”kongresshall” är fortfarande tänkt 
att vara +25, men byggnaden har kortats cirka 60 meter så att den kommar att sluta där 
Vatulandsgatan nu går. 
 
Viss tveksamhet till hur räddningstjänsten skall nå angreppspunkter på byggnadens nordsida. På 
plankartan anvisas ingen räddningsväg till byggnaden och utrymmet mellan berget och de 
parkeringsplatser som markerats på illustrationskartan synes väldigt snålt tilltaget. Om avsikten är 
att räddningsfordon skall använda GC-vägen måste denna dimensioneras därefter. Om avsikten är 
att det inte skall finnas några parkeringsplatser mellan byggnaden och berget borde några sådana 
heller inte redovisas på illustrationskartan. Här måste alltså klargöras vad som gäller, inte minst när 
det gäller infart till denna del av fastigheten. 
 Kommentar: 
 Möjlighet att komma åt byggnaderna med avseende på räddningsarbete ska säkerställas i 
detaljplanen. 
 
När det gäller område markerat med C3 ser jag ingen anledning till varför den del av byggnaden 
som ligger närmast järnvägen skall medges en totalhöjd på +30,0. Bättre om man höll en ganska 
genomgående höjdsättning för hela områden söder om Trädgårdsgatan. 
 Kommentar: 
 Höjder kommer att ses över i det fortsatta planarbetet, men vissa delar kan komma att få 
vara högre än andra. 
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62. Trasten 18 
Som invånare och näringsidkare i kommunen önskar jag komma med synpunkter på ovanämnda 
byggnadsplan. 
Privata investeringar är en god sak för alla konmuner och bör premieras för kommunens fortsatta 
existens. I detta tillfälle verkar det dock som att målsättningen är väl hög. 
Både storlek och höjd verkar vara i största laget för läget av byggnaderna gentemot den övriga 
villabebyggelsen i Myrenområdet. Naturligtvis är det byggherrens önskan att bygga så stort som 
möjligt men i detta tillfälle bör omfånget begränsas, eftersom det hade varit stort även i en större 
stad som ex. Göteborg. Med tanke på att Kebalplanen inte genomfördes helt efter plan på grund av 
att det fattades pengar till den ursprungliga planen, tycker jag att kommunen skall säkra sig att den 
framtida Myrenplanen har möjlighet att genomföras. Det är inte alla byggplaner som, om det blir 
stopp under tiden, ändar så bra som Kebalplanen till slut ändå gjorde. 
 Kommentar: 
 Om inte kommunen trodde på ett genomförande skulle man heller aldrig sagt ja till att 
påbörja en detaljplan. Om det under arbetets gång framkommer något som tyder på att ett 
genomförande inte är troligt, skulle man kunna avbryta. Men detta har inte varit aktuellt. Däremot 
har exploatören tagit till sig av de synpunkter som lämnats och bearbetat förslaget så att Water-
projektet nu är betydligt mer måttligt till sin omfattning. 
 
 
63. Trasten 20 
Vi uppskattar att någon gör ett förslag till förändring av ett område, som är i förfall men ändå har 
en potential för att bli någonting bättre. 
Vi motsätter oss dock kraftigt den påverkan projektet, i nuvarande form, har på omgivande miljö 
vad gäller t.ex. bygghöjd, bullerpåverkan och inte minst sociala följder. 
 
Bygghöjd 
Vi motsätter oss föreslagen bygghöjd till +40m. Detta innebär, att nivån på huvudbyggnaden 
kommer att överstiga vår fastighet med mer än 10m och upplevas dominerande för hela 
omgivningen. I tillägg kommer huvudbyggnaden, med ett långt skepp mot norr och höjden +40m 
innebära, att vårt område läggs i skugga under den tid av året då behovet av solstrålning är som 
allra störst. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Stora förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 
 
Bullerpåverkan 
Vi fruktar att upplevelsecentret kan komma att generera mycket störande ljud sent på kvällen, 
liksom är fallet med andra liknande projekt i Strömstad. 
 Kommentar: 
 En bullerutredning är framtagen och uppdaterad inför samråd 2. I de beräkningar som är 
gjorda i utredningen är den rådande vindriktningen en faktor bland många andra som man tar 
hänsyn till. Utredningen beaktar också verksamhetsbuller från färjetrafiken och från de föreslagna 
nya verksamheterna i den mån det går. 
I samband med bygglovsprövning ska byggherren visa att riktvärden uppnås avseende god ljudmiljö 
för den omgivande bebyggelsen. 
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Sociala följder 
Det framgår av presentationsmaterialet att upplevelsecentret är uppbyggt kring ett casino. Detta 
ger säkert en mycket god inkomst till exploatören, men kan ge mycket oönskade effekter på såväl 
Strömstads invånare som på våra norska grannar. Sådana effekter kan studeras till exempel i 
Sydafrika eller i svenska städer med casino. Det medför en knappast önskvärd aktivitet för 
socialkontor och ordningsmakt. 
 Kommentar: 
 Ett casino kräver särskilda tillstånd, men det är inte den typen av upplevelse/aktivitet som 
planeras här. 
 
Vi ifrågasätter också om marknaden tål ytterligare ett stort hotell, handelscentrum och 
nöjescentrum utöver vad som finns i Kebal, på Daftö och i stadens centrum. Det finns risk för 
överetablering! Vi är helt beroende av den Norska marknaden. 
 
Avslutningsvis tänk på alla skattebetalande Strömstadsbor i Myren, på Vatuland och på Korpeberget 
som får sin boendemiljö drastiskt försämrad och kanske ser sig tvungna att söka annat boende. 
Projektet har många fördelar. Det måste emellertid genomföras på ett respektfullt sätt, som varken 
skadar boende i omgivningen eller Strömstads kommun. 
 Kommentar: 
 Förhoppningen är tvärtom att genomförandet av planen snarare ska innebära att det ger 
positiva effekter på närområdet genom förädlingen av Myrenområdet. 
 
 
64. Pernilla 
Efter att ha läst miljökonsekvensbeskrivningen anser jag att den föreslagna bebyggelsen kommer 
att dominera landskapsbilden allt för mycket. Storleken och höjden på framför allt upplevelsebadet 
kommer att förfula Myrenområdet oerhört och påverka hela Strömstads småstadskaraktär. Nu 
finns chansen att få bort fabriksmiljön i området. Lådor från 1950- och 60-talet har förstört många 
småstäderscentrum. Risken med det här bygget är att en liknande kloss, fast större hamnar i Myren. 
Vidare nämns att en del naturmark kan behöva tas i anspråk och att en del berg kan behöva 
sprängas bort. Det anser jag vara till stor nackdel för de boende i området men också för skolor och 
förskolor som behöver de naturnära områden som finns kvar i nära centrum. 
 Kommentar: 
 Water-projektet kommer inför nästa skede i planprocessen att bearbetas för att tillmötesgå 
synpunkterna. Byggnaderna blir lägre, mindre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt 
som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
Berg och naturmark påverkas ytterst marginellt. Däremot kommer de ytor som omfattar parkmark 
både att utökas och förädlas. 
 
65. Jenny Åslund 
Som boende i Strömstad är jag positiv och välkomnar bebyggelse i området. Det är verkligen dags 
att rusta upp området. Jag är framförallt positiv till att projektet skulle generera fler bostäder som 
kommunen är i starkt behov av.  
Ett hotell/konferensanläggning med äventyrsbad där det erbjuds ett varierat utbud för inomhus 
aktiviteter skulle gynna kommunen hela året.  
Jag anser dock på det starkaste att utbyggnaden måste ske i harmoni med närliggande natur och 
med största hänsyn till att detta bygge är beläget vid entrén till både Strömstad och Kosterhavet.  
Av miljökonsekvensbeskrivningen är det flera punkter som oroar! Det känns också motstridigt att 
kommunen godkänt denna plan med tanke på den strategiska plan som ligger sedan 2009. 
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Detaljplan Kv. Rönnen Myrenområdet v/s Strömstads kommun strategiska plan.  
Jag anser att kommunen genom att godkänna denna plan inte har följt den egna strategin med de 
tre nyckelorden.  
• Kuststaden- Stärka det vi är!  
Jag anser att vår stadsbild skulle förändras radikalt och till det negativa av en byggnad som tar över 
där idag miljö och natur flyter samman med staden. Under samrådsmöte 24/8 beskrev arkitekt 
Henrik Schultz att uppdraget avseende utseende rört sig om att skapa en urban stadsgata i 
området.  
Detta anser jag inte heller följer planen avseende vad vi i vår stad bör värna om.  
• Miljön- Värna det vi har!  
Staden från havet sett skulle också byta karaktär. En så hög byggnad som projekt ”water” innebär 
skulle lämna stadshus och stadskärnan i skymundan. Är Strömstad verkligen redo att gå så långt?  
Ur strategin-Stadens Miljö - Stadens entréer skall ges större vikt och omsorg.  
Jag anser inte att projektet och framförallt projekt ”water” är att ge vår stads södra entré stor vikt 
och omsorg!! Det måste vara en självklarhet att en utbyggnad sker i harmoni med närliggande natur 
och framförallt med hänsyn till att detta projekt är beläget vid entrén till både Strömstad och 
Kosterhavet.  
• Upplevelse- Kuststaden vid havet  
Jag anser att varken lyxhotell eller som på förslag Casino skulle bidra till att stärka Strömstads 
varumärke som kuststaden vid havet. Jag anser att platsen skall stärka upplevelser knutna till vår 
miljö. Jag tycker att det är viktig att gynna näringslivet och främja företagandet i Strömstad och att 
tänka framåt men här har vi väl ändå gått över och förbi de egna målen för att genomföra en 
satsning som inte alls går den väg som Strömstad valt för framtiden!  
Jag är därför starkt emot stora delar av utformingen avseende storleken och framförallt höjden på 
projekt ”Water”. Jag anser att byggnadshöjden bör begränsas för att bättre harmonisera med 
miljön och kringliggande byggnader. Detta skapar också en öppnare miljö mot havet i området. 
 Kommentar: 
 Water-projektet är fortfarande ett relativt stort projekt i förhållande till Strömstads 
småstadskaraktär, men exploatören har gjot en kraftig bearbetning för att tillmötesgå inkomna 
synpunkter. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas på ett sätt som 
innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. 
 
Vi frågar oss..  
Finns det prioriteringar i vad som godkänts avseende byggnation? Bostadsfrågan är ju akut?  
Vad finns det för hållbarhetskrav på byggnaden och framtida driften?  
Går detta hand i hand med den strategi som lagts för miljö och energi?  
Finns det någon möjlighet till påverkan kring vilken typ av verksamhet som skall bedrivas och inte i 
dessa så tongivande byggnader?  
 Kommentar: 
 Det finns ingen prioriteringsordning. Som planförslaget nu ser ut kan det byggas cirka 250 
lägenheter i nom planområdet. Det finns inte några särskilda hållbarhetskrav angivna i 
detaljplanen. Påverkan bör ske genom kontakt med respektive fastighetsägare. 
 
Önskemål  
Gör oss unika – Erbjud en anläggning/ äventyrsbad kring havet och havsmiljöerna här.  
Jag anser att en anläggning med upplevelser/aktiviter kopplade till vår kustmiljö och gärna i 
samarbete med Kosterhavets naturpark och Tjärnö Marinbiologiska skulle kunna attrahera gäster 
till Strömstad och bidra till ökad kännedom om vår närmiljö.  
Det skulle också kunna förlänga vår säsong och gynna våra redan etablerade aktörer avseende 
boende, upplevelser och handel i Strömstadområdet.  
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Begränsa handelsutrymmet på Myrenområdet  
Med ökad handel på Oslovägen har det redan gjorts en stor förflyttning av handelsstråken i 
Strömstad, vi anser att handelsområden utanför stadskärnan bör växa varsamt så den inte helt 
urholkas av handel i utkanterna.  
Eller som det beskrivs i den strategiska planen- hela kommunen vinner på en stark mittpunkt där 
utbudet av service är stort. Strömstad är småstaden vid havet där stadskärnan är kompakt…  
Räcker det inte med ett handselsstråk (Oslovägen) i tillägg till vårt centrum och Nordby/Svinesund. 
 Kommentar: 
 Myrenområdet ska inte bli ett handelsområde och detta regleras i detaljplanen som 
endast ger möjlighet till små handelsytor, varav livsmedelshandel utgör en ytterst liten del.   
En storslagen entré  
Jag har en önskat om att den södra entrén till Strömstad bjuder i till den kuststad vi är. Jag hoppas 
att kommunen lägger en plan för området som gör att vi har en av två entréer som befäster det 
unika i vår miljö- ett slående välkomnande! 
 
66. Delägare Fasanen 9, Eva Sandegren och Kari Sandegren 
Se yttrande 19, Fasanen 9. 
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ÅTERSTÅENDE SYNPUNKTER 
Följande har framfört synpunkter under programsamrådet och/eller samrådet som helt eller 
delvis inte har tillgodosetts: 
 
Programsamråd 
16. Linden 10 och 4 
18. Tjädern 9 
19. Renen och Rådjuret gemensamt 
22. Spindeln 10 
23. Morkullan 5 
24. Trasten 16 
27. Morkullan 4 
28. Morkullan 1 och 11 
31. Trasten 10-15  
 
Samråd 1 - sakägare 
16. Linden 8 
17. Linden 10 och 4 
18. Linden 11 
20. Haren 1 
23. Haren 12 
24. Morkullan 1 
25. Morkullan 2 (1) 
26. Morkullan 2 (2) 
27, 29, 30, 31. Morkullan 4, 8, 11, och 14 
28. Morkullan 5 
32. Morkullan 17 
33. Morkullan 18 
34-46. Renen och Rådjuret gemensamt 
35. Renen 1 
48. Tjädern 9 
49-53. Trasten 10, 11, 14 
54. Trasten 15 
55. Trasten 16 (1) 
56. Trasten 16 (2) 
57. Trasten samf 
 
Samråd 1 - övriga 
60. Trasten 6 
51. Trasten 8 
63. Trasten 20 
64. Pernilla 
65. Jenny 
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SAMMANFATTNING 
En övervägande del av de inkomna synpunkterna avser storlek och utformning av ”Water-
projektet” inom kv Rönnen/Häggen. Många nämner också vikten av att bevara 
småstadskaraktären och att mötet med staden och havet utformas på ett respektfullt sätt. 
Hantering av markföroreningar i kombination med grundvatten och dagvatten är en annan 
viktig fråga. För att bemöta synpunkterna har planförslaget bearbetas i sådan omfattning att 
det kommer att skickas ut på ett nytt samråd. 
Huvudsakliga ändringar som gjorts efter samråd 1: 

• Water-projektet inom Rönnen 2 och 8 har bearbetats. Exploateringsgraden är cirka 30% 
mindre än i samråd 1. Byggnaderna blir lägre, uppdelade i mindre volymer och utformas 
på ett sätt som innebär att de bättre underordnar sig det omgivande landskapet. Stora 
förändringar görs bland annat för att minimera skugga på befintlig bebyggelse. 

• Tillkommande bostäder föreslås på Häggen 2 och del av Linden 11. Antalet bostäder 
inom planområdet kan därmed bli totalt cirka 250 lägenheter. 

• Byggrätten inom Linden 11 blir cirka 60% mindre än tidigare där befintlig verksamhet 
bekräftas på den västra delen och det föreslås bostäder istället för centrumändamål på 
den östra delen. 

• Byggrätten inom Häggen 3 halveras. 
• Byggrätten inom Linden 12 och 13 tillsammans har minskat med cirka en tredjedel. 
• Byggrätten inom Linden 8 fördubblas. 
• Byggrätten inom Linden 4 och 10 ökas för att medge utveckling av befintlig verksamhet. 
• GC-vägen i Vatulandsgatans förlängning kan nu fortsätta rakt eftersom Water-projektet 

har blivit mindre och därmed flyttas också ”Torget” på Trädgårdsgatan längre västerut. 
Nya utredningar framtagna inför samråd 2: 
• Bullerutredning, ÅF- konsult 
• Riskutredning brandfarlig vara ÅF konsult 
• Uppdaterade trafik och riskavsnitt i MKB, Norconsult 
• Trafikutredning, Ramböll 

 
FORTSATT PLANARBETE 
Under hösten 2016 kommer ett berbetat planförslag att skickas ut på ett nytt Samråd 2.  
Inför detta byter vi lagstifning från den äldre Plan- och bygglagen 1987:10, som gällde när 
planarbetet inleddes, till den nu aktuella PBL 2010:900, SFS 2014:900. 
Kvarstående frågeställningar som kommer att hanteras inför granskningsskedet: 

• Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar avseende förorenad mark tas fram för 
respektive fastigheter.  

• Hur förorenad mark skall hanteras i bygglov- och byggskedet ska redovisas. 
• Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten. 
• Förorenat grundvatten. 

 
MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2016-09-16 
Plan- och byggavdelningen  
 
 
Pär Höjman 
Planeringsarkitekt 
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INLEDNING 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden i Strömstad gav i februari 2009 ett positivt planbe-
sked för planläggning av fastigheterna Rönnen 8, Linden 8 och Linden 11 
inom Myrenområdet. Ansökan rörande Rönnen 8 avsåg möjligheten att 
skapa ett upplevelsecenter. Idéerna om ett upplevelsecenter inom fastig-
heten har diskuterats i kommunen under flera år. I planbeskedet betonades 
att samtliga av de äldre planerna inom Myrenområdet bör ses över för att få 
en helhetssyn på området, att trafik-angöringen till området behöver ses 
över och att det inte får tillkomma ytterligare trafik genom närliggande bo-
stadsområden.  

Ett planprogram som omfattade hela Myrenområdet upprättades 2011-02-
17.  

Inom det aktuella planområdet finns 12 olika fastigheter. Målet med planar-
betet är att möjliggöra en utveckling av Myrenområdet till en levande stads-
del som hjälper till att utveckla och bredda besöksnäringen i Strömstads 
kommun. Stadsdelen ska inrymma ett upplevelsecenter med hotell, badland 
samt handel, bostäder och kvalitativa allmänna ytor. Målet är att Strömstads 
attraktivitet som besöksmål ska öka genom etableringen av ett upplevelse-
centrum och att turistsäsongen ska kunna förlängas med ett brett och nytt 
utbud av aktiviteter. En detaljplan behöver upprättas för området. 

Ett samråd genomfördes under 3:e kvartalet 2015. Sedan det första samrådet 
har planförslaget omarbetats kraftigt och kommunen har därför bedömt att 
ytterligare ett samråd ska genomföras. Viktigt att påpeka är dock att det ak-
tuella samrådet inte kommer att ge svar på alla frågor som väcktes under det 
första samrådet. Fokus under arbetet mellan det första samrådet och det ak-
tuella samrådet har främst legat på risker, bullerfrågor samt trafiklösningar. 
Uppdaterade utredningar gällande just dessa frågor har tagits fram.  

Planförslaget har även korrigerats för att kunna inrymma fler bostäder på 
bekostnad av upplevelsecentrat. Utöver detta har byggrätten och föreslagna 
höjder inom området kraftigt reducerats.  

Inför det aktuella samrådet har miljökonsekvensbeskrivningen inte uppdate-
rats gällande samtliga miljöaspekter utan fokus har främst legat på risk- och 
trafikfrågor. 

Inför granskningen av planförslaget kommer ytterligare frågor, exempelvis 
gällande förorenad mark, dagvattenfrågor, miljökvalitetsnormer för vatten, 
grundvattenförhållanden med mera, att studeras vidare. En gatukostnadsut-
redning togs fram i samband med det första samrådet för detaljplanen. En 
uppdaterad gatukostnadsutredning ska granskas tillsammans med detaljpla-
nen när denna sändas ut på granskning.   
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Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en omvandling av da-
gens industriområde till ett område med möjlighet att utveckla handel, upp-
levelser, restauranger, hotell och konferens, kontor och bostäder med mera.  
En del i syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga industrin 
inom fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar inom området.   

Inom området (Rönnen 2, Rönnen 8) planeras ett större upplevelsecenter 
(WATER) som är tänkt att innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, restau-
ranger, handel, badanläggning, hotell och konferens med mera.  

Totalt planeras för byggrätter ovan mark på cirka 90 000 m² bruttoarea.  

Med tanke på den ökade trafiken in till Myrenområdet möjliggör detaljpla-
nen att en cirkulationsplats kan anläggas i korsningen av Uddevallavägen 
och Trädgårdsgatan. 

Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger i södra delen av Strömstads tätort och omfattar cirka 
110 000 m² (11 ha).  
 

Planområdets omfattning, avgränsningen är inte exakt.  

Området avgränsas i söder och väster av Uddevallavägen och järnvägen 
(Bohusbanan) och i norr av villabebyggelsen utefter Vatulandsgatan och 
Myrängsvägen samt naturmark. Området avgränsas i öster av naturmark i 
anslutning till en befintlig kyrkogård samt av befintlig villabebyggelse. En 
mindre del av planområdet omfattar den nordöstra delen av den befintliga 
småbåtshamnen söder om Uddevallavägen. 

Småbåtshamn 

Begravningsplats 
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        Myrens industriområde sett från öster. 
 

   Planområdets läge i Strömstad samt dess storlek i relation till innerstaden. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och 3 och Linden 4, 8, 10, 11, 12 
och 13 är i privat ägo. Fastigheten Strömstad 4:16 ägs av Strömstads kom-
mun och fastigheten Strömstad 4:17 ägs av Jernhusen fastigheter (statligt fö-
retag). En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfäl-
ligheter inom och intill planområdet framgår av tillhörande fastighetsför-
teckning. 

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. Totalt finns 12 fastigheter inom plan-områ-
det: 
 
1: Strömstad 4:16 (2 delområden), ägare: Strömstads kommun.  
2: Strömstad 4:17, ägare: Jernhusen Fastigheter AB 
3: Rönnen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Baker Tilly. 
4: Rönnen 8, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Baker Tilly.  
5: Häggen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Baker Tilly.  
6: Häggen 3, ägare: Strömstad Häggen 3 AB.  
7: Linden 8, ägare: Kosterfjord Invest AB.  
8: Linden 4, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB.  
9: Linden 10, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB.  
10: Linden 11, ägare: Bazar Invest i Strömstad AB.  
11: Linden 12, ägare: Lennart & Robert Fastigheter AB.  
12: Linden 13, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Baker Tilly. 
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Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-
plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbe-
skrivningen. 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-26 § 41 att lämna positivt plan-
besked för tre ansökningar om planläggning inom Myrenområdet. Dessa 
planbesked innebar att planarbetet skulle omfatta hela Myrens industriom-
råde, inte endast de fastigheter som hade ansökt om planbesked och att ett 
planprogram skulle tas fram för industriområdet. Programmet upprättades 
och sändes på samråd under det första kvartalet 2011. 2013-11-14 § 301 
godkände Strömstads kommun redogörelsen för programsamrådet och tog 
beslut om att upprätta samrådshandlingar för detaljplanen. 

2013-11-26 tog Strömstads kommun beslut om att ett genomförande av 
planförslaget innebär risk för betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i samband med planarbetet. 

Detaljplanen ska samrådas och granskas tillsammans med länsstyrelsen, stat-
liga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som 
är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samråd och granskning ge-
nomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge 
möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. 

Ett samråd genomfördes under det tredje kvartalet 2015. Sedan dess har 
relativt stora förändringar skett av planförslaget och kommunen har bedömt 
att planförslaget ska skickas ut på ett nytt samråd. 

Utökat planförfarande 

Planen upprättas i enlighet med den plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i 
dess lydelse efter 1 januari 2015 (SFS 2014:900). Detaljplanearbetet bedrevs 
tidigare med ett normalt planförfarande enligt ÄPBL 1987:10, men Miljö- 
och byggnämnden tog 2016-09-01 § 171 beslut om att byta lagstiftning till 
den nu gällande versionen av PBL 2010:900. 

Planarbetet bedrivs med ett så kallat utökat planförfarande, vilket bland an-
nat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och sedan 
ställs ut på granskning innan planen kan tas upp för antagande.  

Det utökade förfarandet används med tanke på att planförslaget har be-
dömts innebära betydande miljöpåverkan.  

Läs mer angående planprocessen under rubriken ”Fortsatt arbete”. 
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Parallellt med planprocessen ska även en gatukostnadsutredning tas fram, 
läs mer under rubriken ”Gatukostnadsutredning” i genomförandedelen. 

I det aktuella skedet ska planförslaget samrådas med berörda parter. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplaner 
Översiktsplan 2013 

För Strömstads kommun gäller den kommuntäckande planen ÖP Ström-
stad, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24 § 90. 

I översiktsplanen beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen behandlar hela Strömstads kommun. För vissa delområden 
inom kommunen som är lokaliserade väster om E6 finns fördjupade över-
siktsplaner antagna eller arbeten med fördjupade översiktsplaner pågår. Läs 
mer under rubriken ”Fördjupad översiktsplan”. 

Generellt påpekas i översiktsplanen att huvuddelen av utbyggnaden av bo-
städer ska ske i staden Strömstad. Strömstad planeras växa både genom om-
vandling och komplettering inom befintlig struktur och genom utbyggnad 
av nya områden i anslutning till tätorten.  

Om kommunens mål om en utveckling av besöksnäringen ska uppfyllas be-
hövs bland annat fler och bättre boendeanläggningar för besökarnas behov.  

Nya bostäder ska lokaliseras så att underlaget för kollektivtrafik och annan 
service stärks. Strömstad ska också växa genom omvandling av äldre centralt 
belägna industriområden och genom komplettering och förtätning av sta-
den. Exempel på omvandlingsområden är Canningområdet och Myrenom-
rådet. 

Myrenområdet ligger inom området ”RC” som i regel- och rekommendat-
ionskartan i översiktsplanen är definierad som ett område ”för utveckling av 
centralorten Strömstad”. All ny bebyggelse och förändring i den befintliga 
bebyggelsen inom detta område ska prövas i detaljplan. 

Vidare anges att mark- och vattenanvändningen i kustområdet väster om E6 
studeras i fördjupningar av Strömstads översiktsplan. 
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Utdrag ut regel- och rekommendationskartan i ÖP Strömstad 2013. Planområdet, som 
ligger inom rekommendationen” RC – utveckling av centralorten Strömstad”, är schema-
tiskt markerat med svartstreckad linje.  

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

Kommunens avsikt är att hela det område som ligger väster om väg E6 ska 
komma att omfattas av fördjupningar av översiktsplanen. 

Myrenområdet ligger inom det område som omfattas av den fördjupade 
översiktsplan som ska tas fram för området Strömstad-Skee.  

Det finns i dagsläget ingen antagen fördjupad översiktsplan som kan ligga 
till grund för detaljplanearbetet. Istället ska de utgångspunkter som redovi-
sas i den kommunala översiktsplanen ligga till grund för planarbetet.  

Detaljplaner 
Det som idag kallas Myrens industriområde berör ett antal olika detaljplaner 
med varierande ålder. Huvudändamålet för de detaljplaner som berörs är 
främst industriverksamhet och genomförandetiden har för samtliga  
planer gått ut.  

På följande sida redovisas avgränsningen av de gällande planerna som åter-
finns inom planområdet.  
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Illustration över gällande detaljplaner inom planområdet. 
 

1. Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Tjädern och Haren i STRÖM-
STAD, laga kraft 1956 (14-STR-18). 

2. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, kv. 
Rönnen m m, laga kraft 1959 (14-STR-23). 

3. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD, kv. Hackspetten m m, laga kraft 1961 (14-STR-30) 

4. Förslag till utvidgning och ändring av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD, kv. Linden m m, laga kraft 1962 (14-STR-35) 

5. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, Skär-
bygdsvägen och Torskholmen, laga kraft 1966 (14-STR-49) 

6. Detaljplan för kv. Linden 13 m fl, laga kraft 1992 (1486-P92/11) 

7. Förslag till ändring i och tillägg till stadsplanen för del av STRÖM-
STAD, laga kraft 1937 (14-STR-90) 

8. Förslag till ändring av stadsplanen för del av STRÖMSTAD, del av 
kv. Tjädern, laga kraft 1968 (14-STR-55) 

9. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av 
STRÖMSTAD (Myren-området), laga kraft 1963 (14-STR-36) 

10. Förslag till ändring i stadsplanen för del av STRÖMSTAD, laga 
kraft 1945(14-STR-211)  
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11. Förslag till ändring i och tillägg till Stadsplanen för del av Ström-
stad, laga kraft 1942 (14-STR-93). 

Planprogram 
Ett planprogram för Myrens industriområde upprättades 2011-02-17 och 
den tillhörande redogörelsen för programsamråd godkändes 2013-11-14 § 
301. 

Planförslaget som presenterades i programmet innehöll möjligheter för eta-
blering av bostäder inom stora delar av området. Ett upplevelsecentrum pla-
nerades i den nordvästra delen av programområdet som innehöll två högre 
byggnadsdelar om vardera 8 respektive 12 våningar.  För fastigheterna i den 
östra delen planerades främst att den nuvarande användningen för diverse 
verksamheter skulle bekräftas samt att möjligheten till kontor skulle till-
komma. Inom fastigheten Linden 8 fanns planer på bostäder och kontor 
och inom Linden 11 fanns planer på en diversifierad användning som inne-
höll lager, kontor, förenings- och aktivitetslokaler för upplevelser och nöje, 
hotell, handel inom begränsad yta samt boende. 

Planprogrammets utgångspunkter och mål samt samrådsredogörelsen ligger 
delvis till grund för det aktuella planförslaget. Detta gäller främst inrikt-
ningen mot att skapa ett upplevelsecentrum i den nordvästra delen av My-
renområdet samt att till stor del utgå från och utveckla den befintliga gatu-
strukturen, bland annat med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsgatan 
som löper genom området. 

Förutsättningarna har dock ändrats sedan programsamrådet genomfördes. 
Bland annat då verksamheten på fastigheten Linden 13 har avvecklats vilket 
möjliggör bostadsanvändning i den östra delen av planområdet. Bensinlag-
ret, lokaliserat söder om planområdet, har börjat avvecklas sedan samråds-
förslaget presenterades, vilket minskar riskerna.  

En annan förändring sedan programmet är att genomfartstrafik i området i 
allmänhet och störande trafik för de närbelägna villorna i synnerhet ska und-
vikas, viket innebär en avstängning av Vatulandsgatan och Trädgårdsgatan.  

En omdisponering inom Myrenområdet, främst gällande placeringen av bo-
stadsanvändningen, är den största förändringen sedan planprogrammet togs 
fram. Sedan det första samrådet har områden för bostäder utökats och ytan 
för upplevelsecentrat reducerats. Byggrätten och de tillåtna byggnadshöj-
derna inom planområdet har reducerats avsevärt. 

I det aktuella förslaget placeras bostäder inom Häggen 2, Häggen 3, Linden 
12, Linden 13 samt den östra delen av Linden 11. Möjligheten till att eta-
blera bostäder inom linden 8 och den västra delen av Linden 11 försvåras av 
att vissa säkerhetsavstånd till industriverksamheten inom Linden 10 måste 
säkerställas. 
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Behovsbedömning  
Allmänt 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av detalj-
planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett 
genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB) 
ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättas. 

Bedömningen om en plan kan innebära en betydande miljöpåverkan eller 
inte görs i en så kallad behovsbedömning. Behovsbedömningen ska göras i 
ett tidigt skede och samråd ska ske med länsstyrelsen om denna.  

Under arbetet med att ta fram planprogrammet tog miljö- och byggförvalt-
ningen fram en behovsbedömning, daterad 2011-02-17. En kort samman-
fattning av behovsbedömningen redovisas nedan. 

Sammanfattning av behovsbedömning 

Syftet med programmet var att pröva förutsättningarna att omvandla My-
rens industriområde till ett område för upplevelser med bl.a. bad, hotell, 
konferensanläggning, butiker, restauranger och bio samt kontor och bostä-
der.  

Samtidigt som två befintliga miljöprövade verksamheter (vid programmets 
upprättande återfanns Bohus biotech och Flexibles inom planområdet) ska 
få möjlighet att finnas kvar i området och utvecklas. Detaljplanen berör ett 
flertal miljöaspekter som sammantaget kan innebära risk för betydande mil-
jöpåverkan bl.a. trafik- och verksamhetsbuller, transport av farligt gods, luft-
emissioner, olycksrisker, trafiksäkerhet och förorenad mark.  

Detaljplanen uppfyller bedömningskriterierna i bilaga 4 i MKB-förord-
ningen och en MKB för detaljplanen ska tas fram under samrådsskedet. 

Enligt 6 kap 12 § punkt 3 ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en 
beskrivning av de miljöförhållanden i de områden som kan antas att komma 
att påverkas betydligt. Då detaljplanen i detta fall både påverkar och påver-
kas av ett större område har en MKB-avgränsning gjorts som innebär att 
MKB-området delas in i ett primärområde (planområdet) och ett sekundär-
område (påverkansområde), se karta på följande sida. 
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Illustration som visar en schematisk bild över primärområdet (röd linje) och sekundär-
området (grönstreckad linje). Bilden visar det påverkansområdet som miljökonsekvensbe-
skrivningen har bedömt finnas. Det rödmarkerade området har korrigerats något sedan 
beslut om betydande miljöpåverkan togs och överensstämmer inte längre med det aktuella 
planområdet.  

MKB-dokumentet för detaljplanen behandlar planens påverkan på följande 
aspekter: 

 Trafiksäkerhet, olycksrisker 
 Buller och vibrationer 
 Luftkvalitet 
 Transport av farligt gods och olycksrisker 
 Risk för skred och bergras 
 Risk för översvämningar 
 Förorenad mark 
 Stads-/landskapsbild 
 Tillgänglighet 
 Natur, kultur och friluftsliv 
 Miljökvalitetsnormer 
 Berörda miljömål 
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Ställningstagande 

Kommunen bedömde att projektet kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Länsstyrelsen delade 
kommunens uppfattning. 

En behovsbedömning med en avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningen har tagits fram. Denna reviderades 2013-11-26. Ett 
delegationsbeslut togs 2013-11-26 om att planen innebär risk för betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning med en miljökonsekvens-
beskrivning ska upprättas. 

En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram parallellt med att 
samrådsförslaget har arbetats fram. MKB:n har reviderats något sedan det 
första samrådet genomfördes. MKB:n finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska samrådas under planens samrådsfas och 
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redovisas i sam-
rådsredogörelsen tillhörande detaljplanen. En sammanfattning av 
slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen redovisas under rubriken 
”Miljökonsekvenser”. 

Naturvårdsplan 
Strömstad har en naturvårdsplan från 2006. Planen uppdaterades  
2008-12-17. 

Ett område med tätortsnära natur återfinns direkt öster om och delvis inom 
planområdet. Kyrkogården och bergshöjden med tillhörande lövskog utpe-
kas som ett område som är skyddsvärt. I området finns bland annat ett äldre 
alträd som av Skogsstyrelsen anses ha ett högt naturvärde.  

Övriga kommunala beslut 
Strategisk plan  

Kommunfällmäktige antog 2009-10-29 § 82 en strategisk plan för 
Strömstads kommun. Den strategiska planen anger en samlad visions- och 
målbild där kommunen pekar ut en rad områden som ska utvecklas för att 
skapa en attraktiv kommun. 

Visionen som redovisas i den strategiska planen innebär att Strömstads 
kommun ska ha en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling där 
livskvalité, miljö- och kulturvärden stärks. För att nå målet på 
befolkningsutveckling ska bland annnat ett offensivt samhällsbyggande 
genomföras. 
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Boendet ska utvecklas i hela kommunen. Men framförallt ska bostäder tas 
fram genom förtätning och stadsförnyelseprojekt i centrum av Strömstads 
stad samt genom att utveckla nya bostadsområden i kransen kring centrum 
och i Skee. 

Strömstads näringsliv ska präglas av kunskapsbaserade tjänste- och 
hantverksföretag samt en fortsatt stark position inom upplevelseindustrin. 
Strömstad ska medverka till att skapa upplevelser genom att vara ett starkt 
varumärke inom upplevelseindustrin, dvs turism, shopping, fritids- och 
kulturaktiviteter, konferenser och företagsmöten. 

I centrala Strömstad är målsättningen att omvandla och utveckla nya levande 
och kreativa stadsdelar. 

Näringslivsstrategi 

Kommunfällmäktige antog 2011-03-17 § 14 en näringslivsstrategi för 
Strömstads kommun.  

Motorn i Strömstads näringsliv är besöksnäringen vilket inkluderar 
upplevelsebaserad handel. I strategin påpekas att besöksnäringen och den 
upplevelsebaserade handeln är ett av de fokusområden som är viktiga för 
näringslivet. Dagens konsumenter  kombinerar upplevelser av såväl 
shopping, natur som kultur och aktiviteter. Ett breddat utbud är nödvändigt. 
Besöksnäringen är en framtida tillväxtmarknad, vilket uppmärksammas av 
många aktörer som satsar på att bli bättre inom besöksnäring. 
Konkurrensen kommer att bli tuffare inom kort. 

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Dokumentet 
”Miljömål för Strömstads kommun” antogs av Kommunfullmäktige 2010-
11-24 § 20. I Strömstads kommun har man valt att lyfta fram fyra lokala mil-
jömål som man vill fokusera på:  

 Begränsad klimatpåverkan 
 Giftfri miljö 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 God bebyggd miljö 

Planförslagets påverkan på miljömålen avhandlas i MKB:n och redovisas 
kortfattat i planbeskrivningen under rubriken ”Miljömål”. 
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BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 
Förutsättningar 

I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  

Väg 164 som delvis ingår i planområdet omfattas av riksintresse enligt 3 kap 
8 § MB. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv återfinns söder 
om Uddevallavägen, men ligger utanför planområdet.  

Strömstads hamn som återfinns väster om Uddevallavägen och ligger utan-
för planområdet är av riksintresse för kommunikation.  

Utdrag ur karta som redovisar riksintressen (ej 4 kap MB), ÖP Strömstad 2013.  
Riksintresse för kommunikation redovisas med heldragen röd linje. Riksintresse för na-
turvård redovisas med grön skraffering. Områden av riksintresse för friluftsliv redovisas 
med ljusblå skraffering och Strömstads hamn med mörkblå skraffering. Planområdets av-
gränsning redovisas schematiskt i kartan med svartstreckad linje. 

Planförslaget 

Trafiken på väg 164 kommer att öka vid ett genomförande av planförslaget. 
Planförslaget möjliggör dock ett anläggande av en cirkulationsplats för att 
förbättra in- och utfartsmöjligheterna till de planerade verksamheterna inom 
planområdet. Detta bedöms förbättra standarden på väg 164. Riksintresset 
för kommunikation bedöms inte påverkas påtagligt negativt av ett genomfö-
rande av planförslaget.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Förutsättningar 

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 
hänsyn till sina natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. 
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Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-
vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Planområdet ligger, liksom hela Strömstads tätort, inom den kustzon utmed 
norra Bohuskusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt miljöbalken 4 kap 2 och 3 §§.  

 
Utdrag ur karta som redovisar de särskilda hushållningsbestämmelserna av riksintresse, 
4 kap MB, ÖP Strömstad 2013. Planområdets lokalisering i anslutning till Strömstads 
tätort är markerat på kartan. 

Enligt bestämmelserna i 2 § ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av om 
exploatering eller andra ingrepp ska tillåtas.  

Enligt bestämmelserna i 3 § får inte anläggningar av visst slag, som tung 
industri, anläggas. Samtidigt ska bestämmelserna inte vara ett hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Planförslaget 

Planområdet är en del av Strömstad tätort och är redan till stor del 
exploaterat. Även om landskapsbilden på grund av föreslagen bebyggelse 
kommer att påverkas bedöms inte planförslaget stå i strid mot miljöbalkens 
4:e kapitel.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i 
yt- och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Luftkvalitet 

För att begränsa negativ inverkan av luftföroreningar på människans hälsa 
och miljö har Sveriges regering fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) som 
baseras på aktuell forskning inom området. Det finns gränser för ett flertal 
olika luftföroreningar varav kvävedioxid, partiklar och flyktiga organiska äm-
nen är utvalda då dessa ämnen oftast ger problem i trafikerade områden, 
samt att kolväten är det ämne som i regel släpps ut av den lokala industrin. 



 
  17 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskriv ning

Strömstads kommun, Västra Götalands län  Samrådshandling 2, 2016-10-14

Vattenförekomster  

Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för alla yt- och 
grundvattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt (14 FS 2009:533 
Länsstyrelsens författningssamling). Miljökvalitetsnormerna anger de kvali-
tetskrav som gäller för varje vattenförekomst och vid vilken tidpunkt de 
senast ska vara uppfyllda. Inför beslutet har Vattenmyndigheten kartlagt och 
beskrivit tillståndet för alla vattenförekomster genom en statusklassificering. 
För ytvatten anges exempelvis status utifrån de ekologiska och kemiska för-
hållandena. 

Fisk- och musselvatten   

Strömstadsfjorden är ett utpekat musselvatten och ska skyddas enligt för-
ordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Avsikten är 
att inom området göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så 
sätt bidra till en hög kvalitet på skaldjursprodukter som äts direkt av männi-
skor.  

Omgivningsbuller  

Området omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. 

Sammanfattning av bedömd påverkan på miljökvalitetsnormer 

En bedömning av planförslagets påverkan på de aktuella miljökvalitetsnor-
merna redovisas i den till planförslaget tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 

Områdesskydd, 7 kap, MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse 
olika miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i  
7 kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden 
och Natura 2000-områden. 

Strandskydd, 7 kap 13 § MB 

I dagsläget ligger inte planområdet inom strandskydd. Planområdet omfattas 
inte av generellt strandskydd då strandskyddet aldrig har inträtt för de delar 
som är detaljplanerade.  

När en ny detaljplan upprättas återinträder dock strandskyddet automatiskt.  
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång 
till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Inom det aktuella strandskyddsområdet finns ingen utpe-
kad värdefull naturmark eller några utpekade värdefulla djur- eller växtarter. 

En förutsättning för att genomföra planförslaget är att strandskyddet upp-
hävs inom de delar av planområdet som berörs av strandskydd.  
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I en detaljplan kan kommunen bestämma att strandskyddet enligt 7 kap. MB 
ska upphävas för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att 
ta området i anspråk på det sätt som avses med planen, väger tyngre än 
strandskyddsintresset. 

I den aktuella planen föreslås strandskyddet upphävas inom de delar som 
berörs av ett återinträtt strandskydd.  

För att upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl som redovisas i 7 kap 
MB. De särskilda skäl som kan åberopas för ett upphävande av strandskyd-
det i det aktuella fallet är att: 

 Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, (§ 18 c, 1. 7 kap MB). 

 Området genom en väg (Uddevallavägen), järnväg (Bohusbanan), 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
(§ 18 c, 2. 7 kap MB). 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och natur 
Mark, terräng, natur och vegetation 

Planområdet är till huvuddelen ett exploaterat industriområde. Ytorna är be-
byggda med industribyggnader, används som uppställningsplatser eller utgör 
ytor för vägar, järnväg, angöring och omlastning. Stora delar av markområ-
dena är asfalterade eller grusade. I planområdets nordöstra del finns en plan 
gräsyta. I den östra delen finns en dunge med tätt växande björkar. Direkt 
nordväst och sydost om planområdet finns obebyggda höjdpartier, med gles 
vegetation och bergssidor som lutar brant in mot industriområdet. 

Marken inom Myrenområdet är relativt plan med en svag lutning från öster 
mot väster. Terrängen har utjämnats i samband med att industriområdet har 
byggts ut och sprängningsarbeten och utfyllnader har utförts. I områdets 
sydvästra del sluttar marken mot en viadukt vid områdets tillfart. På ett par 
platser, exempelvis mellan Rönnen 2 och Rönnen 8 och mellan Linden 4 
och Linden 11, finns större höjdskillnader eller bergknallar mellan fastighet-
erna.  

Strömstads kommun har genomfört en översiktlig inventering, ”Översiktlig 
inventering av natur- och friluftvärden på Myren, 2014-09-09”, av grön- och  
naturområdena inom och i anslutning till planområdet. Inventeringen finns 
att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering.  

I sydost (utanför planområdet) finns en större yta som i kommunens natur-
vårdsplan pekas ut som skyddsvärt närområde i Strömstads tätort.  



 
  19 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskriv ning

Strömstads kommun, Västra Götalands län  Samrådshandling 2, 2016-10-14

Ytan består dels av en björkdunge och dels en bergsrygg med huvudsakligen 
öppen hällmark och hällmarkstallskog. Delar av denna yta är i nuvarande de-
taljplan planlagd för lagerverksamhet men området har inte exploaterats.  

I den centrala delen uppe på bergsryggen finns en sänka med lövträd, fram-
för allt asp. Här har Skogsstyrelsen pekat ut ett naturvärde i form av en grov 
klibbal.  Nordväst om planområdet består marken huvudsakligen av öppen 
hällmark och hällmarkstallskog på en höjd samt en något lummigare del 
med blandskog och en medelgrov ask i den östra kanten. Grönytan i den 
norra delen av planområdet utgörs av en gräsyta med enstaka träd, framför 
allt björk, en lekplats samt en klippt gräsmatta med fotbollsplan. Inga ovan-
liga arter observerades vid inventeringstillfället.  Vid en kontroll i Artporta-
len finns inga inrapporterade artfynd i det berörda området under 2000-ta-
let.  Sammantaget bedöms inventeringsområdet inte ha några höga naturvär-
den med undantag från den medelgrova asken och den grova klibbalen. 

Geoteknik 

Skanska anläggning och geoteknik har genomfört en geoteknisk utredning 
för planområdet, ”PM - Geoteknisk utredning för ny detaljplan, 2014-08-20”.  

Syftet med undersökningen har varit att klarlägga de geotekniska förhållan-
dena till underlag för pågående detaljplanarbete och att kunna ge översiktliga 
rekommendationer avseende grundläggningsmetoder för planerade byggna-
der och anläggningar. 

En kompletterande geoteknisk utredning, ”PM – Geotekniskt utlåtande avseende 
stabilitetsförhållandena för ny cirkulationsplats, Skanska, 2015-04-13”, har också ta-
gits fram inom ramen för planarbetet.  

För en mer utförlig beskrivning av den geotekniska situationen hänvisas till 
de framtagna utredningarna som finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering.  

Allmänt 

Det aktuella området är beläget i den sydvästra delen av Strömstads tätort. 
Det undersökta området omfattar en yta av cirka 80 000 m² och sträcker sig 
cirka 200 meter i nord-sydlig riktning respektive cirka 400 meter i väst-östlig 
riktning. I norr och öster begränsas området av bergspartier samt ett bo-
stadsområde. 

I rapporten delas planområdet upp i 7 områden med olika geotekniska för-
utsättningar, se karta på följande sida. 
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Illustration av delområden för beskrivning av de geotekniska förhållandena. 

Topografi och markförhållanden 

Markytans nivå inom området varierar mellan cirka +2 till +10, där de 
högsta nivåerna i huvudsak återfinns inom områdets centrala delar. Från 
områdets centrala del sluttar markytan i huvudsak mot sydväst samt svagt 
mot öster. Anslutande bergpartier i nordväst och sydost har en högsta punkt 
kring nivå cirka +19 respektive cirka +32. 

I sydväst finns en småbåtshamn i anslutning till planområdet. Från Udde-
vallavägen, med en marknivå kring cirka +2,0, finns en slänt av sprängstens-
fyllning med lutning ned mot hamnbassängen. 

Markytorna inom det undersökta området består i huvudsak av hårdgjord 
asfalterad gatumark och ytor för parkering. Bergspartier förekommer i nord-
väst samt i öster. Förutom de större bergspartierna förekommer berg i da-
gen lokalt inom områdets centrala och sydvästliga delar. Partier med gräsy-
tor förekommer främst i öster. Mindre partier med gräsytor förekommer i 
anslutning till befintliga byggnader. 

Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljd och jordlagrens tekniska egenskaper har undersökts och ut-
värderats översiktligt. Kompletterande geotekniska undersökningar kan be-
hövas för att upprätta underlag inför detaljprojektering av till exempel plane-
rade byggnaders grundläggning, höjdsättning av omkringliggande markytor 
och för dimensionering av schakter med mera. 

Inom området har det påträffats jordlager av fyllnadsmassor, torv, gyttja, 
lera, sand och morän. Naturliga jordlager av torv, gyttja och lera har i hu-
vudsak påträffats inom områdets östra delar, samt i väster i form av 
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skikt/lager i anslutning till korsningen Trädgårdsgatan-Bohusbanan.  

Sydväst om Bohusbanan ökar mäktigheten av gyttje- och lerlagren i riktning 
mot småbåtshamnen. Naturligt lagrad sand och morän har i huvudsak på-
träffats i områdets centrala delar och västra delar. 

Bergytans nivå bedöms huvudsakligen slutta från områdets centrala delar 
ned mot väster respektive öster. Vid nu och tidigare utförda sonderingar har 
stora variationer i bergytans nivå påträffats inom korta avstånd, dvs. risk för 
släntberg finns inom området. 

I samband med detaljprojektering bör jordlagerföljder, jordlagrens tekniska 
egenskaper samt registrerade bergnivåer utvärderas i detalj när byggnaders 
läge och geometrier har bestämts inom respektive fastighet. För en detalje-
rad beskrivning hänvisas till den framtagna rapporten. 

Stabilitet 

Inom delområdena ”Öster”, ”Syd” och ”Nordväst” förväntas byggnader att 
kunna grundläggas på undersprängt berg och/eller spetsbärande pålar, even-
tuellt kombinerat med plintar. Grundläggning direkt i mark kan för lättare 
byggnader såsom hus med 2-4 våningar bli aktuellt inom områden med 
friktionsjord. 

Inom delområde ”Öster” medför de mycket sättningskänsliga jordlagren att 
endast begränsade tillskottslaster bedöms bli aktuella. Totalstabiliteten inom 
delområdet bedöms vara tillfredsställande för rådande och framtida förhål-
landen då det krävs grundförstärkningsåtgärder vid belastning av jordlagren. 

Inom delområdet ”Syd” och ”Nordväst” är nivåskillnaderna relativt måttliga 
och jordlagren utgörs av friktionsjord. Totalstabiliteten inom delområdena 
bedöms vara tillfredsställande för rådande och framtida förhållanden vid yt-
laster upp till 4,0 ton/m² på befintlig markyta. 

Vid utförande av temporära schakter och uppfyllnader kan stabiliteten lokalt 
bli försämrad.  

Delområdena ”Sydväst”, ”Bohusbanan” och ”Sydväst om Bohusbanan” är 
belägna i närheten av småbåtshamnen i sydväst. Kvicklera har påträffats i 
samband med provtagning i hamnbassängen. På grund av detta har stabili-
tetsberäkningar utförts i två sektioner.  

Beräkningarna visar att för delområde ”Sydväst” bedöms befintliga stabili-
tetsförhållanden som tillfredsställande. Om last överstigande 4,0 ton/m² på-
förs befintlig markyta bör kompletterande kontroll utföras av stabilitetsför-
hållanden mot hamnbassängen. 

För delområde ”Bohusbanan” bedöms befintliga stabilitetsförhållanden som 
tillfredsställande. Stabiliteten för järnvägsbanken och stabiliteten mot hamn-
bassängen förutsätts vara kontrollerad och dimensionerad i samband med 
upprustningen av Bohusbanan år 2011-2012.  
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Befintliga stabilitetsförhållanden för delområde ”Söder om Bohusbanan” 
bedöms som något låga men acceptabla med hänsyn till de krav vilka ges en-
ligt IEG Rapport 4:2010. Vid en eventuell framtida förändring av Udde-
vallavägens geometri bör stabilitetsberäkningar utföras för att säkerställa att 
stabiliteten ner mot hamnbassängen blir acceptabel.  

Planerad cirkulationsplats 

Den geotekniska utredningen som redovisats ovan kompletterades med en 
utredning som fokuserade på stabilitetsförhållandena vid den planerade cir-
kulationsplatsen lokaliserad på Uddevallavägen vid infarten till Myrenområ-
det. Syftet med denna undersökning var att fastställa jordlagerföljd och jord-
lagrens tekniska egenskaper samt att kontrollera stabilitetsförhållandena med 
hänsyn till den planerade ombyggnationen till en cirkulationsplats. 

Vid en ombyggnad från fyrvägskorsning till cirkulationsplats kommer en 
viss breddning av vägområdet att ske mot småbåtshamnen i sydväst.  

Inom vägområdet finns cirka 1 meter med överbyggnadsmaterial som ligger 
ovanpå cirka 1,5 till 3 meter av fyllnadsmaterial bestående av sprängsten, 
sand och grus. Under fyllnadsmaterialet följer sand och en siltig lera. Lerlag-
rets mäktighet är inte helt klarlagt under vägen eftersom undersökningar en-
bart har utförts vid vägens kanter. Lerlagrets mäktighet bedöms vara cirka 3 
meter vid vägens södra kant och 0-2 meter vid vägens norra kant. 

Tidigare undersökningar visar på att de översta metrarna under havsbottnen 
är gyttjiga. Under gyttjan följer ett par meter sand ovan ett 5-6 meter mäktigt 
lerlager. Under leran följer sand till fast botten. 

Jord-bergsonderingar har visat att djupet till berg varierar kraftigt över om-
rådet. Väster om korsningen ligger berget på cirka 6 meters djup medan dju-
pet till berg uppgår till drygt 20 meter vid stödmuren som står i den södra 
delen av korsningen. 

Stabilitetsberäkningar har utförts i 2 sektioner. Uppgifter om släntlutning på 
sprängstensvallen under bryggan samt bottengeometri saknas delvis och 
geometrin baseras därför delvis på antaganden och bedömningar utifrån de 
inmätningar som utförts i samband med denna utredning samt tidigare ut-
förda inmätningar av borrpunkter ute i vattnet. 

Den bedöms vara tillfredställande stabil utifrån antagna förutsättningar. 

Den andra sektionen bedöms inte vara tillfredställande stabil utifrån antagna 
förutsättningar. En åtgärd för att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå före-
slås, läs mer under rubriken ”geoteknik” i planförslagsdelen. 

Grundvatten 

I samband med den geotekniska utredningen för planområdet utfördes mät-
ningar i tidigare installerade grundvattenrör. Registrerade grundvattennivåer, 
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i samband med den nu utförda undersökningen, inom delområde ”Öster” 
visar att grundvattenytan generellt ligger kring cirka 0,5-1,0 meters djup un-
der markytan. Norr om korsningen Trädgårdsgatan/Vatulandsgatan ligger 
nivån lokalt 4,4 meter under markytan. 

Inom denna del av planområdet har nu uppmätta nivåer i tre stycken grund-
vattenrör registrerats cirka 0,1-0,5 meter lägre jämfört med tidigare mättill-
fälle under år 2010.  

I de två övriga grundvattenrören inom områdets östra delar, ligger grundvat-
tennivåerna cirka 3 meter lägre respektive cirka 3 meter högre jämfört med 
tidigare mättillfälle. Dessa mätresultat bedöms som osäkra och bör följas 
upp. 

Registrerade grundvattennivåer inom områdets västra delar visar att grund-
vattenytan ligger kring cirka 1,5-4 meters djup under markytan i samband 
med den nu utförda undersökningen. Desto längre västerut desto mer styrs 
grundvattenytan troligen delvis av havsytans nivå. 

Enligt SMHI är det beräknade medelvattenståndet för år 2014 -0,04 meter 
vid närmast belägna mätstation. Övriga karakteristiska vattenståndsnivåer 
har beräknats utifrån medelvattenstånd och av SMHI observerade högsta 
och lägsta havsvattenstånd för Skagerrak vilket ger: 

HHW +1,53 (högsta högvatten) 

LLW -1,22 (lägsta lågvatten) 

Stigande vatten 

Handboken för fysisk planering i översvämningshotade områden ”Stigande 
vatten…”, utgiven av länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, ska 
fungera som ett stöd vid fysisk planering med tanke på översvämningsfrå-
gor. I handboken presenteras en planeringsmodell där översvämningsrisken 
delas in i 4 olika zoner. Zonerna utgår från nivån över befintlig vattennivå.  
I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning inträffar som högst och i 
zon 1 som lägst. Planeringsnivåerna för kusten utgår från ett framtida högsta 
högvatten i kombination med säkerhetsmarginaler.  

Länsstyrelsen har tagit fram ett faktablad för kusten där särkerhetsnivåer för 
4 orter längs med kusten anges. Mätstationen i Kungsviken ligger cirka 7 
kilometer norr om Strömstad och används som referens i detta planarbete. 
Planeringsnivåerna för Strömstads kommun är: 

Zon 1: över cirka 3,2   

Zon 2: cirka 2,7–3,2 

Zon 3: cirka 2,2–2,7 

Zon 4: under cirka 2,2. 

Beroende på vilken zon som berörs krävs, enligt ”Stigande vatten…” an-
tingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner 
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helt ska undvikas.  

Åtgärderna som kan krävas vid exploatering består utav sannolikhetsreduce-
ring samt konsekvenslindring. 

Planerad bebyggelse inom planområdet ligger på en lägsta höjd av cirka 3,4 
meter vilket innebär att all bebyggelse placeras inom zon 1 som enligt ”Sti-
gande vatten...” är lämpligt för bebyggelse. 

Den planerade cirkulationsplatsen inom planområdet ligger på en nivå av 
cirka 2,5 meter över havets nivå. Etableringen av en cirkulationsplats sker på 
en befintlig vägsträcka. 

Fornlämningar 

Inom fastigheten Rönnen 8 finns två minnesmärken, varav ett märke i form 
av en minnessten från 1950-talet. Stenen är belägen på norra sidan av Träd-
gårdsgatan i omedelbar anslutning till entrén till den förre detta Electro-
luxfabriken (inom fastigheten Rönnen 8). Minnesmärket är registrerat i forn-
lämningsregistret som en ”övrig kulturhistorisk lämning”. 

Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse/stadsbild 

Myrenområdet ligger i den södra delen av Strömstads tätort, cirka 1 kilome-
ter från järnvägsstationen och cirka 1,3 kilometer från centrum. Området 
angränsar i norr till villabebyggelse som ligger relativt centralt i Strömstad 
och som hänger ihop med bebyggelsen i centrum. Vatulandsgatan och Träd-
gårdsgatan förbinder Myrenområdet med den närliggande bostadsbebyggel-
sen. Ett plant grönområde fungerar som skyddszon mellan den småskaliga 
villabebyggelsen och industriområdet.  

Huvuddelen av byggnaderna inom Myrenområdet ligger vid Trädgårdsgatan, 
som sträcker sig genom området i nordöstlig riktning. Området har idag en 
tydlig industriell karaktär, med breda gator och stora asfalterade ytor. Även 
byggnaderna inom området har en industriell karaktär. Byggnader med plåt- 
tegel- och putsfasad dominerar. Storlek och färgsättning på byggnaderna va-
rierar. 

Industriområdet avgränsas i söder av Bohusbanan och Uddevallavägen. Ut-
anför planområdet, söder om Bohusbanan och Uddevallavägen ligger My-
rens hamn med småbåtshamn, en före detta depå för lagring av bensin/olja 
som är under avveckling. Depån är i dagsläget tömd och en avgasning pågår.  

Området är delvis synligt för dem som närmar sig Strömstad söderifrån, på 
Bohusbanan eller Uddevallavägen, eller för dem som befinner sig till havs. I 
de sydvästra delarna av planområdet finns en visuell kontakt med det närlig-
gande hamnområdet. 
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Verksamheter 

Planområdet omfattar hela Myrenområdet. Inom området finns i dagsläget 
ett 20-tal verksamheter. Verksamheterna varierar från enklare kontorsverk-
samhet till industri med tillståndsplikt.  

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. 1: Strömstad 4:16 (2 delområden) 
2: Strömstad 4:17 3: Rönnen 2 4: Rönnen 8 5: Häggen 2 6: Häggen 3 7: Linden 8  
8: Linden 4 9: Linden 10 10: Linden 11 11: Linden 12 12: Linden 13 

En redovisning av befintlig och eventuell historisk verksamhet på de respek-
tive fastigheter som finns inom planområdet följer nedan: 

1: Strömstad 4:16. Kommunalägd fastighet som utgörs av vägar och natur- 
och parkområden. 

2: Strömstad 4:17. Statligt ägd fastighet som omfattar området för järn-
vägen. 

3: Rönnen 2. Fastigheten Rönnen 2 ligger mellan Trädgårdsgatan och Rön-
nen 8. Inom fastigheten finns idag en mindre tvåvåningsbyggnad med ett 
anslutande garage. I dagsläget bedrivs ingen verksamhet på fastigheten men 
den har tidigare använts som uppställningsplats för bilar, båtar, grävmaski-
ner med mera. Fastigheten har tidigare bland annat använts av bilprov-
ningen, Orusttrafiken/Swebus och av Statens järnvägar. 
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4: Rönnen 8. Inom fastigheten finns i nuläget en stor, långsträckt byggnad 
som är uppdelad i två volymer. Byggnaden ligger högt i terrängen jämfört 
med övriga byggnader och dominerar området med sin storlek och place-
ring. Fastigheten är förbunden med Linden 8 via en inglasad gångbro över 
Trädgårdsgatan. Fastigheten är idag till största delen utrymd. En mindre del 
av fastigheten används som kontorshotell och båtförvaring 

Inom fastigheten har industriell verksamhet tidigare bedrivits i större skala. 
Byggnaden har bland annat inhyst Electrolux och Original Odhner.  

 

Bebyggelsen inom Häggen 8 och Häggen 2. 
 
5: Häggen 2. Inom fastigheten Häggen 2 finns en långsträckt byggnad i två 
våningar med gaveln mot Trädgårdsgatan. Byggnaden står i dagsläget oan-
vänd. 

6: Häggen 3. Inom fastigheten finns en envåningsbyggnad som är sam-
manbyggd av flera volymer. Inom fastigheten finns idag ett flertal olika flera 
verksamheter. 

7: Linden 8. Inom fastigheten finns idag två hopbyggda tvåvåningsbyggna-
der, som står i vinkel mot varandra. Idag används byggnaden som industri-
hotell. Större delen av byggnaden står idag oanvänd.  

Inom fastigheten har Electrolux, Original Odhner och Svenska Reservoar-
pennfabriken tidigare bedrivit verksamhet.  

8: Linden 4: Inom fastigheten Linden 4 bedriver Bohus BioTech AB verk-
samhet. Inom fastigheten finns en äldre villa som tidigare använts som vakt-
mästarbostad. 

9: Linden 10. Inom fastigheten Linden 10 finns idag verksamheten Bohus 
BioTech AB som omfattar produktion och utveckling av medicintekniska 
produkter/läkemedel. Byggnaden inom Linden 10 består av flera samman-
byggda volymer, med en sluten, produktionsinriktad del i en våning och en 
kontorsdel i två våningar.  
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Verksamheten har 2 olika tillstånd. Det första tillståndet gäller hantering av 
brandfarlig vara och utfärdas av räddningstjänsten. Bohus Biotech har idag 
tillstånd att lagra 20 000 liter etanol klass 1, 20 000 liter etanol klass 2a och 
400 liter aceton klass 1. Det andra tillståndet omfattar rätten till en B-verk-
samhet enligt miljöbalkens 9:e kapitel. Tillståndet innefattar villkor som om-
fattar bland annat utsläpp till vatten, utsläpp till luft och buller. Länsstyrel-
sen har tillsynsansvar över detta tillstånd. 

 

Cisterner inom fastigheten Linden 10. 
 
Transport av brandfarlig vara sker med tankbil som kan ske när som helst 
under dygnet. Idag lagras den brandfarliga varan dels i cisterner som är in-
byggda i den östra delen av byggnaden mot Linden 11 samt i en cistern som 
är uppställd i det sydöstra hörnet av fastigheten Linden 10.  

Verksamheten är mycket störningskänslig då produktionen sker i ett special-
byggt renrum. 

10: Linden 11. Inom fastigheten finns flera byggnader med varierad utform-
ning. Utrymmet mellan byggnaderna används som parkering och omlast-
ningsyta. Inom fastigheten finns idag bland annat livsmedelsförsäljning, 
kontorshotell, plåtverkstad, grossistetableringar och lagerlokaler. 

 

Befintlig bebyggelse inom Linden 11. Till höger i bild befintligt kontorshotell inom den västra delen 
av fastigheten. 
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11: Linden 12. Inom fastigheten finns två byggnader. Närmast Trädgårdsga-
tan finns en tvåvåningsbyggnad och bakom tvåvåningsbyggnaden ligger en 
äldre träbyggnad. Fastigheten används för bland annat för reklam-verksam-
het, lager samt verkstad.  

12: Linden 13. Inom fastigheten finns en tvåvåningsbyggnad, som är upp-
delad i två volymer. Inom fastigheten har Skipnes Flexibles AB fram tills ny-
ligen bedrivit sin verksamhet, i form av tryck av text och dekorationer på 
livsmedelsförpackningar. Skipnes Flexibles har avbrutit verksamheten och 
avyttrat marken för att omlokaliseras till annan plats utanför Myrenområdet. 
Tidigare inrymdes även SYCO keramik inom området. Ingen verksamhet 
pågår idag inom fastigheten. 

Friytor och rekreation 
I planområdets nordöstra del finns en relativt stor plan grönyta, med lek-
plats och bollplan, som används av boende i närområdet. 

Söder om planområdet och Uddevallavägen ligger Röseberget, som är ett 
kuperat område med bland annat camping och badplats. Området har 
betydelse som närrekreationsområde i Strömstad och ingår i område av riks-
intresse för friluftslivet. Avståndet mellan planområdet och badplatsen är 
cirka 800 meter.  

Trafik 
Vägar/Gator, g/c-vägar, järnväg 

Den huvudsakliga tillfarten till området sker idag från väster, från Udde-
vallavägen. Området nås via en viadukt under järnvägen (Bohusbanan). Till-
farten utgörs av en fyrvägskorsning mellan Trädgårdsgatan, Uddevallavägen 
och Nils Ljungquists väg.  

Området kan även nås norrifrån via Vatulandsgatan eller österifrån via Myr-
ängsvägen/Trädgårdsgatan. 

Uddevallavägen är tillfart till Strömstad söderifrån.  

Trädgårdsgatan utgör stommen i Myrenområdet. Gatan sträcker sig från 
Uddevallavägen i sydväst till Myrängsvägen i nordost. De befintliga verk-
samheterna ligger längs med gatan och har sin tillfart från Trädgårdsgatan el-
ler Vatulandsgatan. Trädgårdsgatan är rak och bred och saknar på långa 
sträckor trottoarer. Centralt i planområdet ansluter Trädgårdsgatan till Vatu-
landsgatan. Trädgårdsgatan används idag främst som lokalgata inom områ-
det och som genomfartsgata av boende nord och nordost om planområdet.  
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Befintlig infrastruktur inom och i anslutning till planområdet. 
 
Inom planområdet finns inget samordnat gång- och cykelvägnät. Vid Träd-
gårdsgatans och Vatulandsgatans sidor finns trottoar på vissa delsträckor, 
dock utan sammanbindning. 

Planområdet kan idag nås av gående och cyklister från flera håll. Längs  
Uddevallavägen finns en kombinerad gång- och cykelbana till Strömstads 
centrum. Enda kopplingen från Uddevallavägen till området är via järnvägs-
viadukten vid områdets tillfart. 

De centrala delarna av Strömstad kan även nås via Vatulandsgatan. Vatu-
landsgatan passerar villabebyggelse och ansluter till Myrenområdet norrifrån. 
Längs gatan finns en smal trottoar, men ingen cykelbana. Gatan har en bit-
vis brant lutning. En gångstig som korsar järnvägen kopplar ihop Vatulands-
gatan och Uddevallavägen i förlängningen av Myrängsvägen.  

De östra och nordöstra delarna av Strömstad nås via Myrängsvägen - Lin-
négatan - Östergatan - Ringvägen. Längs gatorna finns trottoarer och vid 
Ringvägens sida finns en kombinerad gång- och cykelbana.  

Inom exploaterade delar av planområdet är marklutningen obetydlig och lätt 
tillgängligt.  

Bohusbanan passerar parallellt med Uddevallavägen i planområdets södra 
del. Strömstad är ändstation för banan. 

Trafiken på Uddevallavägen i anslutning till infarten till Myrenområdet har 
mätts vid olika tidpunkter år 2010. År 2011, 2012 och 2014 mättes även den 
mest belastade veckan under juli (19-26 juli).  

Uddevallavägen 

Vatulandsgatan 

Trädgårdsgatan 

Myrängsvägen 

Bohusbanan 

Ringvägen 

Linnégatan 

Östergatan 

Befintl ig 
gångstig 
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Trafiken under den mest belastade veckan i juli 2014 uppgick till drygt 10 
000 fordon per dygn. 

I dagsläget trafikerar cirka 1500 stycken bilar genom Myrenområdet, fördelat 
på främst Träsgårdsgatan och Myrängsvägen. 

I utkanten av Myrenområdet, parallellt med Uddevallavägen, går Bohusba-
nan. Järnvägen trafikeras av 5 persontåg i varje riktning dagligen. Tågen be-
döms utgöras av motorvagnståg typ X10 eller X50. Hastigheten antas vara 
max 40 km/h förbi Myrenområdet. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 1 kilometer från Strömstads station. Stationen är en 
sammanbindande punkt för all kollektivtrafik i kommunen. Från stationen 
utgår tåg söderut mot Uddevalla - Stenungsund - Göteborg. Stationen är 
även utgångspunkt för bussar inom såväl den lokala som den regionala trafi-
ken. Regionala bussar avgår exempelvis norrut mot Halden i Norge och sö-
derut mot Göteborg. Från stationen är det cirka 350 meter till Strömstads 
norra hamn, som bland annat är utgångspunkt för färjan till Kosteröarna. 
En busshållplats, ”Myrängsvägen” återfinns cirka 200 meter öster om plan-
området. 

Parkering och varumottagning 

Parkering för verksamheterna sker idag huvudsakligen inom de egna fastig-
heterna. En större, allmän parkering finns på kommunal mark i anslutning 
till Vatulandsgatan. Inlastning och varumottagning till verksamheterna sker 
inom de egna fastigheterna. Platserna för varumottagning är i allmänhet ori-
enterade till byggnadernas baksida eller till den sida som vetter från Träd-
gårdsgatan. 

2011-02-17 antog kommunfullmäktige en parkeringsnorm för Strömstads 
kommun. Parkeringsnormen ska tillämpas vid bygglovsprövning för ny-
byggnad, ombyggnad och ändrad användning.  Då en detaljplan upprättas 
ska en individuell bedömning göras i den enskilda detaljplanen. Detaljplan 
med angiven norm (på plankarta eller i planbeskrivning) ersätter kommun-
fullmäktiges p-norm. 

Service 
Kommersiell och offentlig service finns i de centrala delarna av Strömstads 
tätort, drygt 1 kilometer norr om planområdet. Cirka 1 kilometer österut, vid 
Prästängens verksamhetsområde, finns en större matvarubutik. 

En förskola finns cirka 650 meter från planområdet. Odelsbergsskolan, års-
kurs 1-6, ligger cirka 1 kilometer från området, Strömstiernaskolan, årskurs 
7-9, ligger cirka 650 meter från området och Strömstads gymnasium åter-
finns cirka 2 kilometer från Myrenområdet. 

 



 
  31 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskriv ning

Strömstads kommun, Västra Götalands län  Samrådshandling 2, 2016-10-14

Hälsa och säkerhet 
Risk för skred/bergras 

Inom och i anslutning till planområdet finns ett par branta bergspartier och 
blottade berghällar. I övrigt är planområdet relativt flackt. 

En bergteknisk utredning, ”Detaljplan Myren, Strömstads kommun, bergteknisk 
besiktning och radonundersökning” har genomförts av Bergab AB, 2011-05-05. 
Utredningen finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. 

Den bergtekniska besiktningen har utförts som en översiktlig okulär under-
sökning av blottade hällar i och i anslutning till planområdet, för att bedöma 
risk för ytliga ras och blocknedfall. 

Berggrunden består huvudsakligen av en massformig, gråröd till röd medel-
kornig granit, s.k. Bohusgranit. I graniten förekommer diffust avgränsade 
brottstycken (xenoliter) av grå till mörkt grå ådrad, slirig gnejs med kraftigt 
undulerande foliation och högt glimmerinnehåll. Brottstyckena av gnejs vari-
erar i storlek från knappt meterstora till flera meter. Det förekommer även 
inslag av pegmatit. 

Graniten är helt massformig och saknar alltså foliation. Gnejsens foliation är 
kraftigt undulerande och har ej kunnat uppmätas. Berggrunden uppvisar ett 
granitiskt sprickmönster, med en flack sprickgrupp och två branta-vertikala 
sprickgrupper som är mer eller mindre vinkelräta mot varandra. Dessutom 
förekommer medelbrant lutande sprickor allmänt. 

Bergslänterna i och i anslutning till aktuellt planområde är idag stabila enligt 
utredningen.  

Radon 

Strömstads kommun utgörs i huvudsak av högradonmark med en berg-
grund av granit.  

I samband med den bergtekniska besiktningen (Bergab, 2011-05-05) utför-
des radonmätningar inom planområdet. Vid undersökningstillfället uppmät-
tes nivåer på gammastrålning från Bohusgraniten huvudsakligen på cirka 
0,30–0,40 mikrosievert per timma (μS/h), med enstaka partier upp till 0,50 
μS/h. Gnejsens nivåer ligger genomgående lägre, på cirka 0,20 μS/h. 

Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att säker-
ställa att gränsvärdet för radongas (200 Bq/m³) inte får överskridas. Detta 
betyder att det i de flesta fall krävs ett radonsäkert byggande. Eventuella åt-
gärder ska beaktas och bevakas vid bygglovprövning. 

Buller 

Det som kan ge upphov till buller är vägtrafik, järnvägstrafik, industrier 
inom området, hamnverksamhet vid Myrens hamnområde, färjetrafik vid 
Torskholmen och båttrafik. 
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Bostäder 
2015-04-09 utfärdade näringsdepartementet en bullerförordning, ”Förord-
ning om trafikbuller vid bostadsbyggnader” (2015:216). I förordningen finns 
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 
flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmel-
ser när det gäller beräkningen av bullervärden vid bostadsbyggnader. 

Förordningen säger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad och 50 dBA ekvi-
valent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats, om sådan ska anord-
nas i anslutning till byggnaden. 

För bostäder på upp till 35 m² gäller istället att buller från spårtrafik och 
vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Det finns dock i förordningen relativt generösa möjligheter att göra avsteg 
från riktvärdena och ändå skapa en acceptabel boendemiljö avseende buller. 

Om ljudnivån vid fasaden skulle överskridas bör minst hälften av bostads-
rummen (rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn) i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids. 
Minst hälften av bostadsrummen bör också vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasa-
den. 

Avsteg från riktvärdet för uteplats finns också. Om ljudnivå 70 dBA maxi-
mal ljudnivå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Vid beräkning av bullernivåerna ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen. 

Industriverksamhet 
Vägledningar för bostäder i anslutning till industri- och annat verksamhets-
buller har arbetats fram av Boverket och Naturvårdsverket. Vägledningarna, 
som släpptes i april 2015, innehåller riktvärden som är avsedda som ut-
gångspunkt för den bedömning som ska göras i varje enskilt fall. 

I Boverkets vägledning för nybyggnad av bostäder används tre olika zoner 
för bostadsbebyggelse, zon A, B och C.  

I zon A bör bostadsbebyggelse kunna accepteras i planering och bygglovgiv-
ning utan någon bulleranpassad utformning av bebyggelsen. 

I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att tillkommande 
bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna 
bulleranpassas. 

I zon C är Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att område 
ska vara lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accept-
eras.  

 

Riktvärden för trafikbuller vid  
bostadsbyggnader (Förordning 
2015:216) 
 55 dBA ekvivalent nivå vid bostads-

byggnadens fasad. För bostäder upp till 
35 m² bör inte 60 dBA överskridas. 

 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA 
maximal nivå vid uteplats, om sådan 
ska anordnas i anslutning till byggna-
den. 

 Möjligheter till avsteg finns:  
- Om ljudnivån vi fasad överskrids 

bör minst hälften av bostadsrum-
men vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids och hälften av bostads-
rummen bör vara vända mot en 
sida där 70 dBA maximal ljud-
nivå inte överskrids mellan 22.00-
06.00 vid fasaden.  

- Om riktvärdet för uteplats (70 
dBA maximalt värde) överskrids 
bör nivån inte överskridas mer än 
10 dBA fem gånger per timme 
mellan kl. 06.00-22.00. 
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Nedan redovisas riktvärden för de olika zonerna. 

 

Riktvärden för zon A-C. Utdrag ur vägledning från Boverket gällande industri- och annat verk-
samhetsbuller. 
 

Riktvärden för ljuddämpad sida. Utdrag ur vägledning från Boverket gällande industri- 
och annat verksamhetsbuller.  

Inom Myrens industriområde finns idag Bohus Biotech AB. Företaget har 
krav gällande bullerpåverkan till omgivningen enligt miljötillstånd från Läns-
styrelsen daterat 2007-01-25. Enligt punkt 6 i tillståndet gäller följande: 

Buller från anläggningen skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå som riktvärde vid bostäder än: 

- 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18) 
- 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt söndag och helgdag (kl.07-18) 
- 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 
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Hamnverksamhet 
Strömstads handelshamn har i dagsläget kajer vid två platser, Torskholmen 
och Myren. 

Verksamheten har kapacitet att ta emot cirka 2700 fartygsanlöp med brutto-
vikt över 1350 ton årligen. Vid Torskholmen görs årligen cirka 2200 anlöp 
med fartyg med bruttovikt över 1350 ton. 

Tanken är att i framtiden utnyttja hela kapaciteten i hamnen. Med ökad fär-
jetrafik ökar även personbil- och lastbilstrafiken till och från hamnen via 
Uddevallavägen. Hamnområdet vid Torskholmen trafikeras i dagsläget av 6 
stycken passagerarfärjor.  

Fartyg med bruttovikt <1350 ton gör anlöp vid Myren. Vid Myren är pro-
gnosen för framtida fartygsanlöp cirka 6000. Tidigare har hamnområdet an-
vänts som omlastningsplats för bensinlagret men denna funktion har för-
svunnit och lagret har därför börjat avvecklats. 

Strömstads handelshamn har idag krav på bullerbegränsningar för externt 
industribuller enligt SNV RR 1978:5 rev 1983, befintlig industri 55 dB(A) 
dagtid kl. 07-18, 50 dB(A) kvällstid kl. 18-22 och 45 dB(A) nattetid kl. 22-07 
samt lördagar, söndagar och helger kl. 07-18. 

Vibrationer 

Markvibrationer kan ge påverkan både på människor och på byggnader. 
Känslig utrustning kan också påverkas och i extrema fall finns det en risk att 
skador på konstruktioner kan uppstå. Människor kan uppleva vibrationer på 
olika sätt främst beroende på frekvensområde (relevant frekvensområde är 
1-80 Hz) eller som ljud. 

Mycket höga nivåer av markvibrationer ger en ökad risk för byggnadsska-
dor. För att orsaka byggnadsskador krävs vibrationsnivåer som är i storleks-
ordningen 10 till 100 gånger större än de värden som normalt ger komfort-
störningar för människor. 

Riktvärden för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 61 re-
dovisas nedan: 

 Vägd hastighet Upplevelse 

Måttlig störning 0,4 – 1,0 mm/s Ger i vissa fall anledning till 
klagomål 

Sannolik störning > 1 mm/s 

 

Kännbara vibrationer och upp-
levs av många som störande. 

 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagningen av angivna 
riktvärden i svensk standard, anses mycket få människor uppleva vibrationer 
under skiktet ”Måttlig störning” som störande. 
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Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar och vid nybebyggelse. De kan 
tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Riktvärdena bör tillämpas 
mer strikt för bostäder nattetid. Riktvärdena kan vidare användas som mål-
sättning för långsiktig förbättring av vibrationsförhållanden i befintliga mil-
jöer. 

Risker, farligt gods m m 

Planområdet är detaljplanerat och omfattas inte av några generella skyddsav-
stånd, såsom exempelvis byggnadsfritt avstånd från Uddevallavägen. 

Söder om och i den södra delen av planområdet löper Uddevallavägen  
respektive Bohusbanan som båda är primära transportleder för farligt gods.  
Uddevallavägen är en landsväg med hastighetsbegränsning 50 km/h. Mellan 
bebyggelsen inom Myrenområdet och Uddevallavägen ligger Bohusbanan 
som är placerad på en järnvägsvall som ligger cirka 2 meter över planområ-
det. Järnvägsvallen utgör, på en stor del av sträckan inom planområdet, en 
barriär mellan vägen och planområdet som hindrar avåkning från Uddevalla-
vägen in på planområdet. Bohusbanan är en järnvägssträckning mellan Gö-
teborg och Strömstad. Förbi planområdet trafikeras banan i dagsläget endast 
av persontrafik. Tillstånd finns dock för att transportera farligt gods på ba-
nan 

Trädgårdsgatan utgör en lokalgata som i dagsläget löper rakt genom plan-
området med en hastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Till sjöss transporteras farligt gods idag via Color Line och Fjordline som 
avgår från Torskholmen. Kortast avstånd mellan Torskholmen och planom-
rådet uppgår till cirka 200 meter. För att ta sig till Torskholmen måste Udde-
vallavägen, som passerar och delvis ingår i planområdet, användas. 

Bohus Biotech är en läkemedelsindustri belägen inom planområdet. Verk-
samheten har idag ett tillstånd för brandfarlig vara som innebär en rätt att 
lagra 20 000 liter etanol klass 1, 20 000 liter etanol klass 2a och 400 liter ace-
ton klass 1. Verksamheten hanterar brandfarlig vara klass 1 och 2. Biotech 
hanterar farligt gods som transporteras till anläggningen via Uddevallavägen 
och Trädgårdsgatan närsomhelst på dygnet. Bohus Biotech har även ett till-
stånd för en B-anläggning enligt miljöbalkens 9 kapitel.  

Söder om Uddevallavägen finns ett bergrum för mellanlagring av bensin och 
olja. Verksamheten med lagring är under avveckling. Bensinlagret är nu tömt 
på bensin och en avgasning av anläggningen sker i dagsläget. Avvecklingsti-
den är 8-10 år från år 2014. 

Förorenad mark 

Planområdet har varit ett industriområde ända sedan 1940- talet. Under åren 
har ett antal större och mindre verksamheter, däribland tillverkningsindu-
strier funnits inom området. Än idag finns här bland annat läkemedelstill-
verkning och verkstadsindustri. På alla fastigheter inom Myrenområdet, 
utom på fastigheten Linden 4, har det bedrivits verksamheter som i större 
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eller mindre omfattning kan ha förorenat mark och grundvatten. 

Planprocessen drivs parallellt med processen gällande förorenad mark. De 
olika processerna styrs av olika lagstiftningar. Detaljplanen tas fram via Plan- 
och bygglagen (PBL), medan processen gällande förorenad mark regleras i 
Miljöbalken (MB).  För att kunna bedöma områdets lämplighet för de an-
vändningar som föreslås i detaljplaneförslaget måste föroreningssituationen 
utredas och en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att området ska 
vara lämpligt för föreslagen exploatering ska presenteras. I det aktuella fallet 
är utredningen av markföroreningssituationen en naturlig följd av planarbe-
tet där användningen inom området föreslås förändras från den tidigare in-
dustrianvändningen mot en användning mer inriktad mot boende och cent-
rumverksamhet som är mer personintensiv. 

Planprocessen har fram till och med samråd 1 drivits i enlighet med ”gamla” 
plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). 2016-09-01 tog miljö- och byggnämn-
den beslut MBN § 171 att fortsätta att driva planen enligt ”nya” plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). Detta innebär bland annat att det går att nyttja 
en planbestämmelse som innebär att kommunen nu kan bevilja bygglov 
men inte ge startbesked innan en markförorening har sanerats, vilket är en 
fördel vid exploateringen. 

Undersökningarna av markföroreningsförhållandena inom planområdet har 
utförts i enlighet med MIFO-metodiken. MIFO är en förkortning för Meto-
dik för Inventering av Förorenade Områden, och har tagits fram av Natur-
vårdsverket. Metodiken bygger inledningsvis på faktainsamling och risk-
klassning för att bedöma hur angeläget det är att gå vidare med fältunder-
sökningar på ett misstänkt förorenat område. Den första orienterande stu-
dien inom metodiken benämns Fas 1. Bedöms platsen - eller objektet som 
det hädanefter kallas - efter fas 1 som angeläget att undersöka vidare initie-
ras MIFO fas 2 som innebär översiktliga miljötekniska undersökningar. Ny 
fakta som kommer fram i fas 2 ligger till grund för en ny riskklassning och 
bedömning av om fördjupade undersökningar och eventuell efterbehandling 
bör genomföras. 

Fram till att planen ska gå ut på samråd 2 så har följande undersökningar 
gjorts inom planområdet: 

 Rapport – Historisk inventering och förslag till provtagningsplan 
inför exploatering. Fastigheterna Rönnen 8 och Häggen 2. 2008-12-
19 SWECO 

 Rapport – Kompletterande miljöteknisk inventering Fas1, Industri-
området Myren Strömstads kommun 2010-06-04 

 Rapport – Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro, Myrens 
industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 

 Rapport – Översiktlig miljöteknisk undersökning, Myrens industri-
område, Strömstad 2013-03-21 
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 Rapport – Kompletterande miljöteknisk undersökning Myrens in-
dustriområde, Strömstad 2014-11-21 

 Rapport Kompletterande miljöteknisk undersökning - omg 2 My-
rens industriområde, Strömstad. 2015-10-06 

 Rapport - Kompletterande miljöteknisk undersökning på Träd-
gårdsgatan inför gatukostnadsutredning, Strömstad kommun. 2016-
05-18 

 Rapport Myrens industriområde - kompletterande miljötekniska 
undersökningar på fastigheten Linden 13, Strömstads kommun. 
2015-09-23 

 PM - Översiktlig bedömning av merkostnad för efterbehandling av 
förorenad mark i samband med ombyggnad av Trädgårdsgatan, 
2016-05-26  

 Genomförandebeskrivning – Undersökning av TCE i berggrunden. 
2016-06-30  

Alla ovanstående undersökningar som inte anger något annat företag är 
framtagna av WSP. 

Luftkvalitet 

Luftföroreningssituationen i ett område bestäms av utsläpp i området, bak-
grundshalter beroende på intransporterade föroreningar och av omgivnings-
luftens förutsättningar för utspädning. Vid låg vindhastighet och stark vär-
meutstrålning från marken kan inversionsförhållanden uppstå som försvårar 
ventilationen och därmed utspädningen. Inversion förekommer speciellt un-
der vintern och kan leda till kraftigt förhöjda luftföroreningshalter. Kraftiga 
vindar däremot medför goda ventilationsmöjligheter och lägre halter.  

Luftkvaliteten påverkas också av långdistanstransporterade luftföroreningar. 
Periodvis kan intransporterade luftföroreningar bidra till kraftigt förhöjda 
luftföroreningshalter i staden. 

Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort antal källor som till exem-
pel trafiken (som i stadsmiljö är den dominerande källan), uppvärmning, 
långdistanstransport och industriprocesser. Partiklar och kväveoxider är ex-
empel på föroreningar som orsakar många olika typer av besvär och sjukdo-
mar. Organiska ämnen, såsom bensen, eten och polyaromatiska kolväten, är 
också cancerframkallande ämnen i luftföroreningar från ofullständig för-
bränning. I ett statistiskt urval av Sveriges befolkning angav en tiondel att de 
hade besvär orsakat av främst bilavgaser och vedeldning. Antalet lungcan-
cerfall till följd av föroreningar i tätortsluften i Sverige uppskattas till mellan 
100 och 200 fall per år. För andra cancerformer uppskattas mellan 100 och 
1000 fall per år härröra från luftföroreningar. 

I Myrenområdet kommer de dominerade luftutsläppen från vägtrafiken, 
främst från Uddevallavägen men även från Trädgårdsgatan som passerar 
igenom planområdet.   
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Bohus Biotech har även utsläpp av VOC (lättflyktiga organiska föreningar). 
Miljötillståndet för Bohus Biotech har villkor gällande utsläpp till luft som 
lyder "Avgången till luft av lösningsmedel skall minimeras genom bästa tek-
nik och utrustning samt lämpligt underhåll och andra förebyggande åtgär-
der." 

Färjetrafiken lokaliserad nordost om Myrenområdet kan även den medverka 
till en påverkan på luftkvaliteten. 

Teknisk försörjning 
Vatten- och avlopp, dagvatten 

Området är anslutet till det kommunala VA-nätet. Befintliga vatten- och 
spillvattenavloppsanläggningar inom och intill planområdet finns dels norr 
om järnvägsbron längs Trädgårdsgatan, inom Myrens bostads- och industri-
område samt söder om järnvägsbron, längs Nils Ljungqvists väg och Udde-
vallavägen.  

Planområdets spillvatten leds idag via befintliga spillvattenledningar i Träd-
gårdsgatan mot den befintliga avloppspumpstationen i hamnen, söder om 
Uddevallavägen. 

Befintliga dagvattenanordningar inom planområdet utgörs dels av dagvat-
tenledningar under Trädgårdsgatans södra del och dels av en dagvattenled-
ning med en diameter på 800 millimeter längs järnvägen. I den östra delen 
av parkområdet har Strömstads kommun en pumpstation vars syfte är att 
pumpa bort dräneringsvatten från husen runt Hagtornsvägen och Boks-
tigen. Detta vatten leds vidare till befintliga dagvattenledningar i området.   

Planområdet består idag till stor del av större byggnader samt parkeringsytor 
avsedda för olika verksamheter bl.a. kontor och industriverksamheter. En 
mycket stor del, cirka 85 %, av planområdet utgörs alltså redan idag av stora 
hårdgjorda ytor där infiltrationen av dagvattnet är mycket begränsad. Dock 
finns en relativt stor yta, cirka 2 500 m², inom fastigheten Häggen 2 som ut-
görs av mjukmark.  

I den östra delen av planområdet återfinns en större parkyta och ett mindre 
skogsområde där infiltration i dagsläget är möjlig, dock ligger grundvattenni-
vån relativt grunt under marknivån.  

När hårdgjorda ytor drabbas av nederbörd genereras ett ökat avrinnings-
flöde. Med hårdgjorda ytor menas ytor med hög lutning eller dålig infiltrat-
ion till exempel tak eller asfalt.  

Dagvattnet från stora delar av planområdet leds idag direkt ut till havet utan 
någon rening eller fördröjning. Dagvattenhanteringen inom planområdet får 
idag betecknas som bristfällig. 

Den östra delen av planområdet är beläget inom en lågpunkt i området. Vid 
en extrem vädersituation med ett 100- eller 200-årsregn kommer dessa delar 
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till stor del att översvämmas med nuvarande förutsättningar. 

Illustration över dagens översvämningssituation i den nordöstra delen av planområdet 
samt i intilliggande villaområde i händelse av ett 10 minuter långvarigt 100- respektive 
200-årsregn. 100-årsregnet illustreras med blå linje och 200-årsregnet med röd linje. Da-
gens dagvattensituation för närliggande villor är inte acceptabel. Ett skyfall skulle få stora 
negativa konsekvenser. Observera att det illustrerade planförslaget inte är aktuellt. Illust-
rationen visar endast på hur översvämningssituationen skulle se ut utan några åtgärder 
gällande dagvattenhanteringen. 

Värme och el 

Fastigheterna inom Myrenområdet är idag anslutna till ett befintligt elnät. 
Inom planområdet finns två mindre transformatorstationer.  

Uppvärmning sker idag med enskilda anläggningar och det finns inget när-
liggande fjärrvärmesystem. 

Avfall 

Strömstads kommun sköter insamlingen av hushållsavfall. Återvinningsan-
läggningen Österröd ligger vid den södra infarten till Strömstad, cirka 1 kilo-
meter från planområdet. 
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PLANFÖRSLAGET – FÖRÄNDRINGAR, 
KONSEKVENSER 
Allmänt 
Avsikten med planförslaget är att möjliggöra en utveckling inom Myrenom-
rådet - från ett industriområde till en levande och unik stadsdel.  

Förslaget bygger i stort vidare på den befintliga struktur som finns i områ-
det. Omvandlingen av industriområdet föreslås i första hand ske genom att 
Myrenområdet får ett flertal olika användningar såsom boende, kontor, för-
skolor, handel, centrumaktiviteter och industri. De olika sätten att använda 
området kommer innebära att stadsdelen får förutsättningar att användas 
under hela dygnet. Attraktiva aktiviteter och en välkomnande vistelsemiljö 
ska ytterligare bidra till att göra stadsdelen levande. 

Norr om Trädgårdsgatan, i den västra delen av planområdet, ges möjligheter 
för en stor sammanhållen byggnad med centrumanvändning avsedd för 
upplevelseindustri. Söder om Trädgårdsgatan föreslås en omvandling av de-
lar av nuvarande industrimark till att istället användas för centrumfunktioner 
och bostäder. En del industrimark ska dock finnas kvar. Öster om Vatu-
landsgatan, som i och med planförslaget omvandlas till en gång- och cykel-
väg för att undvika genomfartstrafik, föreslås att bostäder och kontor får 
uppföras. Befintlig park- och naturmark föreslås huvudsakligen vara kvar. 

Trafikföringen i planområdet förändras så att genomfartsmöjligheterna för 
bilar på Trädgårdsgatan upphör och att det inte längre kommer vara möjligt 
att med bil (men fortsatt med gång- och cykel) ta sig via Vatulandsgatan till 
Trädgårdsgatan. Karaktären på gatorna inom området kommer att föränd-
ras. Från att vara till huvuddelen industrivägar utformade så att transporter 
kan komma fram på enkelt vis, till att vara gator med olika karaktär allt efter 
vad för verksamhet som bedrivs i de anslutande fastigheterna. Detta innebär 
att gatumiljöer i anslutning till centrumfunktioner ska utformas för att tillåta 
att folk vistas nära eller på gatan. Kvarvarande industri ska få överblickbara 
infarter men transportarbetet ska även fortsättningsvis ske på Trädgårdsga-
tan. Plats- och torgbildningar ska komplettera Trädgårdsgatan. 

På grund av den ökande trafiken möjliggör detaljplanen att en cirkulations-
plats kan anläggas som en naturlig infart till området, i korsningen mellan 
Uddevallavägen och Trädgårdsgatan. 

Sammantaget ska Myrenområdet omvandlas från en del av staden som an-
vänts för industri och arbete till en stadsdel som kan användas för många 
olika sorters aktiviteter. På följande sidor redovisas kortfattat de ändringar 
som har skett sedan det första samrådet samt de förslag som nu finns till 
förändrad markanvändning och utformning. Förslaget redovisas fastighet 
för fastighet inom planområdet.  
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Sedan det första samrådet har en rad ändringar genomförts. Här listas 
en del av de förändringar som har skett i planförslaget: 

- Den totala byggrätten har minskats kraftigt inom planområdet. Antalet 
ytor för bostäder har ökat samtidigt som områden för centrumanvänd-
ning (hotell, handel m m) har minskats ned. 

- Tidigare drogs sträckningen av Vatulandsgatan om, i form av en gång- 
och cykelbana. I det aktuella förslaget så ligger gång- och cykelbanan 
istället placerad i Vatulandsgatans befintliga sträckning. Biltrafik på Va-
tulandsgatan planeras att stängas av vid en vändplats, varifrån endast 
gång- och cykeltrafik kan ta sig vidare söderut. 

- Området för upplevelsecentret norr om Trädgårdsgatan har minskats 
ned och återfinns nu enbart väster om Vatulandsgatan. Byggnadshöj-
derna har inom stora delar av användningsområdet reducerats. Den to-
tala byggrätten har reducerats avsevärt. 

- Fastigheten Häggen 2 innehåller nu möjligheten till att skapa främst 
bostäder, men även handel i mindre omfattning. Inom fastigheten har 
de tillåtna byggnadshöjderna reducerats. Den totala byggrätten inom 
fastigheten har reducerats kraftigt. 

- Inom fastigheten Häggen 3 har byggrätten reducerats kraftigt. 
- Byggnadshöjderna för fastigheterna Linden 12 och 13 har korrigerats 

för att säkerställa en nedtrappning av tillåtna höjder mot befintlig villa-
bebyggelse i nordost. Den totala byggrätten inom Linden 12 och 13 
har reducerats. 

- Användningen inom fastigheten Linden 11 har ändrats. Tidigare var 
det en centrumanvändning på hela fastigheten. Nu föreslås kontors- 
och handelsanvändning på den västra delen av fastigheten och bostads- 
och handelsanvändning i den östra delen. Höjderna i den östra delen 
av Linden 11 har korrigerats. Den totala byggrätten inom Linden 11 
har reducerats mycket kraftigt. 

- På fastigheterna Häggen 2, Häggen 3, Linden 12 och Linden 13 har 
den tidigare bostads- och kontorsanvändingen kompletterats för att ex-
empelvis tillåta mindre handelsutrymmen och ge möjlighet för en ut-
byggnad av en förskola. 

- Byggnadshöjderna inom fastigheten Linden 8 har korrigerats. Den to-
tala byggrätten för fastigheten har ökats. 

- Byggnadshöjden och den totala byggrätten har utökats något för fastig-
heten Linden 4 och 10. 

- Inom de områden där bostäder får uppföras har även en möjlighet att 
etablera förskoleverksamhet skapats. Plats och utrymme finns för åt-
minstone 2 avdelningar, vilket bedöms vara rimligt med tanke på de 
tillkommande lägenheterna som föreslås. 

- Parkområdet i den norra delen av planområdet har utökats med cirka 
1500 m² och omfattar nu cirka 10 000 m². 

- Områden till förmån för en säker placering av cisterner för brandfarlig 
vara har införts inom fastigheten Linden 10. Tidigare bestämmelser om 
var människor kan vistas har därför tagits ort. 
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- Ett område avsett för uppförandet av en transformatorstation har 
placerats intill den planerade vändplatsen på Vatulandsgatan. 

- Den tidigare bestämmelsen om att bygglov inte får ges förrän even-
tuell marksanering har genomförts har korrigerats. Nu villkoras 
istället startbesked mot att eventuella markföroreningar har av-
hjälpts. 

- Bestämmelser med avseende på trafikbuller har omarbetats och är 
nu anpassade till den nu gällande bullerförordningen. 

- Bestämmelser har införts för att skapa en levande fasad mot Träd-
gårdsgatan. Parkeringsgarage får ej uppföras i markplan mot Träd-
gårdsgatan. Inte heller får hotellrum anordnas i entréplan. 

Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse/stadsbild/landskapsbild 

Planförslaget kommer att påverka stadsbilden genom de stora och höga vo-
lymer av byggnader som planförslaget möjliggör. Beroende på var i land-
skapet man befinner sig kommer de föreslagna byggnaderna att få olika på-
verkan på landskapsbilden. 

Mellan planområdet och havet finns inga topografiska höjder eller höga 
byggnader vilket gör att området är synligt från havet. Från havet i väster 
kommer därför upplevelsecentret att dominera vyn när man ser in mot land. 
Den nya bebyggelsen kommer att bli både högre och större i volym än da-
gens byggnader inom Myrenområdet. Från havet bedöms dock planförslaget 
ha relativt liten påverkan för landskapsbilden eftersom området som exploa-
teras redan är ianspråktaget och då den föreslagna exploateringen ligger i an-
slutning till befintlig bebyggelse.  

Störst konsekvens kommer planförslaget att ha på landskapsbilden sett från 
villorna norr om planområdet. Här kommer den föreslagna bebyggelsen att 
påverka utsikter och innebär att en redan idag stor skalskillnad mellan indu-
striområdet och villaområdet förstärks ytterligare. Men omvandlingen inne-
bär samtidigt att Myrenområdet förädlas från ett slitet industriområde till en 
levande stadsmiljö. 

Från större delen av Strömstads centrum, cirka 1,3 kilometer norr om plan-
området, kommer inte upplevelsecentret att bli synligt, dock kommer upple-
velsecentret att kunna skymtas från Laholmens terrass. 

På följande sidor redovisas volymstudier som syftar till att visa vilken visuell 
påverkan som planförslaget innebär. Observera att volymerna är redovisade 
med ett maximalt utnyttjande av de tillåtna höjderna vilket innebär att voly-
merna redovisar ett maxalternativ vad gäller storleken på byggnaderna. Stu-
dierna redovisar endast volymer och är inte menade att redovisa någon arki-
tektonisk gestaltning av hur byggnaderna kommer att se ut. 
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Volymstudie. Vy från öster. 
 

Volymstudie. Vy från söder. 
 

Volymstudie. Vy från väster. 
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Volymstudie. Vy från norr. 
 

 
Volymstudie. Vy från havet i nordväst (Skruveskär). 

Volymstudie. Vy från havet i väst. 
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Verksamheter 
PROJEKT WATER (Rönnen 8, Rönnen 2 samt del av Strömstad 
4:16): 
Inom detta område (cirka 24 000 m²) ska ett upplevelsecentrum innehål-
lande hotell- och konferensanläggning, badland, kongresshall, handel, aktivi-
tetsytor, restauranger med mera uppföras. Anläggningen ska bidra till att 
bredda utbudet av turistverksamhet i Strömstads kommun. Framförallt kan 
aktiviteterna inom upplevelsecentrat medverka till att tursitsäsongen för-
längs. 

Användningen inom detta område sätts till ”C1 – Centrum”. Centruman-
vändningen innebär att ett mycket differentierat utbud av verksamheter kan 
uppföras inom området. I centrumanvändningen ingår bland annat butiker, 
service, hotell, kontor, bank, bio, bibliotek, teatrar, samlingslokaler, gym, re-
stauranger med mera. Det är dock inte tillåtet att uppföra bostäder inom 
området.  

Inom detta användningsområde sätts den maximala tillåtna bruttoarean till 
32 000 m². Inom användningsområdet begränsas den maximala bruttoarean 
för hotelländamål till 12 500 m². Den maximala tillåtna bruttoarean för han-
delsändamål sätts till 1 000 m². Maximal tillåten bruttoarea för samlingslokal 
(inkl. konferens) är 4 000 m². Maximal tillåten bruttoarea för restaurang är 1 
500 m². Parkeringsgarage i källarplan ska inte medräknas i bruttoarean. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs bestäm-
melser om att varken parkeringsgarage eller hotellrum får uppföras i mark-
plan/entréplan. 

Höjden på bebyggelsen inom detta område regleras enligt följande: Maximal 
tillåten totalhöjd varierar från +18,0 upp till +37,0 meter över grundkartans 
nollplan. Detta innebär att cirka 10 våningar kan uppföras inom den del av 
området som tillåter +37,0 meter över nollplanet. I byggrätten finns en flexi-
bilitet som innebär att man kan välja att utforma byggnaden på ett annat sätt 
än vad som redovisas i volymstudier och illustrationer. Inom den föreslagna 
byggrätten regleras alltså byggrätten dels genom en maximal höjd i förhål-
lande till grundkartans nollplan samt dels genom en maximal bruttoarea. 
Detta innebär att det finns en flexibilitet gällande vad som kan uppföras 
inom WATER-projektet. Vid en utbyggnad med 32 000 m² BTA så kom-
mer troligtvis inte den maximalt tillåtna höjden inom området att kunna ut-
nyttjas.  

Parkeringen för de olika verksamheterna är planerad att ske i ett underjor-
diskt parkeringsgarage kompletterat med markparkeringar huvudsakligen 
norr om byggnaden avsedd främst för personal.

 I detaljplaneförslaget regleras byggrätten 
på olika sätt beroende på vilken fastig-
het som berörs. Antingen används bygg-
nads- eller bruttoarea. Nedan förklaras 
dessa uttryck. Observera att byggrätten 
även regleras med prickmark och att 
höjden på planerade byggnader också re-
gleras. 
 

 Byggnadsarea (BYA): Med byggnads-
area avses den area som en byggnad 
upptar på marken. Byggnadsarean kan 
beskrivas som en horisontalprojektion 
av byggnadens fasadliv. Byggnadsarean 
reglerar alltså arean som en byggnad får 
uppta på marken. 
 

 Bruttoarea (BTA): Bruttoarean är 
summan av alla våningsplans area och 
begränsas av de omslutande byggnadsde-
larnas utsida. 

 I detaljplaneförslaget regleras höjden på 
de planerade byggnaderna främst genom 
en ”totalhöjd i meter över nollplanet”. 
Detta innebär att taknock samt eventu-
ella tekniska anläggningar, exempelvis 
fläktanordningar, måste inrymmas 
inom den angivna höjden. Nollplanet 
som det refereras till syftar på grund-
kartans höjdangivelse. Nollplanet 
(+0,0) representerar i princip vattnets 
nivå. Detta innebär exempelvis att en 
byggnad i praktiken endast kan byggas 
10 meter hög om markens nivå där 
byggnaden uppförs ligger på +10 meter 
över grundkartans nollplan och totalhöj-
den sätts till +20. 
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Volymstudie över bebyggelsen inom Rönnen 2 och 8. Vy från befintligt villområde i norr. 

 
Volymstudie över bebyggelsen inom Rönnen 2 och 8. Vy från infarten i sydväst. 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Rönnen 2 och 8. 

För vissa områden inom det nya kvarteret införs bestämmelsen ”ej parke-
ring - markparkering får inte anordnas”. Detta för att undvika parkering i 
den nordöstra delen av kvarteret. Bestämmelsen ska medverka till att und-
vika att en ”baksida” bildas mot det offentliga gångstråket samt mot befint-
lig villabebyggelse. För att ytterligare motverka att en baksida bildas mot den 
befintliga villabebyggelsen och parken i öster införs en bestämmelse om att 
en avskärmande plantering ska anordnas inom kvartersmark, i anslutning till 
en planerade gång- och cykelvägen. 



 
  47 

 

Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet Planbeskriv ning

Strömstads kommun, Västra Götalands län  Samrådshandling 2, 2016-10-14

Längs med Trädgårdsgatan införs utfartsförbud för att styra in- och utfarter 
till fastigheten. Inlastning av varor är planerad att ske inom byggnaden i den 
sydvästra delen av fastigheten. Detaljplanen har anpassats efter detta genom 
att tillåta infart i anslutning till infarten till området. Dock finns fortfarande 
en möjlighet att lasta och lossa på andra platser inom fastigheten. Exempel-
vis kan detta bli aktuellt på baksidan eller i anslutning till samlingsloka-
len/kongresshallen som i dagsläget planeras i den östra delen av Waterfas-
tigheten. 

För att kunna möjliggöra parkering under mark kommer en del av den be-
fintliga bergshöjden norr om befintlig och planerad byggnad att behöva 
sprängas bort. Redan idag finns här en bergsvägg som har tillkommit genom 
sprängning.  

Inlastningsmöjligheter kommer att finnas runt om byggnaden, exempelvis-
längs den norra fasaden och kommer då delvis vara dold av bergshöjden 
norr om planområdet. Inlastning kan även komma att ske vid den östra fasa-
den, exempelvis vid konserter i konserthallen som planeras i den östra delen 
av byggnaden. I planen regleras inte exakt var inlastningen kommer att 
kunna ske utmed byggnaden. Dock är de dagliga transporterna och varule-
veranserna planerade att ske vid infarten till fastigheten som ska finnas i den 
sydvästra delen av fastigheten. 

Illustration över rundkörningsmöjligheten som finns runt byggnaden. 
 
En bestämmelse om att räddningsväg ska anordnas införs för större delen 
av den yta som omringar den tänkta byggnaden. 

Längs med Trädgårdsgatan är det tänkt att byggnaden ska ligga intill den pla-
nerade gång- och cykelbanan. För att undvika att entréer och dörrar är i 
vägen för den allmänna gång- och cykeltrafiken införs en bestämmelse som 
innebär att entréer ska placeras minst 5 meter från allmän platsmark. Even-
tuella utrymningsvägar får dock placeras i direkt anslutning mot allmän 
platsmark. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i väster och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras. 
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Perspektivbild på WATER sett från Trädgårdsgatan. Observera att detta endast är ett 
exempel på hur man skulle kunna utforma en byggnad inom ramen för detaljplanens be-
stämmelser.  

 
Linden 8:  
Inom detta område (cirka 5 600 m²) sätts användningen till ”C2 – Centrum”. 
Detta innebär en flexibel användning som kan inrymma funktioner som 
bland annat butiker, service, hotell, kontor, bank, bio med mera. Bostäder är 
inte tillåtet. 

Maximal tillåten byggnadsyta är 1 400 m² exklusive gårdsbjälklag. Inom 
detta användningsområde sätts den maximala tillåtna bruttoarean till 7 000 
m². Inom användningsområdet begränsas också den maximala bruttoarean 
för handelsändamål till 1 000 m². Livsmedelsförsäljning är inte tillåten. Par-
keringsgarage i källarplan ska inte medräknas i bruttoarean. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs bestäm-
melser om att varken parkeringsgarage eller hotellrum får uppföras i mark-
plan/entréplan. 

Volymstudie över bebyggelse inom Linden 8. Vy från väster. 
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Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 8. 

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Totalhöjden sätts till +15,0 
meter över grundkartans nollplan för en stor del av fastigheten. Detta inne-
bär att upp till 3 våningar kan uppföras inom denna del av området. Inom 
den norra delen av fastigheten tillåts en totalhöjd på +29,0 meter. Inom 
detta område kan upp till 8 våningar uppföras. 

Utfartsförbud införs på en lång sträcka längs Trädgårdsgatan för att styra ut- 
och infart från fastigheten till den befintliga utfarten i den västra delen av 
fastigheten. 

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i väster och söder och plane-
rad bebyggelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där 
byggnader inte får uppföras. 

Linden 4 och 10:  
Inom dessa två fastigheter (cirka 11 000 m²) planeras ingen förändring av 
användningen, som i dagsläget är ”J- Industri”. 

Maximal tillåten byggnadsarea, exklusive gårdsbjälklag, sätts till 6 000 m² to-
talt för båda fastigheterna. 

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Högsta totalhöjd för Linden 
4 och Linden 10 sätts till + 21,0 meter över grundkartans nollplan. Detta in-
nebär att bebyggelse i upp till 4 våningar kan uppföras.  

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras. 

Två mindre ytor i den östra delen av fastigheten Linden 10 har avsatts som 
ytor där cisterner avsedda för brandfarlig vara ska placeras. Områdena har 
fått beteckningen ”cistern – Område för cistern innehållande brandfarlig 
vara”. Detta har gjorts med syfte att hitta en lämplig placering av cisterner 
samtidigt som ett säkerhetsavstånd till närliggande fastigheter ska kunna 
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uppnås. Detta kan innebära att vissa säkerhetshöjande åtgärder måste ge-
nomföras. I anslutning till fastighetsgränsen mot Linden 11 har ett område 
avsett för att uppföra en skyddsmur, ”mur – Mur får uppföras till en höjd av 
4,0 meter” lagt dit på plankartan för att möjliggöra uppförandet av en säker-
hetsanordning för att skydda mot ev. olyckor.  

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 4 och 10. 

 
Befintlig entré till Bohus Biotech.  

Linden 11:  

Västra delen: 

Den västra delen av fastigheten Linden 11 (cirka 8 000 m²) planläggs som 
”KH1 - Kontor och handel”. Användningen motsvarar den befintliga an-
vändningen inom området idag. Den maximala byggnadsarean sätts till 3400 
m², vilket motsvarar en dubbelt så stor byggnad som den befintliga inom 
området.  
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Maximal bruttoarea sätts till 3 400 m² och den tillåtna bruttoarean för han-
delsändamål sätts till 1 700 m². Livsmedelsförsäljning är inte tillåten. Parke-
ringsgarage i källarplan ska inte medräknas i bruttoarean. 

Höjden på bebyggelsen inom den västra delen av området regleras. Den 
maximala höjden över grundkartans nollplan sätts till +21,0. Detta innebär 
att upp till 4 våningar kan uppföras inom området.  

Utfartsförbud införs på en del av sträckan mot Trädgårdsgatan för att styra 
in- och utfarter till den befintliga utfarten. 

Inom fastigheten ligger en större allmän dagvattenledning. Ledningen har 
säkerställts genom att ett 9 meter brett område har prickats bort, det vill 
säga inga byggnader får uppföras i detta område. En så kallad u-bestäm-
melse har även införts för det aktuella området. Bestämmelsen innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras.  

 
Volymstudie över bebyggelse inom den västra delen av Linden 11. Vy från söder. 

Bostäder och verksamheter 

Linden 11:  

Östra delen: 

Inom detta område (cirka 6 400 m²) sätts användningen till ”BH - Bostäder 
och handel”. Maximal tillåten byggnadsarea är 1 500 m², exklusive gårds-
bjälklag. Maximal tillåten bruttoarea är 10 200 m², varav maximalt 1200 m² 
för handeländamål. Parkeringsgarage i källarplan ska inte medräknas i brut-
toarean. 

Inom området regleras höjden med 3 olika totalhöjder vilket innebär att hu-
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sens höjder trappas av mot norr, mot Trädgårdsgatan och den befintliga vil-
labebyggelsen norr om planområdet. I den södra delen av området sätts den 
maximala höjden över grundkartans nollplan till +30,0. Detta är en anpass-
ning till den bergshöjd som finns direkt till öster som har en höjd på upp till 
+32,0 meter över grundkartans nollplan. I mittendelen sätts höjden till 
+27,0 meter och i den norra delen sätts höjden till +24,0 meter över nollpla-
net. Detta innebär att byggnader inom området kan uppföras i upp till 7,6 
respektive 5 våningar. 

Syftet är att tre stycken ”fristående” bostadsenheter med olika höjd ska 
kunna uppföras som sammanbinds av ett gemensamt upphöjt gårdsbjälklag 
där parkering sker under jord.  

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

En generell bestämmelse angående bostäder införs med tanke på bullersitu-
ationen. Bestämmelsen innebär att minst hälften av bostadsrummen i bostä-
der över 35 m² ska förläggas mot tyst eller ljuddämpad sida (under 55 dB) 
om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 55 dB.  

Ett avstånd på 25 meter mellan järnvägsspåret i söder och planerad bebyg-
gelse har säkerställts genom prickmark, det vill säga mark där byggnader inte 
får uppföras.  

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 11.
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Volymstudie över bebyggelse inom den östra delen av Linden 11. Vy från öster. 

Linden 12 och Linden 13:  
Inom detta område (cirka 6 200 m²) sätts användningen till ”BS1 -Bostäder 
och förskola”. Den maximala byggnadsarean för båda fastigheterna sätts till 
totalt 1 800 m². Maximal tillåten bruttoarea sätts till 8 100 m². 

Inom området regleras totalhöjden för att säkerställa en nedtrappning mot 
villabebyggelsen i nordost. Höjderna sätts till +26,0, +23,0, +20,0 och +17,0 
meter över nollplanet. Detta innebär att bebyggelsen kan uppföras i maxi-
malt 6 våningar i den västra delen av området för att sedan trappa ned till 
5,4 respektive 3 våningar i den nordöstra delen av området.

Volymstudie över bebyggelse inom Linden 12 och 13. Vy från norr. 

Inom området finns möjlighet att införa förskoleverksamhet, exempelvis i 
bottenplanet på byggnaderna. Plats finns att anordna en förskolegård på fas-
tigheten. Närheten till den större parken innebär att utemiljön för en etable-
ring av en förskola är passande. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

En generell bestämmelse angående bostäder införs med tanke på bullersitu-
ationen. Bestämmelsen innebär att minst hälften av bostadsrummen i bostä-
der över 35 m² ska förläggas mot tyst eller ljuddämpad sida (under 55 dB) 
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om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 55 dB.  

I den norra delen av området har prickmark, det vill säga mark där byggna-
der inte får uppföras lagts ut med anledning av en ledningsrätt. Området har 
även fått en så kallad u-bestämmelse, marken ska därmed vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. 

Del av fastigheten avsätts som allmän platsmark till förmån för en vändplats 
på Trädgårdsgatan. 

Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Linden 12 och 13. 

Häggen 2:  
Inom detta område (cirka 3 500 m²) sätts användningen till ”BHKS1 -Bostä-
der, handel, kontor och förskola”. Den maximala byggnadsarean sätts till 
1 200 m². Maximal tillåten bruttoarea är 4 800 m² varav maximalt 500 m² för 
handelsändamål. 

Inom området regleras höjden med 2 olika totalhöjder vilket innebär att hu-
sens höjder trappas av mot norr och mot öster - mot den befintliga villabe-
byggelsen. Mot den vändplats som planeras på Trädgårdsgatan tillåts en to-
talhöjd på +24,0 meter över nollplanet, vilket innebär att upp till 5 våningar 
kan uppföras. Inom övriga delar av fastigheten tillåts en totalhöjd på +21,0 
meter vilket innebär att 4-våningshus kan uppföras. 

Syftet med placering och höjder av husen är att skapa en miljö av ”hus i 
park” i anslutning till den befintliga parken/grönytan i norr. Byggnadernas 
placering i den sydvästra delen av fastigheten syftar till att skapa en torgbild-
ning kring vändplatsen i området. Möjligheten finns att anordna ett under-
jordiskt parkeringsgarage under byggnaderna. Detta innebär att inom en be-
gränsad del av fastigheten, i anslutning till planerade byggnader tillåts mark-
nivån att höjas upp för att underlätta anordnandet av ett parkeringsgarage 
som delvis ligger under mark. 
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För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

En generell bestämmelse angående bostäder införs med tanke på bullersitu-
ationen. Bestämmelsen innebär att minst hälften av bostadsrummen i bostä-
der över 35 m² ska förläggas mot tyst eller ljuddämpad sida (under 55 dB) 
om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 55 dB.  

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Häggen 2. 

 
Volymstudie över bebyggelse inom Häggen 2. Vy från norr. 

Häggen 3:  
Inom detta område (cirka 2 500 m²) sätts användningen till ” BKS1 - Bostä-
der, kontor och förskola. Maximal tillåten byggnadsarea är 1100 m². Maxi-
mal bruttoarea är 2 600 m².  

Höjden på bebyggelsen inom området regleras. Maximal tillåten totalhöjd 
sätts till +20,0 respektive +17,0 vilket innebär att det kan uppföras 4 respek-
tive 3 våningar inom området. 

Prickmark placeras ut i den västra delen av fastigheten för att säkerställa att 
inga byggnader placeras ovanpå en ledningsdragning.  
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Området har även fått en så kallad u-bestämmelse, marken ska därmed vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

En stor del av fastigheten prickas, d.v.s. mark där inga byggnader får uppfö-
ras. Detta för att skapa ett intrycka av ”hus i park” i anslutning till den be-
fintliga parken/grönytan i norr. Parkeringar är tänkt att kunna anordnas i 
markplan och möjlighet finns till att etablera en förskola i bottenvåningen. 

 
Illustration över möjligt utnyttjande av byggrätten inom Häggen 3. 

För att undvika en ”fasad utan liv” mot Trädgårdsgatan så införs en bestäm-
melse om att parkeringsgarage inte får uppföras i markplan mot Trädgårds-
gatan. 

En generell bestämmelse angående bostäder införs med tanke på bullersitu-
ationen. Bestämmelsen innebär att minst hälften av bostadsrummen i bostä-
der över 35 m² ska förläggas mot tyst eller ljuddämpad sida (under 55 dB) 
om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 55 dB.  

 
Volymstudie över bebyggelse inom Häggen 3. Vy från norr. 
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Gestaltning 
Några planbestämmelser som specifikt reglerar utformningen av byggna-
derna vad gäller material, färgval, takvinklar med mera har inte införts i de-
taljplanen. 

Utformningen styrs istället främst av bestämmelser vad gäller placering i för-
hållande till fastighetsgränser men framförallt reglering av byggnadernas 
storlek i form av höjder i förhållande till grundkartans nollplan. 

Generellt ska byggnader placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot 
kvartersmark. 

Bestämmelser med syfte att skapa en levande fasad mot Trädgårdsgatan har 
införts i planförslaget. Mot trädgårdsgatana får vare sig hotellrum eller par-
keringsgarage uppföras i entréplan. En upplysning på plankartan har även 
införts som innebär att parkeringsgarage i källarplan inte ska medräknas i an-
givna byggrätters bruttoarea. Detta för att uppmuntra fastighetsägare till att 
placeras parkeringar under jord. 

Till det första samrådet togs ett gestaltningsprogram fram med syfte att 
finna övergripande gestaltningsprinciper för planområdet, dels för hela My-
renområdet och dels för olika delområden. Utifrån gestaltningsprogrammet 
skulle det gå att utläsa viktiga övergripande gestaltningsprinciper för hur del-
områdena inom planområdet ska vara utformade. Gestaltningsprogrammet 
ska omarbetas och kommer att ingå som ett tillhörande dokument som 
kommer att bifogas planhandlingarna när planen senare ställs ut för gransk-
ning. 

Solstudier 

Solstudier har tagits fram för att kunna visualisera vilken påverkan de före-
slagna byggnaderna kan komma att få på befintliga byggnader i anslutning 
till planområdet. På följande sidor redovisas solstudier för olika tidpunkter 
på dygnet vid vår- respektive höstdagjämning samt under juni, oktober och 
december månad.  

Skuggningen av befintliga bostadsfastigheter i anslutning till planområdet till 
följd av exploateringen enligt planförslaget är mycket begränsad. Inom plan-
området skuggas dock planerade byggnader relativt kraftigt. 
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Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- höstdagjämning kl. 09.00. 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- och höstdagjämning kl. 12:00. 
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Solstudie som visar skuggförhållanden vid vår- och höstdagjämning kl. 15:00. 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 09:00. 

 

 



 

 

60 

Planbeskriv ning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet
Samrådshandling 2, 2016-10-14 Strömstads kommun, Västra Götalands län

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 12:00. 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 15:00. 
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 Solstudie som visar skuggförhållanden vid sommarsolståndet (slutet av juni) kl. 18:00. 

 

 

 

 

Solstudie som visar skuggförhållanden 21 oktober kl. 15:00. 



 

 

62 

Planbeskriv ning Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet
Samrådshandling 2, 2016-10-14 Strömstads kommun, Västra Götalands län

Solstudie som visar skuggförhållanden vid vintersolståndet (slutet av december) kl. 12:00. 

 

Befintliga bostadsfastigheter 

Två mindre områden i anslutning till befintliga bostadsfastigheter får använ-
dingen ”B - Bostäder”. Dessa områden föreslås regleras till befintliga bo-
stadsfastigheter om intresse finns från fastighetsägarna. För ett av dessa om-
råden finns redan ett arrende att nyttja marken. Områdena prickas för att 
inte kunna inrymma några nya byggnader. 

 
Två befintliga bostadsfastigheter ges möjligheten att utökas. Fastigheterna ligger i 
anslutning till parkområdet. 

Friytor och rekreation 
Grönytan i den nordöstra delen av planområdet ska förbättras och utvecklas 
i samband med ett genomförande av planförslaget. Området får använd-
ningen ”PARK – Anlagd park” och är cirka 10 000 m² stort.  
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Parken kan innehålla en rad olika aktiviteter, exempelvis lekplats, bollplan, 
boulebanor med mera. Inom parken finns möjlighet att anlägga exempelvis 
en större lekplats. En planbestämmelse ”lek – Lekplats” har införts. Under 
samrådsprocessen kan allmänheten bidra med förslag på vad parken kan in-
nehålla. 

Illustration över möjliga aktiviter inom parkområdet. 

Parken kommer att ta i anspråk den ytan som i dagsläget utgörs av en allmän 
parkeringsplats. Parkeringsplatsen kommer att tas bort och istället omvand-
las för att ingå i ett större parkområde. Två mindre delar av grönområdet 
kommer att ianspråktas för bostadsanvändning, se rubriken ”Befintliga bo-
stadsfastigheter”. 

En bestämmelse om att trädplantering ska finnas längs med den planerade 
gång- och cykelvägen i väster införs. Syftet med planteringen är att avskärma 
det storskaliga upplevelsecentret från villabebyggelsen. 

Parken ska även inrymma dagvattenhantering för att kunna hantera extrema 
vädersituationer. En nedsänkt aktivitetsyta/fotbollsplan kan fungera som ett 
tillfälligt öppet dagvattenmagasin. I plankartan regleras dessa funktioner 
med beteckningarna ”boll – Bollplan” och ”dagvatten – Dagvattenhante-
ring”.  

Anläggandet av den kombinerade aktivitetsytan och dagvattenmagasinet 
kommer att minska risken för översvämning i villaområdet vid häftiga regn. 
Läs mer under rubriken ”Teknisk försörjning”. 
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Trafik 
Vägar/Gator, g/c-vägar 

Ett genomförande av planförslaget kommer att innebära en stor påverkan 
på trafikföringen och utförandet av gator inom planområdet. 

De viktigaste ändringarna som sker gällande trafiken är: 

 Vatulandsgatan stängs av för genomfartstrafik genom att en vänd-
plats anläggs i anslutning till fastigheten Renen 3. Vatulandsgatan 
omvandlas från vändplatsen och söderut till en gång- och cykelväg i 
gatans nuvarande sträckning. 

 Trädgårdsgatan stängs av för genomfartstrafik. Observera att detalj-
planen inte säkerställer att trafiken på Trädgårdsgatan stängs av. 
Gatan är kommunal och det är kommunen som äger frågan gäl-
lande en avstängning. Kommunens avsikt är att inte tillåta genom-
fartstrafik. Av säkerhetsskäl måste det dock finnas en möjlighet att 
komma till och från området på fler sätt än via infarten i väster. 
Detta ska lösas på ett sätt som gör att räddningstjänsten ska kunna 
öppna avstängingen vid behov. 

 En rondell anläggs där Uddevallavägen och Trädgårdgatan möts. 
Rondellen ersätter den nuvarande fyrvägskorsningen som idag fun-
gerar som den huvudsakliga infarten till området.  

 Trädgårdsgatan omvandlas från en industriväg till en mer stads-
mässig gata med kantparkering, trädplanteringar och gång- och cy-
kelvägar. En vändmöjlighet skapas i korsningen av Trädgårdsgatan 
och Vatulandsgatans förlängning samt i höjd med villatomterna i 
öster. 

Användningen ”VÄG – Väg för trafik mellan områden” omfattar den del av 
Uddevallavägen där det idag finns en fyrvägskorsning som fungerar som in-
fart till planområdet. Vid ett genomförande av planen kommer det att anläg-
gas en rondell för att förbättra kapaciteten och flödet i korsningen. Ett gene-
röst användningsområde har säkerställts för att kunna inrymma vissa geo-
tekniska åtgärder som krävs för en säker anläggning av cirkulationsplatsen. 

In- och utfart till Myrenområdet ska endast ske från Uddevallavägen. All tra-
fik som ska ta sig fram till WATER samt all övrig trafik till områdena i söder 
och öster kommer därmed att behöva använda Trädgårdsgatan.  
Den tunga trafiken till WATER planeras att få sin infart tidigt för att und-
vika onödiga konflikter med exempelvis farligt gods-leveranser till Bohus Bi-
otech och med persontrafiken till bostäderna i öster. Detaljplanen förbjuder 
inte att varutransporter kan ske på andra ställen utmed eller runt byggrätten. 
Ett exempel på detta är att leveranser exempelvis kan ske via en infart öster 
om byggnaden och inlastning ske längs den norra fasaden på Waterbyggna-
den. Personalparkering för anställda på inom Waterområdet är tänkt att ske 
på Waterbyggnadens baksida i norr. 
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Planerad cirkulationsplats på Uddevallavägen som ska fungera som in- och utfart till 
Myrenområdet.  

Inom Myrenområdet sätts användningen för Trädgårdsgatan samt en del av 
Vatulandsgatan till ”GATA – Gata för lokal trafik”.  

Genomfartstrafiken ska stoppas på Trädgårdsgatan. Detta regleras inte i de-
taljplanen men Strömstad kommun kan som väghållare besluta om att sätta 
ut exempelvis en bom eller på annat sätt med fysiska hinder förhindra ge-
nomfartstrafik på Trädgårdsgatan. Detta planeras att ske i höjd med villabe-
byggelsen som avgränsar planområdet i öster tar vid. En vändplats skapas i 
anslutning till den planerade avstängningen av Trädgårdsgatan. 

Trädgårdsgatan ska rustas upp och omvandlas från en industrigata till en at-
traktiv stadsgata som innehåller trottoarer och trädplantering på varje sida 
samt en gång- och cykelbana som sträcker sig norr om gatan. Omvandlingen 
av vägen ska leda till en bättre upplevelse av Myrenområdet. Etableringen av 
gång- och cykelbanor kommer göra området tillgängligt även för trafikanter 
som inte transporterar sig med bil. 

Sektion som redovisar en schematisk utformning av Trädgårdsgatan. 

Den tunga trafiken ska ledas av Trädgårdsgatan så snart som möjligt genom 
att inlastning till upplevelsecentret har sin planerade inlastning i den västra 
delen av planområdet.  
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Förslag på utformning av Trädgårdsgatan. 
 

En vändplats planeras även för Vatulandsgatan. Vatulandsgatan ska nämli-
gen även den stängas av för att förhindra genomfartstrafik genom Myren-
området och det befintliga villaområdet lokaliserat norr om planområdet. 
Vatulandsgatan ersätts istället med en gång- och cykelväg som löper i Vatu-
landsgatans nuvarande sträckning. På detta sätt gynnas gång- och cykeltrafik 
till och från Myrenområdet och biltrafiken styrs till att använda Uddevallavä-
gen med den planerade cirkulationsplatsen. 

Användningen ”GATA - Gata för lokal trafik” sätts även för att bekräfta de 
befintliga vändplatserna i anslutning till parkområdet i den norra delen av 
planen. 

Den planerade gång- och cykelvägen i Vatulandsgatans förlängning säker-
ställs genom användningen ”CYKEL - Gång- och cykeltrafik”. 

Gestaltningsprogrammet, som kommer att medfölja planhandlingarna när 
planen skickas ut för granskning, kommer att redovisa exempel på utform-
ning av de olika gatorna inom planområdet. Utbyggnad och kostnadsfördel-
ning gällande utbyggnad av gator inom planområdet redovisas i Gatukost-
nadsutredningen som kommer att granskas samtidigt som planförslaget i 
nästa skede av planprocessen.  

Parkering 

Planförslaget för Myrenområdet inrymmer mycket stora byggrätter vilket in-
nebär att om byggrätterna utnyttjas skapar det ett stort behov av parkerings-
platser. För de flesta fastigheter inom planområdet, med undantag av Häg-
gen 3, måste parkeringen sannolikt lokaliseras under mark i parkeringsgarage 
vid ett maximalt utnyttjande av byggrätten.  
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Under planarbetets gång har en uppskattning av antalet parkeringsplatser 
som kan komma att behövas inom planområdet tagits fram inom ramen för 
trafikutredningen, ”PM Trafik, Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28”, 
som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. 

Utredningen har utgått från de normer som finns redovisade i Strömstad 
kommuns parkeringsnorm som är antagen av kommunfullmäktige. Kom-
munens parkeringsnorm omfattar dock inte normtal för en sådan blandad 
”upplevelseverksamhet” som exempelvis Waterprojektet utgör. Vid en så-
dan etablering kan ett samnyttjande gällande parkeringsplatserna användas 

På plankartan har de normer som gäller i Strömstads kommun för exempel-
vis handel och samlingslokal införts. Normer för hotell (1 bilplats/rum) och 
”upplevelser” (38 platser/1 000 m² BTA) har också införts. 

Planbestämmelsen hänvisar gällande samnyttjande inom användningen ”C -
centrum” till s. 14 och 17-19 i den framtagna trafikutredningen där det besk-
rivs hur man kan resonera gällande samnyttjande. Antalet parkeringar som 
krävs vid exploatering regleras vid bygglovsprövningen. 

Om respektive fastighetsägare endast väljer att utnyttja en mindre del av sin 
byggrätt kan möjlighet finnas att inrymma parkeringar inom respektive fas-
tighet genom markparkering 

Järnväg  

För fastigheten som innehåller Bohusbanan och som ägs av Trafikverket 
sätts användningen till ”T1 – Järnvägstrafik”. Användningen överlappar in-
farten till Myrenområdet där det finns en järnvägsundergång. För att säker-
ställa tunneln under järnvägen för allmän tillgänglighet har en bestämmelse 
(t) införts i plankartan som innebär att marken ska vara tillgänglig för en all-
männyttig vägtrafiktunnel med en höjd på minst 4,7 meter.  

Med avseende på riskerna som kan finnas vid transport av farligt gods på 
järnvägen har ett område på 25 meter från spåren prickats bort, det vill säga 
ingen ny bebyggelse får inrymmas inom detta område. 

Kollektivtrafik 

En busshållplats för att försörja planområdet placeras företrädelsevis längs 
med Uddevallavägen. En exakt placering av hållplatsen ingår inte i planför-
slaget men en lokalisering i nära anslutning till infarten till Myrenområdet 
vore eftersträvansvärd. 

Längs med Trädgårdsgatan, inom användningen ”lokalgata”, finns plats för 
att inrymma en eventuell avsläppningszon för turistbussar i anslutning till 
entréer till projekt WATER. 
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Mark och natur 
Mark, terräng, natur och vegetation 

Inom planområdet avsätts cirka 10 000 m² med användningen ”Natur - na-
turområde” på allmän plats. Ytterligare cirka 10 000 m² avsätts som allmän 
plats, anlagd park. För information om parken, läs mer under rubriken 
”Friytor och rekreation”. 

Ett naturområde som i dagsläget är skogsbeväxt och fungerar som en natur-
lig buffertzon mot begravningsplatsen finns i öster. I dagsläget, enligt gäl-
lande detaljplan, finns möjlighet att etablera lagerverksamhet på delar av 
denna yta men i och med planförslaget så säkerställs denna yta till att även 
fortsättningsvis vara ett naturområde. 

Inget av de naturvärden som återfanns under kommunens inventering be-
döms påverkas negativt i och med ett genomförande av planförslaget. Dock 
innebär etableringen av upplevelsecentret att utsikten i vissa riktningar, 
främst söderut från höjden i nordväst, påverkas kraftigt. Havsutsikten från 
bergshöjden lokaliserad öster om Linden 11 kommer att begränsas då den 
föreslagna byggnaden i höjd kommer att ligga i nivå med den västra delen av 
berget. 

Vid anläggandet av ett underjordiskt parkeringsgarage till förmån för projekt 
WATER kommer viss sprängning att bli nödvändig norr om befintlig bygg-
nad. Detta kommer att innebära ett ingrepp i berget, dock består berget re-
dan idag av en sprängd bergsvägg. 

Strandskydd 

Strandskyddet återinträder automatiskt när en ny detaljplan upprättas. 
Strandskyddet behöver upphävas för att genomföra detaljplanen. För att 
upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl som redovisas i 7 kap MB. De 
särskilda skäl som kan åberopas för ett upphävande av strandskyddet i det 
aktuella fallet är att: 

 Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, (§ 18 c, 1. 7 kap MB). 

 Området genom en väg (Uddevallavägen), järnväg (Bohusbanan), 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,  
(§ 18 c, 2. 7 kap MB). 

En administrativ bestämmelse om att strandskyddet upphävs införs på 
plankartan. Läs mer angående strandskyddet under rubriken ”Områ-
desskydd”. 

Geoteknik 

Två geotekniska utredningar har genomförts i samband med att samråds-
handlingarna har tagits fram. I den första utredningen togs rekommendat-
ioner för de olika delområdena fram, dessa redovisas nedan. 
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Allmänna rekommendationer för planområdet 

Delområde Öster: Inom delområde ”Öster” förväntas byggnader att grundläg-
gas på spetsbärande pålar på grund av de mycket sättningskänsliga jordlag-
ren av torv och gyttja men även därför att den underliggande leran är sätt-
ningskänslig. Eventuella uppfyllningar bör minimeras eller kompenseras för 
att inte orsaka skadliga sättningar vid t.ex. entréer och ledningsanslutningar. 
Total belastningsökning bestäms av summan av t.ex. byggnadslast, uppfyll-
nad och eventuell grundvattensänkning. 

Delområde Nordväst, Syd och Sydväst: I dessa områden förväntas byggnader att 
grundläggas på undersprängt berg eller spetsbärande pålar och eventuellt 
kombinerat med plintar. I allmänhet utgörs den naturligt lagrade jorden av 
friktionsjord och det kan därmed bli aktuellt med grundläggning direkt i 
mark om detaljprojektering visar att bärigheten är tillfredsställande och sätt-
ningar acceptabla för de aktuella förhållandena, geometrier och laster. Vid 
val av grundläggningsmetod bör beaktas att det lokalt finns skikt/lager av 
gyttja och lera inlagrade i friktionsjordlagren. 

Om ytlaster överstigande 4,0 ton/m² påförs befintlig markyta inom delom-
råde ”Sydväst” ska kompletterande stabilitetskontroller utföras.  

Delområde Bohusbanan och Söder om Bohusbanan: Vid en eventuell framtida för-
ändring av Uddevallavägens geometri rekommenderas att utföra komplette-
rande geotekniska undersökningar för att verifiera nu utvärderade jordprofi-
ler och optimera eventuella förstärkningsåtgärder, med hänsyn till sättningar 
och stabilitet. 

Det råder mycket skiftande förhållanden inom planområdet och grundlägg-
ning kan ske på olika sätt beroende på var i området bebyggelse lokaliseras.  

Cirkulationsplats 

Den andra geotekniska utredningen visade att en åtgärd är nödvändig för att 
uppnå en acceptabel stabilitet vid t vid en ombyggnad till cirkulationsplats 
vid infarten till Myrenområdet. 

Illustrationen visar den stabilitetsförbättrande åtgärden i form av att ersätta befintligt material un-
der vägbanan med lättklinker (rosa område). 
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Den föreslagna stabilitetsförbättrande åtgärden är att minska lasten i den på-
drivande delen av glidytan genom att ersätta en del av det befintliga fyllnad-
materialet med lättfyllning, se illustration ovan. 

För att komma upp i önskad säkerhetsnivå krävs knappt 1 meter lättklinker 
med en utbredning på mellan 10-15 meter. Mängden lättklinker uppskattas 
till omkring 500-600 m³. 

En planbestämmelse har införts för området vid rondellen som lyder ”sta-
bilitetshöjande åtgärder krävs för att uppnå en säkerhetsfaktor på minst 
FEN=1,0”.   

Grundvatten 

Det är av högsta vikt att grundvattennivån inte förändras på grund av den 
planerade byggnationen inom området. Detta på grund av exempelvis de 
sättningar som skulle kunna uppstå på befintlig bebyggelse i närområdet. I 
den upprättade geotekniska utredningen rekommenderas kompletterande re-
gistreringar av grundvattenförhållanden där ytterligare underlag erfordras i 
samband med detaljprojektering. 

Enligt den geotekniska utredningen ska man innan arbeten med sprängning, 
schakt eller pålning påbörjas upprätta en riskanalys med avseende på vibrat-
ioner, markrörelser och risk för grundvattensänkning. Utifrån riskanalysen 
och geotekniska bedömningar ska sedan ett kontrollprogram upprättas. 
Kontrollprogrammet bör bland annat redovisa mätpunkter, mätschema, 
gränsvärden för tillåtna rörelser och grundvattennivåer samt ansvarsfördel-
ning.  

Utredningen rekommenderar även att schaktnings- och grundläggningsar-
beten ska ske i samråd med geoteknisk sakkunnig och att ledningsgravar 
bör utföras med strömningsavskiljande fyllning för att undvika utdränering 
av grundvatten via dessa.  

Med tanke på vikten av att inte påverka grundvattnet vid en exploatering i 
området har två planbestämmelser gällande byggteknik införts på plankar-
tan. För att inte sänka grundvattennivån vid byggnation ska tätskärmar utfö-
ras för va-ledningar och konstruktioner under mark ska utföras vattentäta.  

Vid utbyggnad av garage under mark och andra byggnadstekniska åtgärder 
kan en ansökan om tillstånd för arbete i vatten enligt 11 kapitlet i Miljöbal-
ken komma att krävas då det finns risk att grundvattennivån kan komma att 
påverkas. 

Fornlämningar 

Under programsamrådet yttrade sig Bohusläns museum angående den arke-
ologiska situationen inom planområdet. Museet hade ingen erinran ur ett 
fornminnesperspektiv. Minnesstenen som finns inom området bör dock 
flyttas och placeras på ett nytt ställe inom området. 
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Befintlig minnessten inom planområdet. 

Service 
Planförslaget innebär en omvandling av ett befintligt industriområde till en 
levande stadsdel med varierande innehåll.  

Med den föreslagna centrumanvändningen inom stora delar av planområdet 
skapas betydande möjligheter att förbättra den kommersiella servicen, exem-
pelvis genom etablering av hotell- och konferensanläggning, en större sam-
lingslokal samt handelsmöjligheter. 

Hälsa och säkerhet 
Risker 

Risker inom och i anslutning till planområdet omfattar bland annat risker 
vid transporter med farligt gods, risk för urspårning av tåg och risker vid-
hantering av brandfarlig vara inom den kvarvarande industrifastigheten.  

Under planarbetet har en generell riskbedömning tagits fram. Sedan samrå-
det har även ytterligare en utredning tagits fram som specifikt behandlar be-
fintliga och planerade cisterner för förvaring av brandfarlig vara på fastig-
heten Linden 10. Baserat på dessa utredningar har även en riskbedömning 
gjorts i bearbetningen av MKB:n, som presenteras i dokumentet ”Utdrag ur 
Miljökonsekvensbeskrivning, Trafik och risker, Norconsult, 2016-09-09”. 

WSP har upprättat en riskbedömning för planområdet, ”Detaljerad riskbedöm-
ning för detaljplan, 2013-07-05, rev 2015-05-12”. Bedömningen finns att ta del 
av på stromstad.se/detaljplanering. Syftet med riskbedömningen är att un-
dersöka lämpligheten att ur risksynpunkt genomföra planerad detaljplan 
samt att uppfylla de krav och rekommendationer som finns på beaktande av 
riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt godsled. Målet är 
att fastställa om riskreducerande åtgärder krävs för att kunna genomföra de 
markanvändningsförslag som utreds, samt vid behov ge förslag på tillrådliga 
riskreducerande åtgärder. 
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Bensinlager 
Circle K´s (Fd Statoil) bensinlager vid Myrens hamn håller på att avvecklas. 
Tidsplanen för avvecklingen enligt verksamhetsutövaren är att bergrummen 
förväntas vara gasfria vid årsskiftet 2016/2017 och hela anläggningen be-
döms vara förseglad och avslutad 2019-2020. Anläggläggningen förväntas 
därför inte längre ha någon påverkan på detaljplanen. 

Farligt gods och urspårning 
Den kvantitativa analysen visar att individrisken för planområdet år 2035 
med avseende på transport av farligt gods på Trädgårdsgatan är acceptabel. 

Risknivån genererad av Uddevallavägen går aldrig över oacceptabla kriterier 
men ligger inom ALARP-området fram till 25 meter från vägkant. Detta in-
nebär enligt värderingskriterierna att risker där kan tolereras om alla rimliga 
åtgärder är vidtagna. 

Risknivån genererad av Bohusbanan är oacceptabelt hög fram till 15 meter 
från spåret och ligger inom ALARP-området fram till 25 meter från spåret. 
Detta innebär enligt värderingskriterierna att riskreducerande åtgärder ska 
genomföras. 

Samhällsrisken för planområdet år 2035 med avseende på farligt gods-olycka 
på Uddevallavägen och Trädgårdsgatan ligger inom ALARP-området. Detta 
innebär enligt värderingskriterierna att risker där kan tolereras om alla rim-
liga åtgärder är vidtagna. 

I utredningen konstateras det att följande riskreducerande åtgärder medför 
en acceptabel risknivå inom planområdet: 

- Befintligt skyddsavstånd och skyddsbarriär mellan Uddevallavägen 
och bebyggelse på planområdet bibehålls.  

- Skyddsavstånd på 25 meter alternativt skyddsbarriär utförs mellan 
Bohusbanan och bebyggelse på planområdet. 

För att ytterligare sänka risknivån på planområdet kan även följande åtgärder 
genomföras: 

- Hastigheten inom planområdet är i dagsläget satt till 30km/h. 
Denna hastighet bör bibehållas alternativt sänkas ytterligare genom 
att göra området till gångfartsområde. 

- Skyddsavstånd på 50 meter mellan cistern och byggnad, på planom-
rådet utanför Bohus Biotechs fastighet bör upprätthållas. Detta av-
stånd kan minskas om åtgärder vidtas som genom riskutredning på-
visar att acceptabel risknivå fortfarande bibehålls. Exempel på åt-
gärder kan vara brandvägg, invallning, flamspärr och tryckavlast-
ningsventil. 

Brandfarlig vara 
ÅF har upprättat en riskutredning med avseende på hantering av brandfarlig 
vara, ”Riskutredning etanol BBT, 2016-09-27”, inom fastigheten Linden 10.  
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Syftet med utredningen är att finna en placering av en befintlig utomhuscis-
tern (utifrån förslag från Bohus Biotech) som tillgodoser i första hand Bo-
hus Biotechs behov men som så lite som möjligt begränsar den föreslagna 
användningen på omkringliggande fastigheter genom att föreslå riskreduce-
rande åtgärder. I planen behövs definition av platser där den brandfarliga 
varan skall placeras för att på så sätt kunna säkerställa säkerhetsavstånd och 
genomförande av nödvändiga riskreducerande åtgärder. Utredningen ska 
även beakta om det behövs tillkommande riskreducerande åtgärder på det 
befintliga inbyggda cisternrummet med avseende på byggnad på fastigheten 
Linden 11 då denna byggnad skall bekräftas i planen. För att uppnå syftet 
har en riskanalys av Bohus Biotechs etanolsystem utförts. 

Utredningen inleddes med en workshop för att utföra en grovanalys för att 
identifiera skadefall, dess orsaker och konsekvenser samt de befintliga skydd 
som finns i dagsläget. En sammanfattning av de identifierade riskerna pe-
kade bland annat på att de händelser som kan inträffa är läckage i samband 
med fyllning av cisterner, slangbrott, överfyllning av tank eller tankbil med 
mera. 

För att möjliggöra en planändring är utgångspunkten i utredningen att det 
kan finnas en oskyddad allmänhet på de omkringliggande fastigheterna som 
inte nödvändigtvis vet att det lagras brandfarlig vara inom fastigheten Lin-
den 4 och 10. Utifrån kriterierna för en pölbrand framtagna av Intresseföre-
ningen för processäkerhet (IPS), 2012  gäller att människor inte skall utsättas 
för en värmestrålning över 3 kW/m2 längre än 0,8 minuter  efter denna tid 
bör personen vara i säkerhet.  

I utredningen görs därför ett flertal rekommendationer utifrån att värme-
strålningen ej skall överskrida 3 kW/m2 på omkringliggande fastigheter gäl-
lande utformning och åtgärder inom fastigheten Linden 10. Åtgärderna in-
kluderar invallning och uppförande av brandvägg i tomtgräns mellan fastig-
heterna Linden 10 och Linden 11.  

I utredningen konstateras att nio olika skadehändelser har identifierats. Den 
efterföljande riskvärderingen har inte identifierat några oacceptabla risker. 
Ett antal händelser har dock ur vissa sannolikhets- och konsekvenskriterier 
värderats som risker där riskreducerande åtgärder föreslagits utifrån ett kost-
nad-nytta perspektiv. Konsekvensberäkningar av ett antal olika sorters eta-
nolutsläpp har genomförts. De rekommenderade åtgärderna inkluderar 
bland annat invallning och uppförande av en brandvägg. Om åtgärderna ut-
förs kan gällande riktvärden klaras. Rekommenderade åtgärder återges i 
sammanfattningen av bearbetningen av MKB:n på sidan 84. 
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Sammanfattning och åtgärder 
En utredning med avseende på risker för urspårning och transport av farligt 
gods på järnvägen har genomförts. Med avseende på dessa risker har ett sä-
kerhetsområde på 25 meter mellan järnvägsspåren och planerade byggnader 
säkerställts i plankartan genom prickmark, det vill säga mark där byggnader 
inte får uppföras. Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga utöver 
det byggnadsfria avståndet. 

Risker med avseende på hantering av brandfarlig vara har utretts. De före-
slagna åtgärderna i form av invallning och uppförande av brandvägg har 
möjliggjorts i plankartan genom att två områden för placering av cisterner 
har avsatts på fastigheten Linden 10. Ett område som möjliggör ett uppfö-
rande av en brandvägg med en höjd upp till 4,0 meter har också avsatts på 
fastigheten Linden 10, längs med fastighetsgränsen till Linden 11. 

Bostadsområden har placerats på ett avstånd på minst 55 meter från indu-
strifastigheten Linden 10. Med hänsyn till att placering av bostäder i förhål-
lande till industriverksamheten och att områden har avsatts för åtgärder med 
tanke på hantering av brandfarlig vara bedöms riskerna för etablering av bo-
städer och centrumverksamhet i närområdet till industrin vara acceptabel. 

Sammanfattningsvis bedömer kommunen att de föreslagna åtgärderna inne-
bär att riskerna från Bohus Biotechs verksamhet ligger på acceptabla nivåer 
med hänsyn tagen till närområdets föreslagna användning. Åtgärderna som 
har presenterats ska säkerställas via avtal alternativt färdigställas innan detalj-
planen antas.  

Kommunen bedömer, med hänsyn till framtagna utredningar och dess före-
slagna åtgärder, att en rimlig avvägning har gjorts mellan intresset att ut-
veckla Myrenområdet och intresset att även fortsättningsvis bedriva indu-
striverksamhet i området. 

Skred/bergras 

Inga åtgärder bedöms nödvändiga för att höja stabiliteten. Skärningen längs 
södra sidan av Uddevallavägen bedöms vara stabil. Det förekommer dock 
en del utfall av mindre stenar och ett parti med kraftig grusvittring, men 
detta bedöms ej föranleda åtgärder. Bergbranten söder om Uddevallavägen 
ligger utanför planområdet och behandlas i ett annat planarbete. 

Den framtagna bergtekniska utredningen rekommenderar besiktning av ett 
mindre område i anslutning till planområdet inom 10 år. Utredningen ger 
även en generell rekommendation för hela området som innebär att efter att 
eventuella nya bergschakt tas upp ska eventuella kvarstående bergschakt-
väggar rensas på löst bergmaterial. Bergsakkunnig ska därefter tillkallas för 
besiktning, för att bedöma eventuellt behov av ytterligare förstärkningsåtgär-
der såsom bultning. 
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Inga planbestämmelser bedöms behöva införas på plankartan med anled-
ning av rekommendationerna i den bergtekniska utredningen. 

Radon 

Mätningarna av radon som har genomförts i samband med planarbetet visar 
att området kan bestå av högriskmark vad gäller radon. Dock kan en bety-
dande del av den uppmätta gammastrålningen härröra från torium, som ej 
nybildar radon. Ytterligare undersökningar med gammaspektrometer bör 
därför utföras för att bestämma halterna av uran, radium respektive torium.  

En upplysning har införts på plankartan som förklarar att byggnader där 
människor ska vistas stadigvarande ska utföras radonsäkra om inte komplet-
terande undersökning visar att ett enklare utförande kan accepteras. 

Buller 

ÅF Infrastructure har tagit fram en bullerutredning ”Detaljplan för Myrens in-
dustriområde, Bullerutredning, 2014-10-13, rev 2016-10-12” som beskriver buller-
påverkan. Buller från trafik, befintlig verksamhet och hamnverksamhet i 
närområdet har studerats. Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 

Trafikbuller 
Förutsättningar 
Det underlag i form av trafiksiffror som har använt vid beräkningen av bul-
ler redovisas nedan. 

Veckomedeldygntrafik under sommartid (SDT) år 2035 vid utbyggnad inom Myrenom-
rådet. Andel tung trafik anges som procentsatser.  

Resultat - bostäder 

Beräkningarna visar att dygnsekvivalenta ljudnivåer upp till 60 dBA kan fö-
rekomma. För centrumbebyggelsen i den västra delen av området bör buller 
från trafiken kunna hanteras. Här ställs inga direkta krav på utomhusmiljön 
och man bör kunna åstadkomma god inomhusmiljö med rätt val av fasad.  
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För planerade bostäder i den östra delen beräknas riktvärdet 55 dBA att 
överskridas på ett fåtal fasader och byggnader. Med genomgående lägen-
heter där minst hälften av bostadsrummen får tillgång till en skyddad fasad-
sida bör nya bostäder kunna åstadkommas. 

Om små lägenheter ordnas med högst 35 kvadratmeter bostadsyta kan ekvi-
valenta ljudnivåer upp till 60 dBA accepteras. Uteplatser bör kunna skapas 
på skyddad fasadsida eller på gårdsmiljö med ekvivalenta ljudnivåer under 
50 dBA. 

Även maximala ljudnivåer överskrider riktvärdet på uteplats 70 dBA. Här 
finns inga krav på lokaler och verksamheter utomhus utan detta gäller 
främst bostäder. För bostäderna bör det kunna ordnas bullerskyddade ute-
platser där riktvärdet klaras. Med nivåer över 70 dBA nära Trädgårdsgatan 
kan uteplatser placerade nära vägen behöva kompletteras så att bullret från 
passerande fordon dämpas. Alternativt kan bullerskyddad uteplats ordnas på 
innergård eller motsvarande och då utgöra ett komplement till den egna ute-
platsen. Fasad mot Trädgårdsgatan kan behöva förses med förhöjd ljudisole-
ring för att klara riktvärdena inomhus. 

Ljudutbredningskarta som redovisar ekvivalenta värden för sommartrafik (vägtrafik) år 
2035. För de planerade bostäderna i den östra delen av planområdet överskrids riktvär-
det på 55 dB(A) vid två fasader mot Trädgårdsgatan samt mot en fasad mot Uddevalla-
vägen. 
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En generell bestämmelse angående bostäder införs med tanke på bullersitu-
ationen. Bestämmelsen innebär att minst hälften av bostadsrummen i bostä-
der över 35 m² ska förläggas mot tyst eller ljuddämpad sida (under 55 dB) 
om den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 55 dB.  

Resultat - industriverksamhet 
I Myrens industriområde kommer verksamhet vid Bohus Biotech AB att 
finnas kvar efter utbyggnad. De externa installationerna på Bohus Biotech 
beräknas ge upphov till ekvivalenta ljudnivåer upp till 45 dBA utomhus vid 
närmaste fasad. Vid kv. Linden 8 beräknas ekvivalenta ljudnivåer uppgå till 
48 dBA vid närmaste fasad. Vid Rönnen 8 beräknas nivåer upp till 43 dBA. 
Vid planerade bostäder inom Linden 11 beräknas ekvivalenta ljudnivåer 
uppgå till 44 dBA vid närmaste fasad. 

Då uppgifter saknas om ljudemission från planerade byggnader inom kv. 
Rönnen 8 har antaganden fått göras. Om externa installationer sammantaget 
inte har högre ljudeffekt (Lw) än 75 dBA per byggnad bedöms det totala 
ljudbidraget till planerade byggnader vid kv. Linden 8 till cirka 41 dBA. Till 
planerade byggnader inom kv. Linden 11, 12 och 13 samt Häggen 3 beräk-
nas ljudbidraget till cirka 36 dBA. 

Planerade bostäder 
Beräkning av det externa bullret från Bohus Biotech visar att ljudnivåerna 
utomhus inte beräknas överskrida riktvärdena för dag (50 dBA ekvivalent 
ljudnivå), kväll (45 dBA ekvivalent ljudnivå) och natt (45 dBA ekvivalent 
ljudnivå) enligt Boverkets vägledning (tabell 3). Däremot överskrids Bohus 
Biotechs tillstånd nattetid kl. 22-07, 40 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Om bedömning görs enligt Naturvårdsverkets/Boverkets vägledning bör 
bostäder kunna medges då man hamnar inom zon A. Beräkningarna visar 
dock att ekvivalent ljudnivå enbart från Bohus Biotech kan uppgå till 44 
dBA vilket innebär att riktvärdet 45 dBA skulle kunna överskridas vid närm-
aste bostäder om ytterligare bullerkällor tillkommer eller om driften på Bo-
hus Biotech förändras. Med tillkommande bullerkällor för den nya bebyggel-
sen är det viktigt att dess tillskott till ljudnivåerna inte ökar den totala ljudni-
vån och medför att riktvärdena överskrids. 

Om bedömning görs enligt Bohus Biotechs tillstånd klaras inte riktvärdet 40 
dBA nattetid vid bostäderna om inte åtgärder genomförs. Med bullerdäm-
pande åtgärder på de mest dominerade ljudkällorna hos Bohus Biotech bör 
40 dBA ekvivalent ljudnivå kunna klaras vid planerade bostäder. 

Resultat - hamnverksamhet 
För färjeverksamheterna vid Torskholmen har en översiktlig beräkning 
gjorts utgående från ljudmätningen i maj 2016. Ljudemission från kryss-
ningsfartyg kan variera med ljudeffekter mellan 80-110 dBA. Ljudnivån till 
omgivningen beror också på om fartyg lastar/lossar och kortvarigt ligger vid 
kaj eller om de ligger förtöjda längre tid.  
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Utifrån mätningarna har ljudeffekten beräknats till cirka 110 dBA för m/s 
Oslofjord, vilken angör färjeterminalen regelbundet och kan anses vara ty-
pisk för den färjeverksamhet som bedrivs. Utgående från denna beräknade 
ljudeffekt beräknas ekvivalenta ljudnivåer inom den västra delen av Myren 
området på cirka 45 dBA från färjor som lastar/lossar vid kajen. I den östra 
delen av Myrensområdet beräknas nivåer som högst till cirka 40 dBA från 
färjorna. 

Påverkan på befintlig industriverksamhet 
På grund av att Bohus Biotechs nuvarande tillstånd reglerar tillåten buller-
nivå vid befintliga bostäder så kommer ett genomförande av planförslaget, 
som innebär placering av bostäder närmare än befintliga bostäder, att inne-
bär en begränsning för Bohus Biotech. Bullerutredningen har dock visat att 
rimliga åtgärder kan genomföras för att klara riktvärden. Kommunen anser 
därför att en rimlig avvägning har gjorts mellan att utveckla Strömstad med 
bostäder samtidigt som den befintliga industrin kan fortsätta att bedriva sin 
verksamhet inom området. 

Förorenad mark  

Efter samråd 1 har fortsatta mark och vattenundersökningar gjorts gällande 
TCE (trikloretylen) i berggrunden. Trikloretylen är ett lösningsmedel som 
historiskt har används i relativt stora mängder som avfettning före ytbe-
handling av metallföremål, bland annat inom fastigheten Rönnen 8 och Lin-
den 10. I en av provpunkterna i berget under Rönnen 8 har nu höga halter 
av TCE hittats. Nästa steg är att avgränsa föroreningen och kartlägga even-
tuella spridningsvägar vilket kommer att ske under hösten/vintern 2016.  

Då föroreningssituationen till samråd 2 ännu ej är klarlagd går det heller inte 
i nuläget att uttala sig om vilka konsekvenser mark- och vattenförorening-
arna kan ha på planförslaget.  

Frågor som berör planen som kommer att klargöras innan granskningsske-
det är: 

- Hur kan föroreningssituationen komma att påverka dagvattenhante-
ringen inom planområde? 

- Finns det behov av begränsningar i planen för att undvika risk för 
spridning av föroreningar i mark- och vatten till exempel när det 
gäller sprängning? 

- Hur ser planområdets påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vatten gällande Strömstadsfjorden ut? 

- På fastigheten Linden 4 finns en pågående industriverksamhet som 
ej är åtkomlig för sanering, hur påverkar en eventuell pågående 
urlakning ett sanerat område – finns det risk för återspridning? 

- Hur skall föroreningssituationen i området hanteras vid genomfö-
randet (bygg- och driftskeden) av detaljplanen? Redovisningen ska 
också beakta att tiden för genomförandet kan variera mellan olika 
fastigheter. 
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Dessutom skall föroreningssituationen för både mark- och vatten samman-
fattas och redovisas på fastighetsnivå, samt att åtgärdsförslag och kostnads-
uppskattningar skall tas fram för alla fastigheter inom planområdet innan 
planen går ut på granskning. 

Det finns en ambition att saneringen inom alla fastigheter inom området bör 
genomföras så att kraven för ”känslig markanvändning” (KM) kan uppnås. 
Detta för att underlätta en framtida utveckling av Myrenområdet med fokus 
på bostadsutbyggnad. Om bostäder i framtiden ska kunna uppföras måste 
marken saneras ned till nivåer för känslig markanvändning. I dagsläget kan 
inte bostäder planeras inom hela Myrensområdet på grund av att vissa säker-
hetsavstånd måste hållas till den kvarvarande industrin. Det skulle dock un-
derlätta omvandlingen av området till ett område med mer inslag av bostä-
der om ambitionen gällande saneringen redan nu tar höjd för en sanering 
som uppfyller kraven för känslig markanvändning. 

Vibrationer 

En vibrationsutredning kan bli aktuell att ta fram inför granskning av plan-
förslaget. 

Luftkvalitet 

I samband med upprättandet av detaljplanen har en utredning om den fram-
tida luftkvaliteten inom området tagits fram, ”Luftkvalitet inom Myrens industri-
område, WSP, 2014-09-28”, Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 

I utredningen beräknas halter av luftföroreningar inom Myrenområdet. Se-
dan jämförs dessa halter med gällande gränsvärden eller praxis. Slutsatsen i 
rapporten blev att de beräknade halterna klarar gränsvärdena och praxis. 

Förutsättningarna för de haltberäkningar som redovisas i utredningen är i 
två avseenden inte överensstämmande med det nu aktuella planförslaget: 

 Rapporten utgick från att det finns tre industriverksamheter inom 
området: Bohus Biotech AB, Strömstad Flexibles AB och Statoils 
bensinlager (som dock angavs bli avvecklat så småningom). Detalj-
planeförslaget innebär att endast Bohus Biotech kommer att ligga 
kvar, medan Strömstad Flexibles redan har avvecklats och Statoils 
bensinlager kommer att ha avvecklats helt inom några få år. 

 Nu prognostiserade trafikmängder år 2035 är betydligt högre än 
dem som förutsattes i rapporten (men som ändå var betingade av 
Myrenprojektets genomförande). 

I det här fallet medför de förändrade förutsättningarna antingen inte så stora 
förändringar av luftföroreningshalterna eller förändringar som innebär 
minskningar av halterna. Tillfredsställande noggrannhet - i bestämningen av 
de framtida halterna av luftföroreningar inom Myrenområdet efter genom-
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förande av föreslagen detaljplan - har därför bedömts erhållas med en för-
enklad metod: att med hänsyn till de förändrade förutsättningarna göra kor-
rektioner av de tidigare haltberäkningarna. Sedan utredningen togs fram har 
den föreslagna bebyggelsen inom planområdet minskat vilket bör innebära 
att luftsituationen sannolikt kommer att förbättras i jämförelse med de be-
räknade halterna i utredningen.  

Kvävedioxidhalter 

Med hänsyn till den sammantagna korrigeringen beräknas att halterna av 
kvävedioxid, uttryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att 
uppgå till cirka 30 mikrogram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter 
ett genomförande av detaljplanen. Motsvarande miljökvalitetsnorm, 60 
mikrogram/m3, underskrids således med stor marginal. 

Partiklar 

Med hänsyn tagen till korrigeringarna beräknas att halterna av partiklar, ut-
tryckta som dygnsmedelvärde (98-percentil), kommer att uppgå till cirka 28 
mikrogram/m3 eller lägre inom planområdet, år 2035 efter ett genomförande 
av detaljplanen. Motsvarande miljökvalitetsnorm, 50 mikrogram/m3, under-
skrids således med stor marginal. 

Teknisk försörjning 
En kombinerad va- och dagvattenutredning har tagits fram inom ramen för 
planarbetet, ”Va- och Dagvattenutredning, ÅF, 2015-03-23”. Utredningen finns 
för påseende i utställningslokalerna under samrådet. För en mer utförlig be-
skrivning av hanteringen av va- och dagvatten hänvisas till utredningen. Ne-
dan sammanfattas kortfattat förslaget för va- och dagvattenlösningar som 
presenteras i utredningen.  

Observera att utredningen utgår från det tidigare samrådsförslaget och där-
för delvis är inaktuellt. Frågan gällande lokalt omhändertagande av dagvat-
ten och kopplingen till förorenad mark kommer att tydliggöras inför gransk-
ningsskedet när föroreningsbilden för mark och vatten inom området är 
klarlagd. 

Vatten och spillvattenavloppet ansluts till befintliga huvudledningar längs 
Trädgårdsgatan.  

Det befintliga dagvattensystemet byggs ut med en ny dagvattenkulvert med 
en diameter på 1000 millimeter som läggs ned under Trädgårdsgatan och yt-
terligare en dagvattenkulvert på 1000 millimeter som placeras längsmed be-
fintlig kulvert som leds över fastigheten Linden 11 åt sydväst. 

En tänkbar lösning för att kunna magasinera och fördröja en stor volym 
dagvatten vid extrem väderlek kan även vara att skapa en ”bassäng” inom 
ytan för den illustrerade bollplanen/aktivitetsytan inom parkområdet i den 
nordöstra delen av planområdet. Bollplanen/aktivitetsytan är cirka 50x30 
meter och kan grävas ur cirka 0,9 meter och där man längs sidorna anlägger 
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gradänger som sittplatser. Volymen för den urgrävda ytan uppgår till cirka 
1300 m³. Planytan kan anläggas av konstgräs med dränering till en dagvat-
tenpumpstation. För mycket stora flöden kan vattnet avledas via en bräd-
danordning till den nya dagvattenkulverten med en diameter på 1000 milli-
meter som läggs ned längs Trädgårdsgatan. Bassängen kläs in med gum-
miduk så att grundvattennivån ej förändras. Normalt underhåll utförs på 
konstgräsytan efter skeden med höga flöden. Dagvattenpumpstationen kan 
vara densamma som ska pumpa dagvatten från tomterna längs Hagtornsvä-
gen. Dagvattenpumpstationen kan placeras vid sydöstra hörnet av bollpla-
nen med åtkomst från Trädgårdsgatan. I plankartan sätts användningen till 
”E1 – Teknisk anläggning, pumpstation”. 

Enligt beräkningar för 100- och 200-årsregnen kan ett 100-årsregn över-
svämma de lägst liggande delarna i området med cirka 20 centimeter och 
200-årsregnet med cirka 35 centimeter.  

Dessa beräkningar förutsätter att den föreslagna dagvattenkulverten längs 
Trädgårdsgatan är utbyggd. Omräknat i volymer kan 100-årsregnet innehålla 
cirka 800-1000 m³ vilket ryms inom volymen för den urgrävda bollplanen. 
Däremot kommer magasinet ej att kunna härbärgera 200-årsregnet som 
uppgår till cirka 2500 m³. 

Om verksamheter i området skulle innebära risk för någon form av oljespill 
på utvändiga ytor ska oljeavskiljare anläggas med erforderliga dimensioner 
och kapacitet. För oljeavskiljning ska lämplig placering och dimensioner på 
mottagande volymer vara direkt anpassade till tänkbara risker och den speci-
fika verksamheten och trafikutformningen i närområdet. Oljeavskiljare kan 
exempelvis anläggas invid lastkajer för varutransporter. Oljeavskiljaranlägg-
ningarna bör begränsas till att omfatta mindre körytor för bästa effektivitet 
vid en olycka med oljor från fordon. Oljeavskiljaranläggningar kan även 
övervägas för trafikytor där buss och övriga tunga fordon ställs upp under 
en längre tid. 

Inom planområdet säkerställs yta för två befintliga transformatorstationer. 
Användningen sätts till ”E2 - Teknisk anläggning, transformatorstation”.  

I den södra delen av planområdet, söder om Uddevallavägen, återfinns en 
befintlig pumpstation. Denna station bekräftas i detaljplanen och använd-
ningen sätts till ”E1 - Teknisk anläggning, pumpstation”. 

Efter utbyggnad kommer delar av planområdets befintliga hårdgjorda ytor 
att ersättas med likvärdiga hårdgjorda ytor till exempel parkeringsytor och 
tak. Eftersom planområdet redan är utbyggt behövs inga större åtgärder tas 
utan vad som behöver åtgärdas är ur dagvattensynpunkt den ökade hård-
gjorda ytan på cirka 1,5 ha samt problematiken som uppstår vid extrem ne-
derbörd. 

Planbestämmelser har införts gällande byggtekniska åtgärder, läs mer under 
rubriken ”Grundvatten”. 
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MILJÖKONSEKVENSER 
Allmänt 
Den behovsbedömning som gjordes i samband med att ett planprogram 
togs fram visade att en betydande miljöpåverkan inte kunde uteslutas. En 
miljöbedömning har därför genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har tagits fram parallellt med planarbetet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar de konsekvenser som den föränd-
rade markanvändningen medför. MKB:n redovisas i ett separat dokument, 
”Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult, 2015-06-16” som finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. Denna handling redovisar de bedömda 
konsekvenserna som det planförslag som redovisades i det första samrådet 
skulle innebära. 

Sedan det första samrådet har MKB:n kompletterats enbart gällande frågor 
som behandlar risker och trafik. Dessa uppdateringar redovisas i ett doku-
ment, ”Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning, Trafik och risker, Norconsult, 2016-
09-09” som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. Som 
underlag till de nya bedömningarna har en uppdaterad trafikutredning samt 
en riskutredning med avseende på brandfarlig vara tagits fram.  

Med anledning av att MKB:n endast delvis är uppdaterad kommer endast 
aspekter gällande risker och trafik att redovisas i denna handling. Inför 
granskningsskedet, då exempelvis föroreningsbilden för mark- och vatten i 
området är klarlagd, kommer hela MKB:n att uppdateras med hänsyn taget 
till alla miljöaspekter.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-
jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvat-
ten samt omgivningsbuller. 

Luft 

Luftmiljön i området påverkas av utsläpp av luftföroreningar från vägtrafi-
ken, hamnverksamheten och Bohus Biotech. De utredningar som gjorts har 
avsett de framtida luftföroreningshalterna efter ett genomförande av detalj-
planen. Resultaten är att gällande miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen 
som i huvudsak alstras av biltrafiken, kvävedioxid och partiklar, kommer att 
klaras med stor marginal. Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade 
av hamn- och industriverksamheten, klarar med stor marginal enligt bedöm-
ningspraxis. 
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Vatten, musselvatten 
Denna del kommer att kompletteras inför granskningsskedet när förore-
ningssituationen inom området är klarlagd. 

Miljömål  
Begränsad klimatpåverkan 

Utbyggnaden av olika former av verksamheter, handel och bostäder i enlig-
het med detaljplanen bedöms från klimatgassynpunkt få störst betydelse dels 
genom en lokal ökning av transportarbetet med vägfordon, dels genom 
ökade behov av uppvärmning av lokaler och bostäder. Trafikökningen leder 
till ökningar av utsläppen av växthusgaser. Inrättande av lokal busstrafik i 
staden bör övervägas i syfte att bland annat dämpa biltrafiken och därmed 
minska utsläppen av växthusgaser. Uppvärmningen av de olika fastigheterna 
i området förutsätts lösas på ett från klimatsynpunkt acceptabelt sätt. 

Frisk luft 

Gällande miljökvalitetsnormer och praxis bedöms klaras med stor marginal 
inom planområdet. En förbättring av försörjningen med kollektivtrafik är 
dock fördelaktig även med avseende på målet frisk luft. 

Bara naturlig försurning 

Planen bidrar till försurning via utsläpp av försurande ämnen till luften. Den 
främsta källan är vägtrafiken, men de skärpta kraven på bilars avgasrening 
kommer att minska omfattningen av dessa utsläpp. Utsläpp kan också 
komma att ske från uppvärmningen av lokaler, omfattningen beror på vilken 
uppvärmningsmetod som väljs. 

Giftfri miljö 

Inom planområdet har olika föroreningar i mark påvisats. Vid sanering kan 
finnas viss risk för föroreningsspridning. De positiva konsekvenserna be-
döms dock överväga då sanering innebär minskad risk för läckage till Ström-
stadsfjorden. Denna del kommer att kunna kompletteras inför gransknings-
skedet när föroreningssituationen inom området är klarlagd. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Planerad utbyggnad inom området kommer att medföra att mängden hård-
gjorda ytor ökar något, vilket ger ökad ytvattenavrinning. Trafiken i området 
kommer att öka med ökade föroreningsmängder i dagvattnet som följd. Fö-
reslagna skadeförebyggande åtgärder är att dagvattnet från större trafik- och 
parkeringsytor leds via oljeavskiljare och att dagvattensystemet kompletteras 
med olika tekniker för lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD). Med 
dessa åtgärder kan dagvattenmängderna minskas. En konsekvens av detta är 
att föroreningsbelastningen på Strömstadsfjorden också minskar. Denna del 
kommer att kunna kompletteras inför granskningsskedet när föroreningssi-
tuationen inom området är klarlagd och en uppdaterad va- och dagvattenut-
redning har tagits fram. 
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God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö redovisas i propositionen i form av 
ett antal delpunkter.  

Konsekvenserna av ett genomförande av detaljplanen bedöms i stora drag 
överensstämma med målets första punkt: ”- den bebyggda miljön ger skön-
hetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbets-
platser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och 
utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter 
kan minskas”. Storleken av en del av de planerade byggnaderna är dock så-
dan att landskapsbilden bedöms bli negativt påverkad sett både från havet 
och från villorna norr omområdet. Att en industri kommer att ligga kvar i 
området medverkar i och för sig till den önskade variationen av bostäder 
och arbetsplatser, men det kan också innebära störningar. 

De redovisade beskrivningarna av planens konsekvenser för buller, luftför-
oreningar och risker visar dock att industrin inte kommer att medföra några 
olägenheter av betydelse för människors hälsa. Även vad avser övriga stör-
ningskällor klaras gällande krav beträffande buller, luftföroreningshalter och 
risker inom planområdet. Natur- och grönområden finns tillgängliga i när-
heten. Med hänsyn till de avsevärda ökningar av trafikmängderna som de-
taljplanen medför bör ett inrättande av lokal busstrafik i staden övervägas i 
syfte att dämpa biltrafiken. Vidare föreslås en förbättrad gång- och cykelför-
bindelse mot centrum. 

Sammanfattning av MKB gällande risker och trafik 
Allmänt 

En miljökonsekvensbeskrivning har tidigare upprättats i samband med det 
första samrådet, ”Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult, 2015-06-16”.  Sedan 
det första samrådet har MKB:n uppdaterats endast gällande frågor som be-
handlar risker och trafik. Detta redovisas i dokumentet ”Utdrag ur Miljökonse-
kvensbeskrivning, Trafik och risker, Norconsult, 2016-09-09”.  

Nedan redovisas en sammanfattning av trafik- och riskfrågorna. Övriga av-
snitt kommenteras endast mycket kortfattat då ingen ny bedömning av dessa 
frågor har genomförts i MKB:n inför det aktuella samrådet. En mer utförlig 
beskrivning av ämnen såsom exempelvis luftmiljö, markmiljö, sociala konse-
kvenser med mera ska arbetas in i en uppdaterad MKB som omfattar alla 
berörda ämnen i samband med granskningen av detaljplanen. 

Risker 

Planområdet planeras bli ett aktivitetsområde med en blandning av funkt-
ioner såsom vattenland, hotellverksamhet samt kontor. Dagtid förväntas 
upp till 6 540 personer kunna befinna sig inom planområdet, majoriteten in-
omhus. Övrig tid förväntas upp till 1 000 personer befinna sig inom områ-
det. 
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Transport av farligt gods 

Inga transporter av farligt gods bedöms ske på Bohusbanan då den nya 
sträckningen vid Skee medför en tunnelpassage med en lutning på 2,5 %, 
vilket skulle innebära att ett extra lok behövs för att orka dra godstranspor-
ter. Individrisken från tågurspårning på Bohusbanan bedöms vara oaccepta-
belt hög fram till 15 meter från spåret och inom ALARP-området fram till 
25 meter från spåret. Att riskerna ligger inom ALARP-området innebär att 
rimliga åtgärder skall vara vidtagna innan situationen kan tillåtas. Riskredu-
cerande åtgärder skall därför genomföras. Samhällsrisken bedöms vara för-
sumbar. 

I riskutredningen som denna del av MKB:n baseras på antas andelen trans-
porter av farligt gods på Uddevallavägen ha samma medelvärde som för pri-
mära transportleder för farligt gods i hela Sverige. Detta skulle innebära 23 
transporter per dag. Detta är en konservativ uppskattning som möjligen 
överskattar antalet transporter av farligt gods på Uddevallavägen. Förbi 
Colorline-terminalen i Strömstad som ligger norr om planområdet uppskatt-
tas i dagsläget högst 10 transporter per vecka eller i snitt cirka 1,4 transpor-
ter per dag. 

Individrisken från Uddevallavägen ligger inom ALARP-området fram till 25 
m från vägkant. Risken kan tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna.  

Transporter av farligt gods på Trädgårdsgatan antas år 2035 vara 1 transport 
av brandfarlig vätska per vecka.  

Individrisknivån från farligt gods-transporter på Trädgårdsgatan bedöms 
ligga på en acceptabel nivå. 

Verksamheter 

Verksamheten i depå Strömstad håller i dagsläget på att avvecklas. År 2035 
skall denna verksamhet vara avvecklad medan Bohus Biotech är kvar.  

Riskerna från Bohus Biotech beror på de betydande mängder brandfarlig 
vara som hanteras. För att bedöma nödvändigt skyddsavstånd kring cister-
nerna skall i första hand en utredning genomföras av de faktiska förhållan-
dena på plats, eftersom skyddsavstånden påverkas av vilka andra skyddsåt-
gärder som vidtagits. Skyddsavstånden som kommer fram utifrån risk-ana-
lysen skall användas i första hand. Sker ingen riskutredning rekommenderas 
ett avstånd på 50 meter mellan cisterner med mer än 3 kubikmeter brandfar-
liga vätskor och bostadshus eller andra byggnader där människor vistas som 
inte känner till att brandfarliga vätskor förvaras i närheten, så kallad A-bygg-
nad  

I samband med det aktuella planarbetet har företaget genomfört en riskut-
redning. Syftet är att finna en placering/utformning av deras utomhustank 
med brandfarlig vätska som tillgodoser företagets behov samtidigt som an-
vändningen av de kringliggande fastigheterna begränsas så lite som möjligt 
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genom förslag till riskreducerande åtgärder. Dessutom skall utredningen be-
akta om det behövs tillkommande riskreducerande åtgärder för det befint-
liga inbyggda cisternrummet.  

För värmestrålningen vid en brand kring utomhuscisterner används följande 
kriterier: 

- Människor: 3 kW/m². Vid denna nivå tar det 0,8 minuter (48 sekun-
der) till smärtgränsen nås. Vid långvarig exponering uppstår högst 
1:a gradens brännskador (rodnad och sveda men inga brännblåsor).  

- Byggnader: 6 kW/m². Detta är den nedre gränsen för antändning av 
träbyggnader vid långvarig strålning.  

- Byggnader 15 kW/m². Högsta accepterade värmestrålning för ska-
dor på betong- och stålkonstruktioner.  

Kriterierna är framtagna av Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS, 
2012).  

Den avgörande faktorn för hur mycket värmestrålning som genereras av en 
brand är ytan på branden. Detta avgörs av storleken på invallningen som 
fångar upp den brandfarliga vätskan vid skada på cisternen.  

Följande slutsatser dras i utredningen:  

- Om invallningen av utomhustanken har en storlek på 15 m² över-
skrids inte strålningsnivån 3 kW/m² på grannfastigheten.  

- Om invallningen av utomhustanken har en storlek på 20-25 m² på-
verkas en minimal del av grannfastigheten av en värmestrålning 
över 3-6 kW/m².  

- Genom att flytta invallningen ytterligare 2 meter åt nordväst, bort 
från grannfastigheten, kommer strålningsnivån vid en pölbrand inte 
att överstiga 3 kW/m² på grannfastigheten.  

I företagets utredning föreslås ytterligare skyddsåtgärder som exempelvis att 
varlslingssystemet ses över för att kunna varsla allmänheten vid ett eventu-
ellt läckage.  

Avseende cisternrummet föreslås bland annat att:  

- Åtgärder avseende explosionsrisken bör genomföras på bland annat 
ventilationen.  

- Väggarna i cisternrummet bör vara av brandklass EI60.  
- Möjligheten att ha ett sprinklersystem i cisternrummet bör ses över.  

För områden som skall användas för bostadsändamål rekommenderas ett 
skyddsavstånd på minst 50 m. Anledningen är dels att människor vistas i 
sina bostäder under längre tid än i centrumområdet, dels att bostadsområ-
den är svårare att utrymma, särskilt på natten när flertalet av de boende so-
ver.  
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Förslagen i riskutredningen bedöms vara relevanta och tillfyllest för att han-
tera risksituationen kring företaget på ett sådant sätt att riskerna från Bohus 
Biotechs verksamhet är acceptabla med hänsyn tagen till områdets före-
slagna användning. 

Förslag till skadeförebyggande åtgärder  

Med utgångspunkt från att nuvarande verksamhet på industritomten kom-
mer att bedrivas även i framtiden bedöms följande riskreducerande åtgärder 
leda till en acceptabel risknivå inom planområdet:  

- Enligt planritning är planområdet beläget cirka 20 meter från Udde-
vallavägen, dessutom finns en skyddsbarriär i form av järnvägsvall 
mellan vägen och planområdet. Skyddsavstånd och skyddsbarriär är 
således redan utförda och inga ytterligare åtgärder för Udde-vallavä-
gen bedöms nödvändig.  

- Risknivån längs Bohusbanan är inom ALARP-områdets till och 
med 25 meter från spårkant. Hela detta område bör behållas bebyg-
gelsefritt. Som alternativ till skyddsavstånd kan skyddsbarriär förläg-
gas mellan Bohusbanan och planområdet. En vall eller mur mellan 
Bohusbanan och planområdet innebär en fysisk barriär som skulle 
skydda byggnaderna vid urspårning av tåg. En vall eller mur är en 
robust lösning med hög tillförlitlighet och lång livslängd. Den ska 
dimensioneras så att den hindrar att fordon hamnar nära byggna-
derna. Den ska vidare utformas och placeras så att den på ett mjukt 
sätt fångar upp urspårade fordon. Vallen/muren bör förläggas längs 
hela planområdet där skydds-avstånd på 25 meter till byggnad eller 
plats för stadigvarande vistelse ej kan uppnås.  

- De skyddsåtgärder som föreslås i Bohus Biotechs utredning (ÅF). 
2016) skall genomföras. Målet med dessa skyddsåtgärder bör vara 
att minska värmestrålningen till max 3 kW/m² vid tomtgränsen ifall 
det sker en olycka.  

- Mellan Bohus Biotech och bostäder upprätthålls ett skyddsavstånd 
på minst 50 m i enlighet med kraven i SÄIFS 2002:2, då användning 
för bostadsändamål bedöms vara känsligare än användning för 
centrumändamål.  

- Vid eventuell nyetablering på industritomten bör kommunen beakta 
den föreslagna verksamhetens påverkan på bostäderna och cent-
rumverksamheterna kring tomten. Verktygen i miljöskyddsförord-
ningen bör utnyttjas vid behov. Verksamheter som kan etableras 
utan vidare skyddsåtgärder är sådana som har skyddsavstånd enligt 
Boverket på högst 50 m och som dessutom inte kräver tillstånd för 
hantering av brandfarliga eller explosiva varor.  
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För att ytterligare sänka risknivån inom planområdet kan även följande åt-
gärd genomföras:  

- Hastigheten inom planområdet är i dagsläget skyltad 30 km/h. 
Denna hastighet bör bi-behållas alternativt sänkas ytterligare genom 
att området görs till gångfartsområde.  

Trafik 

Omvandlingen av Myrenområdet prognostiseras medföra ett avsevärt till-
skott av trafik, totalt 8 300 fordon/dygn som fördelas åt väster och åt öster 
på Uddevallavägen. Trafikutredningens analyser av parkeringsbehovet visar 
att det krävs cirka 1 600 parkeringsplatser i området, då förutsätts parkering-
arna i de olika kvarteren till en del kunna samnyttjas.  

Beräkningarna av trafikalstringen har utgått från ett maximalt utnyttjande av 
byggrätterna och att alla föreslagna parkeringsplatser utnyttjas, och de resul-
terande trafikmängderna skall därför ses som de som maximalt kan förväntas 
uppkomma.  

På Uddevallavägen, delen öster om Trädgårdsgatans anslutning, redovisas 
för år 2035 14 700 fordon/sommarmedeldygn, en ökning jämfört med nulä-
get med cirka 55 %. Väster om Trädgårdsgatan prognostiseras trafiken öka 
till 11 800 fordon/sommarmedeldygn, drygt 40 % mer än i nuläget.  

På Trädgårdsgatan prognostiseras cirka 9 200 fordon/sommarmedeldygn 
närmast Uddevallavägen. Trafikmängden minskar sedan successivt till några 
hundra fordon längst i öster på Trädgårdsgatan. Trafikanalyser visar att till-
gängligheten såväl till den befintliga verksam-het som skall ligga kvar som 
till de nya verksamheterna blir god även under de mest trafikbelastade tim-
marna.  

Skyltad hastighet och andel tung trafik på Uddevallavägen förändras inte 
jämfört med nuläget. På Trädgårdsgatan bedöms andelen tung trafik bli om-
kring 1,5 %, närmast Uddevalla-vägen ökar andelen dock till cirka 3 %.  

Utbyggnaden av Myrenområdet innebär också vissa ombyggnader av gatu-
nätet. Nuvarande väjningsreglerade korsning mellan Uddevallavägen och 
Trädgårdsgatan föreslås byggas om till cirkulationsplats. Analyser i trafikut-
redningen visar att en enfältig cirkulationsplats ger tillräcklig kapacitet och 
en tillfredsställande framkomlighet, även vid maximal timtrafik under som-
maren.  

Trädgårdsgatan skyltas 30 km/h, den rustas upp och förses med gång- och 
cykelbana norr om gatan respektive gångbana söder om. Vatulandsgatan 
flyttas österut inom området, den stängs av för biltrafik mellan Myren och 
centrum och prioriteras för gång- och cykeltrafik. Den nya korsningen med 
Vatulandsgatan byggs ut till cirkulationsplats. Öster om de planerade nya 
bostadshusen stängs Trädgårdsgatan av för biltrafik.  
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Med de redovisade, planerade åtgärderna i berört gatunät – cirkulationsplat-
ser, separat gång- och cykelbana, eliminering av genomfartstrafik, låg skyltad 
hastighet – bedöms förutsättningar komma att finnas för en god trafiksäker-
het inom och i anslutning till Myrenområ-det. Utformningen av i synnerhet 
passagerna för gång- och cykeltrafik tvärs Trädgårdsgatan men även av in-
farterna till parkeringsplatserna från Trädgårdsgatan kommer dock att vara 
mycket betydelsefull från trafiksäkerhetssynpunkt.  

I avvaktan på den trafikutredning som planeras för Strömstad, redovisas här 
även preliminära bedömningar av de övergripande trafikkonsekvenserna av 
ett genomförande av Myrenprojektet. Konsekvensbedömningarna är uppde-
lade på tre grupper av biltrafikrörelser till och från Myren. 

Extern trafik till och från vägarna E6, 164 och 176  
För denna trafik har Myren en fördelaktig belägenhet i Strömstad. Trafiken 
kommer snabbt ut på väg 176 åt söder och når väg E6 och väg 164 via den 
minst trafikbelastade infarten till Strömstad, Södra infarten. Viktigt är här att 
E6-trafikanter från norr genom skyltning och information påverkas att om 
möjligt välja denna väg i stället för den norra infarten, Oslovägen.  

Trafik åt öster på Uddevallavägen med mål längs Ringvägen och 
norrut längs bl a Oslovägen 
Detta vägnät är högt belastat och alla trafiktillskott här är problematiska. Så-
dana trafiktillskott kan förväntas bli följden av varje bebyggelseexploatering 
som görs i Strömstad. Frågor beträffande trafikförhållandena på de nämnda 
vägarna och de trafikökningar som kan förväntas på grund av planerade ut-
byggnader i staden bör särskilt belysas i trafikutredningen.  

Trafik åt väster på Uddevallavägen mot centrum, prognostiserad till 
nära 3 000 fordon/dygn 
 Detta är dock en prognos som inte är statisk, den påverkas av de förutsätt-
ningar biltrafiken och övriga trafikslag får. För trafikrörelser mot centrum är 
avståndsförhållandena mycket gynnsamma för cykeltrafik och gynnsamma 
för promenader. Möjligheterna för bilisterna att hitta parkeringsplats i cent-
rum får också betydelse. Den prognostiserade trafiken bör kunna minskas 
påtagligt genom tillskapande av en attraktiv gång- och cykelförbindelse mel-
lan Myren och centrum.  

Förslag till skadeförebyggande åtgärder  

- Passager för gång- och cykeltrafik tvärs Trädgårdsgatan utformas 
för att ge maximal trafiksäkerhet och framkomlighet för de oskyd-
dade trafikanterna.  

- Ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Uddevallavägen 
mellan Trädgårdsgatan och centrum byggs ut med hög framkomlig-
het, trafiksäkerhet och attraktivitet, i syfte att maximera gång- och 
cykeltrafiken och därmed minimera biltrafiken mot centrum.  
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- I detaljplanen säkerställs att det finns utrymme för eventuella, fram-
tida busshållplatser i anslutning till korsningen Uddevallavägen-
Trädgårdsgatan.  

- I den planerade, övergripande trafikutredningen för Strömstad bör 
åtgärder beaktas som kan medföra att Södra infarten används maxi-
malt för externtrafik såväl söderut som norrut på väg E6. Vidare 
bör möjligheterna övervägas att inrätta någon form av lokal busstra-
fik i staden i syfte att dämpa biltrafiken och öka tillgängligheten till 
cent-rum och även till handel och andra aktiviteter längs Oslovägen 
och Ringvägen.  

Buller 

En ny bullerutredning har tagits fram sedan det första samrådet. Beskriv-
ningen av bullerpåverkan inom planområdet ska uppdateras i MKB:n inför 
granskning. Se vidare under rubriken ”Buller” i planförslagsdelen. 

Luftmiljö 

En luftmiljöutredning har tidigare tagits fram som visar att miljökvalitets-
normerna klaras med stor marginal. Sedan den bedömningen gjordes har 
omfattningen på planförslaget minskats vilket borde tyda på en ännu bättre 
luftmiljösituation. Beskrivningen av luftsituationen ska uppdateras i MKB:n 
inför granskning. 

Markmiljö 

Föroreningssituationen inom planområdet är ännu inte klarlagd. Utred-
ningar med hänsyn till markföroreningar inom planområdet pågår i dagslä-
get. Beskrivningen av markföroreningssituationen och dess påverkan ska 
uppdateras i MKB:n  inför granskning. 

Vattenförhållanden 

Föroreningssituationen ska utredas och en ny va- och dagvattenutredning 
ska tas fram inför granskning av detaljplanen. Beskrivningen av vattenför-
hållanden ska uppdateras i MKB:n inför granskning. 

Stads- och landskapsbild 

Sedan det första samrådet har storlek och höjd på byggrätt och höjder inom 
planområdet reducerats.  Beskrivningen av stads- och landskapsbilden ska 
uppdateras i MKB:n inför granskning. 

Övriga miljöfrågor 

Beskrivningen ska uppdateras i MKB:n inför granskning. 

Sociala konsekvenser 

Beskrivningen ska uppdateras i MKB:n inför granskning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beskrivningen ska uppdateras i MKB:n inför granskning. 
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GENOMFÖRANDE 
Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fas-
tighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningsdelen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskriv-
ningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

I samband med planarbetet tas en gatukostnadsutredning fram för att ligga 
till grund för finansiering av gatuutbyggnad och allmänna platser inom plan-
området. 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 
En administrativ bestämmelse angående genomförandetiden har införts på 
plankartan. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser men kommunen får 
dock, om det finns särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte ska 
vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

I denna plan är kommunen huvudman för allmän plats. Detta innebär att 
kommunen har rätt, men också en skyldighet om berörda fastighetsägare be-
gär det, att lösa in marken betecknad som allmän plats i detaljplanen. 

På plankartan har en administrativ planbestämmelse införts som lyder: 
”Kommunen är huvudman för allmänna platser”. 

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan fastighetsägarna 
inom planområdet och Strömstads kommun. Ett planavtal har upprättats 
mellan exploatören Startsidan i Strömstad AB och Strömstads kommun.  
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Inför planens antagande kommer exploateringsavtal att upprättas med be-
rörda fastighetsägare, där parternas ansvar regleras.  

Ansvarsfördelningen är översiktligt sammanfattad i nedanstående tabell: 

Anläggning 
 

Genomförande-an-
svarig 

Driftansvarig 

Allmän platsmark: 
  

VÄG Strömstads kommun Strömstads kommun 

GATA Strömstads kommun Strömstads kommun 

CYKEL Strömstads kommun Strömstads kommun 

PARK Strömstads kommun Strömstads kommun 

NATUR Strömstads kommun  
(Inget nytt genomförande) 

Strömstads kommun 

lek Strömstads kommun Strömstads kommun 

boll Strömstads kommun Strömstads kommun 

dagvatten Strömstads kommun Strömstads kommun 

plantering Strömstads kommun Strömstads kommun 

+ 0,0 (markhöjd) Strömstads kommun Strömstads kommun 

Spill- och dricksvatten-
nät 

Strömstads kommun Strömstads kommun 

Dagvattennät Strömstads kommun Strömstads kommun 
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El och Tele 
Ledningsägare (ledningar 
som behöv er f lyttas pga. 
genomf örande av  planför-
slaget bekostas av  respek-
tiv e exploatör/fastighetsä-

gare) 

Respektiv e 
ledningsägare 

Kvartersmark: 
  

B - Bostäder Fastighetsägare  
(Inget nytt genomförande) 

Fastighetsägare 

BKS1 – Bostäder och  
kontor 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

BHKS1 – Bostäder, han-
del, kontor och förskola 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

BS1 – Bostäder och för-
skola 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

BH – Bostäder och han-
del 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

C1 - Centrum Fastighetsägare Fastighetsägare 

C2 - Centrum Fastighetsägare Fastighetsägare 

KH1 – Kontor och han-
del 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

J - Industri Fastighetsägare Fastighetsägare 

T1 - Järnvägstrafik Fastighetsägare 
(Inget nytt genomförande) 

Traf ikv erket 

E1 - pumpstation Strömstads kommun  Strömstads kommun 

E2 – transformator-stat-
ion 

Ledningsägare Ledningsägare 

t – (vägtrafiktunnel) Fastighetsägare Fastighetsägare 
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u - (underjordiska led-
ningar) 

Fastighetsägare/ 
Strömstads kommun 

Fastighetsägare/ 
Strömstads kommun 

b - maximal  
markbelastning 

Strömstads kommun Strömstads kommun 

räddningsväg Fastighetsägare Fastighetsägare 

plantering Fastighetsägare Fastighetsägare 

mur Fastighetsägare Fastighetsägare 

cistern Fastighetsägare Fastighetsägare 

VA och dagvatten – ny 

anläggning 

Respektiv e fastighetsägare 
f rån en anv isad anslut-

ningspunkt (som regel v id 
f astighetsgräns) 

 
Fastighetsägare 

El- och tele Respektiv e fastighetsägare 
 (ev . f lytt av befintliga led-
ningar som påv erkas av ett 

plangenomf örande) 

Respektiv e 
 ledningsägare 

 

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna VÄG, 
GATA, CYKEL, PARK och NATUR. 

Strömstads kommun är ansvarig för utbyggnad och framtida drift och un-
derhåll av de allmänna platserna inom planområdet. 

Gator 
Gatukostnadsutredningen redovisas parallellt med detaljplanen och ska re-
dovisa respektive fastighetsägares ekonomiska åtaganden för utbyggnad av 
gator inom planområdet. Förslag till fördelning av kostnader har upprättats. 
Se vidare under rubriken ”Gatukostnadsutredning”. 

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna B, BKS1, 
BHKS1, BS1, BH, C1, C2, KH1, J, T1, E1 och E2. 

Inom respektive fastighet/användningsområde ansvarar respektive fastig-
hets-/ledningsägare för att byggnader, anläggningar, va- och dagvattenan-
läggningar med mera genomförs/uppförs liksom underhåll av dessa. 
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Avtal 

Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden under 
planarbetet har upprättats mellan Strömstads kommun och exploatören, 
Startsidan i Strömstad AB.  

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Strömstads kommun och 
exploatören, Startsidan i Strömstad AB. Exploateringsavtalet kopplas till pla-
nen för att få överensstämmelse med intentionerna i plan- och genomföran-
debeskrivningen.  

Exploateringsavtalet/-en ska vara påskrivet och godkänt av berörda parter 
innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.  

Ytterligare exploateringsavtal kan behöva tecknas med andra fastighetsägare 
inom planområdet vid behov.  

Generellt kan sägas att gatukostnadsutredningen kommer att behandla de 
områden inom planområdet som består av gator och övrig allmän plats. Ga-
tukostnadsutredningen kommer att redovisa vilka kostnader som respektive 
fastighetsägare inom planområdet kommer att belastas med för utbygg-
nad/upprustning av gator och allmänna platser- i gatukostnadsutredningen 
ingår också en fördelning av kostnaderna för sanering av förorenad mark 
inom allmän plastsmark. 

I exploateringsavtalet med exploatören Startsidan i Strömstad AB kommer 
kommunen avtala om att exploatören bekostar en ombyggnad av Vatulands-
gatan till en gång- och cykelväg. 

I exploateringsavtalet med exploatören och ägaren till fastigheten Linden 11 
regleras fastighetsägarens ansvar att flytta befintlig kommunal dagvattenled-
ning till Trädgårdsgatan. Hela kostnaden kommer att belasta exploatören 
om en flytt blir aktuell. 

I exploateringsavtal med fastighetsägare ska kostnadsfördelningen avseende 
sanering av förorenad mark komma att regleras. 

Övriga avtal  
Åtgärder i form av ett invallningsområde och ytterligare skyddsåtgärder med 
tanke på risker med brandfarlig vara inom fastigheten Linden 10 ska säker-
ställas via avtal. Kostnaden för uppförandet ska regleras i avtal mellan explo-
atören och berörda fastighetsägare. Bohus Biotech ska ej belastas med kost-
nader för uppförandet.   

Avtal om markköp, upplåtelse av mark 
Avtal om marköverlåtelser bör träffas mellan berörda parter innan ansökan 
om fastighetsreglering görs hos lantmäterimyndigheten. Förekommer fastig-
hetsköp så likställs dessa med avtal. 

Marköverlåtelser mellan Strömstads kommun som ägare av Strömstad 4:16 
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och exploatören som ägare till bland annat Rönnen 8 regleras i exploate-
ringsavtal mellan kommunen och Startsidan i Strömstad AB. 

Arrenden 
Arrende finns för fastigheten Haren 13, på grundkartan betecknat med 
TN/1996. Arrendet påverkas inte av plangenomförandet på annat sätt än att 
fastigheten ges möjlighet att friköpa arrendeområdet och sammanföra det 
med Haren 13.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare 

Planområdet omfattar cirka 110 000 m² (11 ha). Inom planområdet finns 12 
fastigheter. Fastigheterna Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och 3 och Linden 4, 8, 
10, 11, 12 och 13 är i privat ägo. Fastigheten Strömstad 4:16 ägs av Ström-
stads kommun och fastigheten Strömstad 4:17 ägs av Jernhusen fastigheter 
(statligt företag).  

En fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 
inom och intill planområdet framgår av tillhörande fastighetsförteckning. 
Nedan redovisas en karta med de nuvarande markägoförhållandena inom 
planområdet. 

Karta som redovisar befintliga markägoförhållanden. Totalt finns 12 fastigheter inom planområdet 
1: Strömstad 4:16 (2 delområden), ägare: Strömstads kommun. 2: Strömstad 4:17, ägare: Jern-
husen Fastigheter AB. 3: Rönnen 2, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Baker Tilly. 4: 
Rönnen 8, ägare: Startsidan i Strömstad AB, c/o Baker Tilly. 5: Häggen 2, ägare: Startsidan i 
Strömstad AB, c/o Baker Tilly. 6: Häggen 3, ägare: Strömstad Häggen 3 AB. 7: Linden 8, 
ägare: Kosterfjord Invest AB. 8: Linden 4, ägare: Uluma Fastighetsbolag AB. 9: Linden 10, 
ägare: Uluma Fastighetsbolag AB. 10: Linden 11, ägare: Bazar Invest i Strömstad AB. 11: 
Linden 12, ägare: Lennart & Robert Fastigheter AB. 12: Linden 13, ägare: Startsidan i 
Strömstad AB, c/o Baker Tilly. 
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Fastighetsbildning och fastighetsreglering 

Med fastighetsbildning och fastighetsreglering avses alla ändringar av fastig-
heters gränser och upplåtelse/förändring av servitut. Fastighetsbildning prö-
vas genom lantmäteriförrättningar av lantmäteriet. Förrättningar som krävs 
för genomförande av planen söks av markägare/exploatör eller kommunen. 

I och med att detaljplanen har ett kommunalt huvudmannaskap har kom-
munen både en rätt och en skyldighet att lösa in markområden inom plan-
områdets allmänna platsmark på begäran av kommunen eller berörd fastig-
hetsägare. 

Ett genomförande av detaljplanen medför ingrepp och förändringar i ett 
flertal fastigheter. I många fall är fastighetsregleringar nödvändiga.  Nedan 
redovisas de bedömda konsekvenserna i form av nödvändig och föreslagen 
reglering av mark mellan fastigheterna inom planområdet.  

Ytterligare information om bedömda konsekvenser för fastigheterna redovi-
sas under rubriken ”Fastighetskonsekvensbeskrivning”. 

Karta som redovisar föreslagna fastighetsregleringar inom planområdet. 
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Mark som regleras från privat mark till kommunal mark  

1. Reglering av mark från fastigheten Rönnen 2 till Strömstad 4:16 

2. Reglering av mark från fastigheten Rönnen 8 till Strömstad 4:16 

3. Reglering av mark från fastigheten Häggen 2 till Strömstad 4:16 

4. Reglering av mark från fastigheten Linden 13 till Strömstad 4:16 

Mark som regleras från kommunal mark till privat mark  

5. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Rådjuret 6 

6. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Haren 13 

7. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Rönnen 8 

8. Reglering av mark från fastigheten Strömstad 4:16 till Strömstad 4:17 
 

Totalt föreslås cirka 2700 m² överföras från privat mark till kommunal mark 
och cirka 4200 m² överföras från kommunal mark till privat mark. 

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter 

Inom planområdet finns i dagsläget inga befintliga mark- eller anläggnings-
samfälligheter. 

Gemensamhetsanläggningar för fastighetsägare inom planområdet kan even-
tuellt komma att krävas för exempelvis gemensamma parkeringsytor och 
andra framtida gemensamma anläggningar som inte kan överskådas i dagslä-
get. 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt 1, 1486-85.1 Ledningsrätt för vatten och avlopp. Ledningsha-
vare är Strömstads kommun och ledningsrätten belastar fastigheterna Fasa-
nen 1, Fasanen 6, Fasanen 7, Fasanen 10, Häggen 3, Linden 10, Linden 11, 
Linden 13 och Strömstad 4:16. I detaljplanen har u-områden införts för att 
säkerställa tillkomst till ledningarna. 

Servitut och nyttjanderätter 

Inom planområdet finns ett stort antal servitut och rättigheter.  

Både servitut 1, 1486-313.1, och servitut 2, 1486-313.2 är servitut avsedda 
för järnvägstrafik som innehas av Strömstad 4:17 och belastar Strömstad 
4:16. 

Servitut 3, 1486-313.3, och servitut 4, 14-IM5-93/3323, ger en rättighet till 
trädröjning och ”tele” på Strömstad 4:16 för Strömstad 4:17 

Inget av ovanstående servitut bedöms belastas vid ett plangenomförande 

Servitut 5, 14-IM5-99/4302.1, belastar Strömstad 4:16. Servitutet ger rätt till 
utrymme för en kraftledning.  

Servitut 6, 14-STR-149.1, ger rätt till tillträde för Rönnen 8 på Rönnen 2. 
Servitutet bedöms kunna tas bort då dessa två fastigheter ska införlivas i 
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varandra. Fastighetsägaren begär och bekostar ett borttagande av servitutet.  

Nyttjanderätt för tele, 1969/3364, till förmån för Telia Sonera Access AB 
som belastar Linden 11. Nyttjanderätten är olokaliserad och kan eventuellt 
påverkas av planläggningen. 

För eventuella konsekvenser för berörda servitut och rättigheter, se vidare 
under rubriken fastighetskonsekvensbeskrivning nedan. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  

Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara av-
stående eller upplåtande av mark, förändrad byggrätt, marklösen, avgifts- 
och kostnadsuttag som gatukostnader.  

I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna 
inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsregleringarna end-
ast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna genomfö-
ras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning. 

Vad avser kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator inom planområdet 
redovisas detta i gatukostnadsutredningen.  

Fastighets-beteck-
ning 

Bedömd  
konsekvens  
av planen 

Övriga  
kommentarer 

Rönnen 2 
Ca 600 m² regleras till den  
kommunala f astigheten 

Strömstad 4:16 längs med 
Trädgårdsgatan.  

 
Kv arstående del av  fastig-
heten öv erf örs förslagsvis 

till Rönnen 8. 

Priv at f astighet.  
Planlagd f ör centrum-

v erksamhet/gata. 

Rönnen 8 Ca 1640 m² regleras till 
den kommunala f astig-
heten Strömstad 4:16 

längs med Trädgårdsga-
tan. 

Ca 3300 m² tillf örs från den 
kommunala f astigheten 

Strömstad 4:16. 

Förslagsv is regleras åter-
stående delar av  f astighet-

Priv at f astighet.  
Planlagd f ör centrum-

v erksamhet/gata. 
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erna Rönnen 2 till f astig-
heten. 
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Häggen 2 Ca 300 m² regleras till den 
kommunala f astigheten 

Strömstad 4:16.  

Priv at f astighet. Planlagd 
f ör bostöder, handel, kon-

tor och f örskola. 

Häggen 3 - Priv at f astighet. Planlagd 
f ör bostäder, kontor och 

f örskola. 

Linden 4 - Priv at f astighet. Planlagd 
som industrimark. 

Linden 8 - Priv at f astighet. Planlagd 
f ör centrumverksamhet. 

Linden 10 Tv å områden av satta för ci-
sterner av sedda f ör brand-

f arlig v ara. 

Priv at f astighet. Planlagd 
som industrimark. 

Linden 11 Vid ev . f lytt av ledningen 
på f astighetsägarens be-
kostnad kan ledningsrätt 

omlokaliseras 

Ledningsrätt f inns på f as-
tigheten. 

Priv at f astighet. Planlagd 
f ör kontor, handel (v ästra 
delen) och bostäder och 

handel (östra delen). 

Linden 12 - Ledningsrätt f inns på f as-
tigheten. 

Priv at f astighet. Planlagd 
f ör bostäder och f örskola. 

Linden 13 Ca 140 m² regleras till den 
kommunala f astigheten 

Strömstad 4:16. 

. 

Ledningsrätt f inns på f as-
tigheten. 

Planlagd f ör Planlagd f ör 
bostäder, f örskola och 

gata. 

Haren 13 (nuv arande 

Strömstad 4:16) 

Arrendeområde, Ca 220 m² 
kan regleras till Haren 13. 

Planlagd f ör bostads-än-
damål. 

Rådjuret 6 (nuv arande 
Strömstad 4:16) 

Ca 300 m² kan regleras till 
Rådjuret 6. 

Planlagd f ör bostads- 
ändamål. 
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Strömstad 4:16 Ca 3300 m² regleras till 
f astigheten Rönnen 8. 
Öv erenskommelse om 

markköp tecknas i exploa-
teringsav talet mellan 

Strömstads kommun och 
ägaren till Rönnen 8. 

 Ca 350 m² regleras till f as-
tigheten Strömstad 4:17. 

Ca 220 m² regleras till f as-
tigheten Haren 13. 

Ca 300 m² till f astigheten 
Rådjuret 6. 

Totalt f öreslås ca 4200 m² 
regleras f rån f astigheten till 
priv ata f astigheter och ca 

2700 m² tillkomma. 

Kommunal f astighet. 
Planlagd f ör centrum-

v erksamhet, väg, gata, 
gc-v äg, park och natur-

område. 

Strömstad 4:17 Cirka 350 m² ska regleras 
till f astigheten från Ström-

stad 4:16. 

Ägs av  Jernhusen Fastig-
heter AB (statligt f öretag). 

Anläggnings-be-
teckning 

Bedömd  
konsekvens  
av planen 

Övriga  
kommentarer 

Serv itut 1. 1486-313.1 Bedöms inte påv erkas vid 
ett genomf örande av  plan-

f örslaget. 

Of f icialservitut till förmån 
f ör Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Serv itutet gäller järnv ägs-
traf ik och innehas av  Tra-

f ikv erket. 

Serv itut 2. 1486-313.2 Bedöms inte påv erkas vid 
ett genomf örande av  plan-

f örslaget. 

Of f icialservitut till förmån 
f ör Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Serv itutet gäller järnv ägs-
traf ik och innehas av  Tra-

f ikv erket. 

Serv itut 3. 1486-313.3 Bedöms inte påv erkas vid 
ett genomf örande av  plan-

f örslaget. 

Of f icialservitut till förmån 
f ör Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Serv itutet gäller ”tele” och 
innehas av  Traf ikverket. 
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Serv itut 4. 14-IM5-
93/3323.1 

Bedöms inte påv erkas vid 
ett genomf örande av  plan-

f örslaget. 

Of f icialservitut till förmån 
f ör Strömstad 4:17. Be-
lastar Strömstad 4:16. 

Serv itutet gäller trädröj-
ning och innehas av  Tra-

f ikv erket. 

Serv itut 5. 14-IM5-
99/4302.1 

Bedöms inte påv erkas vid 
ett genomf örande av  plan-

f örslaget. 

Av talsservitut för kraftled-
ning. Belastar Strömstad 

4:16 

Serv itut 6. 14-STR-
149.1 

Vid en f astighetsreglering 
och inf örliv ning av Rönnen 
2 till Rönnen 8 så behöv er 

inte serv itutet kvarstå. 

Of f icialservitut till förmån 
f ör Rönnen 8. Belastar 

Rönnen 2. Serv itutet gäl-
ler ”tillträde”. 

Ledningsrätt 1. 1486-
85.1 

Bef intlig dagv attenledning. 
Kan ev entuellt flyttas/tas 

bort f rån f astigheten Linden 
11. Ledningsrätten kan då 
tas bort/omlokaliseras. Ev. 
f ly tt ska bekostas av fastig-
hetsägaren till Linden 11, 
detta regleras i exploate-

ringsav tal. 

Ledningsrätt, serv itut för 
v atten och av lopp. Led-
ningshav are är Ström-

stads kommun. Belastar 
Fasanen 1, 6, 7, 10, Häg-
gen 3, Linden 10, 11, 13 

och Strömstad 4:17 

Av talsnyttjanderätt 1. 
1969/3364 

Oklar påv erkan v id plan-
genomf örande 

Ny ttjanderätt för ”tele” till 
f örmån f ör Telia Sonera 

Access AV. Ny ttjanderät-
ten är olokaliserad. 

Arrende  
TN/1996 

Påv erkas ej av  plangenom-
f örandet. Möjlighet kommer 
att f innas att köpa markom-
rådet, som planeras f ör bo-

stadsanv ändning. 

Lokaliserad intill bostads-
f astigheten Haren 13. I 

planen f öreslås bostads-
anv ändning f ör det aktu-

ella området. 

Ekonomiska frågor 
Allmänt, plan- och bygglovskostnader 

Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal. 
Bygglovsavgift kommer att tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa. 

Gatukostnadsutredning 

En gatukostnadsutredning tas fram parallellt med detaljplanearbetet, vilket 
bland annat innebär att utredningen samråds och ställs ut tillsammans med 
planförslaget. Gatukostnadsutredningen handläggs av Tekniska förvalt-
ningen och kommunfullmäktige beslutar om antagande. 
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En gatukostnadsutredning är ett juridiskt dokument som reglerar hur kost-
naderna för utbyggnaden av gator och därtill hörande anordningar i ett visst 
område fördelas mellan berörda fastighetsägare.  

Exploateringskostnader 

Allmänt 
Exploateringskostnader fördelas enligt exploateringsavtal, gatukostnadsut-
redningen och den inriktning som anges i plan- och genomförandebeskriv-
ningarna. Se avsnittet ”exploateringsavtal”. 

Allmän platsmark 
Exploateringskostnader förenade med markområden inom den allmänna 
platsmarken redovisas preliminärt i gatukostnadsutredningen. 

Förutom kostnader som är förknippade med den specifika gatu- och gång- 
och cykelvägsutbyggnaden tillkommer kostnader för bland annat avlopp, 
geoteknik, dagvatten, dagvattenanläggningar, eventuell rening/säkring av fö-
rekommande markföroreningar och iordningställande av park- och natur-
mark. 

Anläggandet av en aktivitetsyta som samtidigt kan fungera som ett fördröj-
ningsmagasin ska bekostas av Strömstads kommun. Övrig parkmark kom-
mer dock att ingå i gatukostnadsutredningen och delvis finansieras av fastig-
hetsägarna inom planområdet. 

Kvartersmark 
Exploateringskostnader som uppkommer inom kvartersmark belastar re-
spektive berörd fastighetsägare. Kostnader påverkas och regleras av planut-
formning och intentionerna i planbeskrivningen. 

Respektive fastighetsägare är ansvarig för att åtgärda eventuella markförore-
ningar på sin fastighet. Inför granskning av detaljplanen ska kompletterande 
provtagning enligt framtagen kompletterande miljöteknisk undersökning 
vara genomförd. Åtgärdsmål samt kostnadsuppskattning ska vara fram-
tagna för respektive fastighet inom planområdet. 

Fastighetsbildning 

Kostnader för fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering, servi-
tutsbildning, ledningsrätt och anläggningsförrättning regleras inom ramen 
för respektive lantmäteriförrättning. 

Telenät, elnät och belysning 

Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät som förorsakats av 
förändrade förhållanden inom kvartersmark bekostas av respektive fastig-
hetsägare. Nya och ändrade förhållanden inom allmän platsmark som föror-
sakar ny- eller omläggning av tele- och elnät bekostas av Strömstads kom-
mun. Nedläggning av eventuella nya fiberkablar bekostas av respektive led-
ningsägare. 
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Tekniska frågor 
Allmän platsmark 

Gator, gång- och cykelvägar 
Standard, utformning och kostnader för anläggandet av gator och gång- och 
cykelvägar redovisas i den till detaljplanen hörande gatukostnadsutred-
ningen. 

Utformning och dimensionering av gator med mera ska följa rekommendat-
ioner i framtagen trafikutredning, ”PM Trafik – Trafikutredning kv Myren, 
Ramböll, 2016-06-28” som finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljpla-
nering. 

Parkmark 
Utformning och kostnadsfördelning för parken inom planområdet redovisas 
i den till detaljplanen tillhörande gatukostnadsutredningen. 

Naturmark 
Inget genomförande planeras inom områden som är avsatta som naturmark 
inom planområdet. 

Vatten- och avlopp, dagvatten 
Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Eftersom 
planområdet till stora delar är bebyggt finns i dagsläget kommunalt VA an-
slutet till samtliga fastigheter inom planområdet. Inom området byggs VA-
ledningar, inklusive dagvattenledningar, ut i enlighet med den till detaljpla-
nen tillhörande VA- och dagvattenutredningen, ”VA- och Dagvattenutredning, 
ÅF, 2015-03-23” som finns tillgänglig för påseende i utställningslokalerna 
under samrådet. Va- och dagvattenutredningen ska uppdateas inför gransk-
ningen av detaljplanen. 

Markföroreningar  
Flera utredningar har tagits fram med syfte att utreda markföroreningssituat-
ionen. Kompletterade utredningar arbetas fram i dagsläget och förorenings-
situationen ska klarläggas innan granskning av planförslaget sker. 

Geoteknik 
Rekommendationer som redovisas i den till detaljplanen tillhörande geotek-
niska utredningen, ”PM - Geoteknisk utredning för ny detaljplan inkl. bilagor, 
Skanska, 2014-08-20” samt ”PM, Geotekniskt utlåtande avseende stabilitetsförhål-
landen för ny cirkulationsplats inkl. bilagor, Skanska, 2015-04-13” ska följas vid 
projektering inom planområdet. Utredningarna finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 

Bergteknik 
Rekommendationer som redovisas i ”Bergteknisk besiktning och radonundersök-
ning, Bergab AB, 2011-05-05” ska följas. Utredningen finns att ta del av på 
www.stromstad.se/detaljplanering. 
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Allmänt 
Vid utformning av bostäder ska hänsyn tas till rekommendationer i framta-
gen bullerutredning ”Bullerutredning, ÅF, 2014-10-13, rev 2016-10-12”. 

Vid lokalisering och utformning av byggnader med mera inom planområdet 
ska hänsyn tas till rekommendationer i framtagen riskutredning, ”Detaljerad 
riskbedömning för detaljplan WSP, 2013-07-05, rev. 2015-05-12” samt avsnitt 4.3 
i framtagen MKB. Utformning och dimensionering av vägar inom kvarters-
mark med mera ska följa rekommendationerna i framtagen trafikutredning, 
”PM Trafik – Trafikutredning kv Myren, Ramböll, 2016-06-28” Dessa utred-
ningar finns att ta del av på www.stromstad.se/detaljplanering. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Samråd kring detaljplanen kommer att ske med länsstyrelsen, statliga organ 
och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är be-
rörda av de åtgärder som föreslås i planen. Inkomna synpunkter på förslaget 
kommer att sammanställas och bemötas i en så kallad samrådsredogörelse. 

När det slutliga planförslaget är färdigarbetat ställs det ut på granskning. In-
komna yttranden under granskningen sammanställs och bemöts i ett så kal-
lat granskningsutlåtande. Därefter kan kommunen besluta om att anta plan-
förslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens 
genomförande: 

Sept 2016 Beslut om att byta lagstiftning från ÄPBL 1987:10 till PBL 
2010:900. 

Okt 2016 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra berörda 
markägare, länsstyrelsen, myndigheter och kommunala 
nämnder.  

Jan-Feb 2017 Beslut om granskning 

Mar-Apr 2017 Granskning av förslag till detaljplan och 
gatukostnadsutredning. 

Sept 2017 Godkännande av detaljplan i miljö- och byggnadsnämnden. 

Okt 2017 Antagande av detaljplan och gatukostnadsutredning i 
kommunfullmäktige 

Nov 2017 Laga kraft 

Datumet för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
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Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gus-
tafsson, planeringsarkitekt. 

Planförslaget har handlagts av Pär Höjman, planeringsarkitekt och Anna 
Wallblom, miljöplanerare. 

 

 

 

Pär Höjman, planeringsarkitekt              Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt 

Strömstads kommun                              Rådhuset Arkitekter AB 
Miljö- och byggförvaltningen                Samhällsplanering och miljö 

 

 

 

 

 









 

 Kallelse/ärendelista 10 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF §  28                                            Dnr: KS/2014-0310 

Gatukostnader för kv. Rönnen m fl, MYRENOMRÅDET 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta förslag till gatukostnadsutredning, daterad 2018-03-06.   

att därmed anta de principer som ges uttryck för i gatukostnadsutredningen, vad gäller 
kostnadsunderlag, fördelningsområde och fördelningsgrund för uttag av 
gatukostnadsersättning från fastighetsägare inom fördelningsområdet för kv. Rönnen m 
fl, Myrenområdet.   

Sammanfattning av ärendet 
Till grund för detta förslag till gatukostnadsutredning ligger förslag till detaljplan för Kv. 
Rönnen m fl, Myrenområdet i Strömstads kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa 
förutsättningar för anläggandet av ett större upplevelsecenter (WATER) som planeras 
innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, restaurang, handel och konferens, 
badanläggning, galleri med mera. Detaljplanen ger även möjlighet till ytterligare 
centrumverksamheter, etablering av bostäder, förskola, handel och kontor. För en 
fastighet kvarstår industrianvändningen vilken bekräftas i detaljplanen.  

Kostnadsunderlaget omfattar sådana anläggningar som behövs för områdets funktion 
såsom gator inklusive belysning, gång- och cykelvägar, och parkmark. De totala 
kostnaderna för anläggningarna har beräknats till 23,1 miljoner kronor med justering för 
kostnadsnivåförändring.  

Enligt förslaget har kostnaderna jämkats för de allmänna platserna genom att 
kommunen finansierar del av dem i den mån de inte endast anses vara till för 
fördelningsområdets behov. Parkmarken anses betjäna en större krets fastigheter än 
dem inom fördelningsområdet varför kostnaden (anläggnings- och markkostnader) 
belastar fördelningsområdet med 50 %. Det samma gäller för cirkulationsplatsen med 
tillhörande högersvängfält på Uddevallavägen. Dock har behovet av cirkulationen 
uppkommit med anledning av exploateringarna inom Myren varför fördelningsområdet 
belastas med 80 % av kostnaden.  
Kommunen finansierar därmed 50% av kostnaderna för parkmarken och 20 % av 
kostnaden för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält vilket utgör en 
beräknad kostnad om ca 3,1 miljoner kronor. 

De kostnader som ska finansieras genom debitering uttag av gatukostnadsersättning 
uppgår till cirka 20,9 miljoner kronor inklusive räntekostnader.   

Fördelningsområdet avser del av området för detaljplaneförslaget för Kv. Rönnen m fl, 
Myrenområdet, innefattande tio ersättningsskyldiga fastigheter, varav två fastigheter 
planeras innehålla centrumanvändning, fyra fastigheter planeras innehålla 
flerbostadshus i olika kombinationer med förskola, handel och kontor, samt att en 
fastighet planläggs för industri enligt nuvarande användning.  
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 Kallelse/ärendelista 11 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kostnaderna fördelas efter byggnadsarea (BYA) för industrifastigheten och för 
bruttoarea (BTA) för övriga fastigheter i enlighet med vad som medges i detaljplanen. 
Dessutom sker en viktning av byggrätten med 1, 2 och 4 beroende på tillåten användning 
enligt detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-03-14 §25 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14 §53 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2018-03-06 
Förslag till gatukostnadsutredning, antagandehandling, 2018-03-06 
Samrådsredogörelse, 2017-12-21 
Granskningsutlåtande, 2018-03-06 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 25 
KSAU § 53                                             Dnr: KS/2014-0310 

Gatukostnader för kv. Rönnen m fl, MYRENOMRÅDET 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till gatukostnadsutredning, daterad 2018-03-06.   

att därmed anta de principer som ges uttryck för i gatukostnadsutredningen, vad 
gäller kostnadsunderlag, fördelningsområde och fördelningsgrund för uttag av 
gatukostnadsersättning från fastighetsägare inom fördelningsområdet för kv. 
Rönnen m fl, Myrenområdet.   

Sammanfattning av ärendet 
Till grund för detta förslag till gatukostnadsutredning ligger förslag till detaljplan för 
Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet i Strömstads kommun. Syftet med detaljplanen är 
att skapa förutsättningar för anläggandet av ett större upplevelsecenter (WATER) 
som planeras innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, restaurang, handel och 
konferens, badanläggning, galleri med mera. Detaljplanen ger även möjlighet till 
ytterligare centrumverksamheter, etablering av bostäder, förskola, handel och 
kontor. För en fastighet kvarstår industrianvändningen vilken bekräftas i 
detaljplanen.  

Kostnadsunderlaget omfattar sådana anläggningar som behövs för områdets 
funktion såsom gator inklusive belysning, gång- och cykelvägar, och parkmark. De 
totala kostnaderna för anläggningarna har beräknats till 23,1 miljoner kronor med 
justering för kostnadsnivåförändring.  

Enligt förslaget har kostnaderna jämkats för de allmänna platserna genom att 
kommunen finansierar del av dem i den mån de inte endast anses vara till för 
fördelningsområdets behov. Parkmarken anses betjäna en större krets fastigheter 
än dem inom fördelningsområdet varför kostnaden (anläggnings- och 
markkostnader) belastar fördelningsområdet med 50 %. Det samma gäller för 
cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält på Uddevallavägen. Dock har 
behovet av cirkulationen uppkommit med anledning av exploateringarna inom 
Myren varför fördelningsområdet belastas med 80 % av kostnaden.  
Kommunen finansierar därmed 50% av kostnaderna för parkmarken och 20 % av 
kostnaden för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält vilket utgör en 
beräknad kostnad om ca 3,1 miljoner kronor. 

De kostnader som ska finansieras genom debitering uttag av gatukostnadsersättning 
uppgår till cirka 20,9 miljoner kronor inklusive räntekostnader.   

Fördelningsområdet avser del av området för detaljplaneförslaget för Kv. Rönnen 
m fl, Myrenområdet, innefattande tio ersättningsskyldiga fastigheter, varav två 
fastigheter planeras innehålla centrumanvändning, fyra fastigheter planeras 
innehålla flerbostadshus i olika kombinationer med förskola, handel och kontor, 
samt att en fastighet planläggs för industri enligt nuvarande användning.  

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kostnaderna fördelas efter byggnadsarea (BYA) för industrifastigheten och för 
bruttoarea (BTA) för övriga fastigheter i enlighet med vad som medges i 
detaljplanen. Dessutom sker en viktning av byggrätten med 1, 2 och 4 beroende på 
tillåten användning enligt detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2018-03-06 
Förslag till gatukostnadsutredning, antagandehandling, 2018-03-06 
Samrådsredogörelse, 2017-12-21 
Granskningsutlåtande, 2018-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till gatukostnadsutredning, daterad 2018-03-06.   
att därmed anta de principer som ges uttryck för i gatukostnadsutredningen, vad 
gäller kostnadsunderlag, fördelningsområde och fördelningsgrund för uttag av 
gatukostnadsersättning från fastighetsägare inom fördelningsområdet för kv. 
Rönnen m fl, Myrenområdet.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0047 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 54                                             Dnr: KS/2014-0310 

Gatukostnader för kv. Rönnen m fl, MYRENOMRÅDET 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till gatukostnadsutredning, daterad 2018-03-06.   

att därmed anta de principer som ges uttryck för i gatukostnadsutredningen, vad 
gäller kostnadsunderlag, fördelningsområde och fördelningsgrund för uttag av 
gatukostnadsersättning från fastighetsägare inom fördelningsområdet för kv. Rönnen 
m fl, Myrenområdet.   

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning av ärendet 
Till grund för detta förslag till gatukostnadsutredning ligger förslag till detaljplan för 
Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet i Strömstads kommun. Syftet med detaljplanen är att 
skapa förutsättningar för anläggandet av ett större upplevelsecenter (WATER) som 
planeras innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, restaurang, handel och konferens, 
badanläggning, galleri med mera. Detaljplanen ger även möjlighet till ytterligare 
centrumverksamheter, etablering av bostäder, förskola, handel och kontor. För en 
fastighet kvarstår industrianvändningen vilken bekräftas i detaljplanen.  
Kostnadsunderlaget omfattar sådana anläggningar som behövs för områdets funktion 
såsom gator inklusive belysning, gång- och cykelvägar och parkmark. De totala 
kostnaderna för anläggningarna har beräknats till 23,1 miljoner kronor med justering 
för kostnadsnivåförändring.  
Enligt förslaget har kostnaderna jämkats för de allmänna platserna genom att 
kommunen finansierar del av dem i den mån de inte endast anses vara till för 
fördelningsområdets behov. Parkmarken anses betjäna en större krets fastigheter än 
dem inom fördelningsområdet varför kostnaden (anläggnings- och markkostnader) 
belastar fördelningsområdet med 50 %. Det samma gäller för cirkulationsplatsen med 
tillhörande högersvängfält på Uddevallavägen. Dock har behovet av cirkulationen 
uppkommit med anledning av exploateringarna inom Myren varför fördelnings-
området belastas med 80 % av kostnaden.  
Kommunen finansierar därmed 50% av kostnaderna för parkmarken och 20 % av 
kostnaden för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält vilket utgör en 
beräknad kostnad om ca 3,1 miljoner kronor. 
De kostnader som ska finansieras genom debitering uttag av gatukostnadsersättning 
uppgår till cirka 20,9 miljoner kronor inklusive räntekostnader.   
Fördelningsområdet avser del av området för detaljplaneförslaget för Kv. Rönnen m fl, 
Myrenområdet, innefattande tio ersättningsskyldiga fastigheter, varav två fastigheter 
planeras innehålla centrumanvändning, fyra fastigheter planeras innehålla 
flerbostadshus i olika kombinationer med förskola, handel och kontor, samt att en 
fastighet planläggs för industri enligt nuvarande användning.  

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (5) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0047 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kostnaderna fördelas efter byggnadsarea (BYA) för industrifastigheten och för 
bruttoarea (BTA) för övriga fastigheter i enlighet med vad som medges i detaljplanen. 
Dessutom sker en viktning av byggrätten med 1, 2 och 4 beroende på tillåten 
användning enligt detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2018-03-06 
Förslag till gatukostnadsutredning, antagandehandling, 2018-03-06 
Samrådsredogörelse, 2017-12-21 
Granskningsutlåtande, 2018-03-06 
 
Kommunledningsförvaltningen förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till gatukostnadsutredning, daterad 2018-03-06.   
att därmed anta de principer som ges uttryck för i gatukostnadsutredningen, vad 
gäller kostnadsunderlag, fördelningsområde och fördelningsgrund för uttag av 
gatukostnadsersättning från fastighetsägare inom fördelningsområdet för kv. Rönnen 
m fl, Myrenområdet.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kristin Ulfstad, 0526-191 54

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Gatukostnader för kv. Rönnen m fl, MYRENOMRÅDET

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att anta förslag till gatukostnadsutredning, daterad 2018-03-06.  

att därmed anta de principer som ges uttryck för i gatukostnadsutredningen, vad 
gäller kostnadsunderlag, fördelningsområde och fördelningsgrund för uttag av 
gatukostnadsersättning från fastighetsägare inom fördelningsområdet för kv. 
Rönnen m fl, Myrenområdet.  

Sammanfattning av ärendet
Till grund för detta förslag till gatukostnadsutredning ligger förslag till detaljplan 
för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet i Strömstads kommun. Syftet med 
detaljplanen är att skapa förutsättningar för anläggandet av ett större 
upplevelsecenter (WATER) som planeras innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, 
restaurang, handel och konferens, badanläggning, galleri med mera. Detaljplanen 
ger även möjlighet till ytterligare centrumverksamheter, etablering av bostäder, 
förskola, handel och kontor. För en fastighet kvarstår industrianvändningen vilken 
bekräftas i detaljplanen. 

Kostnadsunderlaget omfattar sådana anläggningar som behövs för områdets 
funktion såsom gator inklusive belysning, gång- och cykelvägar, och parkmark. De 
totala kostnaderna för anläggningarna har beräknats till 23,1 miljoner kronor med 
justering för kostnadsnivåförändring. 

Enligt förslaget har kostnaderna jämkats för de allmänna platserna genom att 
kommunen finansierar del av dem i den mån de inte endast anses vara till för 
fördelningsområdets behov. Parkmarken anses betjäna en större krets fastigheter 
än dem inom fördelningsområdet varför kostnaden (anläggnings- och 
markkostnader) belastar fördelningsområdet med 50 %. Det samma gäller för 
cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält på Uddevallavägen. Dock har 
behovet av cirkulationen uppkommit med anledning av exploateringarna inom 
Myren varför fördelningsområdet belastas med 80 % av kostnaden. 
Kommunen finansierar därmed 50% av kostnaderna för parkmarken och 20 % av 
kostnaden för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält vilket utgör en 
beräknad kostnad om ca 3,1 miljoner kronor.

De kostnader som ska finansieras genom debitering uttag av 
gatukostnadsersättning uppgår till cirka 20,9 miljoner kronor inklusive 
räntekostnader.  

Kommunstyrelsen
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Fördelningsområdet avser del av området för detaljplaneförslaget för Kv. Rönnen 
m fl, Myrenområdet, innefattande tio ersättningsskyldiga fastigheter, varav två 
fastigheter planeras innehålla centrumanvändning, fyra fastigheter planeras 
innehålla flerbostadshus i olika kombinationer med förskola, handel och kontor, 
samt att en fastighet planläggs för industri enligt nuvarande användning. 
Kostnaderna fördelas efter byggnadsarea (BYA) för industrifastigheten och för 
bruttoarea (BTA) för övriga fastigheter i enlighet med vad som medges i 
detaljplanen. Dessutom sker en viktning av byggrätten med 1, 2 och 4 beroende 
på tillåten användning enligt detaljplanen. 

Ärendet

Bakgrund
Till grund för detta förslag till gatukostnadsutredning ligger förslag till detaljplan 
för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet i Strömstads kommun. Syftet med 
detaljplanen är att skapa förutsättningar för anläggandet av ett större 
upplevelsecenter (WATER) som planeras innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, 
restaurang, handel och konferens, badanläggning, galleri med mera. Detaljplanen 
ger även möjlighet till ytterligare centrumverksamheter, etablering av bostäder, 
förskola, handel och kontor. För en fastighet kvarstår industrianvändningen vilken 
bekräftas i detaljplanen. 
Planläggningen medför nyanläggning och förbättring av de allmänna platserna 
inom området.

Kommunen är huvudman för allmänna platser inom detaljplanen, vilket innebär 
att kommunen ansvarar för anläggande, drift och underhåll av gator och andra 
allmänna platser. Kommunen har dock möjlighet att ta ut gatukostnader med 
anledning av planens genomförande i enlighet med bestämmelserna i plan- och 
bygglagen (PBL). 
Enligt 6 kap 24§ PBL får kommunen besluta att kostnaderna för anläggandet av 
gata och annan allmän plats, som är avsedd att tillgodose ett visst områdes 
behov, ska betalas av fastighetsägarna inom området. De framtida drift- och 
underhållskostnaderna svarar dock kommunen för.

Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 23 oktober 2014 (dnr KS/2014-
0310) att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
gatukostnadsutredning för detaljplanen Myrens industriområde. Med anledning 
av detta beslut har förvaltningen med hjälp av konsulter tagit fram detta förslag 
till gatukostnadsutredning, som är avsett att ligga till grund för 
kommunfullmäktiges beslut om fördelning av gatukostnader inom området.
Gatukostnadsutredningen utarbetas vanligtvis genom en process som löper 
parallellt med detaljplaneprocessen, vilket även skett i detta fall.

Samråd om gatukostnadsutredningen och detaljplanen pågick mellan 
2015-07-06 – 2015-09-07. Två yttranden inkom, vilket framgår av 
samrådsredogörelsen. Ett flertal förändringar har därefter skett gällande 
detaljplanen som fått betydelse för gatukostnadsutredningen. Exempelvis 
ändrades användningen av fastigheten Linden 11 från centrum till kontor, handel 
och bostäder samt att byggrätten för Linden 4 och Linden 10 utökats.
Granskningen av gatukostnadsutredningen och detaljplanen pågick mellan 
2017-12-22 – 2018-01-22. Under granskningstiden har ett yttrande inkommit från 
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Bohus BioTech, Linden 4 och 10, som motsätter sig at betala gatukostnader. 
Förvaltningen har besvarat yttrandet i granskningsutlåtandet tillhörande 
antagandehandlingarna. 

Som ett led i arbetet med omvandlingen av kv Rönnen m fl, Myrenområdet har 
varit att ta fram överenskommelser om fastighetsreglering mellan kommunen och 
de fyra fastigheterna inom området som delvis utgör allmän plats gata enligt 
detaljplanen. Överenskommelserna ingår de exploateringsavtal som upprättats 
med Rönnen 2 och 8, Häggen 2 och Linden 13, vilket innebär att kommunen tar 
över den allmänna platsmarken på fastigheterna utan ersättning.

Exploateringsavtalen ska vara undertecknade av exploatörerna före antagande av 
detaljplanen och gatukostnadsutredningen.

Förslag till fördelning av gatukostnader 
Kommunen ska vid uttag av gatukostnadsersättning besluta om principerna för 
gatukostnadsunderlaget, fördelningsområdet och fördelningsgrunden. Underlaget 
för beslut om uttag av gatukostnadsersättning utgörs av 
gatukostnadsutredningen, som innehåller de principer som kommunen ska 
besluta om. Förslag av uttag av gatukostnadsersättning har som utgångspunkt att 
fastighetsägarna enbart ska betala för gatukostnader, om fastighetsägaren har 
tillförts nytta av åtgärderna och då enbart i den utsträckning som står i proportion 
till nyttan. 

Kostnadsunderlag
I kostnadsunderlaget ingår de kostnader som enligt PBL får tas ut för 
iordningställandet av allmän plats och omfattar de anläggningar som fordras för 
områdets funktion (anläggandet av gator inklusive cirkulationsplats, gångvägar, 
gc- vägar, belysning, parkmark), projektering, bygg- och projektledning, 
förrättningskostnader för nödvändiga markförvärv, sanering av förorenad mark 
m.m. samt kostnader för administration. 

Gatukostnadsutredningen baseras på beräknade anläggnings- och markkostnader 
framräknade av ÅF, sammanställda av mark- och exploateringsavdelningen utifrån 
bland annat planillustration, skiss för gatusektion Trädgårdsgatan, utredning om 
förorenad mark utförd av WSP, samt gestaltningsprogrammet tillhörande 
detaljplanen. 
De totala kostnaderna för anläggningarna har beräknats till 23,1 miljoner kronor 
enligt prisnivå för december år 2017. 

Parkmarken anses betjäna en större krets fastigheter än dem inom 
fördelningsområdet varför kostnaden belastar fördelningsområdet med 50 %, 
varav 2 185 000 kr ingår i gatukostnadsunderlaget.
Det samma gäller för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält på 
Uddevallavägen. Dock har behovet av cirkulationen uppkommit med anledning av 
exploateringarna inom Myren varför fördelningsområdet belastas med 80 % av 
kostnaden, varav 3 728 000 kr ingår i gatukostnadsunderlaget.

Kostnaden för iordningställandet av gc- vägen i norr, sträckan Vatulandsgatan inkl. 
vändplats-Trädgårdsgatan, som uppkommer på grund av genomförandet av 
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detaljplanen och Water- projektet på Rönnen 2 och 8, ska bekostas ensidigt av 
fastighetsägaren, vilket reglerats i exploateringsavtal.
Vad gäller kostnadsberäkningen för hantering av föroreningarna för den allmänna 
platsen, ingår inte saneringsåtgärder eller eventuell hantering av förorenade 
massor avseende klorerade alifater. Kostnaderna för eventuellt saneringsbehov 
för denna typ av förorening inom allmän plats kommer fastighetsägaren av 
Rönnen 2 och 8 få bekosta, vilket avtalas om i exploateringsavtal.

Total kostnadssammanställning

Beräknade gatukostnader (kr),
prisnivå DECEMBER år 2017

Kostnad Summa

Anläggningskostnader för anläggningar 
på
allmän platsmark inkl sanering; gata, 
se bilaga 2.

13 970 000

Anläggningskostnader för anläggningar 
på
allmän platsmark inkl sanering; 
trafikplats (cirkulation) på väg, se bilaga 
2.

4 660 000

Anläggningskostnader för anläggningar 
på
allmän platsmark; park med lek, se bilaga 
2.

4 370 000

Fastighetsbildningskostnader för 
markåtkomst

100 000

Beräknade kostnader (kr) före avdrag 
av kommunens del av kostnaderna

23 100 000

Kommunens del av kostnaderna som 
frånräknas kalkylen
Anläggningskostnader för anläggningar 
på
allmän platsmark inkl sanering; 
trafikplats (cirkulation) på väg, 20% av 
kostnaden

-932 000

Anläggningskostnader för anläggningar 
på
allmän platsmark; park med lek, 50% av 
kostnaden

-2 185 000

Beräknade kostnader (kr) efter avdrag 
av kommunens del av kostnaderna 

19 983 000

Räntekostnader 12 mån 5 % 999 150
Totala kostnader att fördela: 20 982 150 

kr
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Om de faktiska kostnaderna överstiger de beräknade kostnaderna finansieras den 
överstigande delen av kommunen.
Uttag av gatukostnader ska baseras på den kostnadsnivå som gäller när 
anläggningarna färdigställs. På grund härav föreslås gatukostnadsbeloppet 
indexjusteras från december år 2017 till godkänd slutbesiktning föreligger och 
anläggningarna kan tas i bruk. 
Kostnaden för anläggandet av de anläggningar som ensidigt ska bekostas av 
kommunen beräknas till cirka 3,1 miljoner kronor.

Fördelningsområde
Enligt huvudregeln 6 kap 24 § i PBL ska gatukostnaderna fördelas områdesvis 
mellan ersättningsskyldiga fastighetsägare. Kostnaderna får tas ut för samtliga 
anläggningar och åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov.

Fördelningsområdet för denna utredning avser del av området för 
detaljplaneförslaget för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet. Fördelningsområdets 
avgränsning framgår av markerat område på bifogat utdrag av plankarta 
tillhörande utredningen.
Inom fördelningsområdet finns tio ersättningsskyldiga fastigheter, varav två 
fastigheter planeras innehålla centrumanvändning, fyra fastigheter planeras 
innehålla flerbostadshus i olika kombinationer med förskola, handel och kontor, 
samt att en fastighet planläggs för industri enligt nuvarande användning. 

Fördelningsgrund
En fastighet ska bära kostnader för gatu- och anläggningsarbeten efter vilken 
nytta fastigheten kan anses ha av dessa. Den nytta en fastighet anses ha beror på 
typ av anläggning och fastighetens karaktär. Fastigheter som ingår i ett 
fördelningsområde är ofta av olika karaktär och har därför olika stor nytta av gatu- 
och anläggningsarbeten. Olikheterna medför att fördelningsgrunderna behöver 
variera för att en differentiering ska ske.

Linden 10 och 4 ges möjlighet till utbyggnad enligt detaljplanen men bibehåller 
användningen industri vilket medför att de inte ges samma förädlingsmöjlighet 
som övriga fastigheter. Dock anses ändå Linden 10 och Linden 4 ha nytta av den 
ombyggnation av området som kommer ske. Förslag till kostnadsfördelning 
grundar sig på vad den nya detaljplanen medger för användning och byggrätt. 
Fördelningen utgår ifrån Linden 10 och 4s byggnadsarea och därifrån har en 
viktning gjorts för övriga fastigheter efter blivande användning och bruttoarea 
enligt detaljplanen. På så sätt anses kostnaderna jämkade på ett skäligt sätt för 
fastigheterna Linden 10 och 4. 

Viktningen fördelas på följande sätt för de olika användningarna; industri ges 
vikten 1, flerbostadshus/kontor/förskola/handel ges vikten 2 och centrum ges 
vikten 4.

Med tillämpning av angivna fördelningsgrunder blir kostnadsuttaget följande:
 

Fastighet Gatukostnad
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Rönnen 2 och 8 12 196 708 kr
Häggen 2 914 753 kr
Häggen 3 495 491 kr
Linden 8 2 668 030 kr
Linden 4 och 10 571 721 kr
Linden 11 2 591 801 kr
Linden 12 609 835 kr
Linden 13 933 810 kr

Summa 20 982 150kr

Tidplan 
De allmänna platserna beräknas byggas ut i två etapper, med start av de östra 
delarna med parkmarken och dagvattenmagasinet. Dessa anläggningar beräknas 
att påbörjas 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

För de västra delarna gäller följande:
Enligt rapporten om förorenad mark, Bedömd föroreningssituation
Myrenområdet, har en källa påträffats med klorerade alifater inom fastigheten
Rönnen 8 som härrör från tidigare verksamhet inom fastigheten. Föroreningen
kan ha en spridning ut i den kommunala allmänna platsmarken.
Kostnaderna för eventuellt saneringsbehov för denna typ av förorening
inom allmän plats ingår inte i gatukostnadsunderlaget utan avhjälpandet av
föroreningen ska ensidigt bekostas av exploatören
Kommunen ska färdigställa allmänna platser i takt med att bebyggelsen
färdigställts dock senast inom genomförandetiden som enligt detaljplanen är 5 år.
Exploatören har för avsikt att sanera för klorerade alifater berörande Rönnen 2
och 8 med dess spridning inom 3 år från detaljplanen vunnit laga kraft. Vid
genomförandet av de allmänna platserna är det mest fördelaktigt om denna
sanering utförts innan kommunen genomför sina markarbeten inom det området
där det finns misstänkt spridning av föroreningen. Kommunen avser därför att
påbörja ombyggnation av Trädgårdsgatans västra del med cirkulation 3 år efter
detaljplanen vunnit laga kraft.

Ekonomiska konsekvenser 
De principer som antas i och med antagandet av gatukostnadsutredningen 
innebär att anläggandet av de allmänna anläggningarna resulterar i en beräknad 
kostnad om cirka 3,1 miljoner kronor för kommunen.

Den uppskattade beräknade totalkostnaden för utbyggnaden av den allmänna 
platsen som anges vid antagandet av gatukostnaderna av kommunfullmäktige 
kommer att gälla som kostnadstak.
Om de faktiska kostnaderna överstiger de beräknade kostnaderna finansieras den 
överstigande delen av kommunen.

Samtidigt som gatorna byggs ut kommer va- ledningarna i området att 
nyanläggas. Kommunen bekostar bytet av VA- ledningarna och den del av 
anläggningskostnaderna som föranleds av VA- anläggningen. 
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Tidplanen ovan är preliminär och vilket år anläggningarna kommer utförs är
beroende av när detaljplanen vinner laga kraft.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2018-03-06
Förslag till gatukostnadsutredning, antagandehandling, 2018-03-06
Samrådsredogörelse, 2017-12-21
Granskningsutlåtande, 2018-03-06

Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se
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ANTAGANDEHANDLING

Gatukostnadsutredning för Kv. Rönnen m fl, MYRENOMRÅDET

1. INLEDNING

Bakgrund
En detaljplan ska upprättas för större förändringar i användning av mark- och vattenområden eller 
för att reglera utformningen av bebyggelsemiljön. Detaljplanen ska redovisa användningen för 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

Till grund för detta förslag till gatukostnadsutredning ligger förslag till detaljplan för Kv. Rönnen 
m fl, Myrenområdet i Strömstads kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 
anläggandet av ett större upplevelsecenter (WATER) som planeras innehålla multisal, biograf, 
aktivitetsytor, restaurang, handel och konferens, badanläggning, galleri med mera. Detaljplanen ger 
även möjlighet till ytterligare centrumverksamheter, etablering av bostäder, förskola, handel och 
kontor. För en fastighet kvarstår industrianvändningen vilken bekräftas i detaljplanen. 

Planläggningen medför nyanläggning och förbättring av de allmänna platserna inom området 

Anledning till uttag av gatukostnader
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom detaljplanen, vilket innebär att kommunen 
ansvarar för anläggande, drift och underhåll av gator och andra allmänna platser. Kommunen har 
dock möjlighet att ta ut gatukostnader med anledning av planens genomförande i enlighet med 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL). 
Enligt 6 kap 24§ PBL får kommunen besluta att kostnaderna för anläggandet av gata och annan 
allmän plats, som är avsedd att tillgodose ett visst områdes behov, ska betalas av fastighetsägarna 
inom området. De framtida drift- och underhållskostnaderna svarar dock kommunen för.

Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 23 oktober 2014 (dnr KS/2014-0310) att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta en gatukostnadsutredning för detaljplanen Myrens 
industriområde. Med anledning av detta beslut har förvaltningen upprättat denna 
gatukostnadsutredning, som är avsedd att ligga till grund för kommunens beslut om fördelning av 
gatukostnader inom området.

Utredningen är uppdelad i tre huvudavsnitt:
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 Avgränsning av de fastigheter som bedöms ha nytta av anläggningarna och som 
tillsammans bildar föredelningsområdet

 Kostnaderna för anläggningarna

 Sättet att fördela kostnaderna och betalningsvillkor

Process för uttag av gatukostnader
Gatukostnadsutredningen ställs ut för samråd och granskning tillsammans med förslaget till 
detaljplanen. Gatukostnadsutredningen kommer därefter antas av kommunfullmäktige i samband 
med antagandet av detaljplanen.

Gatukostnadsutredningen har tidigare varit på samråd samtidigt med detaljplanen år 2015. 
Synpunkterna ifrån förra samrådet redovisas i särskild samrådsredogörelse. 
Vid samrådstillfället var saneringskostnaden för den allmänna platsen inte känd, då det saknades 
erforderliga provtagningar. Provtagningar är nu utförda av WSP och de har utifrån analyssvaren  
uppskattat saneringskostnaden som numera ingår som en kostnadspost i detta förslag.

Sedan förra samrådet av gatukostnadsutredningen har även detaljplanens förslag till blivande 
användning av kvartersmarken i vissa delar förändrats, gatusektionen för Trädgårdsgatan har 
ändrats samt utformningen av parkmarken har utvecklats så innehållet i denna motsvarar sedvanligt 
innehåll för orten för vad som kan förväntas i denna typ av område och storlek på parkområde.

Förslag till gatukostnadsutredning har därefter ställs ut för granskning och berörda fastighetsägare 
har haft möjlighet att yttra sig över förslaget under denna tid. Inkomna synpunkter har redovisats i 
ett granskningsutlåtande. 
Handlingarna har förtydligats vad avser att andelstalet för Linden 4 och Linden 10 beräknas utifrån 
tillåten byggnadsarea enligt detaljplaneförslaget. Kostnaden har sedan tidigare beräknats på detta 
sätt varför ingen förändring skett i kostnadsfördelningen mellan fastigheterna enligt, bilaga 5. 
Dessutom har ett förtydligande skett gällande att Linden 4 och 10 enligt planförslaget medges en 
utbyggnation enligt planförslaget. 

Enligt PBL ska kommunfullmäktige fatta beslut om att uttag av gatukostnader ska ske. 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att fördelningsområdet, kostnadsunderlaget samt grunderna 
för fördelning fastställs.

Så snart de allmänna platserna är anlagda och kan tas i bruk kommer debitering ske i enlighet med 
gatukostnadsutredningen.

Möjligheten att påverka gatukostnadsutredningen
Berörda fastighetsägare har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter under samråd och 
granskningstiden.
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Därefter finns möjlighet att få lagligheten av kommunfullmäktiges beslut prövad hos 
förvaltningsrätten. Överklagandet ska i så fall ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor 
från den dag då protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.
Berörd fastighetsägare kan få fakturerad gatukostnad prövad genom att väcka talan hos mark- och 
miljödomstolen.
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Schematisk bild över processen för gatukostnadsutredning

Preliminärt förslag till 
gatukostnadsutredning

BESLUT OM SAMRÅD

Samråd med berörda 
sakägare

Synpunkter från berörda
sakägare

Reviderat förslag till
gatukostnadsutredning

Redovisning av inkomna 
synpunkter

BESLUT OM 
GRANSKNING

Granskning

Synpunkter från berörda
sakägare

Eventuell justering
av gatukostnadsutredning

Redovisning av inkomna 
synpunkter

Överlämnande till KF för 
beslut

Beslut om uttag av 
gatukostnader av KF

Eventuellt överklagande 
enligt kommunallagen

KFs beslut vinner laga kraft

Byggnation

Fakturering

Betalning
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2. FÖRDELNINGSOMRÅDE 

Fördelningsområdets avgränsning
Med fördelningsområdet avses inom vilket område fördelningen av gatukostnaderna ska ske mellan 
fastighetsägarna.

Enligt huvudregeln 6 kap 24 § i PBL ska gatukostnaderna fördelas områdesvis mellan 
ersättningsskyldiga fastighetsägare. Kostnaderna får tas ut för samtliga anläggningar och åtgärder 
som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov.
Fördelningsområdet för denna utredning avser del av området för detaljplaneförslaget för Kv. 
Rönnen m fl, Myrenområdet. Fördelningsområdets avgränsning framgår av markerat område på 
bifogat utdrag av plankarta, bilaga 1.

Ersättningsskyldiga fastigheter
Inom fördelningsområdet finns tio ersättningsskyldiga fastigheter, varav två fastigheter planeras 
innehålla centrumanvändning, fyra fastigheter planeras innehålla flerbostadshus i olika 
kombinationer med förskola, handel och kontor, samt att en fastighet planläggs för industri enligt 
nuvarande användning. 

3. KOSTNADER FÖR MARK OCH ANLÄGGNINGAR

Anläggningar som kommunen har rätt att kräva ersättning för
Samtliga anläggningar som tillgodoser områdets behov av gator och annan allmän plats ska ingå i 
kostnadsunderlaget och fördelas mellan fastighetsägarna. Vad som är allmän plats; gata, väg och 
parkmark framgår av förslaget till detaljplan, se bilaga 1.

I kostnadsunderlaget ingår de kostnader som enligt PBL får tas ut för iordningställandet av allmän 
plats; anläggandet av gator, gångvägar, gc- vägar, belysning, parkmark samt för dessa områden 
förrättningskostnader för nödvändiga markförvärv. Detaljplanen medför rättigheter och 
skyldigheter för kommunen att lösa in markområden för allmän plats som ägs av andra 
fastighetsägare i planområdet. Förslaget innebär att gatukostnadsuttaget endast baseras på 
kostnader av detta slag och som kan knytas till fördelningsområdet.  

Utformningen av parkmarken har utvecklats så innehållet i denna motsvarar sedvanligt innehåll för 
orten för vad som kan förväntas i denna typ av område och storlek på parkområde. Parken 
innehåller bland annat en nedsänkt yta för bollplan/dagvattenfördröjning, lämplig lekutrustning för 
olika åldrar, grusade gångvägar, en yta för boule samt att befintlig parkering ersätts med gräs, se 
bilaga 4.
Parkmarken betjänar en större krets fastigheter än dem inom fördelningsområdet varför kostnaden 
belastar fördelningsområdet med 50 %. Kostnaden beräknas till 4 370 000 kr, varav således 2 185 
000 kr ingår i gatukostnadsunderlaget.
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Det samma gäller för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält på Uddevallavägen. Dock 
har behovet av cirkulationen uppkommit med anledning av exploateringarna inom Myren varför 
fördelningsområdet belastas med 80 % av kostnaden. Kostnaden beräknas till, 4 660 000 kr varav 
således 3 728 000 kr ingår i gatukostnadsunderlaget.

Kostnaden för iordningställandet av gc-vägen i norr, sträckan Vatulandsgatan inkl. vändplats-
Trädgårdsgatan, som uppkommer på grund av genomförandet av detaljplanen och Water- projektet 
på Rönnen 8 kommer få bekostas ensidigt av fastighetsägaren, vilket avses regleras i 
exploateringsavtal.

Kostnader som ska fördelas
Anläggningar som ingår i fördelningen samt kostnadssammanställning för dessa redovisas i bilaga 
2.
Gatukostnadsutredningen baseras på beräknade anläggnings- och markkostnader beräknade av ÅF i 
december 2017 års penningvärde, sammanställda av mark- och exploateringsavdelningen utifrån 
bland annat planillustration, skiss för gatusektion Trädgårdsgatan, utredning om förorenad mark 
utförd av WSP, samt gestaltningsprogrammet tillhörande detaljplanen. WSP beräknar 
totalkostnaden till maximalt cirka 2 000 000 kr för hantering av förorenad mark samt kringarbeten i 
samband med efterbehandlingen., se bilaga 3. Då kommunen anger ett kostnadstak har 2 000 000 kr 
tagits med i kalkylen.
Vad gäller kostnadsberäkningen för hantering av föroreningarna för den allmänna platsen, ingår 
inte saneringsåtgärder eller eventuell hantering av förorenade massor avseende klorerade alifater. 
Kostnaderna för eventuellt saneringsbehov för denna typ av förorening inom allmän plats kommer 
fastighetsägaren av Rönnen 8 få bekosta, vilket avtalas om i exploateringsavtal. 

De privatägda markområden som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats, gatumark, avses 
regleras till kommunens fastighet utan ersättning, vilket kommer avtalas om i exploateringsavtal. 
Berörda fastigheter är Rönnen 2, Rönnen 8, Häggen 2 och Linden 13. Beräknad kostnad för 
lantmäteriförrättningen avseende markåtkomsten är dock medtagen i kostnadsunderlaget. Eventuell 
sanering för dessa markområden kommer få bekostas av respektive fastighetsägare, vilket avtalas 
om i exploateringsavtal.
Rivning av gångpassagen/tuben över allmän platsmark samt erforderlig rivning av byggnad inom 
Rönnen 8 och Häggen 2 ska bekostas av respektive fastighetsägare, vilket kommer avtalas om i 
exploateringsavtal.

Kommunen genom dess tekniska förvaltning ansvarar för plangenomförandet vad avser de 
allmänna platserna.

Administrativa kostnader
I kostnadsunderlaget ingår, förutom kostnaden för allmänna anläggningar, även schablonmässigt 
beräknade kostnader för projektets administration och ränta. 

Förutom externa kostnader såsom annonsering, porto, tryck etc. ingår även den tid som 
handläggarna eller externa konsulter ägnar åt projektering och kalkyler, att upprätta 



Gatukostnadsutredning för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet

7

gatukostnadsutredningen, att samråda kring den, samt att hantera den genom beslutsprocessen. 
Även den tid som läggs på olika tekniska utredningar kopplade till de allmänna anläggningarna 
samt själva utbyggnadsskedet med upphandling och hantering av den löpande entreprenaden ingår i 
administrationskostnaderna. Dessa kostnader ingår i redovisningen i bilaga 2.

Räntekostnader från mittidpunkten för entreprenaden till dess slut ingår i kostnadsunderlaget för att 
kommunen under entreprenadtiden, för fastighetsägarnas räkning, ligger ute med kostnader för 
byggnationen.

Gatukostnaderna kommer att tas ut med full kostnadstäckning. Debitering av gatukostnaderna 
kommer att ske enligt beräknade anläggningskostnader som grund.
Anläggningsarbetena kommer att utföras på entreprenad och upphandlas i konkurrens enligt lagen 
om offentlig upphandling. Om slutkostnaden för gatubyggnationen blir väsentligen lägre än 
beräknat kan uttaget av gatukostnaderna komma att anpassas med samma fördelningsgrund till de 
faktiska.

Samtidigt som gatorna byggs ut kommer va- ledningarna i området att nyanläggas. Kommunen 
bekostar bytet av VA- ledningarna och den del av anläggningskostnaderna som föranleds av VA- 
anläggningen. 

Total kostnadssammanställning

Beräknade gatukostnader (kr),
prisnivå DECEMBER år 2017

Kostnad Summa

Anläggningskostnader för anläggningar på
allmän platsmark inkl sanering; gata, 
se bilaga 2.

13 970 000

Anläggningskostnader för anläggningar på
allmän platsmark inkl sanering; trafikplats 
(cirkulation) på väg, se bilaga 2.

4 660 000

Anläggningskostnader för anläggningar på
allmän platsmark; park med lek, se bilaga 2.

4 370 000

Fastighetsbildningskostnader för 
markåtkomst

100 000

Beräknade kostnader (kr) före avdrag av 
kommunens del av kostnaderna

23 100 000

Kommunens del av kostnaderna som 
frånräknas kalkylen
Anläggningskostnader för anläggningar på
allmän platsmark inkl sanering; trafikplats 
(cirkulation) på väg, 20% av kostnaden

-932 000

Anläggningskostnader för anläggningar på
allmän platsmark; park med lek, 50% av 

-2 185 000
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kostnaden
Beräknade kostnader (kr) efter avdrag av 
kommunens del av kostnaderna 

19 983 000

Räntekostnader 12 mån 5 % 999 150
Totala kostnader att fördela: 20 982 150 kr

Den uppskattade beräknade totalkostnaden för utbyggnaden av den allmänna platsen som anges vid 
antagandet av gatukostnaderna av kommunfullmäktige kommer att gälla som kostnadstak. 
Gatukostnadstaket kan dock komma att justeras med anledning av det entreprenadindex kommunen 
använder sig av, se punkt 5 nedan. 

4. KOSTNADSFÖRDELNING

Grunderna för kostnadsfördelning
Redovisade kostnader ska enligt 6 kap 24 § PBL fördelas mellan fastighetsägare efter skälig och 
rättvis grund.

Vid fördelningen har hänsyn tagits till att olika bebyggelsekategorier har olika nytta av de 
föreslagna åtgärderna. För att redovisa detta fördelas kostnaderna efter olika delaktighetstal.
Kvartersmarken inom fördelningsområde får enligt planförslaget nyttjas för flerbostadshus, kontor, 
handel, förskola, centrum och industri.

Det finns olika alternativ till hur fördelning av gatukostnaderna inom ett område kan ske. Då 
planområdet har blandade verksamheter är det vanligt förekommande att en fördelning sker per 
kvartersmarksareal. En sådan fördelning för denna detaljplan bedöms dock som oskälig då 
exempelvis Linden 10 och 4 tillsammans utgör ungefär lika många kvadratmeter kvartersmark som 
Linden 11, men fastigheterna får helt olika förädlingsmöjligheter enligt detaljplanen. 

Ett annat exempel på fördelning är att utgå ifrån vad fastigheterna har för tillåten användning enligt 
gällande detaljplan och hur mycket större byggrätt ny detaljplan medger. För aktuell detaljplan 
anses inte heller denna fördelningsmetod tillämpbar då Linden 10 och 4 bibehåller användningen 
industri i jämförelse med övriga fastigheter som enligt den nya detaljplanen medges andra 
förädlingsmöjligheter med nya användningsområden.

Linden 10 och 4 ges möjlighet till utbyggnad enligt detaljplanen men bibehåller användningen 
industri vilket medför att de inte ges samma förädlingsmöjlighet som övriga fastigheter. 
Dock anses ändå Linden 10 och 4 ha nytta av den ombyggnation av området som kommer ske, så 
detta förslag till kostnadsfördelning grundar sig därför istället på vad den nya detaljplanen medger 
för användning och byggrätt. 
Fördelningen utgår ifrån Linden 10 och 4s byggnadsarea och därifrån har en viktning skett för 
övriga fastigheter efter blivande användning och bruttoarea enligt detaljplanen för att erhålla 
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delaktighetstalet. 
På så sätt har gjort en jämkning skett i två steg för Linden 10 och 4 och kommunen anser att skälig 
hänsyn har tagits till att fastigheterna har begränsad nytta av utbyggnaden.
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Industri (J)
Användning industri ges vikten 1,0.

Flerbostadshus/kontor/förskola/handel (B, K, H, S)
Användning flerbostadshus/kontor/förskola/handel ges vikten 2,0.

Centrum (C1- 2)
Användning centrum ges vikten 4,0.

Fördelningen enligt ovanstående förutsättningar redovisas i bilaga 5.
Med tillämpning av angivna fördelningsgrunder blir kostnadsuttaget följande:
 

Fastighet Gatukostnad
Rönnen 2 och 8 12 196 708 kr
Häggen 2 914 753 kr
Häggen 3 495 491 kr
Linden 8 2 668 030 kr
Linden 4 och 10 571 721 kr
Linden 11 2 591 801 kr
Linden 12 609 835 kr
Linden 13 933 810 kr

Summa 20 982 150kr

5. INDEXREGLERING

Index
Kostnaderna i denna utredning avser prisnivå för december år 2017. Uttag av gatukostnader ska 
dock baseras på den kostnadsnivå som gäller när anläggningarna färdigställs. På grund härav 
föreslås gatukostnadsbeloppet indexjusteras från december år 2017 till godkänd slutbesiktning 
föreligger och anläggningarna kan tas i bruk. 

Entreprenadindex tabell 1.1 Litt.200 för Vägentreprenader föreslås tillämpas som index, som 
räknas upp från december år 2017. Indexjusteringen kommer att utföras med fördelningen 50% på 
littera 211 Jord- och bergterrassering , 35 % på littera 231 Överbyggnad m.m och 15% på littera 
242 Asfaltbeläggningar gator.

6. MOMS

Moms
Moms utgår ej på gatukostnader.
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7. BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkor
Enligt 6 kap 34 § PBL inträder skyldighet för fastighetsägare att ersätta kommunen för kostnaderna 
för gator och andra allmänna platser så snart den anläggningen som ersättningen avser är färdig att 
tas i bruk för avsett ändamål. Gatukostnaderna ska erläggas efter kommunens anfordran.

Delbetalning
Om betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetsägarens 
ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter och fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet kan 
betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalning med minst en tiondel årligen enligt 6 kap 36 § 
PBL. På obetalt belopp utgår ränta enligt 5 § räntelagen. Om betalningsvillkoren ändå blir alltför 
betungande för fastighetsägaren ska villkoren jämkas enligt 6 kap 37 § PBL.

Betalningsansvar
Det är den som äger fastigheten vid debiteringstillfället som är betalningsansvarig för 
gatukostnadsersättningen gentemot kommunen. Byter fastigheten ägare är ny ägare bunden i 
samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägaren svarar dock enligt 6 kap 38 § PBL inte mot 
kommunen för sådan ersättning som har förfallit till betalning före tillträdesdagen.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Mark- och exploateringsavdelningen
2018-03-06

Kristin Ulfstad Roland Kindslätt
Mark- och exploateringschef Förvaltningschef Tekniska



ANTAGANDEHANDLING FÖRDELNINGSOMRÅDE 

Röd linje avser gräns för fördelningsområde exklusive orangemarkerad yta som avser vägtunnel (t) 

Bilaga 1 



STRÖMSTADS KOMMUN 

KOSTNADSBERÄKNING  
TRAFIKYTOR INOM 
MYRENS INDUSTRIOMRÅDE

2017-12-22
Myrens industriområde 

Bilaga 2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Allmänt 
Sammanställning kostnader 
Skiss Trädgårdsgatan



Allmänt 

Kostnadsberäkningen avser anläggningskostnaden för trafikytor, väg, gata, samt gång och 
cykelvägar, inom planområdet Myrens industriområde.  
Huvudgatan in i området utgörs av Trädgårdsgatans västra del och anslutningen till 
Uddevallavägen omedelbart väster om järnvägsbron. En trafikplats med cirkulation föreslås i 
korsningen Trädgårdsgatan och Uddevallavägen som kompletteras med ett högersvängfält 
längs Uddevallavägen från söder.  

Kostnaderna har beräknats för arbeten med trafikytornas uppbyggnad, kompletterande och 
även ny överbyggnad, inom på planillustrationen redovisade trafikytor. Kostnaderna omfattar 
även belysning, sidoarbeten med kantsten och murar samt övriga ytskikt. Inom korsningen 
Trädgårdsgatan och Uddevallavägen krävs även om och nyanläggning av dagvattenledningar 
och intagsbrunnar. Kostnadsberäkningen omfattar även parkmarken med dess innehåll. 

Vid nybyggnad under järnvägsbron krävs skydd för bropelare och övriga anläggningar 
tillhörande Trafikverks järnvägsbro och brofundament. 
Rivningsarbeten kan innehålla material som skall till deponi. 
Enligt geotekniska undersökningar krävs lätt fyllning under överbyggnaden för cirkulationen.  

Underlag för kostnadsberäkningen: 
Planillustration Rådhuset Arkitekter koncept 2017-12-14 
Trafikplats vid korsning Trädgårdsgatan-Uddevallavägen skiss WSP 
Trafik PM WSP Koncept 2014-09-18 
Illustration Parkområde 2017-11-20 
Skiss Trädgårdsgatan, Gatusektioner 2017-11-24 
Bedömning av merkostnad för efterbehandling av förorenad mark, WSP 2017-12-19 
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PM 

THK INVEST AB 

Översiktlig bedömning av merkostnad för efterbehandling 
av förorenad mark i samband med ombyggnad av 
Trädgårdsgatan  

1 Inledning 
WSP har på uppdrag av THK Invest AB utfört en översiktlig bedömning av merkostna-
den för efterbehandling av förorenad mark (jord, grundvatten och asfalt) i samband 
med ombyggnaden av Trädgårdsgatan med tillhörande ledningssystem. Trädgårdsgatan 
är belägen inom industriområdet Myren som ska detaljplaneras för bostäder och kontor. 
Kostnadsbedömningen baserar sig på utförda miljötekniska undersökningar inom områ-
det, främst nyligen utförd undersökning längs med Trädgårdsgatan. 

Denna PM med ursprunglig datering 2016-05-26 har under december 2017 reviderats 
med hänsyn till vissa förändringar som framarbetats under planarbetets gång samt ny-
tillkommen information. De förändringar som nu föreslås och som WSP tagit i beak-
tande i nu utförd revidering är:  

Föreslagna förändringar/ tillägg WSP:s kommentar 

1. Planerna på en ny stor dagvattenled-
ning är strukna. Dock är det fortfarande 
aktuellt att bygga om befintligt lednings-
system.  

Detta kommer innebära en stor föränd-
ring av volymen förorenad jord. WSP re-
viderar den översiktliga kostnadsbedöm-
ningen m a p avgående schaktvolymer 
för ledningsystemet. 

2. Aktuella kostnader för transport till en lo-
kal mottagningsanläggning i utkanten av 
Trollhättan visar på väsentligt högre 
transportkostnader än vad som än vad 
som angivits i tidigare kostnadsbedöm-
ning (255 sek/ ton jmfr. med 110 sek/ 
ton som användes i beräkningarna).  

Då detta ger en signifikant merkostnad 
för efterbehandling av förorenad mark 
ändras denna kostnad i kalkylen.  

3. Ombyggnationen av Trädgårdsgatan 
blir mer omfattande än vad som tidigare 
planerats, bl a skall en längre sträcka av 
Trädgårdsgatan byggas samt att även 
en sträcka av Vatulandsgatan är aktuell 
för ombyggnation. Frågan är om man 
kan använda sig av tidigare utförda mil-
jötekniska markundersökningar vid be-
dömandet av föroreningsgraden inom 
dessa ytor. 

Kostnadsbedömningen revideras med 
hänsyn till tillkommande ytor. Kostnaden 
för vissa gatusträckor ska särredovisas 
på grund av finansieringen, se kapitel 2 
och figur 1. För bedömning av förore-
ningsgraden för dessa tillkommande ytor 
används tidigare utförda undersök-
ningar. 

Bilaga 3
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2 Planerad ombyggnation 
Området som berörs av planerad ombyggnation av redovisas i figur 1.  

 
Figur 1. Översikt över planerad ombyggnation av Trädgårdsgatan. Ytor inom blå respektive röd 
linje är ytor som ska byggas om och ingår i kostnadsbedömningen.  

Nya Trädgårdsgatan kommer ha en totalbredd av 17,5 m. Enligt uppgift från Strömstad 
kommun kommer den befintliga vägöverbyggnaden att rivas upp och ersättas av en ny.  

I figur 1 redovisas två ytor, en inom blå linje och en inom röd linje. Kostnaden för 
ytorna inom röd linje redovisas separat och ingår inte i själva gatukostnadsunderlaget.  

3 Föroreningssituation 
Utförd miljöteknisk markundersökning längs med Trädgårdsgatans befintliga sträck-
ning (Kompletterande miljöteknisk undersökning på Trädgårdsgatan inför gatukost-

nadsutredning, daterad 2016-05-18) indikerar att förorenad jord över applicerbara rikt-
värden främst påträffas i dess sydvästra del. Ämnen med halter överstigande Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för MKM är aromater >C16-C35 och PAH- M/ H 
(två punkter). För PAH-er var halterna över KM i elva punkter. Halter över KM för bly 
och kadmium har påträffats i fem punkter längs Trädgårdsgatan. Utförd undersökning 
har visat att fyllningsjorden är mycket heterogen och något avklingande av förorenings-
graden i vertikalled kan därmed inte göras. Utförd analys av naturligt lagrad jord visar 
att även denna innehåller halter av metaller mellan KM och MKM. Man kan dock inte 
utesluta att dessa halter är naturliga bakgrundshalter och ej härstammar från verksam-
het inom området.   

Halterna i grundvattnet för nickel och koppar visar att grundvattnet är måttligt till på-
tagligt påverkat av föroreningarna. 

Halterna av klorerade alifater visar på närvaro av en förorening av trikloreten (TCE) 
samt av nedbrytningsprodukter (cis-1,2-dikloreten, trans-1,2-dikloreten och vinylklo-
rid).  
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Påvisade halter över de valda riktvärdena i grundvattnet kan antas komma ifrån verk-
samheten som bedrivits inom området. Beträffande föroreningar i jord kan man inte 
utesluta att de har ett externt ursprung.  

4 Underlag och antaganden  
Tidigare utförda miljötekniska markundersökningarna, framför allt undersökningen 
längs med Trädgårdsgatan från 2016, har legat till grund för bedömning av omfattning 
av åtgärdsbehov och klassificering. Undersökningen från 2016 var av relativt fördjupad 
karaktär sett till antalet provpunkter, aktuella ytor och fyllnadsmassornas heterogena 
sammansättning, framför allt vad gäller antal utförda laboratorieanalyser. Tillkom-
mande gatuytor under revidering hösten 2017 bedöms ha samma föroreningsgrad som 
de gatuytor som undersöktes under 2016. Utförda inventeringar i området ger heller 
inga indikationer på att man inom dessa ytor skulle påträffa några andra föroreningsty-
per än vad som hittills påträffats.   

Undersökningens provtagningsstrategi och urval av analyser baserades på erfarenhets-
mässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att 
det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekom-
mer ämnen och föreningar som inte analyserats.  

För kostnadsberäkningen har generella antaganden listats nedan. I kapitel 4.2 och 4.3 
redovisas antaganden avseende klassificering och à-priser.   

4.1 Planerad ombyggnation 
Enligt uppgifter från Strömstad kommun skall nuvarande vägsystem rivas upp och er-
sättas av en bredare gata. För planerad byggnation, se figur 1. 

Vid rivning och nyanläggning av gatuytor antas schaktdjup till ca 1 m. På grund av den 
relativt ytliga schakten förväntas ingen grundvattenhantering. Dock kommer länshåll-
ningsvatten som uppkommit via nederbörd att hanteras. Detta länshållningsvatten skall 
betraktas som potentiell förorenat tills provtagning utförts som visar på föroreningshal-
ter understigande applicerbara jämförvärden/ riktvärden. 

4.2 Generellt 
 Massor med halter <MKM antas kunna kvarlämnas då utredningsområdet räknas 

som gatumark i ett område som planeras för blandat bebyggelse (flerfamiljsbo-
städer, kontor, lager, etc). 

 Kostnadsbedömningen innefattar endast merkostnaden för hantering av förore-
nad jord inom schaktytorna, d v s hänsyn har ej tagits till att schaktning ändå 
måste utföras inom området av anläggningstekniska skäl.  

 Man kommer inte inom ramen för planerade arbeten att efterbehandla förore-
ningar som upptäcks i färdig schaktbotten/ schaktvägg såtillvida dessa inte 
måste hanteras på grund av arbetsmiljöskäl.  

 Åtgärdsbehov återfinns både för fyllnadsmaterialet och för den naturligt lag-
rade jorden  

 Eventuella kostnader för rivning och övrig hantering av asfalt ingår ej. Utförd 
miljöteknisk markundersökning visar att halter av PAH väsentligt understiger 
<70 mg/kg d v s asfalten utgörs ej av tjärasfalt. 

 I kostnadsbedömningen medtas kostnad för externt inköpt jordmaterial för att 
ersätta förorenad jord som måste transporteras till mottagningsanläggning. I 
kostnadsbedömningen antas två scenarion 
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a) Uppschaktad jord med föroreningshalter understigande Naturvårdsver-
kets generella riktvärden för MKM kan återanvändas som fyllnings-
material i ledningsschakt/ vägyta (uppfyllning t o m terrassyta). 

b) Uppschaktad jord med föroreningshalter understigande Naturvårdsver-
kets generella riktvärden för KM kan återanvändas som fyllnings-
material i ledningsschakt (uppfyllning t o m terrassyta). 

 Genomsnittlig densitet för fyllningen och den naturligt lagrade jorden bedöms 
uppgå till: 1,8 ton/m3, med en bedömd variation mellan 1,7- 1,9 ton/ m3. 

 I kostnadsuppskattningen inkluderas en efterbehandling av allt länshållningsvat-
ten (endast nederbörd) genom ett sedimentationssteg. Vidare provtagning och 
beslut från tillsynsmyndigheten får avgöra slutligt behov. Länshållningsvattnet 
omhändertas i schakten genom pumpgropar. 

4.3 Föroreningar i mark  

4.3.1 Jord 
Jorden som ska schaktas har klassificerats utifrån föroreningshalter enligt följande 
klasser (används av lokala mottagningsanläggningar): 

 <KM 
 >KM<MKM 
 >MKM<FA 

 

Utförd miljöprovtagning visar på en relativt jämn fördelning av föroreningshalter över 
KM, lateralt såväl som i vertikalled. Indikationer finns på att marken är mer förorenad i 
dess sydvästra del, d v s mot järnvägsbron men då fyllningen är heterogent uppbyggd 
är denna slutsats något osäker. Vid framtagandet av volymsandelen för respektive för-
oreningsgrad inom schaktytorna har respektive utförd laboratorieanalys i undersök-
ningen antagits representera en lika stor jordvolym inom schaktytorna. Detta gör att 
varje analyserat jordprov motsvarar ca 80- 230 m3 stor jordvolym beroende slutlig 
schaktvolym (se kapitel 4.1).  

Detta antagande ger följande fördelning av föroreningsgraden: 

- 25 % av all jord som ska schaktas innehåller halter av metaller och/ eller PAH 
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM 

- 15 % av all förorenad jord över KM innehåller halter överstigande Naturvårds-
verkets generella riktvärden för MKM.  

- Fördelningen av föroreningsgraden gäller både för fyllningsmaterial såväl som 
naturligt lagrat material. Den naturligt lagrade jorden innehåller dock endast 
halter av metaller överstigande KM men då mottagningskostnaden är den-
samma särskiljs detta ej i beräkningarna. 

- Inga halter över acceptanskriteriet för farligt avfall (FA). 
För att kunna täcka in osäkerheter i utvärderingen av föroreningssituationen och 
schaktvolym kommer fördelningen av föroreningsgraden och dess volym att variera 
med ± 5% i beräkningen, se kapitel 4.3.4. 

4.3.2 Grundvatten/ länshållningsvatten 
Utförd grundvattenprovtagning visade på ställvis förhöjd halt av koppar samt för klore-
rade lösningsmedel men då schakterna är grunda förväntas ingen grundvattentillrinning 
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till schakt. Dock kan länshållningsvattnet vara förorenat genom kontakt med förorenad 
jord. I kostnadsbedömning medräknas endast ett reningssteg (sedimentation). Eventu-
ellt kan vidare provtagning visa behov av ytterligare reningssteg. 

4.3.3 Asfalt 
Som angivits i kapitel 4.2 återfinns ingen tjärasfalt i Trädgårdsgatans beläggning varför 
merkostnader för hantering av föroreningar utgår för denna post. 

4.3.4 Sammanställning 
I tabell 1 redovisas antagen föroreningsfördelning per föroreningsklass samt, utifrån 
föroreningsfördelningen, beräknad volym jord inom respektive klass. Volymerna särre-
dovisas för etapperna Förlängning- Trädgårdsgatan och Förlängning- Vatulandsgatan. 
Tabell 1. Föroreningsfördelning och mängd jord per klass.  

 
 

Gatukostnadsutredning 

Trädgårdsgatan 

Förlängning 
Trädgårdsgatan 

Förlängning 
Vatulandsgatan 

Klass Procentuell förore-
ningsfördelning (%) 

   

<KM 75 5 250 450 900 

>KM<MKM 21 1 470 130 250 

>MKM<FA 4 280 25 50 

>FA -  - - 

4.4 À-priser 
I Tabell 2 listas de à-priser och kostnader har använts vid kostnadsuppskattningen. Ent-
reprenadkostnaderna har erhållits vid andra projekt i södra Sverige under 2014- 2016 
och kan betraktas som genomsnittliga priser i aktuell region. Omhändertagandekosta-
den för förorenad jord har erhållits från regional mottagningsanläggning.   
Tabell 2. Använda à-priser och kostnader.  

Moment À-pris 
Entreprenadkostnader  
Jordschakt* Utgår då schakt kommer ske oavsett 
Omlastning (massor <KM)  Ej aktuellt 
Återanvändning interna massor Ej aktuellt 
Inköp externa massor inkl transport och 
återfyllnad 200 kr/m3 

Borttransport till mottagningsanläggning 255 kr/ton 
Omhändertagande mottagningsanlägg-
ning   

Mottagningskostnader >KM<MKM 100 kr/ton 
Mottagningskostnader >MKM<FA 310 kr/ton 
Övrigt  
Arbetsplatsomkostnader  15 % (på entreprenadkostnaden) 

Entreprenörarvode  10 % (på entreprenadkostnaden och omhändertagandekostnad) 

Arbetsledning, etc 10 % (på entreprenadkostnader) 

Oförväntat  5 % (på entreprenadkostnader och omhändertagandekostnad) 
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5 Resultat 
Vid bedömningen av merkostnaden för efterbehandling av förorenad mark i samband 
med Trädgårdsgatans ombyggnation föreligger, trots utförd miljöteknisk markunder-
sökning, en kvarstående osäkerhet i omfattningen av påträffade föroreningar, både vad 
gäller mängd och föroreningsnivå. För att åtminstone delvis åskådliggöra dessa osäker-
heter har kostnadsbedömningen utförts genom en statistisk beräkning med hjälp av en s 
k Monte Carlo-simulering (programverktyg Crystal Ball™). I denna beräkning tas hän-
syn till variationer i bedömda föroreningsvolymer, densitet, kostnad för transport och 
externa massor, etc. Vid beräkningarna har bedömda a-priser för mottagningskostnader 
enligt tabell 2 används rakt av utan att variera kostnaden. Antagna kostnader för mot-
tagning är framtagna med lokala priser och kan betraktas som något konservativa.  

Beräkningar har utförts för följande alternativ: 

Gatukostnadsutredning Trädgårdsgatan 

- Alternativ 1a. Tillåtelse att använda uppschaktat jordmaterial som återfyllning 
med halter under MKM 

- Alternativ 1b. Tillåtelse att använda uppschaktat jordmaterial som återfyllning 
med halter under KM 

Förlängning Trädgårdsgatan 

- Alternativ 2a. Tillåtelse att använda uppschaktat jordmaterial som återfyllning 
med halter under MKM. Gäller främst återanvändning av vägballast. 

- Alternativ 2b. Tillåtelse att använda uppschaktat jordmaterial som återfyllning 
med halter under KM 

Förlängning Vatulandsgatan 

- Alternativ 3a. Tillåtelse att använda uppschaktat jordmaterial som återfyllning 
med halter under MKM. Gäller främst återanvändning av vägballast. 

- Alternativ 3b. Tillåtelse att använda uppschaktat jordmaterial som återfyllning 
med halter under KM 

Resultatet av den översiktliga kostnadsbedömningen redovisas i tabell 3 och i figur 2- 
4.   
Tabell 3. Beräknad kostnad för respektive efterbehandlingsalternativ.  

Alternativ Beräknad mediankostnad 
(KSEK) 

Standardavvikelse 
(KSEK) 

Anm. 

Alt.1a 400 30 Ingår i gatuutredning 

Alt. 1b 1 670 135 Ingår i gatuutredning 
Alt.2a 35 5  

Alt. 2b 150 10  

Alt. 3a 70 5  

Alt. 3b 280 20  
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Figur 2a. Beräknad merkostnad för alternativ 1a. Fi-
guren redovisar kostnader med ett 80%-igt konfi-
densintervall. 

Figur 2b. Beräknad merkostnad för alternativ 1b. Fi-
guren redovisar kostnader med ett 80%-igt konfi-
densintervall. 

  
Figur 3a. Beräknad merkostnad för alternativ 2a. Fi-
guren redovisar kostnader med ett 80%-igt konfi-
densintervall. 

Figur 3b. Beräknad merkostnad för alternativ 2b. Fi-
guren redovisar kostnader med ett 80%-igt konfi-
densintervall. 

  
Figur 4a. Beräknad merkostnad för alternativ 3a. Fi-
guren redovisar kostnader med ett 80%-igt konfi-
densintervall. 

Figur 4b. Beräknad merkostnad för alternativ 3b. Fi-
guren redovisar kostnader med ett 80%-igt konfi-
densintervall. 

 

Utförda översiktliga beräkningar visar att merkostnaden för hantering av förorenad 
mark i samband med Trädgårdsgatans ombyggnation (ingår i gatuutredningen) uppgår 
till mellan ca 400 – 1 700 KSEK (kostnadsspann med ett 80 %-igt konfidensintervall), 
bland annat beroende på krav på massor för återfyllning.  

Rörande de ytor som är exkluderade i gatukostnadsutredningen, Förlängning Träd-
gårdsgatan och Förlängning- Vatulandsgatan visar beräkningarna på en bedömd mer-
kostnad för hantering av förorenad mark på mellan ca 35- 150 KSEK (Trädgårdsgatan) 
och ca 70- 280 KSEK (Vatulandsgatan). Även i dessa fall beror kostnadsintervallet till 
stor del på krav på massor för återfyllning.  
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I samband med ovan schakter krävs kompletterande provtagning och detaljerad klassi-
ficering för att säkerställa korrekt masshantering1. Miljökontroll vid schakt uppskattas 
till 60 timmar. 

Inför schakt måste en anmälan med tillhörande handlingsplan för hantering av förore-
nad jord och eventuellt vatten inlämnas till Miljöförvaltningen. Efter utförd åtgärd 
måste en slutrapport tas fram och inlämnas till Miljöförvaltningen. Dessa handlingar 
benämns i tabell 4 som styrande dokument. I denna kostnad ingår även tillämpliga mil-
jödelar vid upprättandet av förfrågningsunderlag 
Tabell 4. Bedömda kostnader för kringarbeten i samband med efterbehandling  

Moment Bedömd kostnad 
Kompletterande provtagning av miljökontrollant för 
klassificering   

250- 300 KSEK 

Styrande dokument 50 KSEK 

 300- 350 KSEK 

6 Övrigt 
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan grävning får ske måste schakten an-
mälas till och godkännas av tillsynsmyndigheten. Anmälan ska inlämnas till (minst 6 
veckor före schaktstart) och godkännas av Miljöförvaltningen i Stockholm innan  

Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar 
och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i 
punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och före-
ningar som inte analyserats. Det finns vad WSP känner till ingen geoteknisk utredning 
och varför behov av schakt av geotekniska skäl inte kan uteslutas vilket kan innebära 
merkostnader.  

  

WSP Environmental 

Mark och Vatten, Malmö 

2016-05-26, reviderad 2017-12-19 

Mats Hagman    

                                                      
1 För detta har antagits provtagning av uppschaktad jord från upplagd hög/ limpa (enhetsvolym per 200 m3) med miljö-
kontrollant inklusive analyskostnad per enhetsvolym om 1500 SEK samt klassificering. I kostnaden ingår också kom-
pletterande vattenprovtagning omfattande ca 50 KSEK. 
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GATUKOSTNADUTREDNING MYRENOMRÅDET BILAGA 5
ANTAGANDEHANDLING

Kostnadsfördelning Kostnad

enligt dpl
varav handel varav livsmedel baserad på ny viktad  byggrätt

Fastighet (m
2
 BYA/ BTA) (m

2
 BTA) (m

2
 BTA) vikt (kr)

Rönnen 2, 8 C1 32 000 43,2% 1 000 1 000 4 128 000 58,1% 12 196 708

Häggen 2 BHKS 4 800 6,5% 500 500 2 9 600 4,4% 914 753

Linden 8 C2 7 000 9,4% 1 000 ej tillåten 4 28 000 12,7% 2 668 030

Linden 4, 10 J 6 000 8,1%  -  - 1 6 000 2,7% 571 721

Linden 11 KH 3 400 4,6% 1 700 ej tillåten 2 6 800 3,1% 647 950

BH 10 200 13,8% 1 200 1 200 2 20 400 9,3% 1 943 850

12,4% 2 591 801

Linden 12 BS 3 200 4,3%  -  - 2 6 400 2,9% 609 835

Linden 13 BS 4 900 6,6%  -  - 2 9 800 4,5% 933 810

Häggen 3 BKS 2 600 3,5%  -  - 2 5 200 2,4% 495 491

summa: 74 100 100% 5 400 2 200 220 200 100% 20 982 150

Beräknad kostnad (tkr): 20 982 150 kr

Vikt: J 1

BHKS 2

C1-2 4

Ny byggrätt

delaktighet
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HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 23 oktober 2014 (dnr KS/2014-0310) att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta en gatukostnadsutredning för detaljplanen 
Myrens industriområde.  
Tekniska förvaltningen upprättade ett förslag till gatukostnadsutredning, som är avsett att 
ligga till grund för kommunens beslut om fördelning av gatukostnader inom förslaget till 
detaljplan för Myrens industriområde. 
 
Förslag till gatukostnadsutredning har varit utsänd för samråd under tiden 2015-07-06 – 
2015-09-07. 
 

 

INKOMNA SYNPUNKTER 
Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2015-09-07: 
 
1. Bazar Invest i Strömstad AB, Linden 11 Inkom 2015-09-04 
2. Bohus Bio Tech, Linden 4 och 10 Inkom 2015-09-07 
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1. Linden 11, Bazar Invest i Strömstad AB 
 
Vi har mottagit förslag på gatukostnadsfördelning till fastighetsägarna inom detaljplan 
för kv. Rönnen m.fl. och har synpunkter på den andel som fastighetsägare ska ta samt 
hur beräkningsmodellen är framräknad och när i tiden den ska presenteras. 
 
Först måste vi framföra att det är mycket tråkigt att se kommunen inte är villig att 
frivilligt påta sig en del av kostnaderna i ett sådant projekt, i alla fall så framgår inte detta 
i fördelningen som presenterats. Detta är ett nytt centrumkvarter i Strömstad och 
mycket av väg och VA-kostnaderna är för att serva befintliga villaägare i Myren. Vi 
kommer att kräva att kommunen tar del av kostnaden. Speciellt då ett fåtal 
fastighetsägare har fått stå för brokostnaden på 13 Mkr, där det är mycket tveksamt om 
detta ska belasta oss. 
 
För det andra, Tekniska nämnden har också gjort en betalningsmodell, beräknat på 
byggrätter med massor av viktningsfaktorer beroende på centrum, bostäder, industri etc. 
Vi värderar att få bygga bostäder som högst upp på agendan, som har den bästa 
intjäningsmöjligheten. Att ha en centrumbeteckning som man inte får bygga bostäder på 
och bara handel på mindre del, har litet värde i praktiken.  
Som ni förstår kommer argumenten högt och lågt och alla ser på det på olika sätt. Vår 
starkaste rekommendation är att alla får vara med att betala den del som tillfaller 
fastighetsägarna, i relation till slutlig byggrätt oavsett användningsområde (d.v.s. ingen 
viktning av planbeteckningarna). Nämnas kan att det är bara fastighetsägare som har 
centrumbeteckning som varit med och betalat bron, så dessa borde viktas ner för att 
totalt få en rättvis bild. 
 
Kommentar: 

Kommunen tar del av kostnaderna för allmän plats, vilket även framgår av 

samrådshandlingen sida 5 respektive sida 6. 

 
”Parkmarken med tillhörande lekplats betjänar en större krets fastigheter än dem inom 

fördelningsområdet varför kostnaden (anläggnings- och markkostnader) belastar fördelningsområdet 

med 50 %. 

Det samma gäller för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält på Uddevallavägen. Dock har 

behovet av cirkulationen uppkommit med anledning av exploateringarna inom Myren varför 

fördelningsområdet belastas med 80 % av kostnaden.”  

 
”Samtidigt som gatorna byggs ut kommer va- ledningarna i området att nyanläggas. Kommunen 

bekostar bytet av VA- ledningarna och den del av anläggningskostnaderna som föranleds av VA- 

anläggningen.” 

 

Kommunens del av kostnaderna för parkmarken och rondellen som nämns ovan är 

frånräknade den totalkostnad som belastar fastighetsägarna. 

Anläggningskostnaderna som föranleds av VA- anläggningarna är inte medtagen i 

kostnadsunderlaget, utan finansieras i sin helhet av kommunen.  
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Vad gäller finansieringen för höjningen av viadukten (bron) ingår inte denna i 

kostnadsunderlaget, då en separat frivillig överenskommelse träffades för denna i ett 

tidigt skede mellan kommunen och Startsidan i Strömstad AB.  

 

Linden 11 föreslås enligt nya planförslaget som ställs ut för granskning få användningen 

kontor, handel och bostäder. Centrumbestämmelsen på denna fastighet är numera 

borttagen. 

Att fördela kostnaderna på befintliga fastigheter utan att ta hänsyn till den blivande 

användningen enligt detaljplanen anses inte rimligt, bland annat eftersom en fastighet 

inom området inte får några förädlingsmöjligheter utan deras befintliga användning 

industri endast bekräftas.  

 

 

2. Linden 4 och 10, Bohus Bio Tech AB 
Vi motsäger oss kravet att betala för förändringar i infrastrukturen då dessa kostnader 
inte är påkallat av eget behov. 
Vi motsäger oss kostnad för marksanering då kostnaderna inte är fullständigt utredda 
samtidigt som kostnaderna inte är påkallat av eget behov. 
Vi motsäger oss minskad byggrätt mot gällande detaljplan. 
Vi ställer krav på rätt till utbyggnad med ca 1000 kvm och med förhöjt tak med 3 m i den 
befintliga byggnationen. 
 
Kommentar: 

Enligt 6 kap 24§ plan- och bygglagen (PBL) får kommunen besluta att kostnaderna för 

anläggandet av gata och annan allmän plats, som är avsedd att tillgodose ett visst 

områdes behov, ska betalas av fastighetsägarna inom området. Kommunfullmäktige har 

gett tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till fördelning av 

gatukostnader inom detaljplanen för Myrens industriområde, vilket redovisas i 

gatukostnadsutredningen. Utredningen kommer slutligen ligga till grund för beslut om 

uttag av gatukostnader av berörda fastighetsägare. De framtida drift- och 

underhållskostnaderna svarar kommunen för. 

Kostnaden för marksanering kommer att redovisas i det förslag av 

gatukostnadsutredningen som ställs ut för granskning. 

 

Synpunkterna gällande byggrätt är en planfråga och hanteras i samrådsredogörelsen för 

detaljplanen. 
 

 

SAMMANFATTNING 
Två yttranden har inkommit, vilka främst handlar om kommunens beslut om att ta ut 
gatukostnader samt hur dessa är fördelade.  
Det har även inkommit synpunkt på att marksaneringskostnaden inte uppgetts av 
kommunen. I förslaget som ställs ut för granskning redovisas denna kostnad.  
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NAMNLISTA 
Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 
 

1. Linden 11, Bazar Invest i Strömstad AB 
Vill inte att byggrätterna ska viktas. 
 

2. Linden 4 och 10, Bohus Bio Tech AB 
Motsätter sig att betala gatukostnader. 

 
 
 

Tekniska förvaltningen 2017-12-22 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
Kristin Ulfstad 
Mark- och exploateringschef 
 



Dnr KS/2014-0310

GATUKOSTNADSUTREDNING 

MYRENS INDUSTRIOMRÅDE
Granskningsutlåtande

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS
Kommunfullmäktige i Strömstad beslutade den 23 oktober 2014 (dnr KS/2014-0310) att ge 
tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta en gatukostnadsutredning för detaljplanen 
Myrens industriområde. Förvaltningen har upprättat ett förslag till gatukostnadsutredning, 
som är avsett att ligga till grund för kommunens beslut om fördelning av gatukostnader.

Förslag till gatukostnadsutredning har varit utsänd för granskning under tiden 2017-12-22 – 
2018-01-22. Handlingarna har funnits tillgängliga i informationen i Strömstads Stadshus på 
Stadsbiblioteket och på kommunens webbsida.

INKOMNA SYNPUNKTER
Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2018-01-22:

1. Bohus BioTech, Linden 4 och 10 Inkom 2018-01-22
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1. Linden 4 och 10, Bohus BioTech AB
Gatukostnader ska fördelas mellan berörda fastighetsägare på ett skäligt och rättvist sätt 
enligt 6 kap. 24 § PBL. Grundprincipen är att fastigheternas nytta av anläggningarna ska 
ligga till grund för beräkning av ersättningsskyldigheten. 
För vår del innebär den föreslagna planen inte någon nytta. Tvärtom kommer planen 
medföra störningar i driften och sannolikt begränsningar i möjligheterna att utveckla 
industriverksamheten på fastigheten. Infrastrukturen inom området fungerar 
tillfredsställande för industriändamål i enlighet med gällande detaljplan. Vi har varken 
intresse eller nytta av att Trädgårdsgatan omvandlas till en publik stadsgata och ett 
flanörstråk. Den pågående markanvändningen inom våra fastigheter har inte heller något 
behov eller nytta av vare sig en cirkulationsplats i korsningen 
Uddevallavägen/Trädgårdsgatan, gång- och cykelvägar i området, planteringar eller 
aktivitetsyta med lekplats och bollplan. Behovet av dessa anläggningar tillskapas 
uteslutande av den ändrade markanvändningen och den nya bebyggelsen på 
omkringliggande fastigheter och den därmed förväntade ökade tillströmningen av 
fordon, besökare och boende. Bebyggelsen och verksamheten på våra fastigheter 
kommer däremot vara oförändrad. Det är inte rimligt att vi ska drabbas av en kostnad på 
närmare 600 000 kronor för utförande av allmänna platser som vi inte har några fördelar 
av. 
Med hänsyn till omständigheterna finns det skäl att helt befria den befintliga 
bebyggelsen på Linden 4 och 10 från gatukostnadsuttag (jfr RÅ 1988 ref. 41). 
Under alla förhållanden föreligger grund för jämkning av betalningsskyldigheten för våra 
fastigheter i enlighet med 6 kap. 33 § PBL. 
De planerade åtgärderna avseende allmän plats har en omfattning och ett utförande 
som uppenbarligen går utöver det som kan antas normalt med hänsyn till den tillåtna 
användningen för fastigheterna Linden 4 och 10, dvs. industriändamål. Jämkning ska i 
första hand ske till noll kronor. 
I kostnadsunderlaget för gatukostnadsersättningen får endast räknas in kostnader för 
gator som krävs för områdets egen funktion. Större trafikleder, primär- och 
sekundärleder, får inte medräknas i underlaget. Utredningsförslaget att belasta 
fastigheterna i planområdet med hela 80 procent av kostnaden för en ny 
cirkulationsplats på trafikleden, Uddevallavägen, framstår mot denna bakgrund vara 
grundat på en felaktig rättstillämpning.

Kommentar:
Enligt 6 kap 24§ plan- och bygglagen (PBL) får kommunen besluta att kostnaderna för 
anläggandet av gata och annan allmän plats, som är avsedd att tillgodose ett områdes 
behov, ska betalas av fastighetsägarna inom området. 

Detaljplanen medför att Vatulandsgatan inom planområdet byggs om till en gång- och 
cykelväg och Trädgårdsgatan stängs av för genomfart, vilket innebär att in- och utfart till 
och från detaljplaneområdet för biltrafik endast sker via Uddevallavägen till skillnad mot 
idag, då genomfart är möjlig genom planområdet via både Vatulandsgatan och 
Trädgårdsgatan. Trädgårdsgatan stängs av för att undvika genomfartstrafik förbi den 
befintliga villabebyggelsen i öster.
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Med utgångspunkten att gatorna stängs av visar kapacitetsanalysen enligt 
trafikutredningen tillhörande detaljplanen att en enfältig cirkulationsplats med 
högersvängfält på Uddevallavägen behövs på grund av om- och utbyggnationerna inom 
planområdet för att uppfylla godtagbar servicenivå enligt Trafikverkets krav och för att 
undvika köbildning. 
Cirkulationen med dess högersvängfält ingår i detaljplanen och behöver anläggas då det 
är en avgörande anläggning för att säkerställa angöringen till området. Därför anser 
kommunen att det är motiverat att en relativt hög andel läggs på fördelningsområdet. 
Linden 4 och 10 anses ha samma grundläggande behov av denna anläggning som övriga 
fastigheter inom fördelningsområdet. 

Linden 4 och 10 nyttjar Trädgårdsgatan inom området då de genererar trafik, dels genom 
den verksamhet som bedrivs där de står för en större andel av den tunga trafiken inom 
området samt genom dess personal som arbetar inom verksamheten. 
Gång- och cykelvägar anses viktiga ut trafiksäkerhetssynpunkt för oskyddade trafikanter 
och kan behövas såväl inom ett industriområde som för de tillkommande 
användningsområden som nya detaljplanen medger. Fastigheterna Linden 4 och 10 
bidrar tillsammans med övriga fastigheter till behovet av gång- och cykelvägar och ses 
även ha nytta av anläggningarna för bland annat den personal som arbetar inom 
fastigheterna som kan nyttja dessa till och från arbetet.

Enligt förslag till gatukostnadsutredning har kommunen jämkat kostnaderna för de 
allmänna platserna genom att kommunen finansierar del av dem i den mån de inte 
endast anses vara till för fördelningsområdets behov. 

”Parkmarken anses betjäna en större krets fastigheter än dem inom fördelningsområdet
varför kostnaden (anläggnings- och markkostnader) belastar fördelningsområdet med 50 %.
Det samma gäller för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält på Uddevallavägen. Dock har 
behovet av cirkulationen uppkommit med anledning av exploateringarna inom Myren varför 
fördelningsområdet belastas med 80 % av kostnaden.” 

Enligt rättsfallet RÅ 1988 ref. 41 klargjorde kammarrätten att kommunen i normalfallet 
inte bör sätta lika andelstal för befintliga och nytillkommande fastigheter.
Kammarrätten säger även i domen att; 

” Kommunen har således vida ramar när det gäller att finna en rimlig kostnadsfördelning mellan befintlig 
och tillkommande bebyggelse inom ett område. Som uttalats i propositionen kan det i vissa fall vara 
befogat att helt befria de befintliga fastigheterna från gatukostnadsuttag. Enligt kammarrättens mening är 
det således fullt lagenligt att fördela gatukostnaderna mellan befintlig och tillkommande bebyggelse 
utifrån den marginella nytta som tillförs de skilda fastigheterna i området. En sådan differentiering kan inte 
anses stå i strid mot den kommunala likställighetsprincipen”

Den byggrätt som Linden 4 och 10 erhåller gemensamt i detaljplanen, 6 000 kvm 
byggnadsarea och en totalhöjd om 21 m, utgör en tillbyggnadsmöjlighet jämfört med 
dagens utförande av byggnaden. Denna utökning ligger i linje med vad Bohus BioTech har 
önskat. Kommunens bedömning är att med den överenskomna byggrätten har kommunen 
möjliggjort att Bohus BioTech kan fortsätta att bedriva pågående verksamhet och att det 
även finns utrymme för utveckling.
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Kommunen har vid fördelningen av andelstal tagit hänsyn till att Linden 4 och 10 inte har 
lika stor nytta av de nya allmänna anläggningarna som övriga fastigheter då de enligt 
detaljplanen bibehåller användningen industri och därmed inte får samma 
förädlingsmöjlighet som övriga fastigheter. 
Detta har skett genom att kommunen utgått ifrån tillåten byggnadsarea (BYA) enligt 
detaljplanen om 6000 kvm och inte räknat på tillåten bruttoarea (BTA) som för övriga 
fastigheter inom fördelningsområdet som ges utökad förädlingsmöjlighet. 
Det har dock felaktigt redovisats i tidigare handlingar att andelstalet för Linden 4 och 10 
grundar sig på fastigheternas BTA enligt detaljplanen vilket inte är fallet. Dock har 
totalkostnaden i tidigare handlingar beräknats på byggnadsarean om 6000 kvm, vilket 
går att utläsa av bilaga 5 tillhörande utredningen, så tidigare beräknad kostnad är därför 
den samma. 
Att kommunen utgår ifrån byggnadsarean innebär att möjligheten till byggnation i fler 
våningsplan för Linden 4 och 10 inte är medräknat som för övriga fastigheter inom 
fördelningsområdet där kostnaderna beräknas utifrån tillåten BTA.
Dessutom har ytterligare jämkning skett för Linden 4 och 10 genom den viktning som 
tillämpats på byggrätterna; 1, 2 och 4, där kommunen utgår ifrån viktningen 1 för Linden 
4 och 10. 
Kommunen har gjort en jämkning i två steg och anser att skälig hänsyn har tagits till att 
fastigheterna har begränsad nytta av utbyggnaden. Linden 4 och 10 erhåller gemensamt 
en mycket låg andel om 2,7 % vilket kommunen anser är motiverat. Fastigheterna har 
inte betalat gatukostnader för anläggandet av befintliga gator.

NAMNLISTA
Följande har framfört synpunkter under granskningen som helt eller delvis inte har 
tillgodosetts:

1. Linden 4 och 10, Bohus Bio Tech AB
Motsätter sig att betala gatukostnader.

Tekniska förvaltningen 
Mark- och exploateringsavdelningen
2018-03-06

Kristin Ulfstad Roland Kindslätt
Mark- och exploateringschef Förvaltningschef Tekniska



Antagandehandling

FASTIGHETSFÖRTECKNING TILLHÖRANDE FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING

Kv Rönnen m.fl. MYRENOMRÅDET
STRÖMSTADS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Fastigheter 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postnummer Postort

LINDEN 10 Uluma Fastighetsbolag AB DAFTÖVÄGEN 31 45296 STRÖMSTAD

LINDEN 4 Uluma Fastighetsbolag AB DAFTÖVÄGEN 31 45296 STRÖMSTAD

RÖNNEN 2 Startsidan i Strömstad AB c/o VGL Utveckling AB; Trädgårdsgatan 10 45231 STRÖMSTAD

LINDEN 12 Lennart & Robert Fastigheter AB Idrottsgatan 3 D 45232 STRÖMSTAD

RÖNNEN 8 Startsidan i Strömstad AB c/o VGL Utveckling AB; Trädgårdsgatan 10 45231 STRÖMSTAD

HÄGGEN 2 Häggträdet 2 AB c/o BAKER TILLY;KLOCKAREGATAN 2 45230 STRÖMSTAD

LINDEN 13 Strömstad Linden 13 AB c/o BAKER TILLY;KLOCKAREGATAN 2 45230 STRÖMSTAD

HÄGGEN 3 Strömstad Häggen 3 AB BOX 53 45727 FJÄLLBACKA

LINDEN 11 Bazar Invest i Strömstad AB TRÄDGÅRDSGATAN 6 45231 STRÖMSTAD

LINDEN 8 Kosterfjord Invest AB VÄSTRA KLEVGATAN 5 45230 STRÖMSTAD

Strömstad 2018-03-04





 

 Kallelse/ärendelista 12 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-27 KS/ 2018-0055 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 29  Dnr KS/2018-0067 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2018-02-23 beträffande kommunfullmäktiges 
beslut i ärende Svar på Medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på 
fastigheten Magistern 4 och 13 Dnr: KS/2017-0529 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

 
Avd. 3  

DOM 
2018-02-23 
Meddelad i Göteborg 

Mål nr 
115-18 
 
 

 

Dok.Id 521825     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 
400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  031 - 711 78 59 måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
1. Karin Lindahl, 19310420-3223 
Saltövägen 26 
452 96 Strömstad 
  
2. Barbro Nilsson, 19390826-4801 
Inge Schiölers Gränd 3, Lgh 1201 
452 31 Strömstad 
  
3. Wanja Wetterberg, 19320410-4628 
Buktegatan 12 
452 31 Strömstad 
  
MOTPART 
Strömstads kommun 
452 80 Strömstad 
  
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktiges i Strömstads kommun beslut den 14 december 2017, 
diarienr KS/2017-0529, KF § 150 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) 
___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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115-18 

  
 
BAKGRUND 

 

Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade den 14 december 

2017 att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på 

fastigheten Magistern 4 och 13. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Karin Lindahl, Barbro Nilsson och Wanja Wetterberg överklagar beslutet 

och yrkar att beslutet upphävs samt att beslut kommer till stånd om 

byggande av ett regelrätt trygghets- och tillgänglighetsboende för personer 

som har fyllt 65 år. De anför därvid bl.a. följande. Det stämmer inte att det 

finns flera lägenheter riktade till den äldre målgruppen. Det finns 

trygghetsbostäder, men de är inte utformade på det sätt som den äldre 

befolkningen önskar. De är också så dyra att människor inte har råd att bo 

där samt är inte utformade på det sätt som reglerna föreskriver. 

Kommunfullmäktige beslutade redan 2001 att kommunen skulle stödja ett 

intresse för seniorboende i centrala Strömstad men sedan dess har inget 

hänt.   

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen (1991:900), vilket är den i målet 

tillämpliga lydelsen, ska en kommuns beslut upphävas, om  

1. det inte tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrättens prövning i detta mål är begränsad till en prövning av om 

det överklagade beslutet är olagligt eller inte har tillkommit i laga ordning 

enligt bestämmelserna i 10 kap. 8 § kommunallagen. Förvaltningsrätten får 

således inte pröva det överklagade beslutets lämplighet och inte heller sätta 

annat beslut i dess ställe. Omständigheter som inte hänför sig till någon av 

de fyra prövningsgrunderna kan inte beaktas vid förvaltningsrättens 

prövning. 

 

Det ankommer på den klagande att visa att beslutet är olagligt enligt någon 

av grunderna i 10 kap. 8 § kommunallagen. Karin Lindahl, Barbro Nilsson 

och Wanja Wetterberg har till stöd för sin talan enbart åberopat 

lämplighetsgrunder, som förvaltningsrätten i enlighet med vad som anförts 

ovan inte kan pröva. Vad Karin Lindahl, Barbro Nilsson och Wanja 

Wetterberg har anfört visar således inte att beslutet strider mot någon av de 

tidigare angivna prövningsgrunderna. Överklagandet ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1 B) 

 

 

Kristian Karlemon 

Rådman 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Lars Elfving. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

.

 

Bilaga 1



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-12-14 KS/2017-0617 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 150                  Dnr: KS/2017-0529  

Svar på Medborgarförslag om trygghets- och 
tillgänglighetsboende på fastigheten Magistern 4 och 13 

Kommunfullmäktiges beslut 

att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på fastigheten 
Magistern 4 och 13. 

Beslutsmotivering 
AB Strömstadsbyggen har i skrivelse redogjort för behov av mindre lägenheter. I 
nuvarande beståndet finns andelsmässigt fler bostäder riktade till den äldre 
målgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om trygghets- och 
tillgänglighetsboende för äldre på fastigheten Magistern 4 och 13. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §153 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 189 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-14 
Protokoll AB Strömstadsbyggen 2017-10-17 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD Strömstadsbyggen 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-09-21 
Medborgarförslag 2017-09-17 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på fastigheten 
Magistern 4 och 13, med motivering att AB Strömstadsbyggen har i skrivelse 
redogjort för behov av mindre lägenheter. I nuvarande beståndet finns 
andelsmässigt fler bostäder riktade till den äldre målgruppen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förslagsställaren Barbro Nilsson 
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