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Sammanfattning
Planområdet ligger norr om Strömstads tätort och innefattar fastigheten Norrkärr 1:223. Det består av
campinganläggningen Seläter Camping med kringliggande naturmark och har en areal på cirka 17
hektar.
Syftet med planarbetet är att utveckla Seläter Camping med ett ökat utbud av boende och upplevelser
samtidigt som lokala frilufts- och naturvärden säkerställs. Målet med detaljplanen är att planlägga för en
utveckling av campinganläggningen som möjliggör byggnationen av fler uthyrningsstugor, en ny
hotell/receptionsbyggnad och ett större lekland.
I planprogrammet föreslås en större del av den befintliga husvagnscampingen på längre sikt ersättas
med stugor av olika uthyrningsformer. Campingen vill också utveckla sin verksamhet med en
konferens- och hotellanläggning med reception, butik och liknande.
Detaljplanen hanteras enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900. Planen handläggs enligt utökat förfarande
med programsamråd.

Detaljplan för Norrkärr 1:223, Seläter Camping

Innehållsförteckning
1. INLEDNING

1

Syfte och huvuddrag ...................................................................................................................................................................................... 1
Handlingar ....................................................................................................................................................................................................... 1
Läge och areal ................................................................................................................................................................................................. 2
Markägare ........................................................................................................................................................................................................ 2

2. KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN

3

Översiktsplan .................................................................................................................................................................................................. 3
Planbesked ....................................................................................................................................................................................................... 3
Gällande detaljplaner ..................................................................................................................................................................................... 3
Campingpolicy ................................................................................................................................................................................................ 3
Behovsbedömning ......................................................................................................................................................................................... 4

3. NULÄGESBESKRIVNING

5

Område A - Husvagnscamping ................................................................................................................................................................... 7
Område B - Solberg ....................................................................................................................................................................................... 7
Område C – Husvagnsuppställning, Anneberg och dungen .................................................................................................................. 7
Område D – Ekbacken och Eklunden ...................................................................................................................................................... 8
Område E - Reception .................................................................................................................................................................................. 8
Område F – Smedjan, gläntan och fältet ................................................................................................................................................... 8
Område 1/2/3/4 - bostadshus.................................................................................................................................................................... 9
Beskrivning av verksamheten och närområdet ....................................................................................................................................... 10
Teknisk försörjning ...................................................................................................................................................................................... 10
Dagvattenhantering ..................................................................................................................................................................................... 11

4. OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR

12

Riksintressen ................................................................................................................................................................................................. 12
Naturvärden .................................................................................................................................................................................................. 12
Kulturmiljö och fornlämningar ................................................................................................................................................................. 13
Mark och geoteknik ..................................................................................................................................................................................... 14
Risker och störningar .................................................................................................................................................................................. 15

5. PROGRAMSKISSER

17

Markanvändning, utgångspunkter ............................................................................................................................................................. 17
Markanvändning – Alternativ 1 ................................................................................................................................................................. 17
Markanvändning – Alternativ 2 ................................................................................................................................................................. 19
Bebyggelsekaraktär ....................................................................................................................................................................................... 20
Upplåtelseformer .......................................................................................................................................................................................... 20
Gator och trafik ............................................................................................................................................................................................ 23
Bygglovsbefriade åtgärder........................................................................................................................................................................... 25
Hantering av naturvärden ........................................................................................................................................................................... 25
Dagvattenhantering ..................................................................................................................................................................................... 26

6. PLANARBETETS BEDRIVANDE

28

Detaljplan för Norrkärr 1:223, Seläter Camping

Dnr MBN/2014-1516

Planprogram
Detaljplan för Norrkärr 1:223
Seläter Camping

1. Inledning
Syfte och huvuddrag
Syftet med planarbetet är att utveckla Seläter Camping med ett ökat utbud av boende och upplevelser
samtidigt som lokala frilufts- och naturvärden säkerställs. Målet med detaljplanen är att planlägga för en
utveckling av campinganläggningen som möjliggör byggnationen av fler uthyrningsstugor, en ny
hotell/receptionsbyggnad och ett större lekland.
I planprogrammet föreslås en större del av den befintliga husvagnscampingen på längre sikt ersättas
med stugor av olika uthyrningsformer. Campingen vill också utveckla sin verksamhet med en
konferens- och hotellanläggning med reception, butik och liknande.
Handlingar
Programsamrådshandlingarna består av en beskrivning som anger utgångspunkter och mål för planen.
Programmet ligger till grund för det fortsatta planarbetet och är inte juridiskt bindande.
Till programsamrådshandlingarna hör:







Program
Fastighetsförteckning
Geoteknisk utredning, Bohusgeo, 2015-06-01
Dagvattenutredning, Tyréns, 2015-06-05
Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-02-12
Bergteknisk besiktning, Bergab, 2015-08-24
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Läge och areal

Planområdet ligger norr om Strömstads tätort och innefattar fastigheten Norrkärr 1:223. Det består av
campinganläggningen Seläter Camping med kringliggande naturmark och har en areal på cirka 17
hektar.

Markägare
Norrkärr 1:223 ägs av Bostadsrättsföreningen Seläter Stugor.
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2. Kommunala ställningstaganden
Översiktsplan
I den kommunala översiktsplanen, antagen den 24 oktober 2013, ingår planområdet i ett större område
för tätortsutveckling i Strömstad. Översiktsplanen presenterar tre nyckelord för det fortsatta arbetet,
där två av målen är att värna om miljön och att skapa upplevelser för besöksnäringen. Dessa två mål
kan både stärkas gemensamt eller behöva vägas mot varandra, beroende på förutsättningarna.
Planområdet ligger inom avgränsningen för den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Strömstad-Skee.
Arbetet med denna fördjupning är påbörjat, men en konkret rekommendation för området saknas för
tillfället.
Planbesked
Strömstads kommun har som mål att alla kommunens campingplatser ska vara detaljplanelagda eller
omfattas av områdesbestämmelser. Under 2006 inledde Strömstads kommun ett arbete med att ta fram
en detaljplan för Seläter camping, del av fastigheten Norrkärr 1:223 m fl. Planprogrammet var på
samråd vid årsskiftet 2006/2007, därefter avstannade planarbetet och har under ett antal år legat stilla.
Detaljplanen var åter utsänt för programsamråd under 2011. Under slutet av 2014 startades planarbetet
om för att fånga upp de frågor den nya sökande önskar att pröva, och för att kunna använda en mer
aktuell version av plan- och bygglagen.
Under år 2008 ansökte dåvarande fastighetsägare om att få ta fram en detaljplan för västra delen av
campingområdet för att tillskapa bostadstomter på denna del. Miljö- och byggnämnden (MBN)
lämnade positivt planbesked, men arbetet har inte påbörjats utan legat i en lägre prioritet bland
nämndens ärenden. Planbeskedet hanterades först som ett separat ärende (under diarienummer
MBN/2008-1086) men hanteras nu i det aktuella planärendet.
Gällande detaljplaner
En mindre del av campingen omfattas av en äldre byggnadsplan som endast reglerar den västra
infartsvägen. Resterande delar av campingen omfattas inte av någon gällande detaljplan.
Campingpolicy
Strömstads kommun har en campingpolicy som är antagen 2006. Campingpolicyn anger följande
riktlinjer för campinganläggningar:







Campingplatser ska vara detaljplanelagda eller reglerade med områdesbestämmelser.
Campingplatser har fullgoda VA-lösningar.
Campingplatser med platser för helårsnyttjande ska ha bemanning året runt.
Ytor i kommunen tillskapas för uppställning av husbilar under ordnade former.
Avstädade campingytor under vinterhalvåret ska kunna upplevas som ett naturområde för
allmänheten.
Strandnära ytor är fria från uppställda husvagnar.
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Campingpolicyn föreslår också typer av markanvändning man kan använda sig av i en detaljplan för
campinganläggningar. Regleringen är inriktad på en uppdelning mellan vad som ska vara avstädat eller
inte, och vilken storlek som är lämplig för uthyrningsstugor. Campingpolicyn har visat sig vara
svårtillämpad och har på vissa punkter svagt stöd i lagstiftningen. Kommunen arbetar aktivt med
campingfrågan och i detaljplanen kommer vissa avsteg att göras från policyn.
Behovsbedömning
Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Norrkärr 1:223,
Seläter camping inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.
Motivet till denna bedömning är planområdet till större del redan är ianspråktaget för
campingverksamhet. De omkringliggande höga naturvärden som finns kommer att säkerställas som
naturmark. En naturinventering är framtagen och den nytillkomna ytan, som idag framförallt är
åkermark innehar inga dokumenterade höga naturvärden. Inget av de ovan redovisade alternativen
bedöms medföra risk för påtaglig skada på nedan redovisade miljöaspekter. Inom ramen för planen
kommer dagvattenhantering och stabilitet hanteras i området.
Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i Förordningen 1998:905 om
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
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3. Nulägesbeskrivning

Översiktskarta över campingen (område A-E) och angränsande bostadshus (1-4)
Seläter camping ligger till största delen i en skyddad dalgång i öst-västlig riktning. Den mest
framträdande delen av campingen är receptionsdelen vid den östra infarten, som syns väl från den
allmänna vägen, trafikverkets väg 1035 (Selätervägen). Campingen har delats in i sex olika delar (A-F)
som beskrivs i detta avsnitt.

Biltrafik på och i anslutning till campingen
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Campingen har två skilda infarter för sina besökare, en i väst och en i öst. Den östra infarten är den
huvudsakliga infarten med närheten till receptionen (område E), och leder till de flesta camping- och
stugområdena. Den västra infarten används mest av campinggäster som redan checkat in och bor i
område A eller B. Infarterna delas också med bostadshusen som ligger intill till campingen. Bägge
infarterna är enkla utan särskilda svängningsfält, men i princip all trafik till campingen kommer ifrån
eller ska österut, och behöver därför inte göra någon vänstersväng för att komma in på campingen.

Karta över gång- och cykelväg genom campingen samt stigsystem
Vägen genom campingen är också en viktig del i kommunens övergripande gång- och cykelnät. Delen
genom campingen är en länk som kopplar bostadsområdena och badplatserna på Seläter med
Strömstad tätort, och det finns inga alternativa färdvägar med samma standard. Genom campingen
delar campingbesökarna och cyklisterna samma vägbana, en asfalterad yta som är cirka 3 meter bred.
Campingen är också utgångspunkt för flera viktiga naturstigar norrut i kommunen. Naturstigarna leder
bland annat till Källvik, Medvik och bostadsområdet i Källviksdalen med badstranden Capri.
Allmänhetens tillgänglighet till naturområdena är ett stort värde som måste visas hänsyn i planarbetet,
särskilt med tanke på att hela området omfattas av riksintresse för friluftsliv.
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Område A - Husvagnscamping
Campingens huvudsakliga område för
husvagnsuppställning ligger i en dalgång
och består av 174 husvagnsplatser, 60
tältplatser och servicebyggnader.

Område B - Solberg
Solberg är ett stugområde med totalt 20
campingstugor om 50 m2 vardera.
Stugorna är upplåtna med bostadsrätt till
privata aktörer, men merparten (15 under
säsongen 2016) hyrs ut till besökande
genom campingen. Varje stuga har en
parkeringsplats för personbil intill stugan.
Stugorna är avsedda för upp till 6
personer och är utrustade med toalett och
dusch.

Område C – Husvagnsuppställning, Anneberg och dungen
Området består huvudsakligen av ett cirka
1,7 hektar stort fält med 88
husvagnsplatser, 21 tältplatser och
servicebyggnader. Det finns också 8
uthyrningsstugor på 15 m2 utan toalett
och dusch i den östra delen av området
(Anneberg) och fyra i ungefär samma
storlek i en dunge norr om cykelvägen.

Stora delar av bergsbranten norr om cykelvägen (efter husvagnsfältet på bilden ovan) har pekats ut som
potentiella kräldjursmiljöer i planens naturvärdesinventering. Bergsbranten är dock övervuxen och
skulle behöva röjas för att förbättra livsmiljön för sandödla och hasselsnok.
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Område D – Ekbacken och Eklunden
Ekbacken och Eklunden är ett
stugområde med 28 stugor på 24 m2 och
nio stugor på 18 m2. De större stugorna
är utrustade med toalett och dusch.
Även dessa stugor är upplåtna med
bostadsrätt, men alla utom två var under
säsongen 2016 tillgängliga för uthyrning.
Parkering sker på en gemensam grusplan
som skymtar till höger på bilden ovan.

Område E - Reception
Receptionen är tillsammans med
smedjan och fältet (nedanför) de enda
delarna av campingen som syns väl från
väg 1035. I receptionen finns också en
liten livsmedelsbutik, en spelhall och en
uteservering. Det finns inget kök som
lagar mat men campingen säljer färdiga
varma pizzor till dem som vill ha något
att äta. I anslutning till receptionsbyggnaden finns också en lekplats, en
minigolfbana och en personalbyggnad.
Område F – Smedjan, gläntan och fältet
Intill receptionen ligger ett stort, öppet
fält med en paintballbana (inhägnad med
blått nätstaket på bilden ovan). Vid
smedjan, en liten komplementbyggnad,
finns en grillplats och en röjd öppen
lekyta. I den östra delen av området, i
slutet av grusvägen som övergår till
naturstig, ligger en personalbostad i vad
som kallas för gläntan. På grund av den
låga standarden kan personalbostaden
bara användas under en kort del av
sommarsäsongen.
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Område 1/2/3/4 - bostadshus

1

2

3

4

Intill campingen ligger fyra grupper bostadshus. Vid den västra infarten ligger tre fastigheter (Nr 1) i
direkt anslutning till campingen, mitt emot områdets tältplatser. Bostäderna i område nummer 2 ligger
på en höjd över campingen, medan huset vid nummer 3 är närmast omgiven av förrådsbyggnader.
Bostadshuset markerat med nummer fyra har det mest exponerade läget, eftersom det är helt omgivet
av campingen. Mycket av bostadshuset skyddas av en lummig trädgård, men är särskilt vid dess norra
hörn mycket framträdande på campingen. Väster om fastigheten finns husvagnsplatser i direkt
anslutning till husets trädgård.

Bostadshus (Nr 4) från väst
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Beskrivning av verksamheten och närområdet
Campingen bedriver uthyrningsverksamhet fördelat på husvagnar, stugor och tält inom de ovan
beskrivna områdena. Totalt finns 262 husvagnsplatser, 69 stugor (av vilka 62 hyrs ut till besökande)
samt 81 tältplatser. Cirka 100 av husvagnsplatserna hyrs av säsongscampare på årsvis basis medan de
övriga är tillgängliga för korttidscampare. Husvagnsdelen av campingen tenderar att bli full under en
eller två helger under sommarsäsongen, men tältcampare är betydligt ovanligare.

Campingens närhet till bad och natur är dess största resurser. Det är enkelt att ta sig ut i naturen längs
olika naturstigar, och det är cirka 800 meter till den närmaste badplatsen. Campingen ligger också
granne med Strömstads golfklubb med cirka 300 meters promenad till de första greenerna. Seläter
Camping är också en av de mer tätortsnära campingarna i Strömstad med cirka 2,5 kilometers
promenad via Kebalviken till stadskärnan.
Teknisk försörjning
Vatten och spillavlopp
Stugorna i Ekbacken, Eklunden och Solberg samt merparten av servicebyggnaderna är anslutna till det
kommunala spill- och färskvattennätet. Kommunens huvudstamledning till Seläter går också rakt över
campingen i dalgången.
Sophantering
Campingen sköter för närvarande sin egen sophantering och samlar avfallet så att det kan hämtas av
kommunen. Eftersom campingen är en bostadsrättsförening betalar de även en avgift till kommunen
per hushåll för sin sophantering.
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Fiber
StrömstaNet har under 2015 byggt ut fiber i Seläterområdet. Campingens receptionsbyggnad är
ansluten till fibernätet och tanken är att kunna erbjuda fiber i stugorna så snart planen vunnit laga kraft.
Fiberledningen som är tänkt att försörja dessa bostadsrätter är densamma som kommer att gå vidare
mot Seläter hamn, och planen är att den ska gå över campingen likt de kommunala VA-ledningarna.
StrömstaNet har valt att avvakta vidare utbyggnad till detaljplanen är färdig för att kunna lägga
ledningen i ett läge där den inte störs av ny bebyggelse.
Dagvattenhantering
Planområdet utgör en del av ett större avrinningsområde som domineras av kuperad bergig skogsmark.
Genom dalgången där campingen ligger går en dagvattenledning som avleder dagvattnet från
bostadsområdet Seglarbyn, som ligger sydväst om planområdet på andra sidan den allmänna vägen.
Dagvattenledningen mynnar i ett större
dike/bäck inom planområdet som
avrinner till en trumma under en befintlig
grusväg och vidare via ängsmarken i
planområdets östligaste del. Diket
svämmar i dagsläget över på
omkringliggande ängsmark vid kraftigare
regn. I anslutning till väg 1035 avleds
slutligen dagvattnet till ett dike längs
samma väg och mynnar slutligen ut i
Bojarkilen (kustvatten-förekomsten
Strömstadsfjorden).

Ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen är otydlig – ledningen genom campingen är kommunal,
medan andra delar i kedjan sköts av campingen. Ansvarsfördelningen avseende vem som ska vara
huvudman för dagvattenhanteringen har inte heller klargjorts.
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4. Områdesförutsättningar
Riksintressen
Hela planområdet ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6§ MB.
Planområdet omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. 2§ MB. Kustområdet
och skärgården i norra Bohuslän är med hänsyn till de sammantagna natur- och kulturvärdena, i sin
helhet av riksintresse. Turismens och friluftslivets intressen, främst det rörliga friluftslivets, ska särskilt
beaktas. Bestämmelsen utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala
näringslivet.
Detaljplanen innebär huvudsakligen en vidareutveckling av ytor som redan tagits i anspråk av
campingen. Mindre ytor i omedelbar anslutning till campingen kommer att tas i anspråk, men Seläter
camping är en av få campingar i Strömstads kommun som inte ligger inom strandskyddat område.
Sammantaget bedöms därför den nya planen medföra en god hushållning med mark och vatten.
Naturvärden

Under 2015 har områdets naturvärden kartlagts av Naturcentrum i en naturvärdesinventering. I
naturvärdesinventeringen identifierades 23 objekt av visst naturvärde, 24 av påtagligt naturvärde, tre av
högt naturvärde och ett av högsta naturvärde. Det högsta naturvärdet på campingen är en jätteek med
en omkrets på 8,3 meter, vilket troligen gör den till det största trädet i Bohuslän. I övrigt återfanns de
flesta av de höga naturvärdena i bergsbranten norr om område A och C samt i skogskilen mellan
område A och F. Naturvärdena i dessa områden består huvudsakligen av olika typer av rand- och
brynlövskog med hög biologisk mångfald.
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Generellt biotopskydd
I inventeringen kartlades omfattningen av det generella biotopskyddet i området. Biotopskyddet
omfattar huvudsakligen jordbruksmark, vilket fältet inom område F i detta fall bedömts vara. Diket
genom fältet, som är en del av det befintliga dagvattennätet, omfattas i och med detta av biotopskydd
tillsammans med andra diken som gränsar till fältet.
Kräldjur
Eftersom campingen ligger inom huvudutbredningsområdet för sandödla och hasselsnok i kommunen
har djur och potentiella habitatmiljöer eftersökts i området. Under inventeringen påträffades en
hasselsnok i Ekbacken. Flera potentiella kräldjursmiljöer pekades också ut, huvudsakligen längs den
norra bergsryggen och ovan nämnda skogskil.

Kulturmiljö och fornlämningar
Bostadshuset mitt på campingen ingår i ett bevakningsobjekt som bygård/gårdstomt från 1700-talet.
Gårdstomten är inte en fornlämning eftersom den fortfarande är bebodd.
I gränsen mellan Ekbacken och den bakomliggande naturmarken finns två registrerade
fornlämningsfynd. En av dem var en högliknande bildning som schaktades bort när stugorna i
Ekbacken byggdes, men själva fornlämningsregistreringen finns fortfarande kvar. Den andra
fornlämningen är en möjlig boplats utan synlig anläggning, då ett flintavslag hittats i den upptrampade
gångstigen. Lämningen har inte R-markerats på kartor på grund av de ringa fynden.
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Mark och geoteknik
Släntstabilitet
En geoteknisk undersökning har genomförts av Bohusgeo. Släntstabiliteten har beräknats i tre
sektioner, se placering i bilaga 3 i den geotekniska utredningen, där lös lera kan förekomma. Slänten
längst mot stugorna på Solberg (Område B) har en lutning av ca 1: 15 – 1:10 och släntstabiliteten
bedöms därav vara tillfredsställande.
Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredställande och den planerade
bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande.
Risk för sättningsskador
En dagvattendamm är tänkt att anläggas inom område F, vilket innebär att marken mot väg 1035 måste
höjas för att skapa fall mot dammen. Innan en eventuell höjning av markytan utförs bör lerans
sättningsegenskaper undersökas. Utförda trycksonderingar visar på totala sonderingsdjup mellan ca 20
och ca 30 m vilket potentiellt kan innebära relativt stora sättningar och för att kunna beräkna och
bedöma hur stora sättningar som eventuellt uppkommer föreslås att följande arbeten utförs i fält och
på laboratorium:







Upptagning av ostörda prover med kolvprovtagare i 1 punkt, 10 nivåer
Portrycksmätning i lera med spetsar BAT på 2 nivåer i 1 punkt
Inmätning av undersökningspunkt.
Mätning av portrycket vid 3 tillfällen.
Rutinundersökning (bestämning av jordart, vattenkvot och skrymdensitet samt skjuvhållfasthet,
konflytgräns och sensitivitet enligt konmetoden) på samtliga ostörda prover
Kompressionsförsök CRS på 6 utvalda prover

Undersökningarna kan antingen utföras inför samrådet, om det är nödvändigt för att säkerställa att väg
1035 inte påverkas av höjningen, eller efter planprocessen inför genomförandet.
Rasrisk
Enligt rekommendationer från Bohusgeo har bergen i anslutning till campingen undersökts av
bergtekniskt sakkunnig för att bedöma risken för blocknedfall. Inom de rödmarkerade områdena på
kartan nedan (2, 4 och 6) bedöms enligt besiktningen kunna utgöra en risk.
I område 2 är bedömningen att åtgärder inte är nödvändiga då eventuellt nedfallande block kommer att
fångas upp i området närmast branten och inte bedöms utgöra någon risk för stug- eller
campingområde. I område 4 rekommenderar Bergab en ytterligare besiktning som utförs av klättrare,
som med hjälp av repteknik kan utföra besiktningen på handnära avstånd. Därmed kan de undersöka
huruvida blocken är lösa eller ej, och även avgöra vilket förstärkningsalternativ som i så fall kan vara
möjligt. Besiktningen är avsedd att ske innan samrådet.
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Risk finns att lösa block i slänten i område 6 faller ut. Med stor sannolikhet kommer dessa då att
hamna i diket intill berget norr om vägen. För att undvika att block eventuellt faller ut rekommenderar
Bergab en översyn där bergarbetare går över slänten med skrotspett och rensar ned lösa block.
Kommunen önskar vägledning om vid vilket tillfälle under planprocessen eller genomförande denna
åtgärd bör ske.
Risker och störningar
Närhet till bostadshus
Den största risken för störningar i
området är campingens närhet till de
ovan nämnda bostäderna. Det är särskilt
huset mitt på campingen (nummer 4)
som har ett utsatt läge, eftersom det
gränsar till campingen på tre sidor.
Denna situation har uppstått eftersom
campingen bildades från bostadens
ursprungsfastighet på 1960-talet, men
numera är bostaden och campingen helt
separata.

På nordväst- och sydvästsidan om bostadshuset finns merparten av campingens husvagnsplatser.
Merparten av dessa är avskilda från bostadshuset av cykelvägen/campinggatan som går genom
campingen, men det finns ett par platser väster om bostadshuset på vägens sydsida. På bostadshusets
nordostsida ligger en skogsdunge, medan sydostsidan i princip består av fastighetens infart.
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Buller
Den största bullerkällan i området kommer från väg 1035, som trafikeras av 2700 fordon per dygn
under sommaren vid den östra infarten och cirka 1300 fordon förbi den västra. Hastighetsbegränsningen förbi campingen är 70 km/h vid den östra infarten och 50 km/h förbi den västra.
Eftersom det enbart är bostäder som berörs av riktlinjer för buller har inte någon bullerutredning tagits
fram.
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5. Programskisser
Markanvändning, utgångspunkter
Seläter camping är en av få campingar inom kommunen som inte berörs av strandskydd. Kommunen
ser därför Seläter camping som en camping där det är praktiskt möjligt att öka andelen
uthyrningsstugor, jämfört med andra campingar inom kommunen. Campingen är även intresserad av
att ersätta sin befintliga receptionsbyggnad med en större anläggning och ett lekland.
I samband med förtätningen är det viktigt att allmänhetens tillgänglighet till naturområdena runt
campingen bibehålls eller stärks. Kommunens gång- och cykelväg bör också säkerställas i detaljplanen.
Utifrån dessa utgångspunkter föreslås två alternativa fördelningar av verksamheter på campingen.
Gemensamt för förslagen är dels att merparten av stugorna som föreslås på den befintliga campingen
ligger längst från receptionen. Detta beror huvudsakligen på att besökare som kommer med husvagn
ska få så korta transportsträckor som möjligt. Placeringen av reception och lekland är också densamma
för förslagen, eftersom de bör ligga nära vägen för att inte dra in trafik länge in på campingen, och den
östra infarten kommer först och är mer synlig.
Det slutgiltiga planförslaget kan antingen vara ett av alternativen, en kombination av dem eller en
modifiering baserat på inkomna synpunkter under programsamrådet.
Markanvändning – Alternativ 1
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Område A: Fortsättningsvis husvagns- och tältcamping. Alternativet innebär att cirka 110
husvagnsplatser och 10 tältplatser återstår inom denna yta.

Område B: Utvidgning av Solberg med cirka 15 stugor över befintliga tältplatser som sällan används
för närvarande.

Område C: Ny stugby på cirka 70-85 enheter som ersätter de befintliga husvagns- och tältplatserna
samt de 8 Annebergsstugorna.

Område D: Utvidgning av Ekbacken med stugor över befintliga husvagnsplatser.
Område E: Ny hotell- och konferensbyggnad på cirka 2500 m2 i närheten av den befintliga

receptionen samt ett nytt lekland. Vid placering av leklandet måste hänsyn tas till det närliggande
bostadshuset. En placering av leklandet där den befintliga receptionen ligger idag och den nya hotelloch konferensbyggnaden öster om detta kan vara en möjlig hänsynstagande lösning.

1

2

3

4

Fyra alternativa förslag på utformning av entréområdet med våningsantal för byggnader (orangea volymer)
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Område F: En del av området kommer att tas i anspråk av den planerade dagvattendammen. Det kan
vara möjligt att använda den resterande delen av fältet för tillfälliga aktiviteter, så som idag med
paintballbanan, men campingen har önskat att ytan inte planläggs för denna typ av ändamål då det
begränsar framtida utbyggnadsmöjligheter.
Markanvändning – Alternativ 2

Område A: Fortsättningsvis husvagns- och tältcamping. Alternativet innebär att cirka 170
husvagnsplatser och 29 tältplatser återstår inom denna yta.

Område B: Utvidgning av Solberg med cirka 7 stugor över befintliga tältplatser som sällan används för
närvarande.

Område C: Ny stugby på cirka 70-85 enheter som ersätter de befintliga husvagns- och tältplatserna
samt de 8 Annebergsstugorna, likt förslag 1.

Område D: Fortsatt stugor i Ekbacken och Eklunden.
Område E: Ny hotell- och konferensbyggnad likt förslag 1.
Område F: En del av området kommer att tas i anspråk av den planerade dagvattendammen. Resten
av fältet kan möjligen bebyggas med en ny stugby likt den som föreslås i område C.
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Bebyggelsekaraktär

Typexempel på material och skala för exempelvis uthyrningslägenheter och hotell
Seläter camping ligger i ett område där Strömstad tätort övergår till ytterområden och landsbygd. De
tillgängliga markytorna är stora och möjliggör många alternativa utformningar. Framför allt den nya
receptionsbyggnaden kommer att få ett framträdande läge utmed väg 1035 och utformningen av den
kan påverka landskapsbilden, som för närvarande är mycket småskalig utmed hela vägsträckningen ner
mot Seläter hamn.
Den nya bebyggelsen i området bör därför vara småskalig, mellan en och två våningar, och anpassad till
den befintliga karaktären. Då i princip all bebyggelse både på campingen och i närområdet är i trä bör
det även i fortsättningen vara det dominerande fasadmaterialet på campingen.
Upplåtelseformer
Ett av campingens stora önskemål i planprocessen har varit möjligheten att upplåta sina stugor som
bostadsrätter. Detta är en attraktiv finansieringsmodell som finns på många stug- och
hotellanläggningar både i Strömstad och i resten av landet. Kommunens bedömning under de senaste
åren har varit att bildandet av bostadsrätter innebär att enhetens användning är boende. Att möjliggöra
nya och legalisera befintliga bostadsrätter på campingen skulle därför kräva att område B, C, D och F (i
alternativ 2) regleras som B, Bostad.
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Rättsläget kring försäljningen av bostadsrätter på campingar har dock nyligen blivit klarare till följd av
kommunens tillsynsprocesser mot liknande fall. I dom P 9917-15 från 2016-06-08 konstaterade Markoch Miljööverdomstolen att bildandet av bostadsrätt inte kunde omfattas av tillsyn enligt PBL och
därmed inte var att se som ändrad användning.
Från domen kan även tolkas att även om bildandet av bostadsrätt är möjlig är det trots detta inte tillåtet
att använda en campingstuga som fritidshus, då det är att se som ändrad användning till bostad. Baserat
på detta rättsfall bör det därmed vara möjligt att reglera samtliga stugområden som tillfälligt boende,
samtidigt som denna reglering inte hindrar försäljningen av enheterna som bostadsrätter. Eftersom
rättsläget är väldigt nytt är det dock värdefullt att belysa båda alternativen för reglering av
campingstugorna i programskedet.
Bostad
Campingens argument kring önskemålet med bostadsreglering grundar sig på bankernas krav på
säkerhet och värdering för utvecklingen av campingen som helhet och i synnerhet finansiering av
hotell- och konferensbyggnad samt lekland.
En utmaning med denna reglering är dock att användningen Bostad ger möjlighet till att enheterna får
nyttjas som permanent- eller fritidsbostad. Den uttalade ambitionen från campingen är att något
permanentboende ej ska tillåtas, då bostadsrättsföreningens strävan är att styra uthyrning genom
campingens servicebolag (Seläter camping AB). Regleringen innebär dock att föreningen är fri att
bestämma om stugorna ska hyras ut eller nyttjas som egna bostäder.

Solberg avskild från tältplatser av cykelvägen
Av de olika områdena i programförslaget är det troligen område B och C som är lämpligast som
bostäder. De utgör en tydligt åtskild del av campingen och ligger skyddat ur bullersynpunkt. De
befintliga stugorna i område B är också av en hög standard. Stugorna inom område D är däremot av
lägre standard och inom område F är bullernivåerna troligen höga.
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Även om regleringen som Bostad inte tvingar uthyrning kan det vara möjligt att stödja det med
planbestämmelser. Regleringar som föreskriver små och sammanbyggda enheter kan skapa en miljö
som minskar känslan av en privat sfär runt stugan. Även om stugan skulle nyttjas som ett fritidshus
skulle det leda till en väldigt kompakt fritidsby där priserna troligen är lägre än för ett större
sommarhus. Denna typ av fritidshusområden är ovanliga i dagens planering där även fritidshus
tenderar att bli lika stora och dyra som permanentbostäder.
Trots ovan har dock även den minsta av bostäder krav på en hemfridszon. Detta innebär att en boende
kan ställa krav på respektavstånd från störande verksamheter som till exempel campingen. Eftersom
stugorna ligger på själva campingen kan konflikter uppstå, särskilt om campingen gränsar till bostäder
på flera sidor.

Område som kan vara aktuellt att planlägga som bostäder
Tillfällig vistelse
Det andra alternativet är att planlägga alla campingstugor som Tillfällig vistelse (O). Det innebär att
stugorna fortfarande får säljas som bostadsrätter men att de inte får användas som fritidshus. Det finns
ingen klarlagd gräns om var gränsen till bostad går utan utgångspunkten är att verksamheten ska
tillhandahålla övernattningsmöjligheter. Regleringen är dock inte lika säker ur ett
finansieringsperspektiv eftersom rättsfallen kring bostadsrätter (se ovan) fortfarande är väldigt färska.
Eftersom kommunen har ett högt exploateringstryck och höga naturvärden kan inte allas önskemål om
fritidshus tillmötesgå. En konsekvens av detta har varit en privatisering av befintliga campinganläggningar som i de ovan nämnda rättsfallen. Möjligheten att erbjuda tillfällig vistelse till besökare är
en kommunal angelägenhet som inte är säkerställd om en stuga är reglerad som bostad.
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På grund av en campings omgivningspåverkan, storlek och komplexitet är nyetableringar i princip
obefintliga, vilket innebär att kommunen har ett intresse av att säkerställa att befintliga campingar
fortsätter att vara campingar. Detta gäller också för hur kommunen planlägger marken intill campingar,
som i det ovanstående exemplet gällande hemfridszon.
Eftersom tillfällig vistelse inte innebär att campingstugan kan bli ett permanentbostadshus blir också
kraven på tekniska egenskaper och lokalisering lägre. Detta möjliggör utnyttjande av område D och F
som troligen inte är lämpliga som bostadsområden. Regleringen innebär också att kommunen inte kan
bli skyldig att erbjuda full samhällsservice till vad som i praktiken är en campingstuga.
Det ska också nämnas att campingen huvudsakligen bedriver uthyrningsverksamhet. Campingstugorna
bör därför regleras så att tillfällig vistelse får bedrivas och att inte denna verksamhet blir otillåten. Om
det blir aktuellt att planlägga delar av campingen som bostad bör möjligheten att använda
kombinationsbestämmelser (t.ex. OB, Tillfällig vistelse och Bostad) undersökas. Det är då också viktigt
att utreda vad som händer med exempelvis kravet på hemfridszon om tillfälligt boende kan samexistera
med bostäder inom samma yta.
Gator och trafik
Gator och cykelväg
Inga större förändringar föreslås i trafikflödet på campingen. En möjlighet är att flytta gång- och
cykelvägen till en ny sträckning utmed väg 1035, men detta är en kostsam förändring som kan vara svår
att fånga upp i detaljplanen. Ett nytt läge utmed väg 1035 skulle nå Kebalområdet och Seglarbyn söder
om vägen, men då allmänheten bör kunna passera genom campingen kan cykelvägen fylla en funktion
även i dess nuvarande läge.

Förslag på trafikfördelning inom campingen
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Eftersom trafiken på cykelvägen är mycket begränsad och bara kommer från campingens gäster kan
kombinationen även fortsättningsvis fungera. Om så blir fallet bör körbanan regleras med en
bestämmelse som inte tillåter mer trafik, t.ex. GCC – Gång-, Cykel- och Campingväg.
Trafikfördelningen mellan den östra och västra infarten föreslås vara oförändrad. Den tillkommande
trafiken kommer i och med det i princip bara beröra den östra infarten, eftersom förslaget innebär att
husvagnsplatserna inom område C ersätts med något färre campingrum. En möjlig konsekvens är att
området utnyttjas fullt under en längre del av året än idag.
Tillfart till bostadshus
Tillfarterna till de privata bostadshusen intill campingen kan antingen planläggas som allmän platsmark,
eller ske över kvartersmark med servitut. Eftersom allmänheten ska ha möjlighet att passera genom
hela campingen talar dock det mesta för användandet av allmän platsmark, eftersom detta innebär det
kraftigaste säkerställandet av allmänhetens rätt.
Huvudmannaskap
Gatorna och cykelvägen kan antingen förvaltas med enskilt eller kommunalt huvudmannaskap. För
enskilt huvudmannaskap talar faktumet att merparten av trafiken är campingbesökare som kör på den
kombinerade gc/campingvägen, medan cykelvägens kommunala funktion kan tala för kommunalt
huvudmannaskap.
Trafikalstring

Campingens östra infart
Trafikökningen från de nya stugorna på campingen bör vara marginell, eftersom de ersätter befintliga
husvagnsplatser. Den betydande trafikökningen kan förväntas komma från den nya hotell- och
konferensverksamheten, leklandet och eventuell utveckling av fältet.
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Kommunens parkeringsnorm kan vara till hjälp för att beskriva trafikalstringen från hotell- och
konferensdelen. Campingen planerar att denna verksamhet ska vara på cirka 2500 m2 bruttoarea, vilket
enligt kommunens parkeringsnorm för hotell innebär 75 parkeringsplatser. Med tanke på campingens
läge är det troligt att de flesta gäster stannar längre än en natt, och trafikalstringen bör i och med det bli
låg även med ett fullbelagt hotell.
Leklandet är mer svåruppskattat eftersom campingen än så länge inte har några detaljerade planer på
vad eller hur stort man vill bygga. Om leklandet även riktar sig till besökare som inte bor på campingen
kan det förmodligen genera många dagsbesök. Den mest jämförbara verksamheten i Strömstads
kommun är leklandet på Daftö, som har i snitt cirka 400 externa besökare om dagen under sina 100
dagar leklandet är öppet. Hur många besökare som kommer under en intensiv dag är svårt att säga,
men t.ex. Barnes gård i Karlskrona (en anläggning på cirka 12 000 m2) har enligt egen uppgift cirka
600 – 1200 besökare under fina högsäsongsdagar.
Bygglovsbefriade åtgärder
En husvagn får normalt sett inte stå uppställd längre än en normal semesterperiod utan att betraktas
som en byggnad. Det är inte rimligt att kräva bygg- och rivningslov inför och efter varje längre
uppställningsperiod, och kommunen kommer därför att undersöka möjligheterna att bygglovsbefria
vissa åtgärder i samrådsförslaget. Åtgärderna som bygglovsbefrias måste samtidigt avvägas mot mer
långsiktiga konsekvenser, så att vagnar inte står uppställda under mycket långa perioder på samma
plats.
Hantering av naturvärden
Bevarande av naturvärden
Eftersom merparten av exploateringen föreslås inom ianspråktagna ytor finns det goda möjligheter att
bevara områdets höga naturvärden, som huvudsakligen finns i randzonerna intill campingytorna.
Naturvärdena bör huvudsakligen skyddas genom att kvartersmark tydligt avgränsas från de
kantområden där höga naturvärden finns.
Biotopskydd, kompenserande åtgärder
Eftersom diket över fältet i den östra delen av campingen är tänkt att breddas till en dagvattendamm
måste biotopskyddet som gäller för det hanteras. Kommunen planerar att ansöka om
biotopskyddsdispens i samband med samrådet, och vill gärna få vägledning från Länsstyrelsen om vilka
kompenserande åtgärder som kan vara nödvändiga. Även dikena i den östra delen av fältet kan komma
att omfattas av dispensansökan, beroende på vilken utveckling som väljs för fältet som helhet.
Kräldjur
Förekomsten av hasselsnok i området och de många lämpliga livsmiljöerna för kräldjur innebär höga
krav på att de hanteras tillfredsställande. Ur ett verksamhetsperspektiv är kräldjursmiljö nummer 8 i
naturvärdesinventeringen (öster om Solberg, se sida 13) mycket opraktisk. Det finns önskemål från
campingens sida att ta denna yta i anspråk, men eftersom även kräldjurens livsmiljöer är skyddade i
artskyddsförordningen kan det vara nödvändigt med kompenserande åtgärder för att kunna ta ytan i
anspråk. Flera av kräldjursmiljöerna ligger i den norra bergsslänten, där det kan finnas möjlighet att
göra förstärkande åtgärder och skapa en mer sammanhängande livsmiljö för kräldjuren.
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När bebyggelse uppförs inom områden nära kräldjursmiljöer är det viktigt att de inte påverkas negativt.
Den största risken är från skuggning, vilket bör studeras i en solstudie om bebyggelsen placeras så nära
att det finns en risk för påverkan. Husdjur, framför allt katter, har också en stor negativ påverkan på
djuren. Denna risk bör dock enbart uppstå vid mer permanent bosättning, vilket inte är avsikten med
detaljplanen.
En utmaning vid den kommande planläggningen är kräldjursområde nummer 2, som är delvis
ianspråktaget av fem campingstugor. Den befintliga miljön har skapat en bra livsmiljö för djuren och
talar därmed för att ytan bör planläggas som kvartersmark, men större åtgärder skulle kunna skada
livsmiljön. Kommunen önskar vägledning från Länsstyrelsen för möjliga alternativa regleringar av detta
område.
Dagvattenhantering

Utsnitt från dagvattenutredningen, principskiss över föreslagen lösning
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En ny dagvattendamm föreslås längs diket på fältet i campingens östra del. Principförslaget (se bild
ovan) visar en tänkbar utformning av ett cirka 1 meter djupt öppet utjämningsmagasin. Magasinet
utformas som ett torrt magasin dvs. utan en permanent vattenspegel. Utloppsflödet motsvarar dagens
dagvattenflöde från planområdet.
Sammantaget har utjämningsmagasinet enligt principförslaget en kapacitet motsvarande ca 900 m3
vilket innebär att ett 10-årsregn kan fördröjas inom planområdet. Dagvattnet från naturmark och från
Seglarbyn fördröjs inte utan passerar dammen.
Vid extrema regn kommer dagvattensystemet inom fastigheten att överbelastas. Dagvatten kommer då
att behöva avledas på ett kontrollerat sätt för att undvika översvämning och skador på t.ex. stugor och
andra byggnader. Principlösningen innebär en risk att nedströms angränsande område med ängsmark
utanför planområdet i den östra delen längs väg 1035 kommer att svämmas över vid skyfall. Ytan
uppgår till ca 30 000 m2 och marken i detta område avgränsas av väg 1035, som ligger på en högre nivå
än omgivande mark.
Inför samrådsskedet behöver ansvarsfördelningen för skötseln av dagvattensystemet studeras vidare.
Dagvattnet som kommer att avledas i systemet kommer från både inom och utom fastigheten, och
kommunen kan ha ett ansvar enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) att ansvara för en del
eller hela skötseln. Ansvarsfördelningen måste också studeras mer detaljerat eftersom riskområdesytan
för översvämning föreslås ligga på kommunal mark.

27

Detaljplan för Norrkärr 1:223, Seläter Camping

6. Planarbetets bedrivande
Avsikten med planprogrammet är att kommunen vill få in synpunkter på hur Seläter camping kan
utvecklas. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i en programsamrådsredogörelse.
Synpunkterna bearbetas därefter in i ett nytt förslag, ett detaljplaneförslag. Detaljplanen skickas sedan
ut på samråd till berörda sakägare, myndigheter och organisationer som får lämna sina synpunkter i vad
som i planprocessen kallas för samrådsskedet. I samrådsskedet upprättas en formell detaljplanekarta
som är den juridiska handlingen som styr genomförandet av detaljplanen.
Efter samrådet utarbetas ett färdigt detaljplaneförslag som ställs ut för granskning i minst tre veckor.
Kommunen önskar få in synpunkter både i samrådsskedet och i granskningsskedet.
När detaljplanen sedan antas startar en överklagandetid på tre veckor där de som yttrat sig senast under
granskningsskedet och inte fått sina synpunkter tillgodosedda har rätt att överklaga detaljplanen. Även
Länsstyrelsen kan överklaga (överpröva) detaljplanen. Om ingen överklagar detaljplanen eller
överklagan avslås vinner planen laga kraft. Därefter kan det praktiska genomförandet av detaljplanen
starta.
Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan representanter från Miljö- och byggförvaltningen och
Tekniska förvaltningen.

Miljö- och byggförvaltningen
2016-09-01
Jimmy Magnusson
Planeringsarkitekt
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