
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Samhällsplaneringsutskottet 

 

1(2) 

2019-11-26  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Samhällsplaneringsutskottet  
  
Plats och tid Stadshuset, Kompassen kl. 13:00 tisdagen den 3 december 2019  
  
Ordförande Jarmo Uusitalo 
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1.  Upprop samt val av justerande 
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Dnr KS 302248  

Leif Börjesson 

3.  Begäran om planbesked gällande Kavlanda 6:1 
Dnr KS 2019/00770  

 

4.  Begäran om planbesked berörande Bleket 1:47 och Uttern 1 
Dnr KS 2019/00643  

 

5.  Fördjupad strukturbild för kustzonen, överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
Dnr KS 2019/00690  

Sofia Stengavel, 

Elin Carlsson 

6.  Information om Översiktsplanen, orts- och områdesanalyser kopplat 

till mark- och vattenanvändning  
Dnr KS 302251  

Amanda Windeman 

7.  Information om Europan 
Dnr KS 300964  

Dimitris Vassiliadis 

8.  Förslag till åtgärder inom potten för cykel i regional 
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Sven Andersson 

9.  Information om Tre zoner-  nytt taxesystem i kollektivtrafiken 
Dnr KS 301439  

Sven Andersson 

10.  Information om Västra Götalands regionens storregionala trafik 2028 - 

en konkretisering av Målbild 2035 
Dnr KS 301440  

Sven Andersson 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Ordförande informerar 
Dnr KS 299314  

Jarmo Uusitalo 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked gällande Kavlanda 6:1 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Kavlanda 6.1 har via ombud inkommit med begäran om 

planbesked, se bilaga 1. 

Ansökan avser att ändra den befintliga byggnadsplanen 14‐ BOK‐ 587, se bilaga 2, för 

att planlägga ett område som i dagsläget är upprättat för allmän plats, park, till 

kvartersmark, bostäder. Sökanden ser att området lämpligen kan bebyggas med ett eller 

två bostadshus. Nya byggnader skulle utformas med ett utförande i likhet med den 

kringliggande bebyggelsen och tomtstorleken skulle följa kringliggandes tomters 

storlek. 

Området är i dagsläget planlagt för allmänplastmark, park. Se bilaga 1. 

 

Tillfarten till området sker via Kavlanda ga:4. 

Det finns inget kommunalt vatten -och avlopp i området. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Kavlanda 6:1 upprättas.     

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 

Begäran om planbesked gällande fastigheten Kavlanda 6:1, Bilaga 1  

byggnadsplan 14‐ BOK‐ 587, se bilaga 2, 

Förprövningsrapport Kavlanda 6:1, Bilaga 3      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Kavlanda 6:1 upprättas samt att 

beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Kavlanda 6.1 har via ombud inkommit med begäran om 

planbesked, se bilaga 1. 

Ansökan avser att ändra den befintliga byggnadsplanen 14‐ BOK‐ 587, se bilaga 2, för 

att planlägga ett område som i dagsläget är upprättat för allmän plats, park, till 

kvartersmark, bostäder. Sökanden ser att området lämpligen kan bebyggas med ett eller 

två bostadshus. Nya byggnader skulle utformas med ett utförande i likhet med den 

kringliggande bebyggelsen och tomtstorleken skulle följa kringliggandes tomters 

storlek. 

Området är i dagsläget planlagt för allmänplastmark, park. Se bilaga 1. 

 

Tillfarten till området sker via Kavlanda ga:4. 

 

Det finns inget kommunalt vatten -och avlopp i området. Översiktsplanen säger att 

kompletterande bebyggelse inom kustzonen förutsätter godkända VA- lösningar. 

Västvatten ser att Vatten och avloppsfrågan är svårlöst, se Förprövningsrapport punkt 

4b. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Kavlanda 6:1 upprättas.     

 

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

Se Förprövningsrapport Kavlanda 6:1, Bilaga 3 

 

 

Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande begäran om planbesked berörande 

Kavlanda 6:1 
 

 

Begäran avser: Planbesked   

 

Sökande: Nils – Gunnar Hasselberg, Håkan Nilsson  

Adress: Junogatan 5, 451 42 Uddevalla   

Datum: 2019-11-12  

Fastighet: Kavlanda 6:1  

 

 

 

Syfte och innehåll 
Ansökan avser att ändra allmän platsmark till kvartersmark för att tillskapa 1 – 2 

bostadsfastigheter. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK SSP 
Måldokument: Översiktsplan 2010 Uddevalla kommun 

 

Översiktsplanen säger att kompletterande bebyggelse inom kustzonen förutsätter 

godkända VA- lösningar. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK SSP 
Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i kriteriet: 

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   

fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 

särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 

kring boendet 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK SSP 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

  

Redovisning av grunddragen i kriteriet: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 

av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 

tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 

utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 

stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 

saker för att göra skillnad. 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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     4a.  Miljö- och energi, KLK SSP 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10) 

 Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10) 

 Energiplan 

  

Går till viss del emot mål om hållbar samhällsplanering och minimering av 

energianvändning, Projektet bidrar till ökat behov av egna transporter och även ökad 

energianvändning, då anslutning till fjärrvärme saknas i området. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument:  

 

VA-frågan är mycket svårlöst och risken för LAV-ansvar blir stor. (6§ LAV) Sannolikt 

får de saltvatten om de ordnar dricksvattenbrunn inom tomterna. Det är inte möjligt att 

infiltrera avloppsvatten på tomten och det är svårt att leda ut avloppsvattnet i havet 

eftersom det är så långgrunt. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

4c. Dagvatten, SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Med fler hårdgjorda ytor minska infiltrationen och avrinningen av dagvatten ökar. Det 

är bra om det går att möjliggöra för lokalt omhändertagande av dagvattnet inom 

fastigheten/erna. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Södra delarna av de tilltänkta tomterna ligger väldigt låglänt och har risk för 

översvämning och översvämmas troligtvis redan i dag vi höga vattenstånd. Övre delen 

av tomterna där det i så fall är tänkt att byggrätten ska ligga (i enlighet med hur området 

ser i ut idag) ligger högre och bör klara sig över kritiska nivåre för översvämning. Höjd 

på plattan över mark får studeras närmare i ett ev detaljplanearbetet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

 med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

5b. Offentlig service, KLK (SSP) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:0 

 

5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 

Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 

 

 

 Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79):  

 Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling 

 

 Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt 

 

 KF övergripande strategi: nya bostadsområden placeras både med hänsyn till 

nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika 

boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service. 

 

Redovisning av grunddragen i kriteriet:  

Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 

(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 

bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 

nya investeringar”).   

 

 

 

De kultur och fritidsverksamheter som finns närmast det tänkta planområdet är 

bibliotek, fritidsgård och idrottshall i Källdal, när det är färdigbyggt. Avståndet dit är 

dock 15-20 km, Projektet är alltså inte placerat utifrån nuvarande 

infrastrukturinvesteringar, om man inkluderar offentlig service i begreppet infrastruktur. 

 

Bedömning: 0 

 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

 med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

7. Kollektivtrafik, KLK (SSP) 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

  

Redovisning av grunddragen i kriteriet: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 

kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 

och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 

skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken. 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

 med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim 

och övriga strategier med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

 med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  

Nationella mål för friluftsliv 

Fördjupad översiktsplan 

Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  

  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 

Redovisning av grunddragen i detta kriterium: 

 Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 

tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 

Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 

för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 

tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 

offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 

möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 

utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 

samhällsplaneringen. 
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Angående möjligheten att ha ett fysiskt aktivt liv är det stor risk för bilberoende, med 

anledning av att gång- och cykelvägar inte finns i området samt att det inte finns en 

busshållplats i närheten. Närmsta kultur och fritidsverksamhet finns i Källdal, när det är 

färdigbyggt. Dit är det dock cirka 15-20 km.  I Bokenäs finns dock flera föreningar.  

 

Tillgång till naturmiljöer är god för de boende i det tänkta planområdet. Det är 

emellertid viktigt att naturmiljöer i form av strandlinjer finns tillgängliga även för 

allmänheten, så att inte alla stränder domineras av privata tomter. På flygfotografier av 

planområdet syns en stig i mitten på tomten, vilket pekar på att tomten i dagsläget 

används för att ta sig ned till vattnet,  

 

Strandskydd finns, förutom av djur- och naturskyddskäl, till för att trygga allmänhetens 

tillgång till strandområden. Även om strandskydd skulle träda in närmast vattnet så kan 

allmänhetens tillgång kraftigt begränsas om byggnader upprättas som hindrar fri 

passage från vägen ned till vattnet. Detta faktum försvagar ärendet utifrån kriteriet om 

tillgång till naturmiljöer i form av strandlinjer. Skulle strandskyddet inte träda in ska 

stor hänsyn tagas gällande placering av byggnader, utformning och storlek på 

byggnader samt dragning av tomtgräns för passage mellan vägen och vattnet samt 

möjlighet till nyttjande av stranden. 

 

Bedömning: -  

 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering) 
Måldokument:  

 

En skredriskkartering gjordes i området 2001. Dåvarande markägare gav vid den 

tidpunkten inte tillträde till marker varvid någon undersökning ej är gjord i södra delen 

av området. Med tanke på hur topografin ser ut bedöms det lämplig att det görs en 

skredriskundersökning i samband med ett ev. Planarbete. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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10e. Buller/förorenad mark/luft/VA, SBF (myndighet) 
Måldokument: 

 

Strandskyddet skulle kunna inträda och måste i så fall upphävas genom planläggningen. 

Frågan måste utredas och planhistoriken kontrolleras + Länsstyrelsens beslut om 

upphävande av strandskydd från 1999.  
 

Om strandskydd inträder gäller att det måste föreligga minst ett av de särskilda skäl för 

upphävande som är uppräknade i MB 7 kap 18§c, åtgärden får inte heller strida mot 

strandskyddets syften. 

 

Förorenad mark: 

Genomför en enklare historisk inventering. Om misstanke om föroreningar finns 

(reningsanläggning, nedskräpning, båtuppställning eller liknande), kom in med förslag 

på provtagningsplan till miljötillsynsenheten. 

 

Alla synpunkter viktiga inför och detaljplanearbetet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

11a. Naturmiljö, SBF (myndighet) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram.  

 

Detta område är inte upptaget i kulturmiljövårdsprogrammet (KMVP). Programmet är 

från 2002 och behöver uppdateras. Projekt som finns i områden som inte är behandlade 

i KMVP kan därför ändå ha ett kulturvärde. 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

 Detta kriterium handlar om ifall projektet bidrar till att bibehålla eller förstärka 
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kulturvärden i stads- eller landskapsbilden, samt om projektet påverkar den befintliga 

kulturmiljön. Detta handlar om att utgå från platsens befintliga värden och identitet. 

Utifrån detta kriterium tittar man även på fornlämningar. 

 

 

Enligt ansökan om planbeskedet ska ny bebyggelse utföras i likhet med kringliggande 

bebyggelse. För att inte påverka den befintliga kulturmiljön negativt är det viktigt att 

den eventuella nya bebyggelsen inte blir dominant, d.v.s. de bör inte vara större än 

kringliggande hus. 

 

Bedömning: 0 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (SSP) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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Övriga kvaliteter eller brister 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 

Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga kriterier?  

 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Bleket 1:47 och Uttern 1 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Bleket 1:47, har inkommit med begäran om 

planbesked. Fastighetsägaren till Uttern 1 har biträtt ansökan i och med ansökan och 

överenskommelse om fastighetsreglering som undertecknats av båda parter, se bilaga 1.  

Ansökan avser att upphäva tomtindelning (1485K-41/1955) för fastigheten Uttern 1 

som medför att fastighetsregleringen inte går att genomföra. Äldre tomtindelningar 

gäller idag som detaljplanebestämmelser och innebär att fastighetsbildning inte får ske i 

strid mot dem. Tomtindelningen stämmer inte överens med detaljplanens intentioner där 

en del av syftet var att ge Uttern 1 möjlighet att tillföra mark från Bleket 1:47 för garage 

och parkeringsändamål.  

 Tomtindelningen borde ha blivit upphävd eller ändrad i samband med att detaljplan 

1485-P97/18 upprättades 1997. Tomtindelningen innebär att detaljplanen inte går att 

genomföra till de delar som berör kvartersmark för bostäder 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att tomtindelningen upphävs.     

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-11-19 

Begäran om planbesked gällande fastigheterna Bleket 1:47 och Uttern 1, Bilaga 1  

Förprövningsrapport Bleket 1:47 och Uttern 1, Bilaga 2 

      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

att   godkänna att tomtindelning för fastigheterna Bleket 1:47 och Uttern 1upphävs 

att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast under 2022 samt 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till fastigheten Bleket 1:47, har inkommit med begäran om 

planbesked. Fastighetsägaren till Uttern 1 har biträtt ansökan i och med ansökan och 

överenskommelse om fastighetsreglering som undertecknats av båda parter, se bilaga 1.  

Fastigheten Bleket 1:47 som ägs av Uddevalla kommun gränsar till fastigheten Uttern 1 

som ägs av Brf Uttern 1. Bostadsrättsföreningen har utryckt ett behov av att utöka sin 

fastighet med mark från kommunens fastighet för att kunna anordna ytterligare 

parkeringsplatser.  

Ansökan avser att upphäva tomtindelning (1485K-41/1955) för fastigheten Uttern 1 

som medför att fastighetsregleringen inte går att genomföra. Äldre tomtindelningar 

gäller idag som detaljplanebestämmelser och innebär att fastighetsbildning inte får ske i 

strid mot dem. Tomtindelningen stämmer inte överens med detaljplanens intentioner där 

en del av syftet var att ge Uttern 1 möjlighet att tillföra mark från Bleket 1:47 för garage 

och parkeringsändamål.  

Tomtindelningen borde ha blivit upphävd eller ändrad i samband med att detaljplan 

1485-P97/18 upprättades 1997. Tomtindelningen innebär att detaljplanen inte går att 

genomföra till de delar som berör kvartersmark för bostäder 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att tomtindelningen upphävs.     

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

Se Förprövningsrapport Bleket 1:47 och Uttern 1, Bilaga 2 
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Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett förenklat 

förfarande och kan påbörjas inom 12 månader. Handläggningstiden bedöms omfatta 12–

24 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 2 år under 

förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 

beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 

framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 

uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 

tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 

positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 

För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 

kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 

detaljplanearbetet startar. 

 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 



 

 
 

 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2019-11-12 Dnr KS 2019/00643 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Begäran om planbesked berörande 

Bleket 1:47 och Uttern 1 
 

 

Begäran avser:  Planbesked   

 

Sökande: Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Adress: Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla   

Datum: 2019-11-12  

Fastighet: Bleket 1:47, Uttern 1   

Fastighetsägare: Uddevalla kommun, Brf Uttern 1  

 

 

 

Syfte och innehåll 
Ansökan avser att upphäva tomtindelning 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK SSP 
Måldokument: Fördjupad Översiktsplan Uddevalla tätort 

 

Går inte emot vad som sägas i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer med Fördjupad översiktsplan: 0 

 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK SSP 
Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   

fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 

särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 

kring boendet 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK SSP 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 

av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 

tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 

utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 

stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 

saker för att göra skillnad. 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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     4a.  Miljö- och energi, KLK SSP  

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Går till viss del emot mål om hållbara transporter och hållbar samhällsplanering. Att ge 

större utrymme för parkering och ta bort grönytor för boende i området kan innebära 

ökat bil användande.   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument:  

 

Uddevalla Vatten har ingen erinran. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

 

4c. Dagvatten, SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

 med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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5b. Offentlig service, KLK (SSP) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:0 

 

5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 

Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 

  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  

Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 

(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 

bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 

nya investeringar”).   

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

 med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

 

7. Kollektivtrafik, KLK (SSP) 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 

kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 

och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 

skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken. 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

 med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim 

och övriga strategier med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

 med tillhörande uppdrag 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument: Nationella mål för friluftsliv 

Fördjupad översiktsplan 

Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  

  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 

Redovisning av grunddragen i detta kriterium: 

 Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 

tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 

Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 

för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 

tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 

offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 

möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 

utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 

samhällsplaneringen. 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 
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Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:0 

 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA, SBF (myndighet) 
Måldokument: 

 

Strandskyddet skulle kunna inträda och måste i så fall upphävas genom planläggningen. 

Frågan måste utredas och planhistoriken kontrolleras + Länsstyrelsens beslut om 

upphävande av strandskydd från 1999.  
 

Om strandskydd inträder gäller att det måste föreligga minst ett av de särskilda skäl för 

upphävande som är uppräknade i MB 7 kap 18§c, åtgärden får inte heller strida mot 

strandskyddets syften. 

 

Förorenad mark: 

I direkt närhet ligger Blekets förskola samt Blekets kyrka. Vid Blekets förskola finns 

det PCB i byggnad (saneras under november 2019) samt att det under oktober 

genomförts en översiktlig markundersökning vilket resultatet inte redovisats ännu. En 

enklare historisk inventering bör genomföras och kan utgå från den miljötekniska 

markundersökningen som genomförts. Om misstanke om föroreningar finns 

(fyllnadsmassor eller liknande), kom in med förslag på provtagningsplan till 

miljötillsynsenheten. 

 

Alla synpunkter viktiga inför och detaljplanearbetet. 
 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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11a. Naturmiljö, SBF (myndighet) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
 

Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:0 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (SSP) 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
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13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Måldokument:  

 

Kriteriet ej aktuellt i ärendet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

Övriga kvaliteter eller brister 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 

Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga kriterier?  

 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

 



Prolokoll
Somhöllsbyggnodsnömnden

2019-08-22

s 322 Dnr SBN 201 9/00593

Bleket 1:47, Uttern 1, begäran om planbesked för ändring av
detaljplan för upphävande av tomtindelning
Sommonfotlning
Uddevalla kommun äger fastigheten Bleket 1:47 som griinsar till Uttern 1 som ägs av
Brf Uttern 1. Bostadsrättsftireningen har utryckt ett behov av att utöka sin fastighet med
mark från kommunens fastighet ftir att kunna anordna ytterligare parkeringsplatser.
Gällande detaljplan medger en ftirsäljning av marken. Överenskommelse om
fastighetsreglering tecknades mellan parterna 2019-06-10 och ansökan om
fasti ghetsbildning iir sökt ho s Lantmäteriet.

Efter ansökan till Lantmäteriet framkom det att det fanns en gällande tomtindelning
(1485K-41 11955) ftir fastigheten Uttern 1 som medftir att fastighetsregleringen inte gar
att genomftira. Äldre tomtindelningar gäller idag som detaljplanebestämmelser och
innebär att fastighetsbildning inte får ske i strid mot dem. Tomtindelningen stämmer
inte överens med detaljplanens intentioner där en del av syftet var attge Uttern I
möjlighet att tillftira mark fran Bleket I:47 for garuge och parkeringsåindamåI.

Tomtindelningen borde ha blivit upphävd eller åindrad i samband med att detaljplanen
giordes 1997. Tomtindelningen innebiir att detaljplanen inte gär att genomföra till de
delar som berör kvartersmark ftir bostäder

Beslulsunderlog

Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, 20 1 9-08- I 2
Begåiran om planbesked, 20 1 9-08- 1 2
Bilaga till begäran om planbesked, detaljplan I 485-P 97 -18, 2019 -08-12
Bilaga till begäran om planbesked, tomtindelning t485K-4111955, 2019-08-12
Bilaga till begäran om planbesked, ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering, 2019 -06- l0

Yrkonden
Roger Johansson (L): bifall till ftirslaget i handlingarna

Beslul

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ge samhällsbyggnadsftirvaltningen i uppdrag att hos kommunstyrelsen ansöka om
planbesked ftir iindring av detaljplan ftir kv. Vargen, kv. Uttern samt del av Bleket 1:47,
| 485 -P97 I 18 ftir upphävande av tomtindelning 1 485K -41 I 19 5 5

{ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2019-08-12 Dnr SBN 2019/00593 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 

Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Bleket 1:47, Uttern 1, begäran om planbesked för ändring av 

detaljplan för upphävande av tomtindelning 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Bleket 1:47 som gränsar till Uttern 1 som ägs av 

Brf Uttern 1. Bostadsrättsföreningen har utryckt ett behov av att utöka sin fastighet med 

mark från kommunens fastighet för att kunna anordna ytterligare parkeringsplatser. 

Gällande detaljplan medger en försäljning av marken. Överenskommelse om 

fastighetsreglering tecknades mellan parterna 2019-06-10 och ansökan om 

fastighetsbildning är sökt hos Lantmäteriet.  

 

Efter ansökan till Lantmäteriet framkom det att det fanns en gällande tomtindelning 

(1485K-41/1955) för fastigheten Uttern 1 som medför att fastighetsregleringen inte går 

att genomföra. Äldre tomtindelningar gäller idag som detaljplanebestämmelser och 

innebär att fastighetsbildning inte får ske i strid mot dem. Tomtindelningen stämmer 

inte överens med detaljplanens intentioner där en del av syftet var att ge Uttern 1 

möjlighet att tillföra mark från Bleket 1:47 för garage och parkeringsändamål. 

 

Tomtindelningen borde ha blivit upphävd eller ändrad i samband med att detaljplanen 

gjordes 1997. Tomtindelningen innebär att detaljplanen inte går att genomföra till de 

delar som berör kvartersmark för bostäder 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-12 

Begäran om planbesked, 2019-08-12 

Bilaga till begäran om planbesked, detaljplan 1485-P97-18, 2019-08-12 

Bilaga till begäran om planbesked, tomtindelning 1485K-41/1955, 2019-08-12 

Bilaga till begäran om planbesked, ansökan och överenskommelse om 

fastighetsreglering, 2019-06-10      
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Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hos kommunstyrelsen ansöka om 

planbesked för ändring av detaljplan för kv. Vargen, kv. Uttern samt del av Bleket 1:47, 

1485-P97/18 för upphävande av tomtindelning 1485K-41/1955.   

 

 

 

 

Carina Johansson Sara Norén 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Expediera till 

Samhällsbyggnad 















 

 
1      Sökanden/fastighet 
Fastighetsbeteckning - adress 

 
Kontaktperson 

Sökande (fakturamottagare) 

 
Person/organisationsnummer 
 

Adress 

 
E-post 

 
Postadress 
 

Fastighetsägare om annan än sökande 
 

Mobiltelefon Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon Telefon (även riktnummer) 

 
2 Åtgärden avser 
           Bostäder                       Handel                          Kontor                         Industri/lager                              Annat 

 
3 Kortfattad beskrivning av åtgärden 
Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 Bifogade handlingar 
                            Situationsplan                                Illustrationer                                Fasadritning/-skisser                                    Utredningar 

                            Planritning/-skisser                         Projektbeskrivning                      Fullmakt från fastighetsägare 

 
 
5 Underskrift av sökande/intressent 
Namnteckning Namnförtydligande 

 
 
 

 
 

  
 

Begäran om planbesked 
Datum 

1 (1) 

212000-1397

0522-69 51 31

Bleket 1:47, Uttern 1 Sara Norén

Ändring av detaljplan för kv. Vargen, kv. Uttern samt del av Bleket 1:47 (1485-P97/18), se bilaga 1.Det finns en tomtindelning från 1955 (1485K-41/1955), se bilaga 2, som gäller för fastigheten Uttern 1 som inte blev upphävd i samband med att detaljplanen gjordes 1997. Äldre tomtindelningar gäller idag som detaljplanbestämmelser och innebär att fastighetsbildning inte får ske i strid mot dem. Tomtindelningen stämmer inte överens med detaljplanens intentioner där en del av syftet var att ge Uttern 1 möjlighet att tillföra mark från Bleket 1:47 för garage och parkeringsändamål. 

✔

Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

sara.noren@uddevalla.se
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad



Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked 
Uddevalla kommun 

1    Sökande och fastighet 
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som 
avser att utföra en åtgärd inom område som 
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren. 
Om någon annan står som sökande ska fullmakt 
eller avtal med fastighetsägaren bifogas. 

Observera att den som står som sökande och 
skriver under begäran är betalningsansvarig för den 
avgift som tas ut för planbesked. 

2    Åtgärden avser 
Ange vilken användning fastigheten och de 
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En 
närmare precisering kan göras i beskrivningen 
nedan och i handlingar som bifogas. 

3    Kortfattad beskrivning av åtgärden 
För bostäder kan behövas anges vilken sorts 
boende som avses, antal lägenheter och liknande. 
Finns det störningar i omgivningen, som det kan 
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas 
tillfart, parkering samt vatten och avlopp? 

För verksamheter kan bl.a. behövas information om 
typ av verksamhet, störningar som denna kan  
medföra för omgivningen, transporter till och från 
fastigheten, parkeringsbehov med mera. 

4    Bifogade handlingar 
En situationsplan är en karta över området med det 
som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar 
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån. 
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida, 
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är 
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan. 
 
Beroende på åtgärdens storlek, påverkan på 
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan 
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna 
variera. I de enklaste fallen kan det räcka med 
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering 
av åtgärden samt enkel redovisning av dess 
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller 
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett 
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex. 
avse buller eller utsläpp från verksamhet, 
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.  

5    Underskrift 
För privatpersoner – samma som står som 
sökande. För bolag – någon med rätt att företräda 
företaget. 

 

 

Upplysningar om den fortsatta handläggningen 

Så snart som möjligt gör vi en första granskning 
och meddelar er om ni behöver komplettera med 
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att 
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra 
månader. 
Det kan hända att vi behöver begära kompletter-
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni 
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi 
krävt in kan beslut komma att tas på det material 
som finns. 

Avgifter och betalningsansvar 
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi 
tar ut avgift både för positiva och negativa beslut.  
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende. 
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida. 
Prisbasbelopp för 2016 är 44.300:-, enligt SCB. 
 

 

Efter beslut 
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete 
kommer det i beskedet också anges när en ny 
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande 
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är 
preliminär. 

Om kommunen inte är beredd att inleda ett 
planarbete, kommer det i beskedet också att anges 
skälen för det. Planbesked kan inte överklagas. 
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal 
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår 
för planarbetet. 

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som 
lämnas in av den som begär beskedet och de 
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då 
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs 
synpunkter och ny information, vilket kan leda till 
att planen får en annan inriktning eller att 
planarbetet avbryts. 

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se  
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 25.  
Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla kommun eller via e-post 
till kommunledningskontoret@uddevalla.se 
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32 

  



 
Avgift  
Avgift tas ut för handläggning av begäran om planbesked enligt en av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida, 
www.uddevalla.se. Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift 
tas ut även vid avslag. 

Tabell 8b Avgift för planbesked (enligt kommunfullmäktiges taxa) 

Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan. 

 

Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp) 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: 
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller 
- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller 
- övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av samma 
karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

 

Medelstor åtgärd 

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp) 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd 

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp) 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: 
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller 
- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 
 
Positiva och negativa planbesked 
Positiva besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp. 
Negativa besked debiteras med 60 % av ovanstående belopp. 
Återkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 % av 
ovanstående belopp. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Strateg Elin Carlsson 

Telefon 0522-69 65 69 
elin.carlsson@uddevalla.se 

 

Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för 

framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har arbetats 

fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun, i ett projekt 

som drivits av Göteborgsregionen från 2016 till 2019. Den fördjupade strukturbilden är 

en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till 

Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Syftet med arbetet har 

varit att ta fram gemensamma planeringsunderlag i kustzonen och att fördjupa 

samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer. Den fördjupade 

strukturbilden var på remiss 7 mars till 7 juni 2019 och kommunstyrelsen skickade då 

ett remissyttrande innehållande synpunkter kring hur Uddevalla kan förstärkas i 

kartbilderna, hur formuleringarna av överenskommelserna kan utvecklas samt hur 

kommunens riktningar mot visionen tillsammans med den översiktliga planeringen 

samspelar med den fördjupade strukturbilden. Synpunkterna i remissyttrandet har 

omhändertagits och arbetats in i den fördjupade strukturbilden. Den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen godkändes av Göteborgsregionens förbundsstyrelse 18 

oktober 2019 och beslut togs även om att föreslå de deltagande kommunerna att för 

egen del godkänna den fördjupade strukturbilden.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-05 

Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, oktober 2019 

Protokollsutdrag § 90 Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2019-10-18 

Tjänsteskrivelse Ärende 3 Fördjupad strukturbild för kustzonen Göteborgsregionen 

2019-10-18 

Remissredogörelse Fördjupad strukturbild för kustzonen, september 2019 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-29  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

   

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”.  
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Peter Larsson Elin Carlsson 

Kommundirektör Strateg 

Expediera till 

Göteborgsregionen 

 



Oktober 
2019

Fördjupad strukturbild 
för kustzonen 
Överenskommelser för framtida planering 
i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla



Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se

Godkändes av GR:s förbundsstyrelse 2019-10-18

Dokumentet har tagits fram med stöd från:
Karin Blomsterberg, Ramboll
Vidar Glette, Ramboll
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Introduktion
Detta strategidokument är en gemensam överenskommelse kring hur 
kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr 
ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är framtaget 
av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla. Den 
fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser 
och en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. 

De tre hållbarhetsdimensionerna – ekologisk, ekonomisk och social – har varit en 
viktig utgångspunkt för arbetet med den fördjupade strukturbilden liksom de globala, 
nationella och regionala miljömål som är styrande i fysisk planering. Klimatförändringar 
och nödvändigheten av anpassningar i planeringssammanhang är en given premiss vilket 
speglas i överenskommelserna om kustzonens utveckling. Både plan- och bygglagen 
(PBL) och miljöbalken (MB) föreskriver sociala perspektiv som jämställdhet, jämlikhet 
och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenresurser som kommer naturen 
och framtida generationer till nytta. Detta utgör ramen för all fysisk planering och spelar 
en särskilt viktigt roll i kustzonen där koncentrationen av natur- och kulturvärden är hög.

I strategidokumentet ges inledningsvis en kort presentation om vad en strukturbild 
är och varför den behövs. Därefter följer överenskommelserna och en beskrivning av 
kustzonens strukturerande element med tillhörande kartbild. I denna del presenteras 
också exempel på hur överenskommelserna kan påverka avvägningar och inriktningar 
i kommunernas fysiska planering. Påföljande delar presenterar möjliga inriktningar för 
fortsatt arbete samt en beskrivning av vad den fördjupade strukturbilden ska förhållas till 
när det gäller andra processer inom samhällsplanering – det vill säga mål, strategier och 
planeringsdokument på såväl nationell som regional nivå. I den avslutande delen finns 
också ett förtydligande kring begrepp och definitioner som används i dokumentet samt en 
kort beskrivning av hur arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden gått till.

Vad är en strukturbild? 
En strukturbild är en strategi för framtida samhälls- och regionutveckling 
som bygger på hållbara fysiska strukturer. Den ska vara vägledande för 
den fysiska planeringen inom kommunerna och främja en helhetssyn på 
bebyggelse, transport, samt blå och grön infrastruktur. 

Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är en överenskommelse om att alla 
medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar. Det vill säga att kommunerna lokalt i sin planering utgår från och följer 
strukturbilden och överenskommelsen. Kartbilden som utgör del av strukturbilden visar 
huvuddragen i regionens övergripande fysiska struktur.

Förutom att fungera som ett stöd för medlemskommunernas eget planeringsarbete kan 
den utgöra grund för diskussioner i gränsöverskridande frågor, till exempel kommuner 
emellan eller mellan kommuner och regionala myndigheter.
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De strukturbildande elementen är kärnan, 
det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonen, de gröna kilarna 
och Göta älv. Strukturbilden pekar på att 
förutsättningarna för en uthållig tillväxt 
stärks om utbyggnaden av bostäder, 
arbetsplatser, handel, utbildning och vård 
koncentreras till kärnan, till välbelägna 
delar av det sammanhängande stadsområdet 
och till orter belägna i eller starkt knutna 
till de regionala huvudstråken. Utbyggd 
eller beslutad infrastruktur ska kunna 
understödja en sådan utveckling.

Förutom de politiskt antagna mål- och 
strategidokument som pekar ut riktningen 
för samverkan kring regional utveckling 
inom Göteborgsregionen: Strukturbild för 
Göteborgsregionen (2008) och Hållbar 
tillväxt – mål och strategier med fokus på 
regional struktur (2013) finns det även en 
Strukturbild för norra Bohuslän (2009).

 Angränsande aktuella strukturbilder, s.22

Koppling mellan den övergripande strukturbilden och  
fördjupningen med avseende på kustzonen

 
Detta strategidokument presenterar en fördjupning av strukturbilden för hela 
Göteborgsregionen. Den bygger vidare på övergripande element som kärnan och 
huvudstråken, men har också zoomats in för att kunna fånga upp och beskriva de unika 
förutsättningarna för kustzonen. Fördjupningen visar att tvärkopplingar och andra 
kompletterande strukturer är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling. 

Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, 
Kustbygd, Kustcentra och Transportstråk. Dessa illustreras i en förenklad kartbild där 
noder, stråk och områden ska tolkas som principer och inte som specifika geografiska 
platser. En beskrivning av vad som definierar och avgränsar de olika elementen finns 
under rubriken Strukturerande element för kustzonen, s. 8.

Kustzonens fördjupning behöver förstås tillsammans med den övergripande 
strukturbilden, och redovisas därför i en gemensam kartbild. 

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk
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Varför en fördjupad  
strukturbild för kustzonen?
Inom ramen för projektet ”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgs-
regionen, Orust och Uddevalla” har åtta kustkommuner gemensamt samver-
kat kring en grund för kustzonens utveckling, där värden och resurser tas 
tillvara och värnas för att kunna användas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Redan under arbetet med GR:s övergripande strukturbild blev det tydligt att det 
finns behov av en fördjupning som särskilt fokuserar på kustzonen. I arbetet med den 
fördjupade strukturbilden har även Orust och Uddevalla kommuner involverats för att 
få en helhetsbild över kuststräckan. Orusts och Uddevallas medverkan är viktig eftersom 
det finns strukturer som sträcker sig över kommungränser och värden och utmaningar 
som behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå. Norr om Uddevalla 
finns en strukturbild framtagen av kommunerna i norra Bohuslän som täcker resten av 
kuststräckan fram till norska gränsen.  

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 
Därför är tillgänglighet till och utveckling av kustzonen en gemensam angelägenhet. I 
kustzonen finns många olika intressen vilket medför en komplexitet när det kommer till 
planerings- och utvecklingsfrågor. Avvägningar behöver göras mellan vilken utveckling 
som ska ges utrymme och vilka värden som ska bevaras. 

I kustzonen finns en betydande del av regionens bosättning fördelat på både större 
och mindre orter men också med en blandning av permanent- och fritidsboende. 
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter men också svårigheter då det 
saknas en kapacitetsstark infrastruktur.

Överenskommelser
Kommunerna inom GR samt Orust och Uddevalla är överens om den fördjupa-
de strukturbilden som består av sex gemensamma överenskommelser och 
en kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen.

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 
mellankommunala kustzonsplaneringen.

Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt underpunkter som mer 
konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.

Begreppet ”vi” används för att göra det tydligt att GR:s förbundsstyrelse 
och de deltagande kommunernas politiska församlingar har godkänt och 
står bakom överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden.
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Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära 
landsbygdens karaktär och identitet ska tas tillvara

Genom att verka för:
• Att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel i form av miljöer och 

lämningar kopplade till fiske, fiskberedning, varv och båtbyggeri.
• Samstämmiga strategier för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med avvägningar 

mellan bevarande och varsam utveckling.
• Att lyfta fram berättelser om platser, människor och händelser i kustzonen och skapa 

generations- och kulturövergripande mötesplatser där lokal kunskap kan förmedlas.
• Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker nyfikenhet 

och lockar besökare och boende med olika bakgrund och i olika åldersgrupper.

Vi är överens om att utveckla levande samhällen där  
människor kan bo och verka hela året

Genom att verka för:
• Tillgång till kollektiva transportmedel till och från kusten året runt samt utveckling av 

resmöjligheter mellan skärgårdssamhällen.
• Att underlätta och uppmuntra fastboende i skärgårdssamhällen, exempelvis genom 

olika upplåtelseformer och nya lösningar för fritidsboende.
• Att nya bostäder och verksamheter planeras i anslutning till befintlig bebyggelse och i 

lägen med förutsättningar för hållbart resande.
• Ett kontinuerligt utbud av offentlig och privat service, mötesplatser för lokalt 

föreningsliv samt kulturaktiviteter för både boende och besökare.
• En robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel med samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.

Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som 
bidrar till värdeskapande och sysselsättning i kustzonen 

Genom att verka för:
• Investering i utpekade hamnar och farleder och satsning på energieffektiva lösningar 

som kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.
• Stärkt markberedskap för utveckling av besöksnäring och verksamheter med maritim 

anknytning i kustnära lägen med goda infrastrukturförbindelser och tillgång till 
kompetent arbetskraft.

• Ett långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk vid kusten – inklusive kringnäringar – 
med tillgång till lokala landningsplatser och utveckling av en marin cirkulär ekonomi.

• Teknikutveckling och pilotanläggningar inom förnybar energiproduktion, marin 
bioteknik och hållbar livsmedels produktion inklusive vattenbruk på land och till havs.

1

2

3

På denna och nästa sida presenteras GR:s samt Orusts och Uddevallas 
gemensamma överenskommelser för kustzonen. På kommande sidor 
tydliggörs överenskommelsernas koppling till strukturbildens olika element.
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Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård 
och kustzon för närrekreation, friluftsliv och turism

Genom att verka för:
• Förbättrade förbindelser till och från kusten för kollektivt resande och genom 

utveckling av gång- och cykelnätet.
• Ökad tillgänglighet i kustzonens naturområden, till exempel i form av längre, 

sammanhängande och markerade cykelvägar, vandringsleder och kajakleder.
• Goda förutsättningar för båtliv med satsning på särskilt utpekade, tillgängliga hamnar 

där service, infrastruktur och förvaringslösningar möter dagens och framtida behov.
• Mindre störningar för friluftsliv och naturmiljö genom utpekande av särskilda 

hänsynsområden med till exempel begränsningar avseende hastigheter och buller.
• Stöd till initiativ som minskar nerskräpning av hav, stränder och bottnar, samt att 

genomföra regelbunden strandstädning och utveckla avfallshanteringen längs kusten.
• Att identifiera och minska fysiska, ekonomiska och kulturella barriärer som kan 

utgöra hinder för olika grupper av människor att uppleva kusten.

Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för  
livsmedelsproduktion och för bevarande av öppna landskap

Genom att verka för:
• Att värna odlingsbar mark och minimera fragmentering vid ny bebyggelseplanering 

och etablering av ny infrastruktur.
• Kontinuerlig skötsel och brukande av betesmark och åkermark vid kusten, till 

exempel genom att lyfta dessa intressen i fysisk planering. 
• Kombinationer av aktivt jordbruk med annan näring som tar utgångspunkt i befintlig 

infrastruktur och besöksvärdet i det historiska, kustnära odlingslandskapet. 
• Att främja en hållbar livsmedelsproduktion genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad.

Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt 
hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans

Genom att verka för:
• Skydd och kartläggning av särskilt utpekade arter och biotoper som ålgräsängar, 

musselbankar och strandängar samt att värna dessa vid prövning och planering.
• Att i kommunal och regional planering ta hänsyn till blå och grön infrastruktur samt 

prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster.
• Att identifiera, vidta och följa upp åtgärder som bidrar till att uppnå relevanta 

miljökvalitetsnormer, exempelvis genom samarbeten kring avrinningsområden.
• Att minimera behovet av bottenmuddringar och minska de negativa miljöeffekterna 

vid muddring samt efterföljande hantering av massor.
• Bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull ekosystemfunktion, till 

exempel genom fiskefria områden, restaurering av vattendrag eller andra åtgärder.

4

5

6
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Strukturerande element
för kustzonen
För att möjliggöra hållbar utveckling i kustzonen behövs en samsyn kring de 
strukturer som påverkar och stödjer områdets användning och utveckling. 
Medan ”Strukturbild för Göteborgsregionen” (2008) ger en beskrivning på 
mer övergripande nivå så visar fördjupningen kompletterande strukturer och 
hur dessa knyter an till huvudstråken på fastlandet.

Ett antal noder, stråk och områden har identifierats vilka rymmer olika intressen och 
strukturer av betydelse för kustzonens framtida användning och utveckling. Tillsammans 
skapar de förutsättningar för boende, turism och näringsliv samtidigt som kustens 
attraktivitet behöver värnas och bevaras.

Den övergripande strukturbilden ligger till grund för fördjupningen och finns med 
som nedtonade objekt i kartbilden. Det viktiga nord-sydliga huvudstråket har en högre 
detaljeringsgrad och har förlängts med nya noder i stråket norrut för att kunna visa 
kopplingar till kompletterande strukturer i kustzonen.

Det finns redan idag en relativt väl utbyggd infrastruktur för bil i området. De utpekade 
öst-västliga transportstråken ska därför inte tolkas som nya eller förbättrade bilvägar, 
utan som förstärkta kopplingar för land- och vattenburen kollektivtrafik samt säkra och 
effektiva gång- och cykelförbindelser. 

Ett kompletterande nord-sydligt stråk i det yttre kustbandet kan binda samman 
skärgårdssamhällen och vara attraktivt för fastboende, verksamheter och besöksnäring. 
Detta möjliggör att orter i högre grad kan komplettera varandra när det gäller utbud 
av kollektivtrafik, service, handel, bostäder och målpunkter för besöksnäring. Noderna 
i kustzonen ska inte tolkas som specifika geografiska platser, utan som symbol för en 
samling av funktioner i ett begränsat antal tyngdpunkter med koppling till befintlig och 
framtida infrastruktur.

På kommande sidor finns en beskrivning av kustzonens strukturerande element. Här 
redovisas viktiga värden och intressekonflikter samt exempel på vad de gemensamma 
överenskommelserna kan innebära i form av åtgärder och avvägningar i den fysiska 
planeringen.

Öppet hav Skärgård Kustbygd Kustcentra Transportstråk

Börjar 1 nautisk mil 
utanför baslinjen, 

och slutar vid mitt-
linjen mellan Sverige 

och Danmark.

Skärgården inklu-
derar öar, holmar 

och skär, men också 
liknande landskap 

på fastlandet.

Skogs- och jord-
brukslandskap vid 
kusten, med visuell 

och historisk  
vattenkontakt.

Viktiga platser 
längs det yttre 

kustbandet, där 
ett antal olika  

funktioner samlas.

Nya tvärförbindelser 
och kompletterande 

stråk. Kan vara 
både på land och på 

vatten.
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Öppet hav

Skärgård

Kustbygd

Kustcentra

Transportstråk

Kommersiell hamn

Farled för sjöfart

Stärkt sekundär 
koppling

Kompletterande 
nord-sydligt stråk

Från ”Strukturbild för 
Göteborgsregionen” 
(2008):

 Kärnan

 Nod/centralort
 vid kusten
 Nod/centralort
 i inlandet

Viktig nod utanför
strukturbilden

Kommersiell hamn

Farled för sjöfart

Stärkt sekundär 
koppling

Kompletterande 
nord-sydligt stråk

Viktig nod utanför
strukturbilden
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Öppet hav

En hållbar användning av det öppna havet är en grundförutsättning för kustzonens 
attraktivitet. Området utgör en yttre gräns och förbindelse mot omvärlden, och har 
bland annat en viktig transportfunktion. Det avgränsas i denna strukturbild av mittlinjen 
mellan Sverige och Danmark i väster, Kungsbacka kommungräns i söder och Orust 
kommungräns i norr. I öster går gränsen där det öppna havet möter kustvattnet och 
skärgården, en nautisk mil utanför baslinjen.

Området omfattas av nationell havsplanering för Västerhavet, som överlappar med 
kommunal planering i det som kallas territorialhavet, upp till 12 nautiska mil utanför 
baslinjen. Inom strukturbildens område är i stort sett allt öppet hav territorialhav.

Förutom sjöfart och yrkesfiske rymmer det öppna havet också intressen för 
totalförsvaret. Två stora sjöövningsområden finns längs den aktuella kuststräckan.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i öppet hav

1 Fiskenäringen är idag och har historiskt sett varit viktig för hela den berörda kuststräckan. 
Fiskhamnar, landningsplatser och kringnäringar längs kusten och i kärnan bör värnas.

3 Hållbara maritima näringar är i hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller 
fiske och annan livsmedelsproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen och 
material. En målsättning måste vara att samverka med besöksnäringen och minimera negativ 
påverkan på kustzonens attraktivitet. 

6 Ökade anspråk och mänsklig påverkan innebär ett växande behov av att skydda grön 
infrastruktur och främja ekosystemtjänster i det öppna havet. Detta kan in-nebära ett 
gemensamt miljöövervakningsprogram eller åtgärdsplaner för att nå god vattenstatus.

Motstående intressen och utmaningar
Ekosystemfunktioner i det öppna havet hotas av klimatförändringar och annan mänsklig 
påverkan. Havsvattnets ekologiska och kemiska status är känslig för förorening och utsläpp. 

Inom försvarets sjöövningsområden finns begränsningar för uppförande av fasta 
installationer (såsom vindkraftverk). I möte med rörliga funktioner som sjöfart eller fiske 
är intressekonflikten betydligt mindre även om negativ påverkan kan förekomma under 
perioder. Försvarets intressen bedöms inte som förenligt med friluftsliv.

Farleder till havs innebär också begränsningar för möjligheten att bygga vindkraft. 
Därutöver finns en risk för negativ miljöpåverkan vid utsläpp eller haveri. Ökad 
trafikering i farlederna kan innebära en konflikt med fritidsbåtar på öppet hav.

Beroende på val av fångstmetod kan fiske påverka naturmiljön och olika arters bestånd. 
Intressekonflikter kan också uppstå mellan yrkesfiske och sportfiske eller fisketurism.
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Öppet hav

Turism

Boende/näring

Fiskehamn

Centralort

Fiskehamn
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Skärgård

Begreppet skärgård beskriver en samling av öar, holmar och skär vid kusten samt deras 
omgivande vattenområde. I den allmänna uppfattningen av skärgården ingår även 
liknande landskap på fastlandet, med flikig kustlinje och vegetationsfattiga klippstränder.    
Skärgården är viktig för ett större omland eftersom många attraktiva besöksmål ligger 
inom området. Inte minst är båtlivet viktigt, både för boende inom området och för 
småbåtsturister, och som underlag för besöksnäringen.

Skärgården och dess kulturmiljöer är identitetsbärande för hela regionen, samtidigt 
som den är känslig för klimatförändringar och annan mänsklig påverkan.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i skärgården

1 Samverka över kommungränser kring identifiering och skydd av värdefulla kulturmiljöer och 
avvägningar mellan att bevara och utveckla miljöer som lockar människor till skärgården. 
Förmedling av lokal historia är också viktigt för att skapa samhörighet mellan boende.

3 Dialog med befintliga och potentiella aktörer för att hitta lämpliga platser för maritim 
näringsutveckling. Samarbete mellan kommuner för att säkerställa en fungerande teknisk och 
digital infrastruktur samt lokal kompetensförsörjning.

4 Friluftsliv och aktiviteter i skärgården bör vara tillgängliga för alla. Strandskyddet bidrar till att 
säkra tillgängligheten till kusten, men ett välfungerande kollektivtrafikutbud behövs också för att 
skapa möjlighet för människor i städer och inland utan bil att nå och använda kusten.

6 Skärgårdens ekosystem är känsliga för påverkan från utveckling och båtliv, samt från aktivitet 
i kustbygden och det öppna havet. Uppföljning behövs för att undvika exploatering i sådan 
omfattning som på sikt kan innebära negativ påverkan på natur och landskap.

Motstående intressen och utmaningar
Skärgården är mycket attraktiv för besöksnäringen och det finns ett tryck på ny utveckling 
inom området. Detta innebär i sig en konflikt eftersom förändringar, ökad användning 
och slitage kan påverka attraktiviteten i området negativt.

Strandskyddet är ett viktigt verktyg för att bevara känsliga livsmiljöer, men kan samtidigt 
utgöra ett hinder för utveckling och omvandling i kustsamhällen. Det kan också vara 
begränsande i samband med klimatsäkring av bebyggelse, hamnar och kulturmiljöer.

Attraktiviteten för friluftsliv innebär potentiella intressekonflikter med andra 
användningar, såsom vattenbruk, hamnar eller verksamheter. Dessutom finns risk för 
negativ påverkan på friluftsliv och boende i form av buller och vågor från både vattensport 
och båttrafik. Tillväxt i båtlivet med nya småbåtshamnar, muddring och utsläpp hotar 
ålgräsbeståndet och andra viktiga biotoper i skärgården.
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Skärgård
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Kustbygd

Landskapsmässigt definieras kustbygden av skogsklädda åsar och jordbruksmark vid 
kusten. Här återfinns många kulturhistoriska lämningar och platser med lång historisk 
kontinuitet när det gäller boende, brukande och näringar. Detta på grund av det mer 
skyddade läget och möjlighet till livsuppehälle genom kombinationer av jord- och 
skogsbruk, jakt och fiske.

Lokal livsmedelsproduktion är en tillgång för boende såväl som för besöksnäringen. 
Samtidigt är jordbruket viktigt för biologisk mångfald genom betesdrift och bidrar till 
öppna landskap med siktlinjer mellan kust och hav.

Områdets målpunkter är i första hand lokala eller närregionala, i form av till exempel 
campingplatser, lägergårdar och platskrävande eller bullrande rekreation och friluftsliv.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i kustbygden

1 Landskapets öppenhet och viktiga siktlinjer bör bevaras. I kustbygden finns lämningar från fiske 
och fiskberedningsindustri, båtbyggeri och andra kulturmiljöer som kan nyttjas för att bygga 
identitet och skapa målpunkter, mötesplatser och aktiviteter.

4 I kustbygden är lokal tillgänglighet viktigare än regional. Många transportstråk passerar området 
och kan nyttjas av lokala målpunkter. Jordbruksmark kan vara en barriär för att nå strandlinjen.

5 Eftersträva hållbart brukande, begränsa miljöpåverkan och värna lokal livsmedelsproduktion 
för att stimulera efterfrågan på lokala jordbruksprodukter. Nyttja kustbygdens besöksvärde och 
värna jordbruksmarken i planering av bebyggelse och infrastruktur.

6 Det finns goda förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster i kustbygden. Området 
rymmer viktiga biotoper och vattendrag. Brist på betesdjur kan leda till igenväxning och minskad 
biologisk mångfald. Jordbruket kan också medföra utsläpp och övergödning.

Motstående intressen och utmaningar
Även kustbygden upplever ett exploateringstryck på grund av närheten till havet och 
skärgården samt den attraktivitet som finns i kustnära lägen med tillgång till bad och 
båtplatser. Avstyckning av tomter för bostads- och fritidshusbebyggelse reducerar 
den odlingsbara marken och gör driften mindre lönsam. I vissa fall kan småskaligt 
brukande upprätthållas i kombination med besöksnäring eller inriktning på ekologisk 
livsmedelsproduktion.

Jordbruket innebär påverkan på vattenkvalitet i form av näringsutsläpp.
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Kustcentra riktar sig mot kusten och havet i struktur såväl som innehåll, både i ett nutida 
och historiskt perspektiv. I redovisningen har ofta flera orter slagits ihop till en nod för att 
illustrera ett behov av att samla funktioner och begränsa ny bebyggelse i en attraktiv och 
känslig miljö utanför tätortsgränsen. Noderna ska inte tolkas som specifika geografiska 
platser. Ringarna med olika färg och storlek representerar en potential för kustcentra att 
bättre utnyttja lokala förutsättningar och komplettera varandra.

För att överensstämma med den övergripande strukturbilden från 2008 har ett fåtal 
mindre noder lagts till som inte definieras som kustcentra, men som utgör knutpunkter 
av betydelse längs huvudstråk för infrastruktur.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i kustcentra

1 Tätorter i skärgården är en viktig del av landskapets karaktär. De innehåller kulturmiljöer som bär 
på historia och identitet vilka är viktiga utgångspunkter för ny utveckling.

2 Förtätning i befintliga tätorter ger förutsättningar för effektiv service, goda kollektivtrafik-
förbindelser och robust teknisk infrastruktur, men måste ske med hänsyn till befintlig miljö. 
Högre täthet bidrar till ökat folkliv som attraherar både boende och besökande.

3 Behov av att skapa arbetsplatser som inte är beroende av besöksnäringens säsongsvariationer. 
Det kan till exempel innebära etablering av nya näringar med koppling till marina naturresurser, 
eller en utveckling av besöksnäringen för att förlänga säsongen.

4 En nord-sydlig koppling i skärgården har potential för turism och kan möjliggöra att kustnoder 
kompletterar varandra när det gäller utbud av service, handel, övernattningsmöjligheter och 
upplevelser.

Motstående intressen och utmaningar
En viktig intressekonflikt som berör kustsamhällen är förhållandet mellan turismens 
anspråk och platsbehov, särskilt under högsäsong, och bostäder, service och verksamheter 
som krävs för att möjliggöra boende året runt. Strandskyddet är ett viktigt verktyg för 
att bevara känsliga livsmiljöer, men kan samtidigt utgöra ett hinder för utveckling och 
omvandling i kustsamhällen. Utan styrning eller reglering finns risk att permanentboende 
omvandlas till fritidsboende som också innebär att grunden för kommunal service och 
kollektivtrafik försvinner.

Utmaningar kring teknisk försörjning kan kräva att nya bostäder och verksamheter 
etableras i anslutning till befintlig infrastruktur, men kan också innebära begränsad 
kapacitet när det gäller till exempel dricksvattenförsörjning (för att undvika 
saltvattenintrång i vattentäkter) eller avloppshantering.

Kustcentra
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Transportstråk

De nord-sydliga huvudstråken i Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är som 
nämnts av stor betydelse för kustzonen. I den fördjupade strukturbilden visas tre andra 
typer av transportstråk i form av stärkta tvärkopplingar, en kompletterande nord-sydlig 
förbindelse i det yttre kustbandet och viktiga farleder som ansluter till kommersiella 
hamnar. Farleder för fritidsbåtar är inte strukturerande på samma sätt och visas inte.

Tvärkopplingarna representerar stråk med satsning på effektiva gång-, cykel och 
kollektivtrafikförbindelser. De kopplar samman kustcentra med de nord-sydliga 
huvudstråken på land, i huvudsak i anslutning till noderna. Vissa tvärkopplingar 
fortsätter mot inlandet och knyter an till andra huvudstråk och noder i den övergripande 
strukturbilden. Det kompletterande nord-sydliga stråket i det yttre kustbandet binder 
samman kustnoderna. Transportstråken kan tolkas både som land- och vattenburna 
förbindelser med möjlighet till kollektivt resande.

Vad överenskommelserna kan innebära för planering i transportstråk

1 Etablering av nya, fasta förbindelser har påverkan på orter i kustzonen, både fysiskt och socialt. 
Det kan finnas positiva effekter, men platsens struktur, karaktär och identitet ändras.

4 Levande kustsamhällen i framtiden kommer att behöva ökade möjligheter till hållbart resande 
både för arbetspendlare och för besökare. Ökad efterfrågan kan möjliggöra vidareutveckling av 
vattenburen kollektivtrafik under hela året.

5 Stärkta tvärkopplingar för kollektivtrafik, gång och cykel är viktigt för att öka tillgängligheten till 
skärgården och öka mångfalden bland de som befinner sig vid kusten. God tillgänglighet skapar 
förutsättningar för närrekreation, friluftsliv och turism.

6 Samverkan över kommungränser krävs för att lösa utmaningar kopplade till muddertippning, och 
minimera negativ miljöpåverkan från muddring, till exempel genom återanvändning av material.

Motstående intressen och utmaningar
Väl fungerande transporter är av stor vikt för boende, besökande och verksamheter. 
Samtidigt innebär vägbyggnationer stora utmaningar i möte med landskapets och 
naturmiljöns känslighet. Havsnivåhöjning, stranderosion och extremväder tillför 
ytterligare komplexitet i planeringen.

Överflyttning av gods- och persontransporter från väg till vatten kan avlasta vägnätet 
på land. Muddring av farleder och hamnar är nödvändigt för att möjliggöra detta, men 
medför också negativ miljöpåverkan. Teknikutveckling kan i framtiden bidra till säkrare 
och mer energieffektiva sjötransporter samt möjliggöra ökade gods- och personflöden 
längs befintliga farleder.
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Hur kommer den fördjupade 
strukturbilden att användas?
Den fördjupade strukturbilden med gemensamma överenskommelser ska 
fungera som ett underlag och en vägledning för kommunernas planering i 
kust- och havsområdet. Strategidokumentet är starten på ett fortsatt sam-
arbete där vi tar gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i 
kustzonen. Det är ett samarbete som kan ta sig uttryck på flera olika sätt 
och det är viktigt att bygga vidare där samarbetet gör mest nytta.

Samverkan mellan kommuner
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett första steg i att utveckla en 
samverkansplattform för planering i kust och hav. Arbetet med strukturbilden ger en bra 
grund för fortsatt samarbete och öppnar upp för olika sätt att arbeta vidare med frågorna

Det kan handla om att identifiera planeringsfrågor för kust och hav som ligger 
utanför kommunernas rådighet (till exempel kopplat till Havs- och vattenmyndigheten, 
Sjöfartsverket, Försvaret eller maritimt näringsliv) där det finns behov av att samarbeta 
kring gemensamma yttranden och strategier.

En annan väg framåt kan vara att utveckla samarbete på kommunövergripande nivå 
kring nyckelfrågor kopplade till fysisk planering i kustzonen, till exempel avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning, krisberedskap, havsnivåhöjning och klimatanpassning. Där finns 
redan ett antal initiativ som ett fortsatt samarbete kan ta avstamp i, exempelvis kring 
regional vattenförsörjning och regional avfallsplanering.

Det kan även handla om att identifiera pilotprojekt som omfattar ett mindre antal 
kommuner, med utgångspunkt i strukturbildens överenskommelser, och söka gemensamt 
stöd för handlingsplan och genomförande.

Ett antal etablerade nätverk finns redan vilka kan vara tänkbara att bygga vidare på i 
fortsatt samverkan, till exempel 8+fjordar, Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän och 
Ren Kust i Bohuslän. Där kan den fördjupade strukturbilden med överenskommelser 
fungera som ett underlag för diskussioner med relevans för kustzonsplanering. 

Det är också viktigt med en kontinuerlig diskussion för att fånga upp 
kommungemensamma och gränsöverskridande utmaningar där ökad samverkan krävs. 
Där är GR:s befintliga strategiska nätverk och chefsnätverk viktiga arenor för att lyssna av 
vilka behov och utmaningar som finns och som kräver gemensamma lösningar.

Fortsatt arbete med kustzonsplanering
GR är tillsammans med Orust och Uddevalla kommuner avsändare av detta strategiska 
dokument. Med det följer ett ansvar att följa upp den fördjupade strukturbildens relevans 
och genomslag. I praktiken kan det exempelvis innebära att GR tar stöd i den fördjupade 
strukturbilden och överenskommelserna i remissvar på kommunernas översiktsplaner 
eller andra relevanta remisser. Men det innebär också att GR, tillsammans med 
kommunerna, behöver utvärdera om de befintliga nätverken och samverkanstrukturerna 
räcker till för att hantera frågor kopplade till kommunövergripande planering i kustzonen.
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Planeringsförutsättningar
Kustzonen är en känslig miljö som kräver långsiktighet i planeringen. Flera 
aktuella planerings-, strategi- och måldokument fångar upp detta, med 
utgångspunkt i de tre hållbarhetsdimensionerna och antagna miljömål. 
Strukturbilden har ingen juridisk status i planprocessen, men utgör ett 
underlag som tangerar och har många gemensamma nämnare med dessa 
dokument. Nedan beskrivs de med störst relevans i just denna kustzon.

Havsplan för Västerhavet 
Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) ska alla medlemsstater senast 
år 2021 ha upprättat havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten bedriver därför ett 
arbete med att ta fram statliga havsplaner. Havsplanen för Västerhavet omfattar Västra 
Götalands och Hallands län samt norra delen av Skåne län. Arbetet har pågått parallellt 
med fördjupningen av strukturbilden för kustzonen.

Havsplanerna tas fram för att visa hur havet ska användas hållbart och effektivt, både 
på kort och på lång sikt. Det vill säga hur havets resurser ska förvaltas och hur olika 
intressen ska samsas om havet nu och i framtiden. 

När havsplanerna beslutats ska de ge vägledning för myndigheter och kommuner i 
planeringssammanhang, i tillståndsärenden och i förvaltningen av havet. Riksdagen 
beslutade 2014 om lagstiftning för nationell havsplanering i Sverige genom att anta 
propositionen ”Hushållning med havsområden, Proposition 2013/14:186”. Här står bland 
annat att länsstyrelsen för ett havsplanerat område ska grunda sina ställningstaganden på 
havsplanen istället för underlag från riksintressemyndigheterna.

Inre vatten Territorialhavet Ekonomisk zon (EEZ)

12 nm 188 nm
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Begrepp, gränser och överlappande planeringsansvar i territorialhavet. Bearbetad figur från Havsplan för Västerhavet.

Kommunal planering

Statlig havsplanering

Översiktsplanering vid kust och hav
Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på 
land, för kusten och för territorialhavet. Kommunala översiktsplaner och de nationella 
havsplanerna kommer därför att överlappa varandra. De nationella havsplanerna 
kommer när de är antagna att vara vägledande för kommunernas planläggning.

Boverkets PBL kunskapsbanken innehåller omfattande vägledning kring kommunal 
översiktsplanering av kust- och havsområden samt kopplingar till den nationella 
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havsplaneringen som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. Teman som berörs 
är struktur och utformning, maritima näringar, klimatförändringar, naturvärden, 
friluftsliv, kulturmiljövärden, samt totalförsvaret. Fördjupningen av Göteborgsregionens 
strukturbild för kustzonen lyfts fram som ett exempel på planeringsunderlag.

Nationell maritim strategi 
År 2015 presenterade Sveriges regering en strategi för att främja de maritima 
näringarna, En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö. Strategins 
vision är konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara näringar med syfte att bidra till 
ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin ska 
bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” och ”Levande 
kust och skärgård”. Strategin ska också bidra till att uppnå målsättningarna i EU:s 
havsmiljödirektiv och till att stärka såväl regional som lokal konkurrenskraft.

Arbetet har genomförts i dialog med berörda aktörer och mynnat ut i sex identifierade 
åtgärdsområden att utgå ifrån i processen för att nå visionen: Friskt och säkert hav, 
Kunskap och innovation, Planering med maritimt perspektiv, Funktionella regler 
och väl fungerande processer, Internationellt samarbete och Förutsättningar för 
näringslivet och branschspecifika åtgärder.

Maritim strategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionen (VGR) har i samarbete med kommunerna i Västra Götaland 
tagit fram en maritim strategi. Strategin utgår från Vision Västra Götaland och regionala 
tillväxtprogram. Strategin omfattar inte bara Västerhavet utan också berörda delar av 
Vänern och ska utgöra en grund för att vidareutveckla den maritima sektorn och samla 
aktörer kring en målbild och vision för utvecklingen. VGR leder arbetet, och samverkar 
med regionens berörda intressenter i Maritima klustret i Västsverige.

Strategin bygger på en vision för den maritima sektorn i Västra Götaland, inspirerad av 
arbetet i grannländerna: ”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner 
med lösningar inriktade på innovation och miljöanpassad tillväxt”. Arbetet har bland 
annat mynnat ut i ett Handlingsprogram för hållbara maritima näringar för 2016-2019.

Angränsande aktuella strukturbilder
Kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal tog i 
ett samverkansprojekt år 2009 fram en blå översiktsplan och en gemensam strukturbild. 
I den nordvästra delen av Uddevalla kommun gränsar området för strukturbilden i detta 
dokument till Strukturbild Norra Bohuslän. 

Ett strukturbildsarbete pågår också i Fyrbodal, ett kommunalförbund med 14 
medlemskommuner där kommunerna i norra Bohuslän samt Orust och Uddevalla 
kommuner ingår. I första hand omfattar denna strukturbild de kommuner som inte ingår i 
Strukturbild Norra Bohuslän och GR:s samt Orust och Uddevalla kommuners strukturbild 
för kustzonen. Arbetet är planerat att presenteras under 2019.

Planeringsstöd
Som komplement till detta dokument finns en gemensam kunskapsplattform där det 
går att hitta arbetsgruppernas delrapporter, underlagsrapporter och andra plan- och 
strategidokument för kust och hav. Där finns också ett kartverktyg samt länkar till 
geodata med relevans för kustzonsplaneringen.
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Mål för hållbar utveckling

Globala mål (Agenda 2030) 
I Sveriges nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförande av  
Agenda 2030 framhålls utmaningen av exploatering av bland annat kustnära grunda 
vatten (Mål 14). Det betonas även att havsfrågans gränsöverskridande natur förutsätter 
samarbete på global, nationell och lokal nivå (Mål 17). Aktiv kustzonsplanering för att 
bättre kunna hantera anspråken på kustområden, förbättra den kustnära miljön och 
utveckla maritima näringar utgör enligt denna handlingsplan ett viktigt steg. 

Den fördjupade strukturbilden syftar till att:
• Bevara och utveckla kustzonen på ett hållbart sätt med hjälp av samverkan kring 

fysisk planering. Hushållning av mark- och vattenresurser genom proaktiv fysisk 
planering, där beslut är kunskapsbaserade och framtagna tillsammans bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling (Mål 11). Ökad medvetenhet om konsekvenser av olika 
beslut likaså.

• Synliggöra hållbara maritima näringar, lokal livsmedelsproduktion och bärkraftig 
upplevelseturism i planeringen (Mål 12). 

• Bidra till teknikutveckling och testbäddar för effektiv hushållning med marina 
näringsresurser (Mål 2), robust dricksvattenförsörjning (6), marin energiproduktion 
(Mål 7), hållbara maritima näringar och ökad tillgänglighet med kollektiva färdmedel 
(Mål 8 och 9). 

• Bidra till att bekämpa klimatförändringar (Mål 13) samt främja ekosystem och 
biologisk mångfald i skärningen mellan kust och hav (Mål 15).

Nationella och regionala miljömål
Sveriges nationella miljömålssystem utgörs av ett generationsmål, 16 miljömål och ett 
antal etappmål. Miljömålssystemet är en nationellt anpassad förlängning av de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Generationsmålet är övergripande och sätter ramarana 
för den miljöpolitik som förs i Sverige medan de 16 miljömålen beskriver ett tillstånd som 
miljömålen syftar till att uppnå. Etappmålen ska underlätta miljöarbetet med att uppnå 
målen. De nationella miljömålen följs årligen upp på både nationell och regional nivå och 
dessutom görs en fördjupad utvärdering vart fjärde år.

Av de 16 nationella miljömålen är det egentligen bara ett mål (Storslagen fjällmiljö) 
som inte är relevant för kustzonen. De andra målen är: Begränsad miljöpåverkan, Frisk 
luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 
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Arbetsgruppen har analyserat bebyggelse-
struktur, transportinfrastruktur och 
tillgänglighet till kusten.

En central utmaning är att genom kom-
munal planering skapa förutsättningar för 
levande samhällen vid kusten. En eftersträ-
vansvärd bebyggelsestruktur kan exempelvis 
vara sådan som stödjer och möjliggör utveck-
ling av kollektivtrafiksystem i kustområden 
för tåg, buss och båt. 

Rapporten pekar på att det behöver göras 
avvägningar och prioriteringar mellan mark- 
och vattenanspråk för ny bebyggelse, hållba-

ra areella näringar och allmänhetens åtkomst 
till stränder och hav.

Kopplat till bebyggelsestruktur har arbets-
gruppen identifierat ett särskilt behov av 
fördjupad kunskap och samverkan kring 
vattenförsörjning, klimatanpassningar och 
utveckling av hållbara maritima näringar.

Tillgången till kusten som bostadsort, såväl 
för helårs- som delårsboende, är på väg att bli 
en socioekonomisk fråga med stigande fastig-
hetspriser i kustnära lägen. För att motverka 
detta har arbetsgruppen identifierat ett behov 
av blandade bostadstyper i kustsamhällen. 

Tema Struktur

Arbetsgruppernas delrapporter
Det tematiska arbetet inom kustzonsprojektet har bedrivits i fyra arbetsgrupper som 
har utgjorts av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda 
länsstyrelser och GR men även från andra organisationer, såsom Turistrådet Västsverige, 
8+fjordar, Västkuststiftelsen, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

Arbetet har resulterat i fyra delrapporter med teman Struktur, Havsanändning, 
Upplevelser och Miljö. Dessa beskriver planeringsförutsättningar med utgångspunkt i ett 
nuläge (år 2018) efterföljt av en analys av utmaningar och målkonflikter i relation till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Rapporterna innehåller också förslag på fortsatt arbete när 
det gäller avvägningar mellan olika intressen, samverkan och framtida utredningsbehov. 
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från varje delrapport.

Rapporten har fokus på båtliv och 
besöksnäring, men med utgångspunkt i att 
kustzonen till stor del utgörs av känsliga 
miljöer med begränsade resurser. Balansen 
mellan utveckling och bevarande blir således 
ett viktigt perspektiv. En av slutsatserna från 
analysen är att tillgängligheten till hamnar 
och det maritima upplevelserummet är 
viktiga beståndsdelar som kan och behöver 
utvecklas – ”Att säkerställa att kustzonen är 
tillgänglig för så många som möjligt utan att 
utarma de resurser som är grunden för dess 
attraktivitet.”

I rapporten pekas på behov av satsningar 
på tillgängliga, multifunktionella noder i 
kustbandet ut inklusive nord-sydliga kopp-
lingar mellan noderna, vilket också speglas i 

den fördjupade strukturbilden. 
Arbetsgruppen anser att besöksnäringens 

behov behöver synliggöras i den kommunala 
kustzonsplaneringen. 

Digitalisering bedöms kunna bidra till 
större möjligheter till miljöhänsyn, minskade 
kostnader, bättre spridning av och tillgång till 
information med mera. Ett konkret exempel 
är utvecklingen av delningsekonomi inom 
besöksnäring och båtliv.

En viktig samverkansplattform för besök-
snäringen inom projektets område är Tu-
ristrådet Västsverige. Ett annat exempel på 
en drivande samverkansplattform är ”Ett enat 
Bohuslän” som samlar elva kommuner och 
besöksnäringens aktörer kring utvecklingen 
av Bohuslän som destination.

Tema Upplevelser

Principer för
byggande

Båtliv

Besöks- 
näring
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Arbetsgruppen har speciellt analyserat 
vattenbruk, fiske och energiproduktion till 
havs samt muddring och muddertippning, 
där ett mellankommunalt perspektiv krävs för 
att möjliggöra en hållbar utveckling. 

Inom området finns goda förutsättningar 
för vattenbruk när det gäller fisk, blötdjur och 
makroalger. Det pågår en omfattande tek-
nikutveckling som förväntas kunna bidra till 
ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan 
i slutna system. Rapporten pekar på brist på 
rovfisk och behov av fiskefria områden och 
annat skydd för att säkra hållbart fiske och 
beståndens återhämtning.

Det finns idag fyra kommunalt utpekade 
vindkraftområden i utredningsområdet: ett 
i Kungälv, ett i Öckerö samt två i Göteborg. 
Alternativa lösningar som vindkraft med 
flytande fundament, vågkraft, strömkraft 
och flytande solkraft kommer eventuellt att 
efterfråga miljöer där olika tekniker kan tes-
tas. Det är svårt att bedöma marin bioenergi 
och dess potential i och med att det inte finns 
något nätverk/branschförening som bevakar 
utvecklingen på samma sätt som inom de 
andra energislagen. Ur ett rumsligt perspek-
tiv konkurrerar de olika energislagen i liten 
utsträckning med varandra. Energislagens 
miljöpåverkan har inte analyserats men antas 

skilja sig markant mellan de olika tekniklös-
ningarna. Bedömningen idag är att havsba-
serad vindkraft (med bottenfasta fundament) 
är det enda energislaget som inom en tioårs-
period har kommersiella förutsättningar att 
etableras som fullskalig anläggning i Sverige.

Arbetsgruppen har också behandlat temat 
muddring och muddertippning. Sveri-
ges Geologiska Undersökning (SGU) och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
samarbetat kring en bedömning av tidigare 
nyttjade dumpningsplatser i länet med syfte 
att ta fram ett maringeologiskt underlag för 
att kunna bedöma platsernas lämplighet för 
fortsatt dumpning, men även för att föreslå 
alternativa platser för dumpning.

I rapporten identiferas olika förbättrings-
områden där mellankommunal samverkan 
krävs. Detta gäller till exempel vid faststäl-
lande av godtagbart underlag och samord-
ning av olika prövningar och tillsyn, både för 
befintliga dumpningsplatser och möjliga nya 
platser som är lämpliga för muddertippning, 
inklusive på land. Det finns också ett behov 
av ökad kunskap om bottenförhållanden, 
teknikutveckling kring möjlig återvinning 
eller återbruk av muddermassor, samt god 
planering av nya båthamnar och bryggor som 
minskar behovet av muddring.

Tema Havsanvändning

Under rubriken transportinfrastruktur be-
handlas frågor gällande sjöfart, kollektivtrafik 
till sjöss samt handelshamnar och dessutom 
förbindelser mellan kustzonen och inlandet. 
Bland slutsatserna i rapporten finns: Det 
nord-sydliga infrastrukturstråket på land (E6 
och Bohusbanan) möjliggör effektiva resor. 
Längre ut i kustbandet är den nord-sydliga 
tillgängligheten sämre, både till havs (utan 
egen båt) och på land för gång- och cykeltra-
fik. I öst-västlig riktning kan konstateras att 
tillgängligheten till kusten med bil generellt 
är mycket god i princip i hela området medan 
motsatsen gäller för cykel- och kollektivtrafik. 

Framtida satsningar på transportinfra-
struktur bör fokusera på utvalda öst-västliga 

kopplingar för cykel- och kollektivtrafik och 
stärkta nord-sydliga kopplingar i kustbandet 
till exempel i form av cykelleder, vandrings-
leder och färjetrafik. Det pekas också på 
behovet av kopplingar mellan större tätorter 
och mindre orter i kustbandet, inklusive om-
rådets ”utposter”, exempelvis Käringön.

Tillgänglighet handlar bland annat om vilka 
platser som är tillgängliga med kollektivtrafik 
samt vilka hinder som finns i form av exploa-
tering och privatisering. Tillgänglighet hand-
lar även i vidare bemärkelse om att undanröja 
hinder i olika former för att alla människor, 
oavsett funktionsnedsättning, socioekono-
misk bakgrund eller annat, ska kunna ta del 
av de värden som finns i kustzonen.

Tillgänglighet
till kusten

Transport-
infrastruktur

Vattenbruk
och fiske

Marin energi- 
produktion

Muddertipp-
ningsplatser
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Definitioner och begrepp

Grön infrastruktur syftar oftast på ett sammanbundet nät av naturområden, till exempel våtmarker, parker, 
skogsreservat och jordbruksmark samt marina områden som på ett naturligt sätt reglerar temperaturer, 
översvämningsrisker och vatten-, luft- samt ekosystemkvalitet. Ibland skiljer man på grön infrastruktur och 
blå infrastruktur på så sätt att den gröna innefattar trädgårdar, parker, gröna tak och liknande medan den blå 
innehåller vattendrag och hållbara dräneringssystem. I Havsplan för Västerhavet används begreppet  
marin grön infrastruktur om biotoper och strukturer som skapar ekologiska sammanhang i havet och vid 
kusten. Blå infrastruktur syftar ibland (dock inte i detta dokument) på vattenburna transporter.

Cirkulär ekonomi bygger på kretslopp och handlar om att återvinna, återbruka och dela på resurser för att 
motverka överkonsumtion och minska utsläpp. Det står i kontrast till en linjär ekonomi med ”slit och släng”. 
Marin cirkulär ekonomi kan innebära att ta till vara på råvaror och biprodukter från fiskenäring, vattenbruk 
och beredningsindustri för värdehöjande åtgärder, till exempel att fiskrens från en beredningsfabrik används 
till foder eller görs om till energi i en biogasanläggning.

Ekosystemtjänster är tjänster och produkter som ekosystemen ger oss människor, till exempel mat, luft 
eller platser för rekreation.

Levande samhällen avser här att orterna har en åretruntbefolkning som är verksam på orten eller pendlar 
till annan plats för arbete, att det finns viss service och kollektivtrafik som är tillgänglig året om.

Marin avser i detta dokument något som härrör från havet, exempelvis marina råvaror som fisk eller musslor.
Maritim avser i detta dokument något som förekommer vid eller är beroende av havet, till exempel maritima 
verksamheter i form av havsbaserad vindkraft, fiskodling och besöksnäring vid kusten.

Miljötillstånd 
 i havet

Att bevara en livskraftig kustzon och 
havsmiljö och nyttja dess resurser på ett 
hållbart sätt är ett principiellt centralt 
förhållningssätt i kustzonsplaneringen. 
Även människan vinner på en god kust- 
och havsmiljö, inte minst genom ökad 
attraktivitet för boende och besökare.

Rapporten beskriver de fysiska och juridis-
ka planeringsförutsättningarna samt speci-
fika utmaningar som finns för kustzonen , 
sett ur ett miljöperspektiv. Fokus ligger på de 
miljöaspekter som är specifika för planering 
i kustzonen och som därför skiljer sig från 
planeringen på land.

Kustområden är särskilt känsliga för kli-
matförändringar, både långsamma (i form 
av stigande havsnivåer, ändringar i vind- och 
vågexponering, stranderosion eller invasion 
av främmande arter) och mer oförutsedda 
händelser (som stormar, översvämningar och 
utsläpp).

I rapporten pekas också på att fragmente-

ring av marina miljöer har en negativ effekt 
på många arter vars livsutrymme och möjlig-
heter till förflyttning och genetiskt utbyte blir 
starkt begränsat. Andra problem som tas upp 
är undervattensbuller och skräp i haven samt 
på havsbottnar.

Rapporten rekommenderar satsningar 
på hållbart kollektivt resande och minskad 
klimatpåverkan från båtliv och sjöfart, till 
exempel genom satsning på eldrift (med till-
hörande infrastruktur på land), begränsning-
ar i utsläpp samt reduktioner i markanspråk 
för bryggor och förvaring. 

Ekosystembaserade mål och strategier bör 
ligga till grund för planeringen. Ekosyste-
mansatsen ställer krav på planeringsunderlag 
och arbetssätt. Det lyfts även fram ett behov 
att utöka marina områdesskydd och uppdate-
ra befintliga föreskrifter med fördjupad kun-
skap. Strandskyddet pekas ut som en viktig 
byggsten för hållbar användning av känslig 
kustmiljö.

Tema Miljö



Hur har arbetet genomförts?
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett resultat från projektet 
”Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udde-
valla”. Projektet pågick under perioden 2016-2019 och föregicks av en för-
studie (2014-2015), vilken syftade till att initiera en process där kustkom-
munerna Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust 
och Uddevalla skulle skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete kring 
kustplanering tillsammans med relevanta regionala aktörer.

Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden för kustzonen har letts av GR med 
huvudansvar för framdrift i projektet och med budgetansvar. Det har också funnits en 
politisk styrgrupp för projektet bestående av Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad 
inom GR och en politisk representant vardera för Orust respektive Uddevalla kommun.

Projektledningen på GR har utgjorts av Susanne Härenstam, Ida Lindbergh, Janna 
Petersson samt senior rådgivare Lars Heineson.

Projektets strategiska ledningsgrupp har utgjorts av Jessica Hjerpe Olausson (Västra 
Götalandsregionen), Ingela Isaksson och Gunnar Åkerlund (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län), John Wedel (Business Region Göteborg) och Pia Arnesson (GR).

Det tematiska arbetet har bedrivits inom fyra arbetsgrupper med fokus på olika 
områden: Struktur, Havsanvändning, Upplevelser och Miljö. Grupperna har utgjorts 
av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda länsstyrelser 
och GR men även från andra organisationer, så som Turistrådet Västsverige, 8+fjordar, 
Västkuststiftelsen, Västarvet, Vattenrådet för Bohuskusten med flera.

En operativ arbetsgrupp, bestående av representanter från alla deltagande kommuner 
(se nedan), har haft huvudansvar för att utarbeta den fördjupade strukturbilden baserat 
på det resultat som tagits fram inom arbetsgrupperna.  

Kungsbacka: Raquel Dias Sandblad (ordinarie), Anna Frykman/Anders Lund (ersättare)
Göteborg: Martin Knape (ordinarie), Stella Bergström (ersättare)
Öckerö: Johanna Paulsson (ordinarie), Theres Benito/Janna Petersson (ersättare)
Kungälv: Torbjörn Nilsson (ordinarie)
Stenungsund: Mikaela Danielsson (ordinarie), Maria Alm (ersättare)
Tjörn: Karin Löfgren (ordinarie), Anna Aldegren (ersättare)
Orust: Ulrika Marklund (ordinarie), Ronny Svensson (ersättare)
Uddevalla: Sofia Ström (ordinarie), Elin Carlsson (ersättare)
GR: Projektledningen samt Christine Flood

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna och GR
tillsammans med:
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Fördjupad strukturbild för kustzonen
En strukturbild ska vara vägledande för den fysiska planeringen 
inom kommunerna. Den strukturbild som beskrivs i detta 
dokument har fokus på kustzonen och är en fördjupning av 
Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008.

Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande 
för hela regionen. Tillgänglighet till och utveckling av 
kustzonen är därför en gemensam angelägenhet, och viktiga 
värden, resurser och intressen bör hanteras i en gemensam 
strategi, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens 
framtida utveckling och bevarande.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-10-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 90. Fördjupad strukturbild för kustzonen  

Diarienummer: 2016-00181.10    

Beslut 

”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering 

i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” godkänns.  

 

Medlemskommunerna samt Orust och Uddevalla kommuner föreslås för egen del 

godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

 

Protokollsanteckning 

Maria Renfors (M), Stenungsund, framför under instämmande av Martin Johansen 

(L), Tjörn, att det är viktigt att kustkommunerna inte enbart ses som 

rekreationsområden och att kustområdena inte bör få fler restriktioner än de som 

redan finns när det gäller exempelvis strandskydd 

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att bistå kustkommunerna med gemensamma planeringsunderlag samt 

fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer 

har GR bedrivit arbetet med framtagande av strategidokumentet ”Fördjupad 

strukturbild - Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla.” Dokumentet har varit på remiss och relevanta synpunkter har 

inarbetats i det nu föreliggande förslaget. Styrgruppen för miljö och 

samhällsbyggnad behandlade ärendet 2019-09-19. 

Beslutsunderlag 

• ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, 2019-xx-xx”. 

• Remissredogörelse - Fördjupad strukturbild för kustzonen. Sammanställning 

av synpunkter på förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla. September 2019. 

SKICKAS TILL 

Kommunen@uddevalla.se, Med kopia till: elin.carlsson@uddevalla.se 

sofia.c.strom@uddevalla.se  

kommun@orust.se, Med kopia till: Ulrika.marklund@orust.se  

Ronny.svensson@orust.se 

  

mailto:Kommunen@uddevalla.se
mailto:elin.carlsson@uddevalla.se
mailto:kommun@orust.se
mailto:Ronny.svensson@orust.se


 

  Justeras:      2 (2) 
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Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun 
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Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Miguel Odhner             Marcus Claesson  
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Förbundsstyrelsen - ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ida Lindbergh, regionplanerare 

Datum: 2019-09-19, diarienummer: 2016-00181.10    

 

Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna ”Fördjupad strukturbild 

för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunerna inom GR 

samt Orust och Uddevalla att för egen del godkänna ”Fördjupad 

strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. 

Sammanfattning av ärendet 

Kustzonen är ett av de bärande elementen i GR:s strukturbild och viktig 

en del i storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av 

avgörande betydelse att kustzonen både värnas och utvecklas. 

 

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på 

land, för kusten och för territorialhavet. I syfte att ta bistå kustkommunerna med 

gemensamma planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, 

myndigheter och andra relevanta aktörer har GR bedrivit arbetet med framtagande 

av strategidokumentet ”Fördjupad strukturbild - Mellankommunal kustzons-

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.” Dokumentet har varit på 

remiss och relevanta synpunkter har inarbetats i det nu föreliggande förslaget. 

 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet 19 september 

2019. 

Beslutsunderlag 

”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering 

i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, 2019-xx-xx”. 

 

Remissredogörelse - Fördjupad strukturbild för kustzonen. Sammanställning av 

synpunkter på förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla. September 2019. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Kustzonen är ett av de bärande elementen i GR:s strukturbild och viktig en del i 

storstadsregionens attraktivitet. Vid en stark tillväxt är det av avgörande betydelse 

att kustzonen både värnas och utvecklas. 

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på 

land, för kusten och för territorialhavet. I syfte att ta bistå kustkommunerna med 
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Förbundsstyrelsen - ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ida Lindbergh, regionplanerare 

Datum: 2019-09-19, diarienummer: 2016-00181.10    

 

gemensamma planeringsunderlag samt att fördjupa samverkan mellan kommuner, 

myndigheter och andra relevanta aktörer har GR bedrivit projektet ”Fördjupad 

strukturbild - Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla.” 

 

Den fördjupade strukturbilden är ett strategidokument som omfattar sex 

gemensamma överenskommelser och en kartbild som visar på element i 

kustzonens framtida struktur. Strukturbilden ska fungera som ett underlag och en 

vägledning för kommunernas planering i kust- och havsområdet.  

 

Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden har skett i nära samverkan 

och med representation av kompetenser från olika sektorer, nivåer och 

organisationer vilka bidragit med att identifiera viktiga frågeställningar och 

kunskapsluckor. Kustkommunernas deltagande har varit centralt men även andra 

relevanta aktörer har bjudits in för att få ett så brett kunskapsunderlag som möjligt, 

inte minst företrädare för kustnära näringslivsutveckling. 

 

Mars 2019 gick ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen ut på remiss. 

Remissversionen har föredragits och diskuterats i flera av kommunernas politiska 

församlingar. Vid remissperiodens slut hade 28 svaranden, såväl nationella 

myndigheter som regionala och lokala aktörer inkommit med synpunkter.  

 

Förslaget har justerats utifrån inkomna remissvar samt utifrån diskussioner med 

kommunerna. Ett slutgiltigt förslag till ”Fördjupad strukturbild för kustzonen - 

överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla ” har därefter arbetats fram och ligger nu för beslut.  

 

Strategidokumentet är starten på ett fortsatt samarbete som bygger på ett 

gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i kustzonen.  

 

 

Helena Söderbäck         Maria Sigroth     

Förbundsdirektör         Avdelningschef        
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Ulrika.marklund@orust.se  
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 

invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2019 

Miljö och Samhällsbyggnad 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

Text: Ida Lindbergh, regionplanerare och  

Lars Heineson, Seniorrådgivare. 

 

 

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna; Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn, Uddevalla, 

Öckerö tillsammans med Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Västra 

Götaland samt Business Region Göteborg 
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Remissredogörelse – Förslag till Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Inledning 

Den 7 mars 2019 skickades förslaget till Fördjupad strukturbild för 

kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla ut på remiss till cirka 60 olika 

remissinstanser på såväl nationell som regional och lokal nivå. Denna 

remissredogörelse är en sammanställning och behandling av de 

remissvar som inkommit. 

Förslaget som skickades ut på remiss är ett strategidokument som är en gemensam 

överenskommelse kring hur kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och 

Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är 

framtaget av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla inom 

ramarna för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, 

Orust och Uddevalla.  

Den Fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser och 

en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. Fördjupningen visar 

tydligt att tvärkopplingar och andra kompletterande strukturer är viktiga när det 

gäller kustzonens långsiktiga utveckling. 

Det förslag som varit ute på remiss är en fördjupning och komplement till 

Strukturbild för Göteborgsregionen (2008), en överenskommelse om att alla 

medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är 

långsiktigt hållbar. 

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 

avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Den visar vidare på 

de viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i 

den mellankommunala kustzonsplaneringen. 

I det brev som bilades remissen efterfrågade Göteborgsregionen synpunkter på 

överenskommelser och kartbild samt svar på följande frågor: 

 

 Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande 

kustzonsfrågor? 

 Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den 

fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive 

överenskommelser? 

 Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert 

arbete framöver? 

 

Göteborgsregionen (GR) är tacksamma för alla de remissvar som inkommit från 

kommuner och andra aktörer (Se lista över svarande aktörer i Bilaga 1). Det ger en 

indikation på det engagemang dessa frågor väcker och ger en bra grund för vidare 

samarbete. Remissvaren har även diskuterats med den operativa projektgruppen som 

har fungerat som arbetsgrupp under sista året av projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. 
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1. Generella synpunkter 

Detta avsnitt behandlar synpunkter med övergripande karaktär gällande 

den remitterade handlingen och det samarbete som legat till grund för 

förslaget. Avsnittet hanterar även de synpunkter som inte inryms under 

övriga rubriker.  

1.1 Projektet och samarbetet 

 

Flera av de svarande lämnade kommentarer kring det mellankommunala samarbetet 

och det projekt inom vars ramar förslaget har arbetats fram, Mellankommunal 

kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Nedan redogörs dessa 

kommentarer.  

 

Boverket är positiva till att den regionala kustzonsplaneringen fortsätter att utvecklas 

i linje med tidigare initiativ i Norra Bohuslän. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) är mycket positiva till 

gemensamt arbete för kustzonen.  

 

Länsstyrelsen Halland ser positivt på att detta tagits fram gemensamt. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det är bra att kommunerna gått 

samman och tagit fram ett gemensamt dokument kring kustzonen och ser fram emot 

hur intentionerna kommer realiseras i respektive kommuns översiktsplaner och 

annat arbete för en hållbar utveckling. Vidare poängteras att det underlagsmaterial 

som tagits fram går att använda igen, i fortsatt arbete på regional och kommunal 

nivå. 

 

Sportfiskarna ser mycket positivt på att Göteborgsregionen tillsammans med Orust 

och Uddevalla kommuner arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av kust- och 

havsområdet.  

 

Stenungsunds kommun förklarar att det treåriga arbetet med att formulera 

överenskommelserna samt ta fram förslaget till strukturkartan har överlappat 

Stenungsunds eget översiktsplanearbete. Många lokala frågor har spelats in i 

fördjupningen och stora kontaktytor etablerats, vilket möjliggör en högre grad av 

samverkan och identifikation av gemensamma frågor. 

 

Västarvet (VGR) delar uppfattningen att mellankommunal planering är viktig. 

 

Kungsbacka kommun välkomnar satsningen kring den fördjupade strukturbilden. 

Regionens skärgårdskaraktär har i stor utsträckning sin södra utbredningsgräns i 

Kungsbacka och det är naturligt att strukturbilden går över länsgränsen och ser till 

helheten.  
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Tjörns kommun är positiv inställda till samarbetet och menar att det har varit en 

värdefull läroprocess som bidragit till både ökad kommunal sakkunskap inom kust- 

och havsplanering och ökad samverkan i dessa frågor, såväl inom kommunen som 

med grannkommuner och andra samhällsaktörer. 

 

Kungälvs kommun menar att arbetet med projektet har varit en lärorik process för de 

tjänstemän som deltagit. 

 

Göteborgs universitet ställer sig frågande inför avsaknaden av deltagande från 

akademin i arbetet med underlagsrapporter och strukturbild. 

 

1.2 Handlingen och dess inriktning/ställningstaganden 

 

Nedan redogörs för mer övergripande kommentarer gällande den remitterade 

handlingen och de ställningstaganden som görs. 

 

Bohusläns museum är positiva till förslaget. Det har ett bra och tydligt upplägg, och 

kulturmiljöfrågorna är i många aspekter väl tillgodosedda. Den visar på hur djupt 

integrerade de kulturhistoriska värdena är i användandet av kustzonen och i dess 

framtida utveckling. 

 

Business Region Göteborg (BRG) skriver att handlingen är genomarbetad, klar och 

väldefinierad och den har tydliga strategier utpekade. Samtidigt finns många 

intressekonflikter. Det är BRG:s uppfattning att näringslivets intressen tillvaratagits 

bra i den fördjupade strukturbilden för kustzonen särskilt vad gäller exempelvis 

infrastruktur, besöksnäring och hållbart resande. Dock saknas flera viktiga områden 

inom näringslivsutveckling såsom kompetensförsörjning, markberedskap, 

företagsklimat och innovation. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Det är glädjande att samarbetet och projektet som sådant får positiv respons och att 

arbetet varit lärorikt för de som deltagit. En lång rad aktörer från olika sektorer och 

kunskapsområden har bidragit till att göra projektet till en lärorik process. 

Representanter från akademin har deltagit i ett par av arbetsgrupperna och förstärkt 

andra arbetsgrupper vid behov. Två forskare från Göteborgs universitet har även 

följt och studerat samverkansprocessen som sådan. Projektet hade kunnat stärkas 

med ytterligare deltagande från akademins sida, särskilt i arbetet med 

delrapporterna. Akademins medverkan i den här typen av projekt ser vi som 

värdefullt och ser positivt på utökat framtida samarbete med akademin. 

Ett delmål med projektet har varit att utarbeta en kunskapsplattform med underlag 

för kommunernas planering i kust och hav. Som Länsstyrelsen Västra Götalands 

län nämner ovan är det viktigt att, inte enbart den fördjupade strukturbilden, utan 

även detta underlag, i form av rapporter och GIS-material, kommer till användning.  
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Göteborgs Stad är positiv till att det har tagits fram en fördjupad strukturbild för 

kustzonen, då utvecklingen av kustzonen är en gemensam angelägenhet. Det är ett 

väl genomarbetat, välskrivet, välavvägt förslag. Samtliga (5) instanser inom 

Göteborgs Stad är positiva. Den fördjupade strukturbilden ger en bra vägledning för 

den fortsatta fysiska planeringen inom kommunen. 

 

Göteborgs universitet ser positivt på dokumentets utformning och innehåll. 

Strukturbilden och de underlagsrapporter som ligger till grund för denna kan utgöra 

en värdefull utgångspunkt för framtida forskning, utbildning och samverkan kring 

marina och maritima frågor. 

 

Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner har skrivit ett gemensamt svar 

och menar att strukturbilden är mycket ambitiös och samstämmer med många av de 

ställningstaganden som gjorts i Norra Bohuslän. 

  

Sjöfartsverket ser positivt på arbetet. Myndigheten menar att en tydlig strategi 

underlättar vid framtida fysisk planering. 

 

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) noterar att det remitterade 

dokumentet syftar till att uppnå en hållbar utveckling av kust- och havsområdet i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. SFPO välkomnar initiativet som är bra. 

 

Sportfiskarna sympatiserar med den viljeinriktning som uttrycks i förslaget. 

 

Stenungsund menar att ett gemensamt strategidokument väger tungt. Kusten ett 

gemensamt ansvar. Strukturbildsarbetet har skapat gehör för många STO-frågor 

(STO står för Stenungsund, Tjörn och Orust). 

 

Tjörns kommun är positiv inställda till strukturbilden i helhet. Den är väl utformad 

med tydlig struktur och lagom omfattning.  Kommunen uppfattar att 

överenskommelserna ligger i linje med kommunens planeringsinriktningar. 

 

Trafikverket ser positivt på arbetet. Myndigheten menar att en gemensam och tydlig 

strategi underlättar för framtida planering. 

 

Öckerö kommun välkomnar och ser positivt på förslaget. Det har hittat rätt nivå ur 

ett regionalt perspektiv. Förslaget tydliggör kustzonens betydelse för 

Göteborgsregionens utveckling. 
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1.2.1 Uppföljning av den fördjupade strukturbilden 

 

Bohusläns museum menar att det är avgörande med fortsatt politisk förankring för 

genomslag i planering. 

 

Fiskekommunerna betonar att det är viktigt med rutiner för uppdateringar av 

strukturbilden och revideringar med jämna tidsintervall. Exempelvis i takt med den 

Blå Översiktsplanen för Norra Bohuslän.  

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Den remitterade handlingen och dess övergripande inriktning får gott stöd av de 

svarande organisationerna. Det är positivt att de svarande lyfter fram att denna 

strategi kan underlätta kommunernas planering, då detta är ett huvudsakligt syfte. 

I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer, framförallt inom översiktsplanering men 

även i detaljplanering, samt i tillståndsärenden. 

Det finns frågor att utveckla när det gäller näringslivsaspekterna i kustzonen. 

Överenskommelse 3 i den fördjupade strukturbilden har utvecklats något för att 

tydliggöra behovet av markberedskap och tillgång till kompetent arbetskraft. En del 

av näringslivsaspekterna kommer även inrymmas i nystartade projektet Land-Sea-

Act, ett projekt inom Interreg Östersjön, vars övergripande syfte handlar om att 

förstärka utvecklingen av hållbar blå tillväxt i kustsamhällen i Östersjöregionen 

genom samverkan med och mellan lokala samhällen och olika administrativa nivåer. 

Göteborgsregionen är partner i projektet och är del av ett arbetspaket som fokuserar 

på ökat kapacitet och kunskap kring kopplingen mellan maritim näringslivs-

utveckling och fysisk planering. I övrigt kommer näringslivsfrågorna behöva ingå på 

ett naturligt sätt i ett fortsatt arbete. 

Göteborgsregionens kommentar 

 

Det viktigt att det samarbete som byggts upp i och med projektet lever vidare i någon 

form och utvecklas samt att de överenskommelser som förslaget innefattar följs upp 

och arbetas vidare med. Det är ett gemensamt ansvar för de deltagande 

kommunerna att efterfölja de överenskommelserna som innefattas i den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen och inlemma dem i den kommunala planeringen.   

Alla de deltagande aktörerna har visat ett stort intresse för att bidra i ett fortsatt 

arbete, i enlighet med projektets syfte, men formerna för detta är ännu inte 

färdigbehandlade. I ett fortsatt arbete bör uppföljning av den fördjupade 

strukturbilden ingå som en naturlig del.  
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1.2.2 Hållbarhet, klimat och miljöperspektiven 

 

Göteborg Stad anser att miljöperspektivet inte fått tillräckligt utrymme i den 

fördjupade strukturbilden. Det behöver förtydligas något kring vilka värden som 

avses vara viktiga att bevara. Det är viktigt att genomgående i dokumentet lyfta fram 

de ekologiska värdena i kustzonen lite tydligare. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län poängterar att klimatförändringar och 

klimatanpassning påverkar flera av överenskommelserna, men att detta inte särskilt 

uppmärksammas. Länsstyrelsen anser att det även kopplingen till nationella och 

regionala miljömål bör synas utöver de globala. 

 

Länsstyrelsen Halland ser behov av ett tydliggörande av klimatanpassningsfrågan 

och kopplingen till de nationella miljömålen. 

 

Tjörns kommun anser att kopplingen till Agenda 2030 bör ges mer tyngd. 

 

Västarvet menar att hållbarhetsaspekterna bör lyftas fram ännu tydligare. Bör vara 

överordnade. 

 

1.2.3. Övriga övergripande synpunkter 

 

Försvarsmakten saknar en genomgång av planeringsförutsättningar och menar att 

det är svårt att ta ställning till konsekvenser på riksintressen. Myndigheten ställer sig 
också frågande till vilken juridisk status förslaget har i förhållande till andra mark- 
och vattenanspråk. 

Göteborgsregionens kommentar 

Den inledande delen av dokumentet utvecklas för att förtydliga att de tre 

hållbarhetsaspekterna (sociala, ekologiska och ekonomiska) har varit en viktig 

utgångspunkt för arbetet med den fördjupade strukturbilden. Bland annat genom 

arbetsgruppernas olika kompetenser och funktioner har dessa olika aspekter försökt 

applicerats. Det sociala perspektivet har förstärkts bland annat i överenskommelse 

2, se avsnitt 2.3. på s14-15.  

Klimatförändringar och nödvändigheten av anpassningar i planeringssammanhang 

är en given premiss vilket speglas i de sex överenskommelserna. Detta perspektiv 

har även förstärkts i beskrivningarna av kopplingen mellan överenskommelserna 

och de strukturerande elementen. 

Under avsnittet Planeringsförutsättningar utvecklas den text som beskriver 

kopplingen till Agenda 2030 och de globala målen för att även inrymma kopplingen 

till nationella och regionala miljömål. Därmed samlas beskrivningen av dokumentets 

relation till andra mål och strategier till samma avsnitt, vilket ger en bättre helhet. 

Vad gäller naturvärdenas synbarhet i dokumentet så har de till viss del tydliggjorts i 

de grå rutorna under beskrivningen av respektive element.   
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Luftfartsverket kommenterar att de alltid ska remitteras vid etablering av objekt 

högre än 20 m över vattenytan eller mark i kustområdet, innan dessa objekt uppförs. 
Det kan finnas skyddsområden i kustzonen som det finns restriktioner i. 

Länsstyrelsen Halland saknar en beskrivning av riksintressena. Hur riksintressena 
kan tillgodoses samt hur miljökvalitetsnormer och strandskydd följs. Strukturbilden 

bör utformas så att konsekvenserna framgår. 

Sjöfartsverket anser att det finns ett behov av att tydliggöra juridisk status och hur 
den fördjupade strukturbilden ska användas. 
   Delrapporten struktur saknar underlag om framtida utveckling av sjöfarten i 
regionen. Myndigheten poängterar även att Jordbruksverket bör vara remissinstans. 

Göteborgs universitet anser att det finns brister i vad gäller att sätta den fördjupade 

strukturbilden i ett större sammanhang. De sammanhang som nämns i 

planeringsförutsättningarna saknar bredare nationell och internationell koppling, 

och det är inte heller tydligt hur man integrerar planerna med närliggande områden, 

administrativa nivåer och i ett nationellt sammanhang. 

Göteborgs universitet ställer även frågan om det finns tankar om överkommunal 

samordning av ”blå översiktsplanering” i hela eller delar av området?  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län frågar hur strukturbilden harmonierar med 

trafikförsörjningsprogram och målbilder kring kollektivtrafik? 
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Göteborgsregionens kommentar 

Konsekvensbedömning vad gäller exempelvis konsekvenser på riksintressen har inte 

legat inom ramen för detta uppdrag. Dock har de riksintressen och övriga 

områdesskydd som varit relevanta varit viktiga underlag för arbetet. 

Den fördjupade strukturbilden är ett underlag och en vägledning för kommunernas 

framtida planering, men kan även ses som ett underlag i tillståndsärenden. 

Dokumentet har ingen juridisk status enlig Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 

vilket beskrevs i remissversionen men har tydliggjorts i inledningen till avsnittet 

Planeringsförutsättningar.  

Frågan om sjöfarten i regionen har hanterats i viss utsträckning genom redovisning 

av farleder och kommersiella hamnar, men även genom överenskommelsen kring 

satsningar på hållbara maritima näringar för sysselsättning och värdeskapande i 

kustzonen. En djupare analys av sjöfartens framtida utveckling kan bli del av ett 

fortsatt arbete eller särskilt projekt kring kustzonens utveckling. 

Avsnittet Planeringsförutsättningar utvecklas för att tydliggöra kopplingen till 

internationella, nationella och regionala miljö- och hållbarhetsmål och pågående 

processer kring kust- och havsplanering på olika nivåer. Arbetet med att ta fram 

Fördjupad strukturbild för kustzonen har involverat många aktörer på olika nivåer. 

Det har skett i samverkan med andra pågående processer såsom framtagandet av 

Havsplan för Västerhavet, ett arbete som pågått samtidigt som projektet. Detta har 

underlättat kommunernas deltagande i den nationella processen. Projektledningen 

har även haft kontinuerliga avstämningar med arbetet i Norra Bohuslän. 

Vad gäller mellankommunalt arbete med översiktlig planering i kust och hav har 

det påbörjats ett samarbete mellan Orust och Tjörns kommuner. Kommunerna har 

tagit fram ett gemensamt program för fördjupad översiktsplan för kusten och havet. 

I nuläget arbetar man med samrådshandlingen. Inga övriga mellankommunala 

planprocesser har påbörjats ännu. Gemensamt arbete med så kallad ”blå 

översiktsplanering” kan i framtiden bli aktuellt.  

Vad gäller frågan kring trafikförsörjningsprogram och regionala målbilder kring 

kollektivtrafik så går dessa i linje med viljeinriktningarna i den fördjupade 

strukturbilden. Den fördjupade strukturbilden har ett långt tidsperspektiv vilket gör 

att den också framåt kan fungera som ett underlag för revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet. 

Jordbruksverket har getts möjlighet att inkomma med synpunkter efter 

remisstidens slut och har inkommit med svar. I övrigt noteras Luftfartsverkets 

kommentar. 
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2. Överenskommelser 

I detta avsnitt redogörs för och behandlas de synpunkter som berör de sex 

gemensamma överenskommelserna i Fördjupad strukturbild för 

kustzonen. Inledningsvis beskrivs mer generella synpunkter gällande 

överenskommelserna. Därefter redogörs för synpunkter på specifika 

överenskommelser. 

2.1 Övergripande synpunkter 

 
Kungsbacka kommun anser att det finns en del motstående intressen, men att 
överenskommelserna generellt sett är bra. Målkonflikter kommer att hanteras inom 

ramen för respektive utvecklingsprojekt. 

Kungälvs kommun efterfrågar ett förtydligande av ”prioriterade överenskommelser”.  

Tjörns kommun anser att överenskommelserna är relevanta och ligger i linje med 
kommunens planeringsinriktningar. Vid respektive strukturerande element listas 
berörda numrerade överenskommelser utan synbar nummerordning, vilket väcker 

frågor. Kommunen önskar förtydligande av detta. 

Uddevalla kommun anser att överenskommelserna harmonierar väl med 

kommunens inriktningar och arbete med översiktsplanen. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län anser att det är svårt att skilja på status och 
skillnad på de sex överenskommelserna och de prioriterade överenskommelserna 
kopplade till respektive strukturerande element.   

 

 

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

De svarande ser generellt att de sex överenskommelserna är bra och ligger i linje 

med egna mål och strategier. 

Rubriken ”Prioriterade överenskommelser…” och texterna i rutorna under 

rubriken förstår vi har skapat otydlighet kring vilken status de sex gemensamma 

överenskommelserna har i förhållande till dessa texter. För att minska denna 

otydlighet är rubriken ändrad till Vad överenskommelserna kan innebära för 

planering i respektive element. Detta speglar tydligare vad texterna avser att 

beskriva. Texterna under rubriken har genomgått en större översyn. De är justerade 

för att bli mer enhetliga och för att inte misstas som separata överenskommelser. 

Syftet med texterna under denna rubrik är att de ska vara ett stöd i 

planeringsprocessen och visa relationen mellan de strukturerande elementen och 

överenskommelserna. Detta genom att exemplifiera vad överenskommelserna kan 

innebära för avvägningar i respektive område.  
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2.2 ÖK 1 – Skärgården och kustbygdens karaktär och 

identitet 

 

Bohusläns museum, Fiskekommunerna, Göteborgs Stad och Uddevalla kommun 

kommenterar överenskommelse 1 specifikt. Dels lyfts den fram som en viktig punkt 

och dels anser de svarande att fiske saknas i punkt 1 under överenskommelsen.  

 

Fiskekommunerna poängterar att fiske har varit och är identitetsbärare. Service för 

fiske och vattenbruk behöver gynnas. Fisket utvecklas hela tiden och får nya behov.  

 

Även Uddevalla kommun pekar på vikten att lyft fram identiteten idag, utöver den 

historiska identiteten. 

 

2.3 ÖK 2 – Levande samhällen året om 

 

Göteborgs Stad anser att det är positivt med sociala dimensionen. 

Överenskommelsen kan förstärkas med formuleringar kring möjligheter för kultur, 

föreningsliv, offentlig och privat service året om. 

 

Även Uddevalla kommun lyfter fram den sociala infrastrukturen som krävs som 

exempelvis lokalt föreningsliv, mötesplatser och offentlig service. 

 

Tjörns kommun menat att punkt 5 under överenskommelsen innefattar 

formuleringar med vid tolkningsmån. Kommunen menar att övervägande kan göras 

huruvida begreppen ska definieras eller punkten omformuleras.  

 

Göteborgsregionens kommentar 

Fiske läggs till i punkt 1 under överenskommelsen. Vad gäller utvecklingen av 

yrkesfisket så görs en justering i överenskommelse 3, som handlar om hållbara 

maritima näringar, för att bättre spegla fiskets och vattenbrukets behov av service i 

form av exempelvis landningsplatser och hamnar för dess utveckling. 

   Den övergripande rubriken i överenskommelsen syftar på identiteten såväl 

historisk som idag i kustzonen. Ordet historiska i överenskommelsens punkt 3 tas 

dock bort för att tydliggöra detta och spegla att kustzonens berättelser fortsätter inte 

bara formats historiskt utan fortsätter formas av de som lever och verkar där idag 

och i framtiden. 
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2.4. ÖK 3 – Hållbara maritima näringar 

 

Business Region Göteborg (BRG) anser att skrivningen om fiskefria områden bör 

strykas. BRG:s uppfattning är att man kan ifrågasätta om inte detta borde vara ett 

beslut på en annan nivå.  

 

Fiskekommunerna anser att fler fiskefria områden behövs på sina ställen men måste 

konsekvensbedömas och involvera fiskets organisationer. 

 

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) anser att det är bra att man är 

överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar värdeskapande och 

till sysselsättning i kustzonen och att vi ska ha ett långsiktigt hållbart fiske, men 

undrar varför fler fiskefria områden behövs? SFPO anser att de områden som är 

skyddsvärda redan idag är skyddade i tillräcklig omfattning. 

 

Sportfiskarna menar att totalstängda eller fiskefria områden är okej om behovet 

finns men menar att regleringen bör vara kopplad till faktisk påverkan av metod eller 

redskap. Sportfiskarna förespråkar zonerad förvaltning där användningen av vissa 

redskap, exempelvis handfiskeredskap inom ett visst område, kan tillåtas. 

Föreningen menar även att en utflyttning av trålgränsen skulle minska behovet av att 

helt stänga områden från allt nyttjande. 

 
Jordbruksverket anser att mark och vattenområden som är av betydelse för 
vattenbruk eller fiske så lång som möjligt ska skyddas. Yrkesfisket bör prioriteras på 

strategiska platser. Låt strukturbilden skapa förutsättningar för utveckling av 
vattenbruk. 

Göteborgs Stad vill lyfta vikten av att arbete sker i samverkan med exempelvis 

rederiverksamheten och yrkesfiskets behov. Kommunen anser att de krav som 

utvecklingen av yrkesfisket har, exempelvis i form av landningsplatser och hamnar bör 

tydliggöras. Kommunen anser också att det varit positivt om andra typer av 

områdesskydd, utöver fiskefria områden, exempelvis naturreservat, hade omnämnts. 

 

Länsstyrelsen Halland hade gärna sett att det funnits skrivningar om lokalt 

omhändertagande och förädling av de produkter som kommer från havet. 

Göteborgsregionens kommentar 

En separat underpunkt läggs till denna överenskommelse för att även spegla behovet 

av en fungerande social infrastruktur såsom offentlig och privat service och 

mötesplatser för lokalt föreningsliv.  

Överenskommelsens underpunkt 5 formuleras om för att tydliggöra att det handlar 

om stärkt markberedskap för att skapa goda förutsättningar utveckling av 

besöksnäring och verksamheter med maritim anknytning i kustnära lägen. Denna 

underpunkt flyttas till överenskommelse 3 om hållbara maritima näringar för att 

förtydliga kopplingen till näringslivsutveckling. 
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Kommunerna spelar en viktig roll som ansvariga för planeringsarbetet och i vissa fall 

som hamnägare när det kommer till att främja till exempel ett hållbart yrkesfiske.  

 

Sjöfartsverket ser det som positivt att verka för överflyttning av gods till vatten, men 

menar att underlaget är bristfälligt vad gäller analys av framtida utveckling av 

sjöfarten. 

 

 

2.5. ÖK 4 – Tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon 

 

Göteborgs stad vill särskilt understryka betydelsen av punkterna 1,2 och 6 som 

viktiga för att skapa tillgänglighet till kustzonen för flera grupper. Punkt 3 skulle 

kunna kompletteras med en inriktning om att dessa ska utvecklas med en effektivare 

användning av vatten- och markområden. Under punkt 4 bör det framgå att 

hänsynsområden även behövs för att skydda naturmiljön. Under punkt 5 bör 

stränder läggas till. Punkt 7 kan ändras genom att byta ut ”befintlig infrastruktur” till 

”framtida infrastruktur” eller liknande, för att förtydliga att rådande infrastruktur 

möjligtvis inte är den bästa utan att det behöver ske en hållbar utveckling av 

infrastrukturen. 

 

Jordbruksverket anser att även fritidsfisket och fisketurismens värden bör belysas. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO föreslår ett tillägg att 

undvika spridning av mikroplast från konstgräsplaner under denna 

överenskommelse. Organisationen föreslår även att problematiken kring 

nedskräpning av stränder och hav bör finnas med. KIMO föreslår även ett tillägg 

kring att ballongsläpp och konfetti av plats inte ska användas utomhus. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Skrivningen om fiskefria områden justeras och flyttas till överenskommelse 6, som 

handlar om långsiktigt hållbar användning av havet och kusten. Detta för att 

tydliggöra syftet med eventuellt införande av fiskefria områden, skydd av 

uppväxtområden och andra åtgärder. 

    I denna överenskommelse (3) utvecklas även underpunkten som rör yrkesfiske 

och vattenbruk med kringnäringar. Detta för att spegla att utvecklingen är 

beroende av ett aktivt arbete med att säkra tillgängligheten till landningsplatser 

och hamnar.  

    En eventuell utflyttning av trålgränsen har inte hanterats inom ramarna för detta 

arbete utan bör snarare vara föremål för fortsatt arbete. 
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Sportfiskarna föreslår ett tillägg att främja allmänhetens tillgång till ett rörligt 

friluftsliv. De lyfter även fram att behovet av sjösättningsramper bör speglas. 

 

2.6 ÖK 5 – Kustnära jordbruk och öppna landskap 

 

Göteborgs stad ser positivt på överenskommelsen och den ligger i linje med stadens 

rådande översiktliga planering. Göteborgs stad tillägger att jordbruk i kustzonen bör 

ske med hänsyn till biologiska värden och risken för näringsläckage.  

 

Tjörns kommun anser att bevarande av jordbruksmark utgör en potentiell 

intressekonflikt med utveckling av tätorter i kustzonen. Kommunen menar utöver 

detta att ordet småskalig bör tas bort från underpunkt nummer 4. 

 

Jordbruksverket menar att jordbruksmark idag exploateras utan de avvägningar som 

lagstiftningen kräver. Myndigheten jobbar bland annat med en handlingsplan som 

syftar till att bidra till Sveriges nationella livsmedelsstrategis övergripande mål, ökad 

livsmedelsproduktion. Myndigheten är också ansvarig för det nationella miljömålet 

ett rikt odlingslandskap (Naturvårdsverket 2019) som bland annat handlar om att 

bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga. Fortsatt tillgång till jordbruksmark är 

en förutsättning för att nå målet. 

Göteborgsregionens kommentar 

Några justeringar görs i överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt 

utifrån detaljeringsgrad och övergripande målsättningar. Bland annat justeras 

punkten om nedskräpning och hantering av avfall längst kusten samt att 

naturvärden läggs till som ett viktigt syfte med hänsynsområden i punkt 4.  

 Fritidsfisket och fisketurismen inryms i överenskommelsens (4) övergripande 

rubrik och stödjs av underpunkterna. Dessa frågor blir även del av en fortsatt 

fördjupad studie om friluftslivet i kustzonen som genomförs inom ramarna för 

projektet. 

 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Några justeringar görs i överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt 

utifrån detaljeringsgrad och övergripande målsättningar. Bland annat stryks ordet 

småskalig från underpunkt nummer 4. 

I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer samt i tillståndsärenden. 

Jordbruksverkets uppdrag kring livsmedelsstrategi och bevarande av 

jordbruksmarkens produktionsförmåga går i linje med överenskommelsen. 

Efter diskussioner vid ett gemensamt arbetsgruppsmöte justerades 

överenskommelsen rubrik för att även innefatta livsmedelsproduktion. Detta för att 

tydliggöra att syftet med att värna kustnära jordbruk är både att värna en långsiktig 

livsmedelsproduktion och bevara öppna landskap. 
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2.7. ÖK 6 – Hållbar användning och ekosystem i balans 

 

Business Region Göteborg (BRG) anser att det redan idag finns ett mycket strängt 

och väl tillämpat regelverk för etablering och drift av verksamheter. 

Näringsverksamheters miljöintrång och belastning måste ställas mot den nytta som 

verksamheten bidrar till. BRG föreslår att skrivningen under punkt sex istället kan 

vara ”verka för skydd och kartläggning av …”. 

 

Fiskekommunerna poängterar att vattenbruk kan bidra till att förena sysselsättning 

och god miljö. 

 

Göteborgs stad anser att överenskommelsen är en självklar utgångspunkt i planering, 

verksamhet och åtgärder i och för kustzonen. Rubriken bör hänvisa både till ”kusten 

och havet” och eventuellt innefatta uttrycket ”hållbara ekosystem” istället för 

ekosystem i balans. Göteborgs Stad vill särskilt betona vikten av att ta hänsyn till blå 

och grön infrastruktur samt prioritera åtgärder som stödjer ekosystemtjänster. Punkt 

tre behöver förtydligas genom att, efter miljökvalitetsnormer för vatten, lägga till 

”inom vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen”. Göteborgs Stad 

vill även att det övervägs att där ekosystemtjänster nämns också anges att 

ekosystemfunktioner ska stödjas. 

 

Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO anser att 

överenskommelsen är en grundförutsättning för de andra överenskommelserna. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län föreslår att även lekande och uppväxande 

fiskarter ska läggas till i punkt fem.  

 

Sveriges fiskares producentorganisation SFPO lyfter fram att skrivningarna om 

ålgräsängar är bra. 

 

Sjöfartsverket menar att minimera behovet av muddring, kan motverkar 

överflyttningen av gods från väg till vatten. 

 

Sportfiskarna lyfter fram att arbete med fria vandringsvägar för fisk är en väsentlig 

del av restaureringsarbetet i vattendrag, även i de minsta vattendragen.  
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Göteborgsregionens kommentar 

Rubriken justeras för att innefatta även kusten. Några justeringar görs i 

överenskommelsens underpunkter där det är lämpligt utifrån detaljeringsgrad och 

övergripande målsättningar. Bland annat justeras ”miljökvalitetsnormer för 

vatten” i punkt tre till ”relevanta miljökvalitetsnormer” och formuleringen 

”beståndet av vandrande fiskarter” i punkt 5 ändras till ”bevarande och 

återhämtning av fiskbestånden”. I punkt 1 har ordet ”ökat” tagits bort.  

    I handlingen finns en del inneboende intressekonflikter. I de flesta fall hanteras 

detta i fortsatt planering på olika nivåer samt i tillståndsärenden. 
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3. Synpunkter kartbild och 
strukturerande element 

I detta avsnitt redogörs för och behandlas de synpunkter som berör dels 

kartbildens innehåll och form och dels beskrivningarna av de 

strukturerande elementen i kustzonen samt hur överenskommelserna 

relaterar till dessa element. 

3.1. Kartbilden 

 

Kungsbacka kommun anser att väg 158 bör synas i kartbilden då den utgör ett viktigt 

infrastrukturstråk som knyter samman Göteborg med kustområdena söderut ner mot 

Kungsbacka. 

 

Orust kommun lyfter fram att god tillgänglighet med olika färdmedel en viktig 

förutsättning för att nyttja kusten som besöksmål och året-runt boende.  

Tvärkopplingar är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling. Orust 

kommun föreslår att kartbilden kompletteras med en koppling mellan Orust, 

Stenungsund och Lilla Edet som kopplar mot E45:an och de två norrgående 

transportstråken i Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008. 

 

Stenungsunds kommun anser också att kartbilden bör kompletteras med en 

tvärkoppling mellan Orust, Stenungsund och Lilla Edet. Kommunen lyfter även fram 

det som positivt att transportstråket närmst kusten förlängts hela vägen upp till 

Uddevalla.  

 

Kommunstyrelsen i Stenungsund gör två tillägg. Dels att kartbilderna för de fem 

elementen i planen ska ses som översiktliga illustrationer. Dels ett förtydligande av 

länsväg 160:s betydelse som transportstråk i kustzonen. 

 

Tjörns kommun menar att kartbilden synliggör Tjörns nuvarande och potentiella 

relation till regionen på ett tydligt sätt. Kommunen anser att kustbygden på Tjörn kan 

utökas mot sydost. 

 

Länsstyrelsen Halland poängterar att även Lerkil bör stå som fiskehamn. 

 

Uddevalla kommun menar att Uddevalla bör beskrivas som centralort, inte endast 

nod. Kommunen anser vidare att Trollhättan och Vänersborg inte bör beskrivas som 

en och samma nod och att stråket ut på Bokenäset är positivt. 
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Kungälvs kommun anser att det bör förtydligas vad de olika noderna innebär. I 

texten anges att de angivna kustnoderna inte ska tolkas som specifika orter. En av de 

första frågorna man ställer sig när man tittar på kartan är vilka orter det är. 

 

Kungsbacka kommun menar att det är viktigt att kartbilden inte pekar ut orter 

oavsiktligt. Såväl Åsa, Särö och Gottskär är kustcentra inom Kungsbacka kommun 

och det finns flera, mindre områden med samlad bebyggelse. Det framgår av 

tillhörande text men inte i kartbilden att noderna inte nödvändigtvis är särskilt 

utpekade orter. 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län menar att det finns en risk med att inte 

geografiskt definiera noderna i kartbilden. Flera av intentionerna kan bli svåra att 

genomföra utan en tydligare geografisk koppling. 

Göteborgsregionens kommentar 

Kartbilden kompletteras med två ytterligare stråk. Dels ett som sträcker sig från 

Orust, via Stenungsund, vidare till E45 och Lilla Edet. Dels ett södergående från 

Göteborg, längst kusten, ner mot Kungsbackas kustnod. Båda dessa stråk anses vara 

av vikt för kustzonens framtida utveckling. Se justerad kartbild i Bilaga 2.  

 

Utöver detta har det även inkommit en del synpunkter av mer redaktionell karaktär 

gällande kartbilden, vilket varit värdefullt för att få till stånd en mer pedagogisk och 

lättillgänglig kartbild. Kartbilden och kartbilderna per element kompletteras även 

med: 

 

- Lerkil som fiskehamn. 

- Utökad område för kustbygd på Tjörn. 

- Teckenförklaring för streckade pilar samt kustcentras olika färger. 

- Rubriker till alla kartor. 

- Nedtonat element Öppet hav. 

- Justerad placering av kustnod på Onsalahalvön. Se även kommentar från 

Kungsbacka nedan. 

 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Texten och läshänvisningen till kartbilden justeras för att tydliggöra att kartbilden 

är schematisk samt för att förtydliga vad noderna innebär. Noderna för kustcentra 

är tänkta att representera en samling av funktioner och kan i vissa fall innebära att 

det är flera orter som utgör en nod/kustcentra. Att identifiera vilka geografiska 

platser som de olika noderna representerar kan vara grund för ett fortsatt arbete 

som kräver vidare underlag och analys, vilket det inte funnits utrymme för inom 

ramarna för detta arbete.  

   De två noder/kustcentra som tidigare fanns utpekade på Onsalahalvön slås 

samman till en och utökas i storlek, dels för att markera Lerkil som fiskehamn och 

dels för att göra den mer schematisk och därmed minska risken för att peka ut en 

specifik ort. Se justerad kartbild i Bilaga 2. 
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3.2. Beskrivning strukturerande element för kustzonen 

 

Några av synpunkterna som rör beskrivningarna av de strukturerande elementen 

lyfter fram att det finns en otydlighet i vilken status de ”Prioriterade 

överenskommelserna” har i förhållande till de sex överenskommelserna. Bland annat 

Kungälv och Tjörns kommuner samt Länsstyrelsen Västra Götalands Län har 

lämnat synpunkter som berör detta. Även projektets operativa projektgrupp har haft 

uppe detta till diskussion. Dessa kommentarer redogörs även för i avsnitt 2.1. 

Generella synpunkter på sida 13. 

 

Länsstyrelsen Halland tycker att beskrivning av riksintressen bör läggas till för de 

olika elementen. 

 

3.2.1. Öppet hav 

 

Fiskekommunerna föreslår att vattenbruk läggs till efter fiske i texten vid punkt 3.  

Fiskekommunerna anser även att formuleringen kring yrkesfiskets negativa påverkan 

på naturmiljön, längst ner på sidan, bör tas bort och menar att det idag inte finns någon 

samsyn från forskning och akademi om effekter av bottentrålningens miljöpåverkan. 

 

Göteborgs stad menar att det även behövs ett miljöövervakningsprogram och åtgärder 

för att nå god vattenstatus och refererar till texten vid punkt 6.  

 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län poängterar att försvaret inte enbart är ett 

motstående intresse utan även en viktig funktion. 

 

Göteborgsregionens kommentar 

Rubriken ”Prioriterade överenskommelser…” och texterna i rutorna under rubriken 

förstår vi har skapat otydlighet kring vilken status de sex gemensamma 

överenskommelserna har i förhållande till dessa texter. För att minska denna 

otydlighet är rubriken ändrad till Vad överenskommelserna kan innebära för 

planering i respektive element. Detta speglar tydligare vad texterna avser att 

beskriva. Texterna under rubriken har genomgått en större översyn. De är justerade 

för att bli mer enhetliga och för att inte misstas som separata överenskommelser. 

Syftet med texterna under denna rubrik är att de ska vara ett stöd i 

planeringsprocessen och visa relationen mellan de strukturerande elementen och 

överenskommelserna. Detta genom att exemplifiera vad överenskommelserna kan 

innebära för avvägningar i respektive område.  

 I beskrivningen av de strukturerande elementen beskrivs motstående intressen. De 

riksintressen som är relevanta har varit viktiga underlag för arbetet bland annat som 

en del i den kartjänst som utarbetats inom ramarna för projektet samt i de 

delrapporter som arbetsgrupperna i projektet tagit fram. 
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Sveriges fiskares producentorganisation SFPO ställer sig negativa till formuleringen 

längst ner på sidan 11 kring yrkesfiskets negativa påverkan på naturmiljön och anser 

att den bör utgå. Detsamma gäller formuleringen kring utarmning av bestånd, då 

SFPO menar att det även är flera andra orsaker som bidrar till detta utöver fiske. 

3.2.2. Skärgård 

 

Business Region Göteborg tycker att påståendet på sida 13 punkt 6 om att ”Nya 

bryggor ger negativ påverkan på känsliga grunda bottnar.” bör tas bort. Detta eftersom 

nya bryggor tillståndsprövas enligt gällande regler. BRG föreslår även att sista 

meningen på s.13 kompletteras med de positiva aspekterna av tillväxt i båtlivet.  

 

Fiskekommunerna tycker att punkt 6 på sida 13 bör kompletteras med överskott av 

säl och skarv samt marint skräp. 

 

Göteborgs stad menar att beskrivningen av elementet bör stärkas utifrån sociala 

dimensionen så att exempelvis utmaningar och motstående intressen mellan högt 

besökstryck, boende och levande samhällen speglas. Vidare menar Göteborgs stad att 

texten behöver kompletteras med att skärgården innehåller lokalsamhällen för att 

tydliggöra att skärgården också innehåller en bebyggelsestruktur. Staden 

understryker betydelsen av kopplingen till överenskommelse 1 men saknar en 

koppling till överenskommelse 2. Skrivningen av den sista prioriterade 

överenskommelsen behöver också stärkas. Slutligen menar staden att formuleringen 

gällande strandskyddets begränsande egenskaper behöver nyanseras. 

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 

bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Se även föregående kommentar 

s 22. 

 Formuleringen gällande yrkesfisket justeras och skrivningen om försvaret flyttas 

till beskrivningen av Öppet hav istället för att ligga under rubriken Motstående 

intressen och utmaningar. Detta för att tydliggöra att försvaret även har en viktig 

funktion i elementet Öppet hav. 
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3.2.3. Kustbygd 

 
Business Region Göteborg (BRG) tycker att meningen på sida 15, ”Skydda mot 
utbyggnad av bostäder och infrastruktur...” bör tas bort. Allt anläggande av 
infrastruktur prövas enligt gällande regler och eventuell påverkan ställs mot nyttan. 

Jordbruksverket menar att jordbruksmark idag exploateras utan de avvägningar som 

lagstiftningen kräver. Myndigheten jobbar bland annat med en handlingsplan som 
syftar till att bidra till Sveriges nationella livsmedelsstrategis övergripande mål, ökad 
livsmedelsproduktion. Myndigheten är också ansvarig för det nationella miljömålet 
ett rikt odlingslandskap (Naturvårdsverket 2019) som bland annat handlar om att 

bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga. Fortsatt tillgång till jordbruksmark är 
en förutsättning för att nå målet. 

 

3.2.4. Kustcentra 

 
Business Region Göteborg (BRG) menar att det bör stå komplement istället för 
motvikt vid punkt 3 på sida 17.  

Göteborgs stad tycker det är positivt att södra skärgården är utpekat som kustcentra 

och instämmer att förtätning bör ske inom befintlig bebyggelse. Dock kan 

Göteborgsregionens kommentar 

Det är välkomnande med initiativ från myndigheter, i detta fall Jordbruksverket, 

som syftar till att skapa större tydlighet i hur avvägningar mellan nationella 

intressen ska göras i kommunal planering. 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 

bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringen 

kring utbyggnaden av bostäder och infrastruktur ses över. Se även föregående 

kommentar s 22. 

Göteborgsregionens kommentar 
Beskrivningen av elementet utvecklas något bland annat för att lyfta fram båtlivets 
betydelse.  
   Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att 
bli mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 
överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 
för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringar 
kring bryggor och strandskydd justeras. Se även föregående kommentar s 22. 

Kopplingen till överenskommelse 2 och frågor kring bebyggelsestruktur, levande 

samhällen och motstående intressen som finns kopplade till detta har bäring på 

elementet skärgård, men hanteras framförallt i elementet Kustcentra. 
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skrivningen kan nyanseras för att tydliggöra att förtätning bör ske med hänsyn till 

befintlig miljö. 

 
Kungälvs kommun menar att punkt 3 även bör innefatta att jobba med att utveckla 
besöksnäringen för att fungera året om. 

 

Tjörns kommun menar att strandskyddet bör lyftas in under motstående intressen 
även här. 

 

3.2.5. Transportstråk 

 

Business Region Göteborg (BRG) tycker att punkt 6 på sida 19 bör nyanseras med att 
muddring även skapar nytta. 

Göteborgs stad är positivt till att den fördjupade strukturbilden identifierat vikten av 

att stärka kopplingarna mellan kustsamhällen med ett nytt stråk i kustbandet. Viktigt 

att beakta miljöperspektivet vid muddring men samtidigt är det nödvändigt för att 

bibehålla och utveckla sjöfarten. Skrivningen bör utvecklas och ge en inriktning i hur 

frågan ska hanteras inom planering och fortsatt arbete. 

 

Öckerö kommun anser att tvärkopplingarna, på samma sätt som det nord-sydliga yttre 

stråket beskrivs i texten, kan tolkas som både land- eller vattenburna förbindelser 

Kommunen ser det som positivt att gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. 

  

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att bli 

mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat görs en utveckling 

av formuleringarna kring förtätning och behovet av nya arbetsplatser. Se även 

föregående kommentar s 22. 

 En skrivning om strandskyddet läggs in under motstående intressen. 

Göteborgsregionens kommentar 

Texterna i de grå rutorna har genomgått en större översyn. De är justerade för att bli 

mer enhetliga, för att svara tydligare mot den nya rubriken Vad 

överenskommelserna kan innebära för planering (Se kommentar i avsnitt 3.2.) och 

för att inte misstas som separata överenskommelser. Bland annat formuleringen 

kring muddring justeras. Se även föregående kommentar s 22. 

 En förtydligad beskrivning görs över att tvärkopplingarna ska tolkas som både 

land- och vattenburna förbindelser.  
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4. Svar på remissfrågor 

I samband med remissutskicket den 7 mars 2019 ställdes tre frågor till 

remissinstanserna. Frågorna som ställdes rörde fortsatt samverkan, 

ansvar för fortsatt utveckling och användbarhet kopplat till 

överenskommelserna, kartbilden och underlaget till Fördjupad 

strukturbild för kustzonen. I detta avsnitt redogörs för de svar som 

inkommit på dessa frågor.  

4.1 Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan 

gällande kustzonsfrågor? 

 

Det finns en samstämmig och positiv inställning till ett fortsatt samarbete kring 

kustzonsfrågorna. Flertalet svarande pekar på vikten av samverkan i dessa frågor. De 

flesta svarande aktörerna på regional och lokal nivå anger att de vill delta i ett fortsatt 

arbete i någon form. Exempelvis skriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen att myndigheten är positiv till att även fortsättningsvis delta och 

kunskapsmässigt stödja arbetet med kustzonen på mellankommunal nivå. Göteborgs 

universitet anger att det finns ett stort intresse för en bredare samverkan.  

Flera organisationer lyfter fram att de gärna bidrar med specifik sakkompetens i det 

fortsatta arbetet. Exempelvis Bohusläns museum och Västarvet vad gäller 

kulturmiljöfrågor och platsutveckling och Fiskekommunerna, Sportfiskarna och 

SFPO när det kommer till frågor som rör yrkes- och fritidsfiske.  

Flera av de svarande vill även gärna dela med sig av tidigare erfarenheter och 

nätverk. 

4.1.1. Områden att samverka kring  

 

Några svaranden lyfter fram specifika områden där samverkan i kustzonen är möjlig 

och särskilt viktig.  

 

De fyra kommunerna i norra Bohuslän; Sotenäs, Lysekil, Strömstad och Tanums 

kommuner ger exempel på områden där det finns särskilt värde av att samverka 

längst hela kusten såsom en sammanhängande struktur för hamnlägen för att 

möjliggöra skärgårdstrafik, en sammanhängande gång- och cykelled genom 

Bohuslän, förbättrad kollektivtrafik och upprustning av Bohusbanan. 

 

Göteborgs stad lyfter fram att det behövs ett regionalt arbete kring fiskets 

förutsättningar för att bland annat säkerställa yrkesfiskets landningsmöjligheter. 

Staden pekar även på att de sociala aspekterna bör lyftas fram i ett fortsatt arbete. 

 

Kungsbacka kommun menar att en del frågeställningar kan utvecklas i mindre 

mellankommunala samarbeten som exempelvis besöksnäringen. 
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Öckerö kommun lyfter särskilt fram satsningar på blå kollektivtrafik och utveckling av 

så kallad blå översiktsplan i likhet med arbetet i Norra Bohuslän. 

 

 

4.1.2. Formerna för samverkan 

 

Av de svarande är det framförallt de deltagande kustkommunerna som fört ett 

resonemang i remissvaren kring formerna för fortsatt samverkan.  

Flera lyfter fram att det finns en rad olika, redan etablerade, nätverk och samarbeten 

som jobbar med liknande frågor. Dessa ses som viktiga att upprätthålla och bygga 

vidare på. Sammanhang som särskilt lyfts fram är 8-fjordar, STO-samarbetet, 

Bohuskustens vattenråd och Kommunernas internationella miljöorganisation KIMO. 

Ett förslag från Kungälvs kommun är att utöka 8-fjordarsamarbetet med fler 

kommuner och driva frågorna därigenom.  

Kommunerna på Tjörn och Orust lyfter även fram deras gemensamma arbete med 

fördjupad översiktsplan för kust- och havsområdet som ett exempel på hur samarbetet 

kring dessa frågor kan tas vidare.  

Uddevalla kommun i sin tur, pekar på ett påbörjat arbete med att föreslå 

Gullmarsfjorden och potentiellt hela Bohusläns kustområde till att bli ett 

biosfärsområde. (Naturvårdsverket 2019a). 

 Flera av de svarande lyfter fram att de har god representation i befintliga nätverk 

inom GR, exempelvis ÖP-nätverket och infrastrukturnätverket. Dessa nätverk skulle 

kunna få, som en de av sina uppdrag, att jobba med kustzonsrelaterade frågor och 

konkretisering av den fördjupade strukturbilden. Bland annat Orust kommun ser 

gärna ett utökat samarbete med GR, då de idag inte ingår formellt i GR men redan 

har ett brett samarbete med GR och kommuner inom GR. 

Idén om att skapa nya nätverk lyfts också. Bland annat Göteborgs stad pekar på att 

en möjlig organisering kan vara att skapa ett nätverk med samhällsplanerare som 

arbetar för att främja målen i den fördjupade strukturbilden utifrån de frågor som 

behöver mellankommunal samverkan. Andra kommuner menar dock att det kan bli 

svårt att skapa nya permanenta samarbetsformer. 

  Flera av kommunerna menar att de gärna deltar i samarbeten i projektform, 

liknande, Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla, men att det kräver en tydlig identifiering av frågor att jobba med samt 

finansiering och en organisation med samordningsansvar. Där lyfts GR fram av flera 

som en möjlig samordnare av regionala processer.  

Göteborgsregionens kommentar.  

Det föreslås flera områden som intressanta att fördjupa samverkan kring och det 

finns potentiella samarbetsprojekt i var och en av de sex överenskommelserna. I den 

dialog som efterföljt remissperioden har framkommit att det krävs en insats för att 

identifiera kring vilka områden samverkan gör mest nytta. Läs även Avslutande 

kommentar nedan. 
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Avslutningsvis är det flera av kommunerna som menar att det fortsatta arbetet med 

att ta ambitionerna i den fördjupade strukturbilden framåt måste ske på flera olika 

sätt samtidigt. Exempelvis lyfter Stenungsunds kommun fram att för framtida 

samverkan gällande nationella och regionala processer ser de GR som fortsatt 

sammankallande samtidigt som både mindre och större lokala samarbeten spås 

fortsätta uppstå kommunöverskridande. 

 

4.2 Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen 

utifrån den fördjupade struktur-bilden för kustzonen 

inklusive överenskommelser? 

 

Svaren på denna fråga överlappar till viss del den första, varför vissa remissvar har 

redovisats under föregående rubrik. De statliga myndigheter som valt att svara på 

denna fråga menar i huvudsak att detta är en kommunal angelägenhet och ett 

kommunalt ansvar. 

Kommunerna menar att det finns flera olika lokala initiativ som knyter an till detta 

arbete och går i linje med viljeinriktningarna, vilket är ett sätt att ta ansvar för 

utvecklingen.  

Framförallt lyfter dock de svarande kommunerna fram att de har ett ansvar för 

planeringen och den fortsatta utvecklingen av mark- och vattenanvändning. 

Kungälvs kommun skriver till exempel att kommunen har ett stort ansvar att beakta 

kustzonens hållbara utveckling i planering och enskilda ärenden. Flera av 

kommunerna beskriver att de tar detta ansvar genom att tillämpa den fördjupade 

strukturbilden för kustzonen som planeringsunderlag och plattform för kommande 

samarbeten.  

4.3 Hur kommer ni att använda den fördjupade 

strukturbilden i ert arbete framöver? 

 

Kommunerna ger i princip samstämmiga svar och beskriver den fördjupade 

strukturbilden som ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag i frågor som rör 

kommunens översiktliga planering.  

 Fördjupad strukturbild för kustzonen lyfts även fram som ett värdefullt underlag 

för fortsatt samverkan, arbete med näringslivsutveckling som exempelvis 

besöksnäring och i enskilda ärenden. 

Göteborgsregionens kommentar 

Flera förslag och reflektioner kring formerna för ett fortsatt arbete framkommer i 

remissvaren och har vidare behandlats av projektets operativa projektgrupp samt i 

möte med samtliga arbetsgrupper. Vid denna rapports slutförande är dessa 

diskussioner fortfarande pågående. Läs även Avslutande kommentar nedan. 
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Exempelvis Öckerö kommun menar att de kommer att hänvisa till den, stödja 

förslag utifrån den och använda underlagsmaterial. Flera av kommunerna har 

pågående arbeten med översiktsplaner och bland annat Göteborgs Stad skriver att de 

avser att arbeta in den i kommande översiktsplan. 

Kungälvs kommun menar att dokumentet även kan komma att användas i 

utåtriktad information och dialog. 

Ett par av de statliga myndigheterna gav svar på denna fråga. Trafikverket ser den 

fördjupade strukturbilden som information om hur berörda kommuner kan förväntas 

arbeta utifrån de frågor som behandlas. Sjöfartsverket följer utvecklingen av den 

fördjupade strukturbilden och inväntar att dess strategier inarbetas i kommunala 

översiktsplaner där de bistår i vidare samråd. 

Sportfiskarna menar att den fördjupade strukturbilden är mycket positiv, särskilt 

som stöd till kommunerna i det fortsatta arbetet. Sportfiskarna är beredda att stötta 

och tillsammans med kommunerna verka för ett arbete i den riktningen. 

Göteborgs universitet i sin tur beskriver att dokumentet kan ses som en vision som 

kan utgöra värdefull utgångspunkt för framtida forskning, utbildning och samverkan. 

 

 

 

  

Göteborgsregionens kommentar 

Det är glädjande att den fördjupande strukturbilden ses som användbar och i viss 

mån redan har använts som planeringsunderlag i kommunala planprocesser. Det är 

av vikt att hålla den fördjupade strukturbilden levande för att det ska fortsätta att 

vara ett aktuellt underlag. Läs även Avslutande kommentar nedan. 
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5. Avslutande kommentar 

Alla de synpunkter som inkommit på remissversionen av Fördjupad 

strukturbild för kustzonen har bidragit till att utveckla den att bli tydligare 

och mer användbar. Relevanta justeringar genomförs innan den går upp 

till politisk behandling. Nu börjar arbetet med att realisera de 

viljeinriktningar som kommer till uttryck i kommunernas gemensamma 

överenskommelser och den kartbild som utgör Fördjupad strukturbild för 

kustzonen. 

Det finns behov av att arbeta vidare med frågor som berör var och en av de sex 

överenskommelserna inklusive en uppföljning av kartbilden. Alla de deltagande 

aktörerna har visat ett stort intresse för att bidra i ett fortsatt arbete, i enlighet med 

projektets syfte.  

Efter remissperioden har operativa projektgruppen och samtliga arbetsgrupper 

diskuterat både vilka frågor som bör prioriteras i ett fortsatt arbete och hur detta 

skall ske. Innehållet och organiseringen av det fortsatta arbetet kommer att 

klarläggas under hösten 2019 inom ramen för projektperioden. 

Ett flertal remissinstanser ser positivt på det genomförda arbetet och anger att den 

fördjupade strukturbilden kommer att utgöra ett viktigt underlag i fortsatt planering 

och att dokumentet kan ses som en vision vilket är värdefullt. 

Remisskedet har även medfört att dokumentet kunnat utvecklas både vad gäller 

innehåll och läsvänlighet. Utöver de synpunkter som redogjorts för i föregående 

avsnitt har även en del språkliga och redaktionella synpunkter på illustrationer och 

annat inkommit vilket varit värdefullt för att få till stånd en pedagogisk och 

lättillgänglig rapport. En sådan kommentar rörde till exempel att sätta rubrik till 

varje separat kartbild då det underlättar när man läser dokumentet digitalt. För dessa 

redaktionella synpunkter tackar vi särskilt Business Region Göteborg, Göteborgs 

Stad, Kungälvs kommun och Tjörns kommun.  

Efter granskning av interna kommunikatörer har en del justeringar gjorts av de 

visuella delarna av den fördjupade strukturbilden så den går mer i linje med 

Göteborgsregionens grafiska profil. 

Nu återstår ett gemensamt arbete med att få de ord som vi kommit överens om att 

lyfta från papperet. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1 – Förteckning över vilka som yttrat sig 

De 26 remissvar som kom in representerade 28 svarande organisationer. Lysekil, 

Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner skrev ett gemensamt svar som inkom från 

Sotenäs och Tanums kommuner.  

 

Bohusläns museum 

Boverket 

Business Region Göteborg (BRG) 

Fiskekommunerna 

Försvarsmakten 

Göteborgs stad 

Göteborgs universitet 

Jordbruksverket 

KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) 

Kungsbacka kommun 

Kungälvs kommun 

Luftfartsverket 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen Halland  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Orust kommun 

SFPO (Sveriges fiskares producentorganisation) 

Sjöfartsverket 

Sportfiskarna 

Sotenäs kommun 

Stenungsunds kommun 

Strömstad kommun 

Tanums kommun 

Tjörns kommun 

Trafikverket 

Uddevalla kommun 

Västarvet (VGR) 

Öckerö kommun 
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Bilaga 2 – Justerad kartbild  
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Yttrande 

Sammanfattning 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 

överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust 

kommun och Uddevalla kommun. Förslaget är en gemensam strategi för hur 

kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska 

utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Göteborgsregionen önskar nu få in 

synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss till berörda. Remisstiden 

pågår från 7 mars till 7 juni 2019. 

 

I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den fördjupade 

strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor 

som Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur 

Uddevalla kommun kan förstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den 

översiktliga planeringen och kommunens riktningar mot visionen samspelar 

med den fördjupade strukturbilden liksom hur fortsatt samverkan i 

kustzonsfrågor kan se ut.  

Synpunkter 

 

Beskrivning av remissförslaget 

Remissförslaget har utarbetats inom ramen för projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 2016 – 2019. Den 

fördjupade strukturbilden sätter ramarna för och ska fungera som ett stöd vid 

avvägningar och prioriteringar i kommunernas planering. Vidare visar den på de 

viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 

mellankommunala kustzonsplaneringen. Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är 

en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008, och omfattar sex 

överenskommelser med tillhörande kartbilder: 

 

1. Skärgårdens karaktär och identitet 

2. Levande samhällen året om 

3. Hållbara maritima näringar 

4. Tillgänglighet till rekreation, friluftsliv och turism 
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5. Jordbruk och öppet landskap 

6. Hållbar havsanvändning med ekosystem i balans 

 

Synpunkter på den fördjupade strukturbildens överenskommelser 

Uddevalla kommun har inom ramen för översiktsplanen och i den politiska 

majoritetens strategiska plan nyligen antagit fem riktningar mot kommunens 

vision ”Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet”. 

Framför allt en av dessa riktningar berör kustområdet och lyder: ”Uddevalla 

är en kustkommun som tar vara på vattnets potential.” Denna riktning med 

tillhörande övergripande strategier tydliggör kommunens strävan att både 

bevara och utveckla de värden inom friluftsliv, rekreation, vattenbruk, boende 

och besöksnäring som kommunens kustzon erbjuder. Detta arbete behöver 

bedrivas i samverkan med Göteborgsregionens och Bohusläns kustkommuner 

såväl norr som söder om Uddevalla, för att stärka en hållbar och integrerad 

kustzon men också för att stärka Uddevalla som en attraktiv kustkommun med 

självklar del i kustbandet.  

 

Överenskommelserna i remissförslaget harmonierar väl med såväl 

kommunens riktningar som övergripande strategier. Likaså harmonierar 

innehållet i överenskommelserna med det arbete som hittills genomförts inom 

ramen för kommunens nya översiktsplan, exempelvis i kommunens framtagna 

havskaraktärsanalys och i arbetet med mellankommunal blå och grön 

infrastruktur i utvecklingsstrategin. 

 

 Överenskommelse 1: Skärgårdens karaktär och identitet 

I denna överenskommelse skulle skärgårdens identitet idag kunna 

lyftas fram vid sidan av den historiska identiteten. Det är viktigt att 

nya och gamla identiteter kan mötas och samspela på ett sätt som både 

värnar platsens historia med natur-och kulturvärden och samtidigt 

välkomnar nya influenser som håller skärgården levande. 

 Överenskommelse 2: Levande samhällen året om 

Denna överenskommelse skulle kunna innehålla mer om den sociala 

infrastruktur som krävs för att ett samhälle ska leva och därför vara 

attraktivt att bo och verka i. Att främja lokala mötesplatser och lokalt 

föreningsliv i kombination med erbjudande av offentlig service i form 

av exempelvis mobila lösningar är exempel på detta.  

 Överenskommelse 4: Tillgänglighet till rekreation, friluftsliv och 

turism 

I denna överenskommelse skulle begreppet tillgänglighet kunna 

definieras mer. Vilken typ av tillgänglighet avses, för vem och hur ska 

kustzonen tillgängliggöras? Fysiska och mentala barriärer kan skapa 

hinder för en del grupper att besöka kusten, men där kan även 

ekonomiska och kulturella barriärer läggas till. Tillgänglighet till 
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information om allemansrättens innebörd för friluftslivet på kusten 

skulle också kunna finnas med här. Formuleringen ”att besöka kusten” 

kan anses något passiv och innefattar inte riktigt det aktiva deltagandet 

i vad som finns att upptäcka, uppleva och lära i kustzonen.  

 

Synpunkter på den fördjupade strukturbildens kartbilder 

 

 I den fullständiga kartbilden är det svårt att tolka vad Uddevalla definieras som 

utifrån teckenförklaringen. Det som går att utläsa är att Uddevalla är en nod vid 

kusten i den övergripande strukturbilden (från 2008), men i den var inte 

Uddevalla med. Det skulle kunna förtydligas även genom teckenförklaringen 

(inte bara i efterföljande text) att den övergripande strukturbildens stråk är 

förlängt som en del i framtagandet av den fördjupade strukturbilden, så att det 

framgår vad som är nytt även när kartbilden läses separat. Uddevalla bör också 

beskrivas som centralort, inte endast nod. 

 Farleden från öppet hav till Uddevalla hamn är tydligt utpekad i strukturbilden, 

vilket är positivt och tydligt illustrerar Uddevallas maritima koppling till havet. 

Farledspilarna eller kommersiella hamnar finns med i den fullständiga kartbilden 

men förklaras inte i teckenförklaringen, utan endast i den specifika för lagret 

öppet hav. Det skulle vara bra att komplettera med detta även i den fullständiga 

kartbilden.  

 Genom att Trollhättan och Vänersborg är utsatta som viktig nod utanför 

kartbilden med koppling till Uddevalla förstärks Uddevalla som en viktig del i 

det öst-västliga stråket till havet, vilket är positivt. Trollhättan och Vänersborg 

beskrivs dock som en och samma nod, vilket kan anses något missvisande. 

 I kartlagret för skärgård skulle vattnet kunna ges en något starkare färg. På några 

ställen kan som det är nu vara svårt att skilja land från vatten i skärgården på den 

fullständiga kartbilden, där inlandsstråken har en liknande transparent färg. 

 De transportstråk som är utsatta från Uddevalla genom Bokenäset till havet mot 

noden norr om Lysekil och från Bokenäset mot Orust motiverar en förstärkning 

av gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik i dessa lägen, vilket är positivt.  

 Lagret för kustbygd har en vit färg i strukturbilden, vilket gör att konturerna är 

något svåra att utläsa i relation till skärgårdsvattnets färg. 

 

Svar på remissfrågor 

l. Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande kustzonsfrågor?  

Uddevalla kommun menar att formen för projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering är ett positivt exempel på samverkansarbete mellan 

kommuner och kommunalförbund. Genom att Göteborgsregionen med 

anställd projektledare i projektet tydligt ansvarar för samordning och 

framdrift, säkerställs också en välbehövlig struktur. Denna form bör tillämpas 

även i eventuella kommande samverkansprojekt. 
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Vidare anser Uddevalla kommun att fortsatt samverkan i första hand ska 

bedrivas i befintliga nätverk som 8 fjordar, KIMO och Bohuskustens 

vattenråd – snarare än genom bildandet av nya nätverk. Bohuskustens 

vattenråd ligger under Göteborgsregionen och de flesta kommuner som deltar 

i Mellankommunal kustzonsplanering är med även här. Om nya 

samverkansprojekt uppstår vill Uddevalla kommun dock gärna delta i den 

omfattning som är möjlig. 

 

Uddevalla kommun har påbörjat ett arbete med att föreslå områdena runt 

Gullmarsfjorden som ett biosfärsområde och det skulle eventuellt kunna bli 

relevant att utvidga området till större delar av Bohusläns kuststräckor. Att 

bilda ett biosfärsområde för kustzonen skulle kunna bli en bra komplettering 

till fortsatt samverkan i kustzonen.  

 

2. Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den 

fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive överenskommelser?  

Uddevalla kommun ansvarar för olika former av planering, bevarande och 

utveckling inom kommunens geografiska område och hur dessa relaterar till 

omgivande kommuner och region. Genom att vara delaktig i framtagandet och 

beslutandet om en mellankommunal strukturbild och överenskommelser för 

kustzonen åtar sig Uddevalla att i fortsatt planering, bevarande och utveckling 

inom kustområdet förhålla sig till och tillämpa detta som ett planerings- och 

kunskapsunderlag. 

 

3. Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert arbete 

framöver? 
Den fördjupade strukturbilden kommer att användas som ett kunskaps- och 

planeringsunderlag i frågor som rör kommunens översiktliga planering för 

kustområden, näringslivsutveckling, maritim utveckling, friluftsliv, rekreation och 

naturskydd.  

 

 

 

 

Elin Carlsson  

Strateg 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-05-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KS 2019/00228  

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för 
kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex överenskommelser har 

arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun. 

Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i 

söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Göteborgsregionen önskar nu få in synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss 

till berörda. Remisstiden pågår från 7 mars till 7 juni 2019. 

  

I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den fördjupade 

strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor som 

Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur Uddevalla 

kommun kan förstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den översiktliga planeringen och 

kommunens riktningar mot visionen samspelar med den fördjupade strukturbilden 

liksom hur fortsatt samverkan i kustzonsfrågor kan se ut.  

    

Beslutsunderlag 

Samhällplaneringsutskottets protokoll, 2019-05-07 § 29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

Fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

remissförslag 2019-03-07 

Följebrev till remiss om fördjupad strukturbild för Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla 2019-03-07 

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 2019-03-07     

                   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att översända bifogat yttrande som Uddevalla kommuns svar på remiss från 

Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust 

och Uddevalla 

      
Vid protokollet:  Sebastian Johansson 

Justerat 2019-06-03:  Christer Hasslebäck, Roger Ekeroos 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-03 intygar:  Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-06-04 

Göteborgsregionen 
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Handläggare 

Strateg Elin Carlsson 

Telefon 0522-69 65 69 
elin.carlsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för 

kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 

överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust 

kommun och Uddevalla kommun. Förslaget är en gemensam strategi för hur 

kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska 

utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Göteborgsregionen önskar nu få in 

synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss till berörda. Remisstiden 

pågår från 7 mars till 7 juni 2019. 

 

I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den fördjupade 

strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor 

som Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur 

Uddevalla kommun kan förstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den 

översiktliga planeringen och kommunens riktningar mot visionen samspelar 

med den fördjupade strukturbilden liksom hur fortsatt samverkan i 

kustzonsfrågor kan se ut.  

     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 

Fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

remissförslag 2019-03-07 

Följebrev till remiss om fördjupad strukturbild för Göteborgsregionen, Orust och 

Uddevalla 2019-03-07 

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 2019-03-07     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att översända bifogat yttrande som Uddevalla kommuns svar på remiss från 

Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust 

och Uddevalla 
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Peter Larsson Elin Carlsson 

Kommundirektör Strateg 

Expediera till 

Göteborgsregionen 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Förslag till åtgärder inom potten för cykel i regional 

transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029. 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen avser att ta fram förslag till åtgärder inom potten för cykel i 

regional transportinfrastrukturplan 2018–2029. Under perioden 2022–2025 finns  

147 mkr avsatt för cykelåtgärder på regionalt statligt vägnät. Medel avsatta i regional 

plan förutsätts kompletteras med 50 % medfinansiering från kommunerna. 

Kommunerna har därför beretts möjlighet att lämna förslag på lämpliga cykelåtgärder 

som man är beredd att medfinansiera. Beslut om åtgärder fattas av regionstyrelsen i 

november 2020 efter beredning i beredningen för hållbar utveckling.  

 

Kommunledningskontoret har sammanställt behov av nya cykelvägar inom Uddevalla 

kommun. Västra Götalandsregionen kommer att bedöma inkomna önskemål utifrån den 

regionala cykelstrategin och bedömd samhällsnytta. Kommunens prioritering bör utgå 

från den regionala cykelstrategin samt en bedömning utifrån nytta/mervärde kopplat till 

kommunens egna planer för utbyggnad av det kommunala GC-nätet. 

 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att följande åtgärder har högst 

angelägenhetsgrad och har störst utsikter att kvalificera sig i cykelpotten regional plan 

och därför bör ges högst prioritet i denna omgång av regionens utbyggnadsplan av GC-

väg efter statligt/regionalt vägnät:  

 

1  Väg 679 Ammenäs – Råssbyn 

2 Väg 172 Kuröd – industriområdena Lillesjö 

3 Väg 675 Råssbyn – Ranneberg  

4 Väg 788 Lanesund – Utbyvägen.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2019-11-26 jämte bilaga.   

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att till Västra Götalandsregionen föreslå en utbyggnad av GC-väg längs statligt 

/regionalt vägnät 2022–2025 enligt kommunledningskontorets förslag.    
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Ärendebeskrivning 

Västra Götalandsregionen avser att ta fram förslag till åtgärder inom potten för cykel i 

regional transportinfrastrukturplan 2018–2029. Under perioden 2022–2025 finns  

147 mkr avsatt för cykelåtgärder på regionalt statligt vägnät. Medel avsatta i regional 

plan förutsätts kompletteras med 50 % medfinansiering från kommunerna. Det 

sammanlagda ekonomiska utrymmet blir därmed ca 300 mkr för perioden 2022–2025.  

 

Kommunerna har möjlighet att lämna förslag på lämpliga cykelåtgärder som man är 

beredd att medfinansiera. Inom Fyrbodal ska förslag lämnas till kommunalförbundet 

den 6 januari 2020. Förbundet sammanställer och vidarebefordrar inkomna underlag till 

Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Trafikverket kommer att göra en översiktlig 

bedömning av genomförbarheten av inspelade åtgärder och en slutlig samlad 

prioritering görs av Trafikverket och Västra Götalandsregionen gemensamt under 

hösten 2020. Beslut om åtgärder fattas av regionstyrelsen i november 2020 efter 

beredning i beredningen för hållbar utveckling.  

 

Prioriteringar enligt strategin för ökad cykling 

Västra Götalandsregionen antog januari 2016 en strategi för ökad cykling. Cykel-

strategin ska vara ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder längs det statliga 

regionala vägnätet. I cykelstrategin har mål och prioriterings principer formulerats. I första 

hand ska vardagscyklande till målpunkter som arbetsplatser, skolor, kollektivtrafik-

knutpunkter och fritidsanläggningar prioriteras. I andra hand ska insatser som knyter 

samman (felande länkar) i befintligt cykelvägnät och rekreations- och turistcykling 

prioriteras. Prioriteringsprinciperna utgör ett praktiskt stöd för att arbeta fram en plan med 

konkreta cykelåtgärder som leder i önskad riktning. 

 

Västra Götalandsregionen har även genomfört en potentialstudie för cykling. Studien 

bygger på geografiska närhetsberäkningar mellan bostad och arbetsplats/skola för 

befolkningen i Västra Götaland. Resultatet av studien indikerar att det finns stor 

potential för ett mer hållbart resande. I medel kan 37 % av den arbetande befolkningen i 

Västra Götaland nå sitt arbete inom 30 minuters cykling. Potentialstudien är ett visuellt 

kommunikations- och planeringsunderlag för bl.a. prioritering av framtida insatser på 

gång- och cykelvägar och utgör ytterligare ett underlag för kommande prioriteringar av 

cykelåtgärder.  

 

Villkor för cykelpotten 

Västra Götalandsregionen har i den regionala planen för transportinfrastrukturen av 

statliga medel prioriterat 7 % för utbyggnad av gång- och cykelvägar längs statliga/ 

regionala vägar. Den regionala inriktningen är att tillsammans med en kommunal 

medfinansiering med motsvarande belopp åstadkomma en väsentligt ökad satsning på 

GC-vägar. 
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En utbyggnad av GC efter statligt/regionalt vägnät innebär att Trafikverket bygger och 

ansvarar för anläggningen. Byggnation sker därför enligt det regelverk staten har att 

förhålla sig till vid byggande av GC-väg. Kommunen medfinansierar anläggningen men 

har inget ansvar för framtida drift förutom i de fall kommunen vill utöka anläggningen 

över vad Trafikverket anser bör vara (t.ex. belysning). Eventuella tillägg bekostas och 

driftas då av kommunen.  

 

Produktionen av GC-väg beräknas schablonmässigt till en kostnad om 6 500 kr/meter.  

Kommunen skall medfinansiera 50 % av kostnaderna för såväl planläggning som 

anläggning. Villkoren för medfinansieringen regleras i avtal mellan kommunen och 

Trafikverket.  

 

Pågående objekt inom cykelpotten 

Inom nu pågående cykelplan (2017–2020) har Uddevalla sökt och beviljats stöd för en 

utbyggnad av 2,7 km GC-väg mellan Ammenäs och Sundsandvik. Projektering pågår 

och GC-vägen beräknas byggas under 2020–2021.  

 

Enligt gällande redovisningsprinciper kan kommunen ta upp bidrag till infrastrukturella 

investeringar som en investering vilken upplöses med ett enhetligt årligt belopp under 

25 år. 

 

Objekt för kommunal prioritering 

Kommunledningskontoret har sammanställt behov och inkomna önskemål om 

utbyggnad av GC-väg efter det statligt/regionala vägnätet i Uddevalla kommun. 

Objekten framgår av bilaga 1. Flera av bristerna är sedan länge kända och ingår i en 

strategi för långsiktig utbyggnad av ett sammanhängande nät. Flera brister har också 

inkommit genom medborgarförslag där kommunens svar på dessa varit att en 

bedömning av åtgärderna ska göras i samband med kommunens ansökan om medel ur 

den regionala cykelpotten.  

 

Därtill har KF (2019-10-09) beslutat att i flerårsplan 2019–2021 uppdra till 

kommunstyrelsen att anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och 

Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket. 

 

Västsvenska turistrådet har genomfört en utredning om ”Cykelleder för rekreation och 

turism i Västra Götaland” med syfte att skapa förutsättningar för Västra Götalands-

regionen som en attraktiv cykeldestination för såväl nationella som internationella 

turister. Intressanta cykelsträckor för den en sammanhängande cykelled genom 

Bohuslän har kartlagt. Fräknestranden i Uddevalla kommun ingår som en delsträcka. 

 

Kommunala ställningstaganden  

Kommunfullmäktige antog 2014 en plan för samordnad satsning för att öka cyklandet i 

kommunen. Cykelplanen är ett led i ambitionen att ge ökat fokus på cykelfrågorna och 

en utgångspunkt för ett konsekvent och långsiktigt arbete med dessa frågor. 
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Cykelplanen redogör för de principer som gäller för utveckling av attraktiv och 

trafiksäker cykeltrafik. Till planen finns ett handlingsprogram med konkreta åtgärder.  

 

De i den regionala planen för transportinfrastruktur anslagna medlen för utbyggnad av 

cykelvägar efter statligt/regionalt vägnät är ett bra komplement till kommunernas 

åtgärder inom det egna väghållaransvaret. GC-väg bör mot denna bakgrund i första 

hand ske i anslutning till kommunalt GC-nät dvs i första hand i anslutning till tätorterna. 

I tätorterna finns såväl arbetsplatser, skolor som kommunikationsnoder till vilka säkra 

cykelvägar har hög prioritet i den regionala cykelplanen. Nya GC-vägar kommer att ge 

de boende ett GC-alternativ som idag i praktiken saknas p.g.a. allt för riskfyllda vägar. 

 

Kommunens samhällsbyggnadsstrategi fokuserar på utveckling i de befintliga 

tätorterna. Det är också där merparten av nyproduktion av nya bostäder kommer till 

stånd. Kommunen har samtidigt en lång och attraktiv kuststräcka vilket ger önskemål 

om kustnära boenden. Där infrastruktur- och VA-frågorna kan lösas sker därför en viss 

bostadsutveckling även i kustnära områden och då främst efter den s.k. Fräknestranden 

mellan Uddevalla och Ljungskile. 

 

Kommunens trafik- och parkeringsstrategi (KF 2018-04-11) anger den trafikstrategiska  
inriktningen för transportsystemet i kommunen. Tillgängligheten ska vara god och samtidigt 

hållbar vilket innebär att de hållbara transporterna, däribland cykling, behöver stärkas.  
 

Förklaringar och överväganden kring GC-vägar 

Väg 675 Ulvesund 

Kommunen har vid två tidigare ansökningstillfällen ansökt om åtgärder för GC vid 

Ulvesund. Trafikverket har gjort bedömningen att en utbyggnad av GC här är alltför 

svår och kostnadskrävande. Flera alternativ har utretts inklusive förslag från olika 

medborgargrupper. En dialog pågår ännu mellan kommunen och Trafikverket om 

möjligheten att göra någon enklare lösning eller någon form av försöksverksamhet för 

att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.  

 

Väg 172 Uddevalla - Lane Fagerhult  

Mellan Uddevalla och Lane Fagerhult finns idag en cykelmöjlighet via den tidigare 

Lelångenbanan. Banan följer endast till en mindre del väg 172 och har i övrigt en egen 

sträckning mellan Bjursjön och Kopperöd. Lelångenbanan kan genom att den till största 

delen befinner sig utanför vägområdet inte kvalificera sig som åtgärd i den regionala 

cykelpotten. Åtgärder på Lelångenbanan måste hanteras på annat sätt. Ett uppdrag till 

samhällsbyggnadsnämnden om fortsatt utveckling och underhåll av cykelmöjligheterna 

på Lelångenbanan förefaller lämpligt.   

 

Utveckling av ny cykelväg hela sträckan längs väg 172 är kostnadskrävande och 

förutsätter vägplan. 
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Väg 160 (Rotvik-Nötesundsbron), 161 (Bokenäset) och 167 (Ljungskile-Grinneröd) 

På dessa vägar pågår vägplan, åtgärdsvalsstudie eller åtgärdsbedömning inom ramen för 

Trafikverkets ordinarie arbete.   

 

Väg 172 Lillesjö industriområde 

GC-väg finns mellan Kurödsmotet och Enekasvägen varifrån man når Lillesjö 

industriområde. Kommunen planerar nytt industriområde väster om väg 172 vilket kan 

motivera en sammanhängande GC-väg från Kuröd till Klevåsvägen och infart till de 

bägge industriområdena.  

GC-väg till industriområdena kommer i första hand att kunna brukas för 

vardagscykling. 

 

Väg 788 Lanesund-Utbyvägen (Norra Hafstensfjorden) 

I Lanesund liksom i anslutning till Rotviksbro (Furuhall) pågår en fortsatt utbyggnad av 

bostäder. Furuhall har via en vägövergång förbindelse med Lanesund och Lanesund kan 

genom någon form av GC-utbyggnad nå Utby där befintliga cykelvägar kopplar till 

såväl Torp-området som Uddevalla centrum.  

Sträckan Lanesund – Utbyvägen har relativt låg trafik, är platt och det råder till större 

delen god sikt varför avsnittet skulle kunna prövas genom anordnande av s.k. 

bymiljöväg
1
 om Trafikverket så bedömer lämpligt.  

 

Väg 675 0ch väg 679 (Fräknestranden) 

Kommunen har sedan länge gjort bedömningen att det utifrån befolkningstäthet, närhet 

till tätort, målpunkter, kommunikationsnoder osv. finns ett behov av trafiksäkra GC-

lösningar efter vägarna 675/679. Störst är behoven i tätortsnära lägen, dvs. i norr/öster 

mot befintliga GC-vägar in mot Uddevalla och i söder mot Ljungskile. Planer för en ny 

skola i området pågår varför en GC-väg även kan kopplas till denna funktion. 

 

Hela kustområdet har också stor attraktionskraft för fritid och rekreation. Här finns flera 

kommunala badplatser och områden för rörligt friluftsliv, bl.a. på öarna med 

landförbindelser till Fräknestranden. Västsvenska turistrådet har pekat ut 

Fräknestranden som delsträcka i en sammanhängande cykelled genom Bohuslän. På sikt 

behöver ett sammanhängande GC-nät efter hela Fräknestranden (väg 675/679) byggas 

ut. 

 

Fräknestranden har god potential för ökad vardagscykling cykling. Utbyggd GC-väg 

knyter till och knyter samman tätorterna Uddevalla och Ljungskile. 

 

GC-vägar där alternativ finns 

Väg 832 Smedseröd – norrut. Sträckan utgör en felande länk men är p.g.a. berg och 

närheten till E6 svär/dyr att bygga ut. Alternativ cykelväg genom Smedseröd finns. 

Avsnittet har måttlig potential för vardagscykling. 

                                                      
1
 Vägtyp med ett körfält på mitten med cykelbana på ömse sidor om vägen. 
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Våg 2069 Fjällvägen mot Åleslån. Åleslån är under delar av året en attraktiv 

besökspunkt. Åleslån kan dock nås via befintliga vägar i området via Bulid. Mycket låg 

potential för vardagscykling.  

 

Övriga föreslagna GC-vägar 

Väg 167 Grinneröd-Backamo. Längs vägen finns flera bergtäkter i vilka verksamheten 

också beräknas öka i omfattning varför vägen belastas av omfattande tung trafik. 

Backamo lägerplats utgör ett besöksmål. Avsnittet har låg potential för vardagscykling.  

 

Väg 697 Kuröd -Väne Ryr. Omfattande tung trafik p.g.a. verksamheter och transporter 

till lokala målpunkter. Vägen har genom sin bredd viss vägren för bl.a. cykeltrafik. Låg 

potential för vardagscykling.  

 

Väg 698 Lane Ryr Kyrkbyn. Trafikverket undersöker hastighetssänkande åtgärder i 

anslutning till Kyrkbyn.  

 

Kommunledningskontorets förslag till prioritering av objekt i regional cykelplan 

Västra Götalandsregionen kommer att bedöma inkomna önskemål från kommunerna 

utifrån sin cykelplan och bedömd samhällsnytta utifrån bl.a. den s.k. potentialstudien. 

Därtill kommer Trafikverket att göra genomförande bedömningar samt bedömningar 

utifrån trafiksäkerhet mm. Kommunens prioritering bör utgå från regionens cykelplan 

samt en bedömning utifrån nytta/mervärde kopplat till kommunens egna planer för 

utbyggnad av det kommunala GC-nätet. En värdering av varje åtgärd utifrån nyttan är 

rimlig.  

 

Utifrån tillgängliga medel i den regionala cykelpotten liksom det stora intresset från 

kommunerna i regionen är det sannolikt att varje kommun endast beviljas stöd för 

någon enstaka åtgärd/kommun. 

 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att följande åtgärder har högst 

angelägenhetsgrad och har störst utsikter att kvalificera sig i cykelpotten regional plan 

och därför bör ges högst prioritet i denna omgång av regionens utbyggnadsplan av GC-

väg längs statligt/regionalt vägnät.  

 

1  Väg 679 Ammenäs – Råssbyn 

Del av sammanhängande GC-väg längs Fräknestranden, planerad skola, god 

potential för vardagscykling samt turistled.  

 

2 Väg 172 Kuröd – industriområdena Lillesjö 

Sammanhängande GC-väg mellan staden och industriområde med många 

arbetsplatser. God potential för vardagscykling. 
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3 Väg 675 Råssbyn – Ranneberg 

 Del av sammanhängande GC-väg längs Fräknestranden, planerad skola, god 

potential för vardagscykling samt turistled 

 

4 Väg 788 Lanesund – Utbyvägen 

Pågående bostadsexploatering. Utbyggd GC-väg kopplar till befintligt mot 

Torp/Uddevalla. God potential för vardagscykling. 
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Bilaga 1   Sammanställning behov av GC-väg längs statligt/regionalt vägnät 
 

Väg Plats/sträcka Längd Motivering Potential Prio Anm 

Väg 
160 

Rotviksbro-
Sundsandvik 

4,2 km Vardagscykling, turism  Avvaktar Trv:s 
åtgärder 

Medborgarförslag  
Åtgärd studeras inom ÅVS väg 160 (Trv) 
Sträckan kan etappindelas: 
Rotviksbro-inf. Hafsten Resort (1,8 km) 
Hälle Torg-Nötesundsbron (0,5) km 
 
 

Väg 
161 

Bokenäset  Vardagscykling, turism  - Vägplan (Trv) pågår Rotviksbro-Skår 
 
 

Väg 
167 

Ljungskile – 
Grinneröd 

 Vardagscykling  Avvaktar Trv:s 
åtgärder 
 

Medborgarförslag 
Trv överväger åtgärd på bef. väg 
Vägen 13 m bred.  
  

Väg 
167 

Grinneröd-
Backamo 

 Vardagscykling, turism, 
trafiksäkerhet 

Låg   Medborgarförslag  
Vägplan erfordras 
  
 

Väg 
172 

Lillesjö 
industriområde 

Ca 0,7 
km 

Vardagscykling God 2 Företagarföreningen Lillesjö 
Nytt industriområde Lillesjö västra planeras. 
 
 

Väg 
172 

Uddevalla-Lane-
Fagerhult  

 Vardagscykling   - KF uppdrag 
Bef. GC efter Lelångenbanan till större del utanför 
vägområdet. 
Ny GC efter väg 172 erfordrar vägplan. 
 
 

Väg 
675 

Ulvesund   Vardagscykling, turism, 
allmänheten 

God Avvakta åtgärd 
från Trv 

KF uppdrag 
Del av GC Fräknestranden 
Sökt 2 ggr tidigare. Svår och kostnads-krävande 
åtgärd. Diskussion med Trv pågår.  
 



 

 

Väg 
675 

Delsträckor exkl 
Ulvesund 
 
 

 Vardagscykling, turism God 3 Del av GC Fräknestranden 
Ljungskile (Kärrstegen)-badplatsparkering Berg (xx 
km) 
Ulvesunds handel-Ranneberg (ca 5 km) 
Ranneberg-Råssbyn (3,2 km) 
 

Väg 
679 
 
 

Ammenäs-
Råssbyn 
 
 

2,5 km Vardagscykling, turism, 
allmänheten 

God 1 Del av/forts. på GC efter Fräknestranden. 
Skola planeras i området. 
Turistled genom Bohuslän. 
Vägplan erfordras. 
 
 

Väg 
679 

Råssbyn-Lerbo 0,8 km Vardagscykling  Avvakta 
utbyggnad 
Fräknestranden 

Felande länk 
Binder samman gc-väg från Lerbo österut 
 

Väg 
697 

Kuröd – Väne-Ryr 
(g:a v. 44) 

7,5 km Vardagscykling Låg -   Medborgarförslag 
Kan etappindelas: 
Kuröd-Glimmingen (2,4 km) 
Glimmingen-Grindhult (3,3 km) 
Grindhult-kommungräns (1,8 km) 
Finns vägren till Väne-Ryr. Smalare väg mellan 
Väne-Ryr-Trestad Center (Vänersborgs kommun) 
Vägplan nödvändig? 
 
 

Väg 
698 

Lane-Ryrs skola  Skolmiljö, vardagscykling  Avvaktar Trv:s 
åtgärd 

Medborgarförslag  
Trv undersöker hastighetsdämpande åtgärd.  
Oklart behov utanför skolmiljön/Kyrkbyn.  
 

Väg 
788 

Lanesund-
Utbyvägen 

4 km Vardagscykling God 4 Kan etappindelas Utbyvägen-Lanesund (1,3 km) 
Rotviksbro-Lanesund (2,7 km) 
Pilot för bymiljöväg? 
 
 

Väg 
832 

Smedseröd 1,23 km Vardagscykling  - Medborgarförslag 
Felande länk efter väg 832 men alt. via Smedseröd 



 

 

finns. Vägplan krävs. Kostnadskrävande pga av berg. 
Trv sätter upp räcke på GC-väg mellan Torp-
Smedseröd. 
  

Väg 
2069 

Fjällvägen, 
Dalaberg-Åleslån 

 Rekreation  - Medborgarförslag 
Vägplan krävs. 
Åleslån kan nås via Bulid. 
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