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ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
innehåller fakta, statistik mm inom ett
antal sektorsområden.
Denna del ingår i översiktsplanens kategori
planeringsunderlag, vilket innebär att
kontinuerliga kompletteringar,
uppdateringar, tillägg av ny information
från utredningar och liknande kan göras
utan att en formell revidering av hela
ÖP-dokumentet behöver ske. En
kontinuerligt uppdaterad beskrivning av
kommunens förutsättningar är ett
användbart arbetsmaterial, inte minst i
digital form. Förutsättningarna beskrivs
kommunövergripande.
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LAGSTIFTNING

Den fysiska planeringen grundar sig på
lagstiftning inom Miljö- och bygglagen
samt Miljöbalken. De grundläggande dragen i de respektive lagarna sammanfattas
i de så kallade portalparageraferna (1 kap.
1§).

annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Plan- & bygglagens
portalparagraf
Denna lag innehåller bestämmelser om
planläggning av mark och vatten och om
byggande. Bestämmelserna syftar till att
med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.
Lag (1993:419).

Miljöbalkens
portalparagraf
Bestämmelserna i denna balk syftar till att
främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen
är förenad med ett ansvar för att förvalta
naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas
mot skador och olägenheter oavsett om
dessa orsakas av föroreningar eller annan
påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom
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Yrkesfiske, 3 kap 5§ MB

Mark- och vattenområden som har så höga
värden av något slag att de är av nationell
betydelse är s k riksintressen. Det finns
olika slags riksintressen, kultur- eller naturområden är en typ, kommunikations- eller industrianläggningar en annan. Gemensamt för dessa är dock att riksintressen inte
påtagligt får skadas genom t ex stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt. Om olika
riksintressen står mot varandra måste en
avvägning göras. Kommuner och länsstyrelser runt om i landet har ett särskilt
ansvar för riksintressena vilket bl a innebär
att kommunerna i sin planering ska visa
hur områdena skyddas.

Fiskeriverket har pekat ut riksintressena i
form av vattenområden och fiskehamnar
med avgörande betydelse för
fiskenäringen. Den rådande tolkningen av
vad som utgör vattenområden av betydelse
för yrkesfisket är:
• Fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet eller unika förutsättningar för
visst fiske.
• Lekområden för kommersiellt viktiga
arter av fisk eller skaldjur.
• Uppväxtområden för kommersiellt
viktiga arter.
• Vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter.

I Sotenäs kommun finns riksintressen av
flera olika slag, en del av dessa omfattar
stora delar av kommunen. Här ges en kort
sammanfattning av de riksintressen som
förekommer i Sotenäs kommun. Kommunens hänsyn till riksintressena i den översiktliga planeringen redovisas i översiktsplanens planförslagsdel.

Fiskeriverket gjorde 2000-2006 en översyn
av områden av riksintresse för yrkesfiske.
Översynen och revisionen har huvudsakligen grundats på en ekonomisk värdering
av fångstområden.
Det generella riksintresset gällande grundbottnar mellan 0-6 m har tagits bort i översynen. Skyddsvärda uppväxt- och rekryteringsområden för kommersiellt viktiga arter finns i hela kustområdet men det saknas
underlag för att avgränsa de viktigaste av
dessa som riksintresse. Fiskeriverket anser
det därför orimligt att alla grunda områden
är av riksintresse eftersom det kan innebära att utpekandet av riksintresseområden
mister sitt syfte, nämligen att ge ett särskilt
starkt skydd åt de mest värdefulla områdena. Som regel är grunda och skyddade områden längs hela kusten liksom utsjöbankar
skyddsvärda lek- och/eller uppväxtområden för ett stort antal kommersiellt viktiga
arter. Dessa generellt skyddsvärda områden
är därmed också skyddsvärda enligt första
stycket i 3 kap MB 5§. Sådana områden
ska så långt möjligt skyddas vilket också
kan sägas gälla bland annat områden som
är viktiga för vattenbruket.

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap Miljöbalken
I miljöbalkens tredje kapitel sägs att markoch vattenområden ska användas för det
eller de ändamål som de är mest lämpade
för. Vidare sägs att särskild hänsyn ska tas
till stora mark- och vattenområden som är
opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske eller vattenbruk, som har
natur- eller kulturvärden som är värdefulla
för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för
industriell produktion, energidistribution,
kommunikationer mm eller har betydelse
för totalförsvaret. Dessa områden ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas mot
åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på
områdena.

Tidigare utpekade riksintresseområden i
Sotenäs kommun har därmed ändrats så
att det numera enbart finns ett större sam-
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manhängade område av riksintresse för
yrkesfisket:

Inom området finns en rad små öar och
skär som är viktiga för säl eller sjöfågel.

•

Ramsvikslandet och Rörviks flat utgör
representativa odlingslandskap med stora
utmarksbeten, havsstrandängar och ängar.
För övrigt finns en rad värdefulla gräsmarksobjekt med naturbetesmarker och
ängar i kustlandskapet.

Fångstområde havskräfta - nr 69
Väst Hermanö, Sörgrundsberget, Sotefjorden

I Sotenäs kommun finns även två fiskehamnar av riksintresse; Kungshamn och
Smögen

Vid Ramsvikslandet finns maritimt påverkade fukthedar och kärr, påverkade av kalk
från skalgrusbankar och typiska för västkustens skärgård.

Naturvård (3 kap 6§ MB)
Områden av riksintresse för naturvård
ska representera huvuddragen i svensk
natur, belysa landskapets utveckling och
visa mångfalden i naturen ur ett nationellt
perspektiv. Naturvårdverket ansvarar
för att länsstyrelserna och kommunerna
har aktuellt underlag då områden av
riksintresse för naturvården ska behandlas
i översiktsplaneringen. Sotenäs kommun
ingår i två områden av riksintresse för
naturvård.
•

•

Åbyfjorden-Bärfendalen – NO14063

Riksvärde: Havslandskap, odlingslandskap, naturbetesmark, vattendrag, ädellövskog, flora och fauna, förkastningslinje,
sprickdal
Åbyfjorden-Bärfendalen är, tillsammans
med Brofjorden och Brodalen, den enda
landform med fjord jämte fjorddal. Från
geovetenskaplig synpunkt är Åbyfjorden
med en fortsättning i en fjorddal, Bärfendalen, av synnerligen instruktivt morfologiskt
värde. Landformerna är i sig typiska och
tämligen orörda av mänskliga ingrepp frånsett sten- och grustäkter. Fjorden och fjorddalgången har ett utomordentligt skönhetsvärde. Marskstränder och ängsskogar hyser
värdefullt växt- och djurliv.

Ramsvikslandet-Hållö-KornöGåsöarkipelagen – NO14062

Riksvärde: Skärgårdslandskap, odlingslandskap, naturbetesmark, äng, topogent
rikkärr, flora och fauna, berggrundsformer,
bergarter, glacial skulptur.
Berggrunden domineras av den röda bohusgraniten. Berggrundens storformer är
i högsta grad präglade av sprickriktningar
där de nord-sydliga dominerar och övertväras av grundare öst-västliga. Välutbildade
glacialskulpturer som rundhällar, rännor
och jättegrytor kan ses genom hela området, särskilt på Ramsvikslandet och öarna i
Hållöskärgården.

Åby utgör representativt odlingslandskap
med stora utmarksbeten, havsstrandängar
och ängar. Naturliga naturbetesmarker
finns i inre Åbyfjorden, Åby-Stranderäng
samt Bua hed.
Värdefulla ädellövskogar finns vid Åby
säteri och Hogsäm.

Från geologisk synpunkt är området av
utomordentligt intresse bl a för studier av
granitens spricksystem och glaciala erosionsformer. Landskapsbilderna är storslagna, växlande från kala glacialslipade rundhällar i exponerade lägen till kulturmarker
i lälägen. Granitlandskapet är särskilt väl
utformat. Den plastiska glacialskulpturen
är mycket framträdande och av stor betydelse för tolkningen av landskapets bildning.

Bärfendalsälven har viktiga lek- och uppväxtområden för havsöring. Vattendraget
anses vara särskilt skyddsvärt avseende
havssöringsstammen.
Området berörs av Natura-2000- skydd.

Friluftsliv (3 kap 6§ MB)
Områden av riksintresse för friluftslivet
ska ha stora friluftsvärden på grund av sär-
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Områden av riksintresse för kulturmiljövården utses av Riksantikvarieämbetet. I
Sotenäs finns tre sådana områden.

Norra Bohusläns kust i Strömstads,
Tanums, Sotenäs och Lysekils
kommuner – FO1

•

Intresseaspekter: Naturstudier (botaniska,
geologiska, ornitologiska), kulturstudier
(kulturhistoriska), båtsport, bad, fritidsfiske, kanoting.

Smögen - KO36

Sammansatt kustsamhälle med bebyggelse
från olika tidsepoker. Bebyggelsen speglar
tydligt samhällets utveckling: en tät äldre
bebyggelseklunga i skyddat läge omges av
planerade kvarter med dubbelhus och villor påverkade av badortsepoken och den
växande stenindustrin kring sekelskiftet
1900 (badort).

Området är ett av de mest frekventerade
friluftsområdena i landet och utgör ett betydande mål även för internationell turism.
Landskapet är i hög grad särpräglat och
inrymmer stor variation i naturmiljöer.
Stränderna är till större delen fria från bebyggelse som kan hindra allemansrättsligt
utnyttjande.

Gamla delen vid hamnen med tät oregelbunden husklunga (enkelstugor och enkelt
utformade dubbelhus på låga husgrunder).
Planerade kvarter med rymliga dubbelhus
ofta med hög stengrund och individuellt
utformade villor i schweizerstil. Täta magasins- och sjöbodsrader (ofta i två våningar och nu sammanbundna med välkänd
brygga) främst från 1930-50-talet.

Variationen i skärgårdslandskapet är påtaglig med karaktärer alltifrån kalskär i ytterskärgården till en lummig innerskärgård.
Ösö- och Hållöskärgårdarna är representativa exempel på ytterskärgårdar av stort
intresse för friluftslivet.

Bryggan med sina båtar, bodar och magasin speglar samhällets utveckling från
tidigt fiske till nutida sommarliv.

Genom sprickdalarnas orientering i östvästlig eller nord-ostlig riktning är fastlandskusten kraftigt bruten i fjordar, vikar
och mellanliggande näs. Berggrundsformerna, det rika djurlivet samt floristiska
värden berikar landskapet och ger utomordentliga tillfällen till naturupplevelser och
naturstudier.

•

Tossene - KO37

Fornlämningsmiljö från främst bronsåldern
som utmärks av sin koncentration av anläggningar på en begränsad yta. Riksintresset tar sig uttryck främst i en stor mängd
skålgropsförekomster och figuristningar (bl
a många skepp); dessutom fyra gravfält,
rösen, stensättningar och boplatser.

Rik tillgång till naturhamnar, sjötrafikleder
och service i olika former är viktiga förutsättningar för en intensiv båtsport inom
området. Klipp- och sandstränder ger goda
möjligheter till bad såväl i skärgården som
längs fastlandskusten.

Oerhört rik och mångfacetterad förhistorisk miljö med lämningar från olika tidsavsnitt. Äldre odlingslandskap och bebyggelse.

Av stor betydelse för friluftslivet är orterna
utmed kusten med omfattande service för
turism och friluftsliv, övernattningsmöjligheter av olika slag, gästhamnar, marinor
med båtservice, provianteringsmöjligheter
mm. Ett stort antal campingplatser finns

•

Åby - KO38

Herrgårdsmiljö med strategiskt läge i det
inre av Åbyfjorden, där säteribebyggelse
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längs kusten, de flesta med tillgång till
badmöjligheter på nära håll. Flera naturreservat med inriktning på bl a friluftslivet
finns inom området.

skilda natur- och kulturkvaliteter, ha variationer i landskapet och god tillgänglighet
för allmänheten. Urvalet av riksintresseområden har gjorts av Naturvårdsverket i
samarbete med bl.a. länsstyrelserna. Enligt
Naturvårdsverkets beslut 1987-12-21 är
följande områden av riksintresse för friluftsliv i Sotenäs kommun:
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påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

med 1700-tals prägel tillsammans med
rika förhistoriska och historiska lämningar
tydligt speglar utvecklingen av det agrara
kulturlandskapet inom ett bohuslänskt storgods (fornlämningsmiljö).

Riksintresset för totalförsvarets militära del
kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling
till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges
kommuner är i olika omfattning berörda av
riksintresset.

Sammansatt miljö med rika förhistoriska
lämningar. Stenåldersboplatser, två stenkammargravar, ett flertal gravrösen och
monumentala hällristningar, manbyggnad
troligen från 1720, flygelbyggnader från
slutet av 1700-talet liksom eventuellt en
stor lada, övriga ekonomibyggnader från
1800- och 1900-talet, historiska lämningar
samt ryggade åkrar och allé som visar säteriets tidigare tillfartsväg, privatkyrkogård
från 1800- och 1900-talet, knuten till tidigare ägare av säteriet.

I Sotenäs finns ett område i havet anmält
som riksintresse för totalförsvaret:
• Övnings- & skjutområde Skagen/
Lysekil

Industriell produktion,
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer
(3 kap 8§ MB)

I övrigt inom kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande
av höga byggnadsobjekt som master och
vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten
kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och
bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 m inom tätort.

- Sjöfart
Sjöfartsverket utser farleder, hamnar och
områden i övrigt som verket anser behövs
för sjöfartsändamål och som därmed är av
riksintresse. Senaste översynen gjordes år
2001.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap Miljöbalken

Riksintresseförklarandet ger ett skydd för
både befintliga och planerade anläggningar
och syftar till att peka ut sjöfartssektorns
viktigaste noder och länkar, dvs farleder
och hamnar, i ett tillsammans med övriga
transportslag sammanhållet transportsystem.

Bohusläns kust är enligt 4 kap MB i sin
helhet av riksintresse med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns där. Det
geografiska området omfattar skärgården
med en kustremsa om ca 2 kilometers
bredd.

Inom kommunen finns två farleder av riksintresse för sjöfarten:
• Farled 131 Insegling till Brofjorden
• Farled 101 Lysekil-Kosterfjorden

Inom detta geografiska område får exploateringföretag och andra ingrepp i miljön
endast komma till stånd om det kan ske på
ett sätt som inte påtagligt skadar områdets
natur- och kulturvärden. (4 kap 1§ MB)
Inom området, som sträcker sig från Lysekil och norrut till norska gränsen - den
sk ”Obrutna kusten”, ska turismen och friluftslivtets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringar mm.

Riksintresset för totalförsvarets
militära del (3 kap 9§ MB)
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund
av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan

Miljöstörande tung industri får inte komma
till stånd inom detta kustområde.
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4 kap MB handlar, till skillnad från 3 kap
MB om kustens samlade värden. De sammantagna värdena inom det geografiska
området kan sammanfattas i följande punkter:
• Ursprunglighet inom hela området.
• Förutsättningar för rörligt friluftsliv:
badplatser, fiskeplatser, möjligheter till
båtsport.
• Förutsättningar för turism.
• Tillgång till serviceorter.
• Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga på allemansrättslig grund samt sammanhängande, vackra och ursrpungliga landskapspartier, utsiktspunkter.
• Högklassiga fornlämningsmiljöer.
• Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer.
• Vetenskapliga natur- och kulturvärden.
• Lättillgängliga och synliga geologiska
värden.
• Rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler.
• Marina biologiska värden.
• En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden.

•

Ramsvikslandet
Skyddade habitat: Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten, rev,
ettårig vegetation på driftvallar, flerårig vegetation på steniga stränder,
vegetationsklädda havsklippor, salta
strandängar, nordatlantiska fukthedar
med klockljung, torra hedar (alla typer), kalkgräsmarker (viktiga orkidélokaler), artrika stagg-gräsmarker på
silikatsubstrat, artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ,
fuktängar med blåtåtel eller starr, högörtängar, klippvegetation på silikatrika
bergssluttningar, pionjärvegetation på
silikatrika bergytor, skogbevuxen myr
Skyddade arter: Smalgrynsnäcka
Vertigo angustior

•

Soteskär
Skyddade habitat: rev
Skyddade arter: Knubbsäl Phoca vitulina

•

Åbyfjorden
Skyddade habitat: Estuarier och sandbottnar som blottas vid lågvatten,
stora grunda vikar och sund, rev,
vegetationsklädda havsklippor, salta
strandängar, torra hedar (alla typer),
klippvegetation på silikatrika bergssluttningar, pionjärvegetation på silikatrika bergytor

•

Malmöfjord
Skyddade habitat: rev
Skyddade arter: Knubbsäl Phoca vitulina

En kuststräcka ska värderas högre om
många olika av de ovan beskrivna värdena
förkommer samtidigt.

Natura 2000 (4 kap 8§ MB)
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest
skyddsvärda områden. Natura 2000-områden finns i alla medlemsländer och kom till
för att hejda utrotningen av djur och växter
och för att förhindra att deras livsmiljöer
förstörs. Alla Natura 2000-områden är
klassade som riksintressen enligt 4 kap
miljöbalken.

Ramsvikslandet omfattas delvis av förordnande om naturreservat men också av
områdesbestämmelser som reglerar bebyggelseutvecklingen bl a i de delar som inte
utgör naturreservat.

Enligt 7 kap 28a MB krävs tillstånd för att
bedriva eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett utpekat Natura 2000-område. Innebörden av
bestämmelserna är att också verksamheter
som bedrivs utanför Natura 2000-området
och som medför betydande påverkan på
naturområdet omfattas av bestämmelsen
om tillstånd. Bevarandeplaner finns fram-

Soteskär utgör även fågelskyddsområde.
Inom Natura 2000-område Åbyfjorden
finns två naturreservat samt ett område
med landskapsbildsskydd.
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I Sotenäs kommun finns 4 utpekade Natura
2000-områden:

del 2 FÖR UTS ÄTTNI NGAR

tagna för samtliga Natura 2000-områden.

Bestämmelserna enligt 4 kap MB utgör
inget hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet.

Gistad

g

g

g
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Bovallstrand

g

g

g

Ulebergshamn

g

g

g

g

g

g

Tossene
g

Hunnebostrand

g

Röd

Ramsvik

g

Askum

Fodenäs
g

Todderöd
g

g

g

Örn
g

Väjern
Hovenäset
g

Hasselösund

Kungshamn

Stallen
g

Smögen
g

Bohus-Malmön

g

g

Teckenförklaring
g

g

g

Draget

RIKSINTRESSEN

g

Riksintresse för naturmiljövård

g

Riksintresse för friluftsliv

g

Riksintresse för kulturmiljövård

g

g

g

g

g

g

g

g

Skala 1:100 000
km
0

1

2

3

4

5

Kommungräns
Riksintresse enl. MB 4 kap.

Riksintresse totalförsvaret
Riksintresse för sjöfart

g

g

de l 2 FÖRUTSÄTTNINGA R

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Riksintresse för yrkesfisket

±

!

Hamn av riksintresse
för yrkesfisket
Natura 2000
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Strandskydd, 7 kap 13-18§§ MB

Naturreservat, 7 kap 4-8§§ MB

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och
bevara goda livsvillkor för djur och växter
på land och i vatten.

Förteckning över kommunens naturreservat finns i avsnittet Naturmiljö.
Naturreservaten i kommunen har tillkommit genom beslut av länsstyrelsen. Varje
reservat omfattas av ett förordnande som
innehåller avgränsningar av området samt
föreskrifter om skötsel och vilka åtgärder
som är förbjudna att vidta inom respektive
område. Länsstyrelsen får meddela dispens
från en del av föreskrifterna om det finns
särskilda skäl. Vad som kan utgöra särskilda skäl är inte entydigt. Föreskrifterna
kring vad som är tillåtet och vad som är
förbjudet varierar i olika reservat beroende
på vilket syftet är med reservatet. En dispens från föreskrifterna får inte strida mot
reservatets syfte.

Vid havet och i sjöar sträcker sig strandskyddet generellt 100 m från strandlinjen
in mot land och lika långt ut i vattnet. Vid
vattendrag gäller strandskyddet generellt
50 m på varje sida om vattendraget. I Sotenäs kommun är strandskyddet anpassat
till terräng mm, vilket innebär att det kan
variera från 0-300 m.
Inom strandskyddat området är det förbjudet att:
- Uppföra nya byggnader och gräva eller
på annat sätt förbereda för byggnader
- Ändra byggnader som redan finns så att
de kan användas till något annat ändamål

Naturminne, 7 kap 10§ MB
-Utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta
är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser
och golfbanor

Förteckning över kommunens naturminnen
finns i kapitlet Naturmiljö.
Föreskrifterna för naturreservat gäller
också naturminnen.

- Utföra andra åtgärder som kan skada
växt- och djurliv, till exempel fälla träd,
gräva eller gödsla.

Biotopskydd, 7 kap 11§ MB
Förteckning över biotopskyddade områden
finns i kapitlet Naturmiljö.

Kommunen får meddela dispens från
bestämmelserna om det finns särskilda
skäl. Om dispens lämnas, ska kommunen
bestämma i vilken utsträckning mark får
tas i anspråk som tomt. I det fall dispensansökan gäller ett område som omfattas av
skydd enligt MB 7 kap., ligger ansvaret för
prövning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har också möjlighet att inom tre veckor
från kommunens beslutsdatum för strandskyddsdispens ta upp ärendet för överprövning.

Inom biotopskyddat område får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som
kan skada naturmiljön.

Djurskyddsområde, fågel- och
sälskydd, 7 kap 12§ MB
Särskilda föreskrifter för områdena har
utfärdats av länsstyrelsen. För att särskilt
skydda en djurart inom ett visst område
får länsstyrelsen meddela inskränkningar i
allmänhetens eller markägarens rätt att jaga
eller uppehålla sig inom området.

För att en dispens ska beviljas krävs att det
finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får
man endast använda något av de följande
sex särskilda skäl som anges i miljöbalken

Samtliga djurskyddsområden utgörs av
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holmar och skär i havsområdet. Förteckning finns i kapitlet Naturmiljö.

del 2 FÖR UTS ÄTTNI NGAR

Förordnanden,
reservat och andra
bestämmelser
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7 kap 18 c §:

kap. 18 e § första stycket miljöbalken.
Syftet med att redovisa områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
är att stimulera den lokala och regionala
utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss
byggnation kan ske utan att strandskyddets
syften åsidosätts. Inom kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till
Forsmark där Sotenäs kommuns kustområde ingår, får sådana områden dock inte
pekas ut.

- Den aktuella platsen är belägen på redan
ianspråktagen mark.
- Den aktuella platsen är avskuren från
stranden av till exempel en järnväg eller
större väg och saknar därför betydelse för
allmänhetens friluftsliv.
- Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar
med mera. Sådana bör dock inte uppföras
inom områden med stort rekreationsvärde
eller om djur- och växtlivet påverkas på ett
icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör
eftersträvas.

I detaljplan kan kommunen bestämma
att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken
upphävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som avses med planen
väger tyngre än strandskyddsintresset. En
bestämmelse om upphävande får dock inte
avse ett sådant område som enligt 7 kap.
omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt.

- Det avser ett område som behövs för att
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
- Det avser ett område som behöver tas
i anspråk för att tillgodose att angeläget
allmänt intresse som inte kan ske utanför
området.

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt
verka för att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande
bestämmelser och länsstyrelsen har även
enligt 12 kap. PBL möjlighet att överpröva
ett upphävande av strandskyddet i en detaljplan. Bestämmelse om fri passage ska
även tillämpas i planärenden.

- Det avser ett område som behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse.

Vissa byggnationer och åtgärder omfattas
inte av det generella förbudet, och behöver
därför inte heller dispensprövas. Ekonomibyggnader eller andra anläggningar,
anordningar eller åtgärder som behövs för
näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av
undantaget. Kraven är då att anläggningen
eller åtgärden är omedelbart avsedd och
behövlig för näringen och att den måste
ligga inom strandskyddsområde. En sådan
byggnad får inte utformas så att den ens
tillfälligt kan utnyttjas som bostad. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget.

Upphävande av strandskydd ska i detaljplan regleras i form av en administrativ
bestämmelse. De särskilda skälen får upphävande ska anges i planbeskrivningen.

Natura 2000, 7 kap 27§ MB
Skydd enligt 7 kap 27§ MB omfattar även
Natura 2000-områden (se beskrivning Natura 2000 på s. 11).

Vattenskyddsområden, 7 kap
21 och 22 §§ MB

En dispens upphör att gälla om den åtgärd
som avses inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.

Inom 7 kapitlet 21 och 22 §§ miljöbalken
finns regler om vattenskyddsområden som
syftar till att skydda grund- eller ytvattentillgångar som nyttjas för vattentäkt.
I förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd finns regler
om kommunala föreskrifter (se 40 §). Med
stöd av den förordningen kan kommunen
meddela föreskrifter för skydd av ytvatten-

Från och med den 1 juli 2009 ska kommunerna i sin översiktsplan enligt 4 kap 1 §
bl. a. ange sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap. MB
Miljökvalitetsnormerna (MKN) är en viktig del i Miljöbalken och de allmänna reglerna om dess syfte och tillämpning finns i
miljöbalkens kapitel 5.

Förordningens bilaga 1, som avser miljökvalitetsnormer och riktvärden för fiskvatten, gäller i utvalda sjöar och vattendrag
i hela landet. Ingen av dessa finns i Sotenäs
kommun.

Syftet är att ge miljövården ett kraftfullt
instrument i arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålen och andra internationella
åtaganden. Om inte miljökvalitetsnormerna
är uppfyllda inom en viss tid måste ett åtgärdsprogram utarbetas för att snarast rätta
till bristerna.

Bilaga 2, som reglerar musselvatten, gäller
i Västra Götalands län. De musslor som
avses i förordningen är blötdjur som tillhör
klasserna snäckor (Gastropoda) eller musslor (Bivalvia). Med musselvatten menas
kustvatten eller bräckt vatten som behöver
skyddas eller förbättras för att göra det
möjligt för musslor att leva och växa till i
dessa vatten. I Sotenäs utgör Åbyfjorden
och Bottnafjorden musselvatten.

Det finns idag normer för utomhusluft,
vatten, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Förordningen om omgivningsbuller och EU:s bullerdirektiv

Miljökvalitetsnormer för vatten

Direktivet om bedömning och hantering av
omgivningsbuller syftar till att samordna
bullerarbetet i EU genom gemensamma
bullermått, gemensamma kartläggningsoch bedömningsmetoder, information till
allmänheten och fastställda handlingsplaner. Direktivet ska också vara en grund för
åtgärder för att minska buller från större
källor, i synnerhet väg- och järnvägsfordon
och infrastruktur, flygplan och helikoptrar
samt större industriell verksamhet.

Förordningen (2004:660) om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland
annat att de fem regionala vattenmyndigheterna ska fastställa kvalitetskrav i form av
miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Syftet med
normerna är att tillståndet i våra vatten inte
ska försämras och att alla vatten ska uppnå
en bestämd miljökvalitet.
Sotenäs kommun har 13 vattenförekomster, som var och en omfattas av miljökvalitesnormer.

Enligt förordningen finns en skyldighet att
genom kartläggning av buller och upprättande av åtgärdsprogram, sträva efter att
omgivningsbuller inte medför skadliga
effekter på människors hälsa. Detta är en
miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken – en
s.k. målsättningsnorm.

Skydd för landskapsbilden,
”gamla 19§ NVL”
Förordnande om skydd för landskapsbilden
utfärdades med den gamla naturvårdslagen
som grund. Begreppet finns inte i miljöbalken, men de av länsstyrelsen utfärdade
föreskrifterna för områdena gäller fortfarande. Områdena betraktas av länsstyrelsen
som naturreservat enligt miljöbalken. Det
kan således krävas länsstyrelsens tillstånd
för att utföra vissa i föreskrifterna uppräknade åtgärder.

Miljökvalitetsnormer för
utomhusluft

De ämnen som regleras i form av miljökvalitetsnormer är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10),
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren och partiklar
(PM2,5). Normerna baseras huvudsakligen
på krav i EG-direktiv.
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Syftet med fiskvattendirektivet är att
skydda eller förbättra kvaliteten på sötvatten så att fiskbestånden upprätthålls.
Skaldjursvattendirektivet avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten
och brackvatten från olika utsläpp av förorenande ämnen.

del 2 FÖR UTS ÄTTNI NGAR

Miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten

täkter och enskilda grundvattentäkter.
Ett förslag till nya vattenskyddsföreskrifter
för vattenskyddsområdena i Sotenäs kommun är under antagande.
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Förteckning över områden som omfattas
av landskapsbildsskydd finns i kapitlet Naturmiljö.

fast fornlämning och lyder under samma
stränga lagstiftning som fornlämningar på
land. Fast fornlämning får inte skadas, förändras eller grävas bort utan tillstånd från
länsstyrelsen. Markägaren eller exploatören kan bli skyldig att bekosta arkeologisk
undersökning och utgrävning av fornlämningar vid förändrad markanvändning.
Länsstyrelsen beslutar i sådana fall att så
får ske.

Vägar med skyddszon
Enligt 47 § väglagen råder ett allmänt
förbud att utefter allmänna vägar utan
länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra
anläggningar som kan inverka menligt på
trafiksäkerheten inom ett område av 12 m
från vägområdet. Utefter väg 171, väg 174
och väg 900 är detta förbud utsträckt till 30
m från vägområdets gräns.

Fornlämningsmiljöer av större betydelse i
kommunen beskrivs i kapitlet Kulturmiljö.

Farled

Bestämmelserna om tillstånd gäller inte
inom områden med detaljplan eller då det
gäller åtgärder som kräver bygglov. I dessa
fall prövar byggnadsnämnden åtgärdens
tillåtlighet efter samråd med väghållningsmyndigheten.

Verksamheter eller anläggningar (t ex odlingar, bryggor, bojförtöjningar) som hindrar sjöfarten tillåts inte.
Sjöfartsverket ska höras i de fall anläggningar som kan påverka sjöfarten ska prövas.

Vid ändring av anslutning eller vid ny anslutning till allmän väg krävs enligt 39§
väglagen ett tillstånd från väghållningsmyndigheten. Vid behandling av en fråga
om tillstånd ska väghållningsmyndigheten
pröva om åtgärden är lämplig med tanke
på trafiksäkerheten samt också föreskriva
var och hur anslutningen ska utföras.

Luftfart
Byggnadsverk med en höjd av 40 m eller
högre, oavsett läge, ska anmälas till Luftfartsstyrelsen i enlighet med Bestämmelser
för Civil Luftfart - Flygplatser (BCL-F).
Byggnadsverken ska hindermarkeras i enlighet med BCL-F.

Skyddszoner runt
kraftledningsstråk
Enligt elsäkerhetslagen får bebyggelse inte
tillkomma inom en zon av 10 m på ömse
sidor om kraftledning 40 kV och mindre.

Område och byggnader med
skydd enligt kulturminneslagen
Inom kommunen finns en mängd fasta
fornlämningar som är skyddade enligt 2
kap 1-25 §§ Lagen om kulturminnen.
Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen
(länsantikvarien) och Bohusläns Museum
bevakar skyddet och vården av fasta fornlämningar. Till fast fornlämning räknas
oftast inte bara fornlämningen utan också
ett område runt lämningen. Skeppsvrak
som är mer än 100 år gamla räknas som
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Avrinningsområden
Redovisar hur vattedelarna går i kommunen och därmed vilka områden som har sin
avrinning till de olika vattenområdena.

Muddertippningsplatser
Platser där inventering visat att muddertippning med hänsyn till bottenförhållanden, strömmar, naturvärden mm är möjlig
och lämplig. Tillstånd för tippning av muddermassor prövas av länsstyrelsen eller av
Miljödomstolen.

I följande avsnitt beskrivs de planeringsförutsättningar, som utöver de som beskrivs i föregående avsnitt, redovisas på
den kommunövergripande kartan över
planeringsförutsättningar. På respektive
sektorskarta redovisas ytterligare planeringsförutsättningar.

Skyddszon kring utvecklingsområden för vindkraft
Område med höga naturvärden

För att bevara möjligheterna att inom utpekade utvecklingsområden för vindkraft
kunna etablera vindkraft krävs en restriktion mot ny bostadsbebyggelse inom dessa
skyddszoner. Skyddszonernas omfattning
utgår från generella riktlinjer kring bullerstörningar från vindkraft.

Områden som i pågående arbete med
kommunövergripande naturvårdsplan pekas ut som värdefulla. Redovisningen är
en sammanställning av naturvärden som
uppmärksammats genom tidigare inventeringar.

Störningszon buller/industri

Områden med höga
kulturhistoriska värden
Områden som i en sammanställning och
uppdatering av tidigare inventeringar och
rapporter har bedömts som värdefulla kulturmiljöer av Bohusläns museum

Områden där hänsyn ska tas till bullerstörningar och andra typer av störningar som kan orsakas p g a närhet till
industriområden/-etableringar. Hänsyn ska
främst tas vid planprövningar och lovgivningsärenden som rör nybyggnation.

Marina fredningsområden
för fisket

Störningszon lukt

Fredningsområden för lax och öring med
syfte att stärka de vilda bestånden.
Inom fredningsområdena är i huvudsak allt
fiske förbjudet från och med 1 oktober till
och med 31 mars.

Områden där hänsyn ska tas till luktstörningar p g a närhet till anläggningar med
luktpåverkan. Hänsyn ska främst ta vid
planprövningar och lovgivningsärenden
som rör nybyggnation.

Område med gällande detaljplan
Områden där markanvändningen är juridiskt reglerad genom detaljplan, byggnads17
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Utöver de planeringsförutsättningar som
redovisas ovan i form av riksintressen,
förordnanden, reservat mm finns ett antal
övriga planeringsförutsättningar av betydelse för den fysiska planeringen.
Dessa utgörs bl a av värdebeskrivningar
för bl a natur- och kulturmiljöer och
störnings- och skyddszoner kopplat till
befintliga eller planerade anläggningar.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

ÖVRIGA
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

.

Samlad bebyggelse
Samlad bebyggelse är ett begrepp i planoch bygglagen där bygglov krävs för att
uppföra byggnader, göra om- och tillbyggnader eller ändra användningsändamål.
Begreppet omfattar områden som inte
regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser, men där det relativt stora antalet
byggnader i grupp (10-20 hus) kräver en
anpassning till det gemensamma intresset
av god miljö, trafiksäkerhet, brandsäkerhet
mm.

del 2 FÖR UTS Ä TTNI NGAR
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plan, stadsplan eller områdesbestämmelser
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Besökare

Kommunens folkmängd uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 9112. Efter en relativt
kraftig tillväxt i slutet av åttiotalet och i
början av nittiotalet har de senaste åren
inneburit en viss tillbakagång.

Sotenäs kommun har utöver den helårsboende befolkningen, ett stort antal delårsboende och besökare. Besökarantalet och
antalet närvarande fritidsboende är störst
under sommarsäsongen, och framförallt
i juli månad. I begreppet besökare ingår
boende på hotell och vandrarhem, boende
i stugor, campinggäster, båthamnsgäster
samt dagbesökare och släkt-/vänbesök.
Besökarna och de fritidsboende har en stor
inverkan på kommunens förutsättningar,
struktur och utveckling både vad gäller
bebyggelse, fritidsanläggningar och serviceutbud. Sotenäs kommun har fler småhus
som utnyttjas för fritidsboende än vad som
utnyttjas för helårsboende. Det underlag
för service som besökare och fritidsboende
medverkar till innebär en betydligt högre
servicenivå än vad den helårsboende befolkningen ensam skulle generera.

Befolkningens åldersstruktur karaktäriseras
av en förhållandevis stor andel äldre personer och små andelar i framförallt familjebildande åldersgrupper.
Orsaken till denna sneda åldersfördelning
är främst en obalans i ungdomarnas flyttningsrörelser där betydligt fler flyttar från
kommunen än vad som flyttar in. Totalt
sett har dock flyttningsnettot varit positivt
och under nittiotalet uppgått till i genomsnitt 40 personer per år, vilket inte fullt
ut räckt till för att väga upp den naturliga
folkmängdsminskningen (födda - döda)
om i genomsnitt 50 personer per år. Under
2000-talet har flyttningsnettot i genomsnitt
uppgått till 20 och den naturliga folkmängdsminskningen i genomsnitt varit
knappt 70, vilket ökat takten på befolkningsminskningen.

Bostäder
Takten i bostadsbyggandet har varierat
betydligt över tiden, från extremt hög takt
om 150 – 300 bostadsenheter per år i slutet
av åttiotalet och början av nittiotalet till
endast några få enstaka bostadsenheter
under återstående delen av nittiotalet. Sett
över en längre tidsperiod noteras att mellan
1970 och 1995 färdigställdes i genomsnitt
nära 90 bostadsenheter per år.

Inom kommunen har en omfördelning av
befolkningen skett under den senaste tjugofemårsperioden så att framför allt Väjern
och Hunnebostrand och i viss mån Bovallstrand ökat sin befolkning. Samtidigt
har Kungshamn, Smögen, Hovenäset och
Bohus-Malmön, samt landsbygden tappat
stora befolkningsandelar. Ett samband kan
ses mellan lägenhetsbyggnation och befolkningsökning.

År
Småhus
1971-75 1976-80 1981-85 55
1986-90 235
1991-95 207
1996-00 16
2001-05 75

Omfördelning mellan orterna har påverkat
åldersstrukturen framförallt på Bohus-Malmön och Hovenäset där andelen pensionärer ökat efterhand för att idag uppgå till
49,6% respektive 42,3%, vilket innebär en
påtaglig risk för fortsatt minskning i dessa
orter. I riket är motsvarande andel 17,5%
och i kommunen strax under 25%.
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Flerbostadshus
-		
-		
214		
396		
259		
10		
12		

Totalt
310
550
269
631
466
26
87
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Vistande högsäsong (per dag)
				
Sotenäs

Dagsbesökare			

3 487
9 280
Delårsboende 100 % närvaro
7 101
Campingplatser 100 % beläggning 3 765
Gästhamnar 100 % beläggning
2 520
Naturhamnar 100 % beläggning 5 040
Släkt och vänbesök 		
3 604
Hotell/vandrarhem/stugbyar
3 539
Summa vistande samtidigt
38 327

Lysekil

Munkedal

Strömstad

Tanum

3 013
14 633
9 657
2 313
1341
2 682
5 343
758
39 740

774		
10 256
2 541
60
0
0
2 813
260
16 704

4 001
11 558
7 785
8 292
1 770
3 540
4 258
3 694
44 898

4 704		
12 246
13 449
6 870
2 145
4 290
5 654
2 089
51447

Årsstatistik besöksnäringen
Hotell/Vandrarhem/Stugbyar
74 929
63 064
Camping			
195 000 110 000
Gästhamnar			
76 800
40 500
Naturhamnar			
153 600
81 000
Släkt och vänbesök, folkbokförda 102 113 160 941
Släkt och vänbesök, delårsboende 78 111 106 227
Totalt exkl. dagbesökare
680 553 561 732

16 760		
2 000		
0
0		
112 706		
27 951		
159 417

106 506		
405 000		
94 100
188 200		
127 259		
85 635		
1 006 700		

95 382
335 000
83 900
167 800
134 783
147 939
964 804

Mantalsskrivna 100 % hemma

För beräknande av antal vistande på campingplatser
och i båthamnar multipliceras antalet campingtomter respektive båtplatser med 3.

Nyproduktionens fördelning på kommundelar har över en längre tid varit relativt
konstant och har i huvudsak stått i proportion till de olika orternas storlek. Merparten, 60-65%, har uppförts i Kungshamnsområdet medan Hunnebostrandsområdets
andel varit 20-25%. 10-15% har tillkommit
i Bovallstrand, Bohus-Malmön och på
landsbygden.

som fritidshus. Kommunalekonomiskt,
socialt och funktionsmässigt innebär detta
ofta negativa konsekvenser i orterna. Det
medför också att knappa markresurser konsumeras i snabb takt.

Flytande bostäder
Flytande bostäder i form av husbåtar och
sjövillor utgör en boendeform som i likhet
med bebyggelse på land är bygglovspliktig och kräver strandskyddsdispens. För
utveckling av områden med flytande bostäder (fler än 2 bostäder) krävs prövning
i detaljplan. Möjliga upplåtelseformer
motsvarar dem för bostäder på land. Boendet kan regleras med arrende eller genom
avstyckningar i vatten. Efterfrågan finns på

En stor del av byggandet har behövts för
att ersätta avgången av bostäder, vilken
i huvudsak skett genom omvandling av
helårsbostäder till fritidsbostäder i samhällenas äldre delar. Under åttiotalet uppgick
omvandlingen till omkring 50 hus/år. Omfattningen bedöms ha varit i stor sett oförändrad under nittiotalet. Omvandlingen har
medfört att hälften eller mer av den äldre
bebyggelsen i de flesta samhällen utnyttjas
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Fördelning av bostäder
som utnyttjas för helårsboende
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3142 bostäder

Fördelning av bostäder
som utnyttjas för fritidsboende
3639 bostäder

21

Sotenäs

20

VG-regionen

Riket

10

Riket

Sotenäs

0
0-19

20-34

35-49

50-64

65-79

80-

Åldersstruktur Sotenäs, Västra Götaland, riket

Folkmängd fördelat på orter och år
									
Ort/område		
1980
1986
1990
1995
2000
2005
2007
										

Förändring
1980-07 2007

%/ort

Kungshamn		
Smögen			
Väjern			
Hovenäset		
Hunnebostrand		
Bovallstrand		
Bohus-Malmön		
Summa tätorter		
Landsbygd		
Kommunen totalt

-232		
-190		
472		
-66		
411		
19		
-158		
256		
-228		
28		

31
15
8
2
21
6
3
85
15
100

3086
1585
230
260
1557
498
412
7628
1624
9252

3158
1569
211
226
1779
471
353
7767
1457
9224

3171
1665
519
248
1922
538
326
8389
1343
9732

3161
1603
569
249
2025
535
343
8485
1345
9830

3132
1514
621
208
1965
547
298
8285
1336
9621

2892
1435
659
196
1968
526
265
7941
1370
9311

2854
1395
702
194
1968
517
254
7884
1396
9280
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Kalkylerat bostadsbestånd och dess förändringar i Sotenäs kommun 1991-2008
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numera ingen egentlig service sedan skolorna i Tossene och Todderöd lagts ner.
Viktiga samlingspunkter för den sociala
gemenskapen i bygden finns dock i hembygdsgårdar och f d skollokaler på båda
platserna.
Med tanke på att restiden mellan de längst
bort belägna landsbygdsdelarna och de
större serviceorterna Kungshamn och
Hunnebostrand är ca 15 minuter, får tillgängligheten till boendeservice anses vara
relativt god, mätt i landsbygdsmått.

Service
Samhällena Kungshamn, Smögen, Hasselösund, Väjern och Hovenäset har mer och
mer vuxit ihop och fungerar allt mer som
en samhällsbildning med olika delar där
varje del har sin karaktär med olika funktion och innehåll.
Kungshamn är kommunens centralort.
Här finns merparten av kommuntäckande
serviceinrättningar och -anläggningar med
hela kommunens befolkning som underlag.
T ex finns högstadieskola, kommunkontor,
vårdcentral, idrottshall och systembolag.
Här finns också mer lokalt inriktad service
med bank, post, sjukhem, LM-skolor, hotell och restauranger samt ett brett utbud av
butiker av olika slag. I Väjern finns simhall
och rehabiliteringsanläggning.
Smögen-Hasselösunds serviceutbud är av
mer lokal karaktär och har i flera avseenden samma lokala boendeservice som
Kungshamn. Hovenäset har ett mycket
begränsat serviceutbud och de boende är i
allt väsentligt hänvisade till Kungshamns
serviceutbud.

Kommunens servicestruktur har således sina tyngdpunkter i Kungshamn och
Hunnebostrand. Totalt sett är nivån på den
kommersiella servicen både i dessa orter
och även i övriga orter betydligt högre än
det lokala underlaget motiverar. Fritidsboendet och turismen förstärker det lokala
underlaget väsentligt.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

Hunnebostrand har i många avseenden rollen som servicecentrum för de norra delarna av kommunen. Bortsett från de kommuntäckande servicefunktioner som finns
i Kungshamn finns här i stort sett samma
serviceutbud som i centralorten även om
mångfalden inte är så stor.
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utveckling av denna typ av boende. I nuläget finns dock inga områden i kommunen
där flytande bostäder tillåts.

I Bovallstrand är serviceutbudet mer begränsat, men grundläggande boendeservice
i form av bl a LM-skola, förskola och livsmedelsbutik finns.
Även Bohus-Malmön har ett begränsat
utbud av service. Livsmedelsbutik finns
men de, för en god boendemiljö, så viktiga
funktionerna LM-skola och förskola saknas. Genom avsaknaden av fast landförbindelse och jämförelsevis långt avstånd
till centralorten får servicesituationen
betecknas som särskilt besvärlig för Malmönborna.
I landsbygdsdelarna av kommunen finns
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Apoteksombud
Postutlämning
Livsmedelsbutik
Förskola
Skola årskurs 0-6
Systembolagsombud
Bensinstation
Återvinningsstation
Busstation
med biljettförsäljning

Kyrka

Räddningstjänst
Vårdcentral
Familjecentral
Tandvård
Apotek
Bibliotek
Postutlämning
Bank
Livsmedelsbutik
Förskola
Skola årskurs 0-6
Bensinstation
Återvinningsstation
Busstation

Förskola
Återvinningsstation
Busstation
Friskvårdsanläggning

med biljettförsäljning

Särskilt boende
Kyrka

Återvinningsstation
Kyrka/kapell

Distriktssköterskemottagning
Apoteksombud
Postutlämning
Livsmedelsbutik
Återvinningsstation
Kyrka

Räddningstjänst
Polis
Kustbevakning
Vårdcentral
Tandvård
Apotek
Bibliotek
Post
Banker
Livsmedelsbutiker
Förskola
Skola årskurs 0-9
Sjukhem
Systembolag
Bensinstationer
Återvinningsstation
Busstation

Post
Livsmedelsbutik
Förskola
Skola årskurs 0-6
Besinstation
Återvinningsstation
Busstation

med biljettförsäljning

Sjöräddningssällskapet
Kyrka

med biljettförsäljning

Särskilt boende
Kyrka

0

Kommunens serviceutbud
Offentlig service

0

1

2

3

4

5 km
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1

2

3

4

5 km

Näringslivet i Sotenäs omfattar idag omkring 4000 arbetstillfällen. Av dessa svarar
tillverkningsindustrin, som domineras av
fiskberedningsföretag, samt offentlig service för vardera en tredjedel.

Utpendling, dvs Sotenäsbor som arbetar i
annan kommun, har varit i stort sett oförändrad ca 900 personer under de senaste
tjugofem åren efter en viss ökning under
sjuttiotalet då petrokemiindustrin etablerades vid Brofjorden. Inpendlingen av arbetskraft till kommunen har däremot visat
en mycket stark ökning under lång tid och
uppgår idag till nästan 900 personer.

Sett över en längre period tillbaka karaktäriseras den branschvisa förändringen av
en stark tillbakagång inom fiske och jordbruk, som tillsammans tappat omkring 800
arbetstillfällen från 1965. Under åttiotalet
kompenserades tillbakagången mer än väl
av en accentuerad tillväxt inom den offentliga sektorn som på tio år ökade med cirka
700 arbetstillfällen.

Utbyggnaden av väg E6 mellan Uddevalla
och Gläborg samt av väg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg innebär
att Sotenäsborna på acceptabelt pendlingsavstånd med bil har tillgång till en mycket
stor arbetsmarknad. Inom 45-50 minuters
bilresa kan Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Stenungsund nås söderut liksom
Tanum och Strömstad norrut.

En nedgång inom flertalet sektorer under
90-talet mildrades av en tillväxt inom
framförallt tillverkningsindustrin.
Besöksnäringen fortsätter att öka i betydelse. Utslaget på årsbasis beräknas besöksnäringen svara för drygt 300 årsarbeten totalt
i kommunen, vilket innebär att 3-5 gånger
så många personer arbetar med turism under högsäsongen.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

Totalt sett finns det idag betydligt fler
arbetsplatser än för tjugofem år sedan. Perioden har präglats av stark tillväxt under
åttiotalet, en viss tillbakagång under nittiotalet och tillväxt under 2000-talet.
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NÄRINGSLIV

Geografiskt har utvecklingen inneburit en
omfördelning av arbetstillfällen till Kungshamnsområdet från övriga kommunen. I
mitten av åttiotalet återfanns två tredjedelar
av arbetstillfällena i detta område. Koncentrationen har fortgått och idag bedöms
andelen uppgå till mer än tre fjärdedelar.
Vid jämförelse med länets och rikets näringslivssammansättning noteras att Sotenäs har en betydligt större andel inom
främst tillverkningsindustrin men i viss
mån också inom byggnadsverksamhet.
Underskott noteras främst inom finansiell
verksamhet och företagstjänster samt även
inom utbildning/forskning och handel/
kommunikation.
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17

88

101

3146
229

166

165

Här bor 4232 förvärvsarbetande sotenäsbor … och här arbetar de
Tema Stad & Trafik
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8

142

144

3146
148
77

70

Här arbetar 3934 personer i Sotenäs … … och här bor de
Tema Stad & Trafik

Prickkartor med redovisning av bostadslokalisering i förhållande till arbetsplats
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För att möjliggöra en utveckling på BohusMalmön och samtidigt bemästra trafikstörningarna i Örn är behovet av en förbifart
vid Örn stort. Arbete med vägutredning
har utförts vid Örn, utan att leda till något
beslut om sträckning eller utformning.
Kompletterande studier till denna har
visat på alternativa lösningar, varav kommunen förordar förbifartsalternativet i en
skonsammare sträckning än enligt vägutredningen. De sträckningar som föreslagits
påverkar fasta fornlämningar, vilket i sin
tur påverkar lämpligheten och möjligheten
att komma vidare i frågan.

De primära länsvägarna 171(Ödby-Hallinden) och 174 (Kungshamn-Dingle) är
kommunens huvudvägar och kommunens
regionala förbindelser med anslutningar till
E6 vid Dingle, till väg 162 till Lysekil vid
Hallinden och till väg 900 utmed kusten i
Tanum vid Gerlesborg.
På ömse sidor om de primära länsvägarna
gäller 30 meters byggnadsfritt område.
Kring övriga allmänna vägar gäller ett
motsvarande avstånd på 12 meter.
Som kommunikationsleder inom kommunen är vägarna välbelägna, men standard och underhåll är otillfredsställande.
Vägbredden är oftast mindre än 6,5 meter.
Inte minst sommartid med den omfattande
turisttrafiken är trafikbelastningen stor.

Enligt en trafiknätanalys för Kungshamn
är framkomligheten låg eller mindre god
på genomfarterna och huvudgatunätet i
orten. En tvärförbindelse har varit en alternativ lösning som framtida genomfart
mellan Kungshamns västra och östra delar.
Denna tvärleds syfte är att minska trafiken
på Parkgatan och Kyrkogatan där trafiken
ökar varje år med bullerstörda fastigheter
utefter gatorna.

Med en samhällsutbyggnad mellan Kungshamn och Väjern ökar behovet av goda
vägförbindelser från och till E6 med början
på väg 174 från Kungshamn till trafikplats
Ödby (Hunnebo lera). Detta gäller även för
Hunnebostrand via väg 174 till trafikplats
Ödby, och vidare på väg 171 till Hallinden
samt också på väg 162 i Lysekils kommun
mellan Hallinden och Gläborg. Motiven för
detta har utvecklats bl.a. i kommunens rapport, Ett konkret förslag till förverkligande
av Sotenäslänken, maj år 2000. Undantag
från huvudstråket in mot Kungshamn utgör
trafiken till Hogenäs industriområde, och
trafiken till industrierna och bostadsområdena vid gamla infarten i öster, väg 872,
vilken även utgör sträckning för delar av
kollektivtrafikens linjer.

Trafikfrågorna för Kungshamns centrum
har behandlats i den fördjupade översiktsplanen för området. Behov av åtgärder för
att väg- och gatunätet skall hålla erforderlig kapacitet med hänsyn till framtida samhällsbyggande bör utredas i särskild studie.

Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelbanor finns mellan Smögen och Kungshamn samt mellan Kungshamn och Väjern. Vidare finns gång- och
cykelbanor utmed genomfarten i Hunnebostrand samt från södra infarten i Bovallstrand till Gränsnäs. I övrigt är gång- och
cykeltrafiken mellan de olika samhällena
hänvisad till det allmänna vägnätet.

Vägverket har genomfört vägutredning för
väg 171 mellan Askum och Långön strax
nordost om Långöns vatten och beslutat
att fortsatt projektering skall inriktas på
att upprätta arbetsplan med tunnel genom
Madberget och i övrigt med breddning till
7,5 meter samt profiljustering av befintlig
väg. Kommunens förhoppning är att projektet ingår i Trafikverkets infrastrukturplan 2010 – 2020.

Utefter väg 872 från Hovenäset till Kungshamn och utefter väg 174 från Väjern till
Hunnebostrand, från Hunnebostrand till
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Vägar
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KOMMUNIKATIONER
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Bovallstrand samt från Bovallstrand till
Gerlesborg kommer behovet av gång- och
cykelväg att öka. Behovet är stort redan
idag ur både trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.
Gång- och cykelbanor har hittills i de flesta
etapperna finansierats av Vägverket och
kommunen gemensamt.

Utöver dessa finns ett flertal farleder, inre
och yttre, av stor betydelse för sjöfarten,
inte minst för fritidsbåttrafiken.

Kollektivtrafik
Huvudstråken för bussar i linjetrafik omfattar inom kommunen vägarna 171, 174, 872
och 900. Två huvudsakliga sträckningar
finns, där den ena omfattar sträckan mellan Hallinden och Kungshamn/Smögen via
Brådal, Brygge, Bovallstrand, Hunnebostrand och Väjern. Den andra sträckningen
omfattar sträckan mellan Hallinden och
Kungshamn/Smögen via Nordens ark, Amborseröd och Hovenäset. Hallinden utgör
knutpunkt för resor mot Göteborg, medan
Håby är knutpunkt för resor mot Strömstad. Uddevalla och Trollhättan kan nås
direkt, utan byten, från Sotenäs kommun.
Generellt kan sägas att kollektivtrafikresor
mot Uddevalla med destination till Trollhättan, Göteborg, mm sker med maximalt
en timmas mellanrum under vardagar och
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mellan kl. 6 och kl.20.
Totalt finns 53 busshållplatser i kommunen.
Under 2009 genomfördes totalt 744 213
resor med kollektivtrafik i kommunen.
Siffran inkluderar resor med samtliga linjer
som trafikerar Sotenäs kommun. Här ingår
därmed även resor med de linjer som kommer från/fortsätter mot Strömstad, Lysekil,
Uddevalla, Göteborg och Trollhättan.
45 280 av dessa resor var skolresor inom
kommunen.

Sjöfart
I Sotenäs kommun finns två farleder av
riksintresse. Dessa är:
Farled 131 Insegling till Brofjorden
Farled 101 Lysekil-Kosterfjorden
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AREELLA NÄRINGAR
Fiske

För tio år sedan fanns ett fåtal entreprenörer som på beställning anordnade fisketurer. År 2002 bildades nätverket Smögens
Fisketurism. Det innebar en förändring
av synen på fisketurism som näringsverksamhet inom besöksnäringen. Idag finns
ett flertal samverkande företag inom besöksnäringen som gemensamt marknadsför
fisketurer, hummersafari, boende, mat mm.
Fisketurismen har i Sotenäs kommun etablerat sig som en näringsverksamhet med
stadigt ökande omsättning.

Det sammanhängande havsområde i Sotenäs kommun som pekas ut som riksintresse
för yrkesfiske är:
•

Fångstområde havskräfta - nr 69
Väst Hermanö, Sörgrundsberget, Sotefjorden (Väderöfjordens lera)

I Sotenäs kommun finns även två fiskehamnar av riksintresse; Kungshamn och
Smögen

Fritidsfiske och husbehovsfiske har koncentrerats till två typer av fiske; makrillfiske under sommaren och en kort period
hummerfiske under hösten. Fritids- och
husbehovsfisket efter torskarter och plattfisk har i stort sett upphört pga bristen på
fångst.

Sotenäs kommuns ansvarsområde inom
ramen för miljöbalken är ett mycket stort
havsområde. Det bedrivs omfattande
näringsverksamhet i form av sjöfartyrkesfiske- fisketurism samt fritidsfiske i
området. Fritidsbåttrafiken är omfattande
sommartid. Vattenbruket är numer av ringa
omfattning.

Ekosystemet i Skagerak är starkt påverkat
av mänsklig aktivitet. I än högre grad Sotenäs kustzon. Klimatpåverkan är konstaterad genom högre vattentemperaturer, vilket
resulterat i att fiskbeståndens utbredning
förskjutits norrut. Exempelvis torsk- och
makrillbestånden.

Via Smögens Fiskauktion trafikeras Smögen av lokala fiskefartyg dagligen. Även
en del danska fiskefartyg levererar via
Smögen. Antalet anlöp har varit minskande
under en längre period. Sedan 1998 finns
en landningsfunktion i Kungshamn, initialt
för leverans till danska skaldjursmarknaden, numera till Göteborgs Fiskauktion.

Den mänskliga påverkan har den senaste
50-årsperioden förändrat kusthavets ekosystem. Fiskberoende arter har generellt
minskat, undantaget säl och skarv. Däremot har växtätande arter ökat högst markant, bl a svanar och gäss medan gråtrutar,
fiskmåsar, tärnor, labbar, sillgrisslor, tordmular är på klar tillbakagång.
Enligt International Council for Exploration of the Sea, ICES, årliga beståndsuppskattningar är 81% av de kommersiella
demersala arterna, rundfisk och plattfisk
under säkra biologiska gränser och av
dessa är några arter listade som utrotningshotade, bl a Hälleflundra. Skaldjursarternas
bestånd, med undantag för hummerbeståndet, är däremot på optimala nivåer.
Det generella riksintresset gällande grundbottnar mellan 0-6 m har tagits bort, eftersom det saknas underlag. Fiskeriverket
anser det orimligt att alla grunda områden
är av riksintresse eftersom det kan inne-

Etablerade företag inom yrkesfisket är i
kommunen på konstant tillbakagång sedan
1950-talet. Räkfisket är det mest omfattande fisket sett till sysselsättning och ekonomi. En växelverkan sker mellan räk-och
havskräfttrålning.
Gruppen havskräftburfiskare är på en stabil
nivå i Sotenäs kommun, men påvisar viss
ökning i närliggande kommuner. Eftersom
antalet redskap hos fiskelagen ökat har
också fisketrycket i kommunens vatten
ökat. Ett mindre vadlag finns etablerat i
Kungshamn. Övrigt skaldjursfiske sker
med bottentrål. Alla typer av bottentrålar
påverkar samtliga bottenlevande organismer. Även burfiske har en viss bottenpåverkan.
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Skogsmarken i Sotenäs omfattar ca 1700
ha. Den mest värdefulla skogsmarken är i
huvudsak belägen i den inre nordöstra delen av kommunen. I övrigt är skogsmarken
spridd och av begränsad storlek.

Vattenbruk
Sotenäs kommun har sedan tidigt 1980-tal
av Kommunfullmäktige fastställda, lämpliga vattenområden för vattenbruk. De togs
fram i huvudsak för etablering av musselodling, men även fiskodlingsområden
beaktades. Under 1980-talet etablerades ett
stort antal musselodlingar i dessa områden,
främst i Åbyfjorden. Stora delar av musselodlingarna försvann dock i samband
med att företaget Musselina AB lade ner
sin verksamhet. Sedan dess har dock kunskapen om musselodling vid svenska västkusten ökat.

Som näring betraktad är skogsbruket av
begränsad omfattning i kommunen, men
kan i många fall vara mycket betydelsefull
för enskilda jordbruksföretag.
Biologisk mångfald och genetisk variation
ska enligt gällande skogsvårdslag ges stor
tyngd liksom bibehållandet av markens
naturgivna produktionsförmåga. I miljömålen ingår också att värna om skogens kulturella, estetiska och sociala värden.

Jordbruk

Täktverksamhet

Jordbruket i Sotenäs kännetecknas av småskalighet. Den totala åkermarken uppgick
år 2007 till 1692 ha och antalet jordbruksföretag med djurhållning uppgick i december 2008 till 48 st.

Bohusgraniten har en mycket god kvalitet i Sotenäs och den goda tillgången gav
under 1800-talets senare del kommunen
en blomstrande stenindustri med brott på
ett 30-tal platser. Idag är stenindustrin betydligt mindre, men ett ökande intresse för
graniten som byggnadssten och konststen
har kunnat märkas. För närvarande finns
tillstånd för stenbrytning vid två stenbrott,
Ävja och Valla. En tillståndsansökan för
stenbrytning i Håle är under prövning hos
Länsstyrelsen. Vid Ävja sker förädling till
byggnadsprodukter i sten. Vid Håle avses
verksamheten, liksom i Valla, utgöras av
uttag av stenblock.

Andelen gårdar med mjölkproduktion har
minskat kraftigt och uppgick 2008 till 3 st
medan antalet nötproducenter uppgick till
20 st. Den yrkesmässiga djurhållningen
visar en utveckling mot färre men större
djurbesättningar.
Utvecklingen visar på att framförallt betade marker försvinner genom förbuskning
och igenväxning, vilket på sikt kan innebära en stor förändring av kulturlandskapet.
Skötseln och bevarandet av jordbruksmarken är viktig för att bibehålla biologiska
värden, kulturmiljövärden och den landskapsbild som är karaktäristisk för Sotenäs.
Det är också en viktig grund för kommunens attraktivitet för både boende och
besökande.

Ett antal platser finns identifierade, inom
ramen för det s k Stenprojektet, som
lämpliga platser för uttag av skrotsten/vattenbyggnadssten mm ur gamla upplag. De
som i första hand bedömts vara lämpliga
från översiktlig synpunkt är:
•
Gistad 2:3, Valla 3:4/4:7, Bratteby
1:2, Stensjö 1:5, Skindelseröd 1:4,
Uleberg Nedergård 2:149, Finn-		
torp 1:187, Uleberg 1:5 samt Anneslätt 1:5 (Vissa fastighetsbeteck-

På Sotenäset finns den ur produktionssynpunkt mest värdefulla jordbruksmarken i
huvudsak samlad till de större dalgångarna
31
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Skogsbruk

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

i den norra delen av kommunen. Övrig
jordbruksmark finns spridd över hela kommunen.

bära att utpekandet av riksintresseområden
mister sitt syfte, nämligen att ge ett särskilt
starkt skydd åt de mest värdefulla områdena. Grundområdena är dock fortfarande
generellt skyddsvärda och ska så långt
möjligt skyddas.

Utskeppning av skrotsten från Bohus Malmön har under lång tid skett från kajen vid
Stallebrottet. Utskeppning kan även ske
från kaj vid Hagaberg, Kungshamn. Åtgärden kräver dock förnyad strandskyddsdispens från Länsstyrelsen.
Det finns två grusförekomster i kommunen, en vid Röd och en vid Åby. Vid Röd
är täkten igenrasad/igenväxt och vid Åby
är den avslutad och efterbehandlad.

de l 2 FÖRUTS Ä TTNI NGAR
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ningar är inaktuella, men kan härledas via kartor kopplade till Stenprojektet)
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NATURMILJÖ

Sotenäs kommun rymmer ett spektra av
landskaps- och naturtyper. Kustzonen
präglas av det öppna havet och skärgården.
Sprickdalslandskapets dalgångar övergår
successivt från vikar, fjordar och strandängar till odlingsmarker längre in över
land. Höjdplatåernas och sluttningarnas
hällmarkslandskap blir mot det inre av
kommunen alltmer skogsbeklädda.

surser, både med avseende på kvalitet och
kvantitet. Ramdirektivet omfattar både
ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten)
och grundvatten. Vattendelegationen för
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt beslutade i december 2009 om kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer
för yt- och grundvattenförekomster inom
Västerhavets vattendistrikt. Åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna
samt förvaltningsplan för Västerhavets
vattendistrikt har tagits fram i samband
med detta.

Tillgången till naturlandskapet och strövområden är en mycket viktig del av livskvaliteten för kommunens invånare och
utgör ett viktigt skäl för inflyttning. Dessa
kvaliteter är också en väsentligt grund för
besöksnäringen. Behovet att vårda, skydda,
bevara eller ta hänsyn är därför starkt i
många naturområden. Dessa frågor regleras i miljöbalken. I miljöbalken ges grundläggande och särskilda bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden.
De är direkt kopplade till planering och
tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen. Miljöbalken skall härvid tillämpas
så att värdefulla naturmiljöer skyddas och
vårdas och så att den biologiska mångfalden bevaras.

Riksintressen
Områden av riksintresse för naturvården
aktualiserades år 2000. Dessa områden har
bedömts ha sådana naturvärden att det är
av intresse för hela riket att de skyddas.
Områden av riksintresse för naturvård ska
representera huvuddragen i svensk natur,
belysa landskapets utveckling och visa
mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv.
Gällande riksintresseområden för naturvård
i Sotenäs utgör delar av två större sammanhängande områden nämligen:

Miljöbalken (MB 3:6) uppger bl a att:
”Mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt, som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet, skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas. Områden, som är av
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.”
Arbetet med en naturvådsplan för Sotenäs
kommun pågår. Huvuddragen i denna finns
inarbetade i översiktsplaneförslaget.

•

NO14062 Ramsvikslandet-HållöKornö-Gåsöarkipelagen där vär-		
dena utgörs av geologiska forma tioner, marin fågelfauna, odlings landskap, våtmarker och marina 		
miljöer

•

NO114063 Åbyfjorden-Bärfendalen med värdefulla geologiska formationer, odlingsmarker, lövskog
och vattendrag.

Skyddade områden

I juni år 2000 antog EU ett nytt ramdirektiv för vatten. Ekologiskt hållbar vattenkonsumtion ska främjas genom ett
långsiktigt skydd av tillgängliga vattenre-

Värdefulla naturområden kan skyddas
genom förordnanden enligt miljöbalken.
Följande former förekommer:
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Naturreservat (MB 7:4) - är ett område
med stor betydelse för människan, flora,
fauna eller är av intresse ur ett geologiskt
perspektiv. Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för
bevarande av större naturområden. I Sotenäs kommun omfattas Ramsvikslandet/
Tryggö, Hållöarkipelagen, Bua hed, Anneröd-Hogsäm, Sandön, Åby, Alvö och Klevekilen av förordnande som naturreservat.

Naturvårdsavtal är en form av frivillig
avsättning av skog som inte har stöd i någon specifik lagtext. I Sotenäs kommun har
två naturvårdsavtal tecknats på fastigheterna Kärr 1:4 och Rambergskog 1:1.
Vattenskyddsområden syftar till att
skydda grund- eller ytvattentillgångar som
nyttjas för vattentäkt. Ett förslag till nya
vattenskyddsföreskrifter för vattenskyddsområdena i Sotenäs kommun är under antagande.

Naturminne (MB 7:10) – är ett mindre
område eller objekt med samma skydd som
ett naturreservat. I Sotenäs kommun finns
ett naturminne, en subglacial kalksten,
inom Klevekilens naturreservat.
Biotopskyddsområde (MB 7:11) – är
mindre markområden som utgör livsmiljö
för hotade djur- eller växtarter. I Sotenäs
kommun finns sju biotopskyddsområden.
De är belägna på fastigheterna Ramnergskog 1:1, Ulegrän 1:1, Runden 4:3, Gerrebo 1:1, Kärr FS:1, Röd 1:3, Dale 1:3.
Inom dessa får inte vidtas åtgärder som kan
skada naturmiljön. För småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller ett generellt skydd.

Havsmiljö
Kommunen utförde i slutet av 1980-talet
en marinbiologisk inventering omfattande de inre vattnen och skärgården. Med
inventeringen som grund beskrevs miljösituationen för olika delområden. Då inventeringen är gammal finns behov av nya
inventeringar. Tankar finns om att detta ska
genomföras i någon form av mellankommunalt arbete.

Djur- och växtskyddsområde (MB7:12) är ett landområde där en djur- eller växtart
behöver extra skydd. I Sotenäs kommun
omfattas Mellanskär, Håskär, Skarvasätt,
Långebrottet, Soteskär, Mjölskär, Klåvskär
samt inre delen av Åbyfjorden av djurskydd.

Ett yttre område med mycket god vattenomsättning begränsas inåt av Åbyfjordens mynning, Örnefjordens yttre delar,
Kungshamn - Smögen, Sandön - Husholmen - Tryggöskär, Ramsviksfjordens yttre
del, Söön - Knivsholmen - Alvön - Köön
samt Bottnafjordens mynning. Tillförseln
av friskt havsvatten är här så god, att lokal
påverkan på växt- och djurliv från bebyggelse, jordbruk mm ej kan märkas.
På grund av formation och djupförhållanden har Bottnafjorden och Åbyfjorden,
framför allt i de inre grundare delarna,

Strandskyddsområde (MB 7:13) Strandskydd råder vid havet samt vid sjöar
och vattendrag. Syftet med strandskyddet
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor för djur och växter på land och
i vatten. Vid havet och i sjöar sträcker sig
strandskyddet generellt 100 meter från
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Andra former av skydd
I kommunen finns åtta områden med förordnande om landskapsbildsskydd enligt
19 § i dåvarande naturvårdslagen. Begreppet finns inte i miljöbalken, men bestämmelserna gäller så länge länsstyrelsen inte
beslutat om något annat.
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strandlinjen in mot land och lika långt ut i
vattnet. Vid vattendrag gäller strandskyddet generellt 50m på varje sida om vattendraget. I Sotenäs kommun är strandskyddet
anpassat till terräng mm vilket innebär att
det varierar mellan 0-300 m från strandlinjen.

Natura 2000 (MB 7:27) är ett nätverk av
skyddade naturområden som byggts upp
inom EU. Syftet är att bevara naturtyper
och livsmiljöer för arter som länderna
inom EU har kommit överens om att skydda. Inom Sotenäs kommun är Åbyfjorden,
Ramsvikslandet, Soteskär och Bondebrotten aktuella som Natura 2000-områden.
Natura 2000-områdena är av riksintresse
för naturvården.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
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begränsad vattenomsättning. Detta gäller
även de av öar och grundpartier inneslutna
Örnefjorden, Ramsviksfjorden, Nordfjorden och Vikefjorden samt området öster
om Smögen - Sandön. I de inre grunda vikarna är omsättningen mer begränsad, som
mest i Klevekilen med sin grunda, trånga
mynning. Sotekanalen, strömgenomsatta
sund och liknande har god vattenomsättning.

mer tillslutna fjordområdena med begränsad vattenomsättning är vattnet mer eller
mindre påverkat av framför allt närsaltutsläpp från bebyggelse, jordbruk mm. Bl a
är Håle kile, Örnefjordens inre del, Näsekilen, Nordfjorden och Vikefjorden områden
påverkade av föroreningar. Här är vattenkvaliteten så låg att biologiska skador uppstått eller riskeras. Det bör noteras att som
badvatten håller kommunens vattenområden överlag en mycket hög kvalitet.

Ackumulationsbottnar utgörs främst av
lera och omfattar Åby-, Malmö-, Örne-,
Ramviks-, Ösö-, Vike- och Bottnafjorden
samt områden väster och norr om Malmön,
norr och öster om Dynabrotten, öster om
Hållö samt Bottnafjordens förlängning ut
förbi Soteskär.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt ska enligt
miljöbalken ”så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan skada naturmiljön”. Detta gäller framförallt följande områdestyper:
•
Naturbetesmark, slåtterängsrester
•
Småbiotoper i odlingslandskapet
•
Ädellövskogar
•
Värdefulla odlingslandskap
•
Sötvattensamlingar och våtmarker,
kärr etc
•
Vattendrag
•
Reproduktionsområden i havet

Huvuddelen av området väster om Ramsvikslandet ut t o m Soteskären och söder
ut t o m Hållö, Vägga skärgård, söder- och
österut till Bohus-Malmön, området kring
Bondebrotten samt områdena kring skären i de yttre delarna av Örne-, Ösö- och
Vikefjorden utgörs av erosionsbottnar. De
består i de grundare delarna vanligtvis av
starkt kuperad klippbotten. I de djupare
delarna liksom i mer strömskyddade vikar
består de flacka partierna huvudsakligen av
skalgrus och/eller sand.

Utöver dessa kan det handla om andra
områden som av olika anledningar är särskilt instabila eller känsliga för störningar
alternativt inrymmer hotade växt- eller
djurarter.

De för den biologiska produktionen mest
värdefulla områdena är främst de grundare
delarna av hårdbottnarna i ytterskärgården
med fastsittande rödalger och blandad ek-,
finger- och bladtång samt ålgräsängarna
på mjukbottnarna i Vikefjorden, Håle kile
och de inre delarna av Åbyfjorden och
Bottnafjorden. Av stor betydelse är också
hårdbottnarna i yttre delen av Örnefjorden,
norra delen av Vägga skärgård och väster
om Väjern mot Sotekanalen med huvudsakligen bladtång. Övriga mjuk- och hårdbottenområden utan algbestånd har jämförelsevis låg biologisk produktion men de är
värdefulla uppehållsområden för plattfisk,
havskräfta, krabba, hummer och torskfisk.
Vike-, Örne- och Bottnafjorden är värdefulla rast- och matplatser för ett stort antal
sjöfågelarter.

Länsstyrelsen redovisade 1990 en ängsoch hagmarksinventering i Sotenäs kommun. Inventeringen redovisar inte mindre
än 72 bevarandevärda objekt i kommunen
med en sammanlagd yta av 348 hektar.
Objekten är relativt jämt spridda i kommunen och påträffas i det inre av kommunen
framförallt i gränsen mellan odlings- och
skogsmark och i kustzonen i de små
sprickdalarna och strandängarna.
Länsstyrelsen har tagit fram ett bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och
kulturmiljövärden där man pekat ut ett
antal områden i Sotenäs kommun. Det är
odlingslandskap där åker omväxlar med
riklig förekomst av naturliga betesmarker
och ängar, kombinerat med spår av äldre
odling och byggnader.

Genom den goda vattenomsättningen får
vattenkvaliteten i och utanför skärgården
betecknas som mycket god, sannolikt av
den högsta utmed bohuskusten. I de inre
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Någon särskild inventering för att peka ut
stora orörda områden har ej gjorts inom
kommunen. Länsstyrelsen har dock tagit
fram ett diskussionsunderlag som för Sotenäs del pekar ut följande områden:

I Skogsvårdsstyrelsens register över nyckelbiotoper finns i kommunen idag 45 områden registrerade som nyckelbiotoper och
43 områden som registrerade naturvärden.
Nyckelbiotoper har ett högt naturvärde,
men inget formellt skydd.

•

•

Naturvårdsverket redovisade 1994 en myrskyddsplan för landet. I denna upptas ett
tiotal mindre våtmarker på Ramsvikslandet
som särskilt skyddsvärda.

•

Länsstyrelsen anger bl a vattendrag med
reproduktion av havsöring som ekologiskt
särskilt känsliga och skyddsvärda naturmiljöer. I Sotenäs kommun gäller detta
främst Bärfendalsälven. Även vattendragen
Lundebäcken, Hålebäcken, Kleveån och
Klingdalsbäcken samt sjöarna Tosteröds
stora vatten, Kärrs vatten, Germunneröds
vatten och Välseröds vatten är utpekade
som ekologiskt särskilt känsliga.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

De ekologiskt känsliga havsmiljöerna gäller främst grundområden 0-6 meter samt
områden för hummerns reproduktion.
Områden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt är framför allt de fiskrika
vegetationsområdena kring Skäggakummel
- Stallskär - Soteskär samt områden vid
Tryggö-Långebrott, väster om Hållö, Vägga södra skärgård- Svartskär och Bondebrotten. I de inre vattenområdena bedöms
Åbyfjorden, Vikefjorden och Bottnafjorden
vara särskilt känsliga. För Vikefjorden och
Bottnafjorden har uppföljande inventeringar genomförts som bekräftat områdenas
känslighet (HydroGis, maj 2002)

Det öppna havet och skärgårds-		
området inklusive södra delen av
Bohus-Malmön samt Ramsviks-		
landet och det närmast liggande 		
området öster om Sotekanalen
Bua - Germunneröd vatten – 		
Långöns vatten – Stensjö
De inre delarna av kommunen
kring Tossene – Gistad

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

tillgången till rekreationsområden.
Länsstyrelsen har även låtit genomföra inventering av områden med värdefull ädellövskog i Sotenäs. Inventeringen redovisar
153 bestånd med höga naturvärden.

Stora mark- och vattenområden som inte
alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp
i miljön, så kallade stora opåverkade områden, skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär (MB 3:2). Två huvudsyften
finns med att bevara stora opåverkade
områden, dels handlingsfriheten att senare
nyttja området, dels att trygga biologisk
mångfald, ekologiska funktioner och säkra
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FRILUFTSLIV
Riksintressen

Småbåtshamnar

Områden av riksintresse för friluftslivet har
stora värden som grundar sig i särskilda
natur- och kulturkvaliteter, en variation i
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Urvalet av riksintresseområden
har gjorts av Naturvårdsverket i samarbete
med bl.a. länsstyrelserna. Ingen översyn av
riksintressena för friluftsliv har gjorts efter
1987.

I Sotenäs kommun finns 3912 kommunala
båtplatser och 1975 övriga båtplatser (privata, föreningsägda mm). I jämförelse med
övriga kommuner i norra Bohuslän är andelen kommunala båtplatser i Sotenäs stor.
Siffrorna är hämtade från den inventering
av hamnar/bryggor med 5 båtplatser eller
fler inom de Nordbohuslänska kustkommunerna som utfördes under 2008 inom
ramen för projektet Kustzonsplanering &
landsbygdsutveckling.

Enligt Naturvårdsverkets beslut 1987-1221 är följande område av riksintresse för
friluftsliv:
• Norra Bohusläns kust i Strömstads,
Tanums, Sotenäs och Lysekils
kommuner – FO1
Det innebär att hela kommunens skärgård
och strandområde ingår i ett sammanhängande område av riksintresse för friluftslivet. I området ingår även Bottnadalen
– Tåsteröds vatten samt Germunneröd
vatten.

I Sotenäs kommun går det knappt 3 kommuninvånare/båtplats. Motsvarande siffra
i de övriga Nordbohuslänska kustkommunerna är 5. Båtplatstätheten i Sotenäs
kan också beskrivas med 62 båtplatser/km
kuststräcka.
Trots det stora antalet båtplatser är Sotenäs
den kommun bland de Nordbohuslänska
kustkommunerna som har störst båtplatskö,
ca 900 personer i kommunal kö och knappt
100 personer i privat kö.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

Naturområden

Båtturismen längs bohuskusten är omfattande. 27% av gästhamnsbesöken i Sverige görs på sträckan Lysekil-Strömstad.
Sotenäs kommun har 275 kommunala och
454 privata gästhamnsplatser som tar emot
dessa turister. Utvecklingstendensen för
gästhamnar går mot en ökad privatisering.
I Sotenäs arrenderas t ex de kommunalt
ägda marinorna i Smögen och Bovallstrand
ut. Under ett år har gästhamnarna i kommunen totalt drygt 26.000 gästhamnsbesök
(antal betalande båtar), med en övervägande del besök under juli månad. Den
överbeläggning i gästhamnarna som sker i
juli innebär en säkerhetsrisk. Överbeläggning leder dessutom till en benägenhet att
i större utsträckning ”vakta” sin båt och
inte utnyttja service och kringaktiviteter i
närmiljön, vilket inverkar negativt på den
turistiska omsättningen.

Tillgång till naturområden för strövande,
bad, båtliv, fiske och naturupplevelser mm
är av avgörande betydelse såväl för helårsboende som fritidsboende och turister.
Tillgängligheten görs möjlig via olika ledsystem t ex Soteleden.
Ur friluftslivets synpunkt är de grundläggande anspråken riktade mot bevarande av
naturmiljöerna från exploatering och föroreningar av olika slag samt att områdena
hålls tillgängliga för allmänheten.

Närrekreation
I anslutning av varje tätort finns områden
för närrekreation. Områdena är i huvudsak
naturområden med livligt frekventerade
strövstigar och motionsspår.

Varje gästhamnsplats i kommunen hyrs ut
med ett genomsnitt på 35,7 dagar/år.
Statistik kring gästhamnar gäller de ham-
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Generellt råder campingförbud i kommunen. Uppställning med exempelvis
husbil räknas dock inte som camping under de första 24 timmarna. I dagsläget är
huvuddelen av husbilarna så stora att de
inte ryms inom en parkeringsruta, vilket
begränsar husbilsturisternas möjlighet att
utnyttja parkeringsplatser som s k ställplatser under ett dygn.

Campingplatser
Anläggningar för turistiskt boende finns på
ett flertal platser inom kommunen, huvudsakligen koncentrerat till den södra delen.
Anläggningarna utgörs idag av:
Örns camping
Smögens camping
Sotenäs camping
Solviks camping
Ramsviks camping
Hunnebostrands camping
Johannesviks camping
Wiggersviks campig

I Sotenäs kommun finns ett mindre antal
anordnade ställplatser. Dessa är av begränsad varaktighet och ligger huvudsakligen i
anslutning till gästhamnsområden.

Fritidsanläggningar

Detaljplanearbete pågår för en fritidsanläggning med fritidshus och campingverksamhet på Ödby. Detta område har ävenstöd i föregående översiktsplan, ÖP04.

Sotenäs golfbana och Nordens Ark utgör
större fritidsanläggningar med ett stort
antal besökare av både boende i, och besökare till, kommunen.

Ett behov hos campingägarna att möta förändringar i efterfrågan innebär en utveckling av verksamheten från uppställningsplatser för husvagnar mot stuguthyrning
och uppställningsplatser för sk mobile
homes, vilket medför ett behov av större
markarealer.

Ett stort antal badplatser finns spridda
längs den långa kuststräckan som också
rymmer ett antal platser för sportfiske.
Soteleden/kuststigen utgör ett omfattande
nät av vandringsstigar genom större delen
av kommunen. Sträckningarna utvecklas
och förändras kontinuerligt.

Husbilar

I kommunen finns även motorkrossbana,
skjutbana och ridklubb.

Husbilen som turistiskt boende har under
de senaste åren utvecklats och förstärkts.
Antalet husbilar i Sverige har sedan 2001
ökat med 70%. I jämförelse med husvagnsturister har husbilsturisterna helt andra
krav på service, och kan på ett helt annat
sätt utnyttja andra områden än campingplatser för uppställning.

Utöver de fritidsanläggningar som beskrivs
ovan finns ett stort antal andra, mindre anläggningar, bl.a. idrottsplatser, föreningsområden mm.

I Sotenäs kommun är ökningen av antalet
husbilar mycket tydlig under sommaren. I
stor utsträckning utnyttjas parkeringsplatser, grusytor, hamnområden mm för uppställning. Den stora mängden husbilar på
dessa platser vållar i vissa fall konflikter;
dels genom att områden utnyttjas för campingändamål, trots att de är planlagda och
reglerade för en annan markanvändning
och dels för att husbilarna begränsar ytorna
för parkering (och därmed tillgängligheten)
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till badplatser och andra offentliga platser.
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nar som Föreningen Gästhamnar i Sverige
redovisar till NUTEK.
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KULTURMILJÖ

Kulturmiljö är enkelt uttryckt vår gemensamma historia så som den avspeglar sig i
landskapet och bebyggelsen runt omkring
oss. För Sotenäs del är urvalet en direkt
följd av de näringar och bosättningsmönster som präglat denna kustnära kommun.
Fiskesamhällena och spåren av stenhuggeriverksamhet är här kanske några av de
mer utmärkande karaktärsdragen.

samt ett landskap med väl bevarad prägel
från 1800-talets början vilket sammantaget
berättar om lång kontinuitet på platsen. De
enskilda lämningarna kan värderas utifrån
flera skilda kriterier som exempelvis sällsynthet (unicitet), att det är karaktäristiskt
för trakten, att det berättar om en viss person eller verksamhet eller att ”minnesmärket” är väl bevarat.

Värnandet av kulturarvet, kulturmiljövård,
syftar till att slå vakt om platser, byggnader
eller lämningar som kan berätta för oss
idag om livet förr. Vissa platser kan vi kanske uppleva, förstå och njuta av enbart genom ett flyktigt besök medan andra kräver
större bakomliggande kunskap.

Kulturmiljöer kan behandla lämningar från
de första människorna men hur långt fram
i tiden man kan sträcka sig är mer osäkert.
Vi lever i en tid av allt snabbare förändringar och det är lätt att glömma bort vår
sentida historia. Även vår sena historias
lämningar är hotade och kanske betydligt
mer än de lämningar som överlevt de senaste hundra åren. Det är en viktig
uppgift att definiera dessa lämningar och
att uppdatera det kulturhistoriska underlaget allteftersom för att det kulturhistoriska
underlaget skall kunna spegla hela vår
historia.

Fornlämningar är skyddade enligt lag
om kulturminnen mm (SFS 1988:950).
Lagstiftningen syftar till att i första hand
bevara fornlämningarna för kommande
generationer. Vikt läggs också vid att fornlämningarna ska kunna förstås och upplevas i landskapet, och därför omfattas även
området runt omkring fornlämningarna av
lagskyddet.

För kommunen är de värdefulla kulturmiljöerna en stor tillgång. De kan, tillsammans med andra tillgångar som vacker
natur, närhet till bad och båtliv etc, ge stora
kvaliteter i boendet. En rik kulturmiljö
lockar också människor till kommunen och
är därför viktig för besöksnäringen.

För äldre bebyggelsemiljöer och historiska
landskap finns det minnen, skrivna källor
och greppbara lämningar i landskapet som
hjälper oss att förstå. Miljön kan berätta
om t ex hur man bodde förr och vad man
levde av. Kulturmiljön är i högsta grad en
ändlig resurs. Man kan, som ett exempel,
inte återskapa det genuina fiskeläget, men
man kan slå vakt om och bevara de delar i
ett existerande äldre kustsamhälle som berättar om livet förr och samhällets utveckling fram till idag. Genom att bevara det
äldre kan vi uppleva det idag och vi möjliggör därmed också åt människor i framtiden att uppleva samma sak.

Sotenäs kommun saknar ett kommunövergripande kulturmiljöprogram som
beskriver och värderar kommunens värdefulla kulturmiljöer och som beskriver
kommunens viljeinriktning och ambition
avseende kulturmiljö i allmänhet och de
utpekade miljöerna i synnerhet. Under hösten 2009 togs ett kulturmiljöunderlag fram
av Bohusläns museum. Detta material ger
en samlad och uppdaterad bild av Sotenäs
kommuns kulturmiljöer och deras värden.
Med detta underlag som utgångspunkt avses ett kulturmiljöprogram tas fram.

Varje kulturmiljö är uppbyggd av delar
som tillsammans berättar en eller flera historier. Det kan röra sig om fornlämningar
från en specifik tid t ex ett område med
många rösen från bronsåldern, men det kan
också röra sig om ett landskapsavsnitt med
fornlämningar med gravar från järnåldern

Som ett led i strävan att värna om kustbebyggelsens stora värden och samtidigt
uppmärksamma kommunmedborgarna
på dessa värden, har skriften Bygg med
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Riksintressen
Områden av riksintresse för kulturmiljövården utses av Riksantikvarieämbetet. I
Sotenäs finns tre sådana områden.
• Smögen
• Tossene
• Åby

Hovenäsbron, en stenvalvbro uppförd
1922, är uttagen som objekt i Vägminnesvårdsprogram för Göteborgs och Bohuslän.
Bron har i denna fått klassificering 3Q, bro
utan stenräcken av stort kulturhistoriskt
värde.

Sotenäs kustområde ligger inom område
”Obrutna kusten” som i miljöbalken redovisas som värdefull miljö för natur, rörligt
friluftsliv samt kulturmiljövård, vilken i
sin helhet är av riksintresse (se Särskilda
hushållningsbestämmelser i kapitlet Riksintressen, förordnanden & reservat).

Utmed den natursköna Klevekilen nordväst
om samhället finns en vackert belägen kolerakyrkogård.
Borgen Bratta är ett brant berg vid Klevekilens östra strand. På berget finns inga
lämningar efter en borg, däremot finns ett
gravröse från äldre bronsålder, med bevarade rester av kallmurar. Röset är omkring
2000 år äldre än sagornas hövdingar.

Värdefulla kulturmiljöer
För Sotenäs del börjar historien för många
tusen år sedan och omfattar lämningar,
fynd, byggnader, arbetsplatser och berättelser från jägarstenålder och fram till idag.
Man kan säga att kulturmiljöerna omfattar
själva essensen av Sotenäs, de ger oss perspektiv på vad Sotenäs varit jämfört med
hur det är idag och utgör ett avstamp för
vad Sotenäs kan vara i framtiden.

Kungshamn-GravarneBäckevik-Sandbogen
Sandbogen är en av de bäst bevarade bebyggelsemiljöerna i Bohuslän med anknytning till 1700-talets sillfiske och trankokerinäring.

Urvalet av kulturmiljöer har gjorts av Bohusläns museum på uppdrag av Sotenäs
kommun. Det grundas bl a på ett antal
olika rapporter och utredningar som tagits
fram av Länsstyrelsen och länsmuseet vid
olika tillfällen samt på forskningspublikationer, arkeologiska undersökningsrapporter, kulturmiljöutredningar och -dokumentationer. Följande områden har pekats ut
som särskilt värdefulla:

En vandring utmed Nygatan är en vandring
i tid från det sena 1800-talets fiskesamhälle
till villasamhället under 1900-talets mitt.
Sjömagasinen i norra delen av hamnen är
karaktärskapande och tillhör de bäst bevarade sjömagasinen från 1900-talets mitt.
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Hovenäset är ett av kommunens mindre
samhällen och kännetecknas av sitt avskilda och skyddade läge vid Näsekilen samt
av att husen ligger på hälleberg som möter
havet. Innanför Kryssnäs, varifrån samhället växte fram, finns den äldsta bebyggelsen som med tradition som strandsittarbebyggelse är uppförd på ofri grund.
Bostadsbebyggelsen utmed Hovenäsvägen
är större och merparten av husen har våningshög källare. Sjöbodarna ligger relativt
tätt i grupper utmed Näsekilen och närmast
Kryssnäs ligger de äldsta, varav några är
byggda i liggtimmer och alltjämt är opanelade. De två parkerna är viktiga karaktärskapande element som liksom brandstationen minner om tiden då samhället fick
status som municipalsamhälle.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

Hovenäset

känsla tagits fram av kommunen. Skriften
innehåller fakta och tankar om arkitektur,
estetik och bohuslänska förhållanden, kombinerat med anvisningar för hur man bör
behandla gamla hus för att värna om deras
kulturvärden.Vidare har Bohusläns Museum och kulturkooperativet Rio på uppdrag av kommunen gjort en kartläggning
av kulturhistoriskt intressanta stenbrottsmiljöer i kommunen med avsikt att föreslå
åtgärder i de miljöer där ett bevarande är
mest angeläget.
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Kungshamn, inklusive västra delen av
Tången, har flera välbevarade funktionalistiskt präglade bostadsområden som speglar
kustsamhällenas senare utveckling.

Lotsutkiken i den nordvästra delen av samhället uppfördes 1935 och är byggnadsminnesförklarad.
De äldsta delarna av samhället är av riksintresse för kulturmiljövård.

Tången
Tången är en småskalig fiskebebyggelse
som kombinerar både den oreglerade
bebyggelse som präglar tiden fram till
1800-talets slut, såväl som den planering
av tätorternas utbyggnad som kom decennierna före sekelskiftet 1900. Sjöbodarna
vid Tångekilen är i några fall mycket
gamla och timrade och sjöbodarna är varierade i såväl storlek som utformning. Bland
bostadsbebyggelsen finns på en begränsad
yta såväl mindre enkelhus som större dubbelhus med rika snickerier och verandatillbyggnader. Parken är en framträdande plats
i samhället och kantas av träd och bebyggda tomter från början av sekelskiftet 1900.

Hasselösund
Hasselösund präglas av småskalighet,
många välbevarade partier och bär en
mycket genuin prägel i den nordöstra delen
av samhället. Sjöbodarna utmed det smala
sundet är varierade i storlek och karaktär
och så även de få som finns på den mittemot belägna Grindholmen.

Hunnebostrand
Hunnebostrand utgör sammantaget ett
välbevarat kustsamhälle med bebyggelse
från framförallt 1800-talets slut. Några
hus utmed Norra strandvägen vittnar om
samhället så som det kan ha sett ut redan
under 1800-talets början med sina likstora
gavlar förlagda mot havet. Sjöbodsraden
är variationsrik med bodar och magasin i
varierande storlek och är betydelsefull för
helhetsintrycket. Även de enstaka sjöbodarna och magasinen på St. Görans ö samt
bodarna och vadbocken på Fiskholmen är
betydelsefulla för helhetsupplevelsen av
hamnområdet.

Smögen
Gamla Smögens täta bebyggelse och
trånga prång och gränder mellan mindre
bostadshus och sjöbodar vittnar om det organiskt framsprungna expansiva samhället
under 1800-talet. Som en tydlig kontrast
finns det planerade Smögen med bebyggelse från 1890-talet och fram till 1920talet med stora trävillor, ofta belägna på
våningshög stensockel. Villorna från
denna tid är ofta större dubbelhus med rika
snickerier och ofta med glasade verandatillbyggnader eller sk amerikaverandor. Här finns även andra villastilar från
1910-30-talet representerade i de lite mer
perifera delarna. Bostadshusen i den nordvästligaste delen speglar 1940-50- talens
byggande på Smögen. Karaktäristiskt för
delar av Smögen är att tomterna utgörs av
hälleberg.

Den nationalromantiskt präglade träkyrkan
är karaktärsskapande i samhället.

GammelgårdenStenhuggarmuseet
Hembygdsgården Gammelgården förvaltar två äldre bostadshus som speglar såväl
1700-talets som det tidiga 1800-talets högreståndsbyggnader. De hitflyttade byggnaderna är alla unika byggnader som kunnat
bevaras tack vare initiativ från Sotenäsgillet. Helheten speglar på ett bra sätt hembygdsrörelsens arbete med att ta om hand
och förvalta byggnader som annars skulle
ha försvunnit.

Sjöbodarna på Smögen är i allmänhet stora
och oftast i två våningar. De äldsta sjöbodarna och magasinen ligger i koncentrationer utmed den äldre delen av Smögen samt
invid nuvarnade fiskauktionen i sydväst.
Enstaka äldre magasin samt magasin från
hela 1900-talet ligger i en gles rad på båda
sidor i det inre av viken ända in mot Klevenbron.

Stenhuggarmuseet är förutom stenbrottsmiljön i sig ett försök till återskapande av
ett relativt småskaligt stenbrott och stenbe-
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Minnena från stenhuggeriverksamheten i
Ulebergshamn består bl a av en före
detta folketshusbyggnad och en samling
av mindre bostadshus, varav några med
våningshög källarvåning. Här finns även
det vackra ”kaptenshuset”, hus nr 40, från
1890-talets slut med sin vackert formade
glasveranda och sin fint bearbetade stentrappa samt de stora magasinen och en kajanläggning för utlastning av sten.

Askums centralkyrka i granit är unik i sitt
slag.

Rished
Kulturvärdena i Rished består främst av
hällristningsmiljöerna och deras relation
till varandra och till gravarna. Viktigt för
förståelsen av miljön är hällbildernas läge
i landskapet i anslutning till det som sedan
skulle bli odlingsmark.

Bovallstrand

Odlingslandskapet och Risheds bytomt
visar hur området brukats under historisk
tid och fram till idag.

Den äldre bostadsbebyggelsen i Bovallstrand är enhetlig i storlek och husens tillkomstperiod är med några undantag 1800talets senare del och början av 1900-talet.
Vägnätet samt tomternas små trädgårdar
skapar miljöns egenart. Den äldre bebyggelsen är ofta försedd med fina snickerier.
Detaljer i granit minner om stenhuggeriverksamheten.

Tossene
Tossene är en av de två gamla huvudorterna på Sotenäset. Här finns odlingslandskap
med kulturvärden av största betydelse.
Den stora mängden fornlämningar, särskilt
från brons- och järnålder, tyder på en lång
kontinuitet av bebyggelse och brukande.
Tossene by är en av få byar i Bohuslän som
fortfarande finns kvar efter markskiftena
på 1800-talet.

Andra värdebärare är kyrkan, den mycket
välbevarade badanläggningen Badholmarna från 1930-talet med sina omklädningshytter, gångbroar m m. Därtill bör
framhållas sjöbodsraden väster om busstorget samt de mäktiga stenupplag som kantar
den sentida genomfartsleden, vilka bevarar
minnet av samhällets anknytning till granitindustrin.

Tossene är av riksintresse för kulturmiljövård.

Assleröd-Ståleröd
Örn-Knutsvik-Håle

Småskaligt odlingslandskap inneslutet av
höga berg (Assleröd). Bevarade fornlämningar från främst bronsåldern. Hällristningar med stor motivvariation och med
flera välkända scener och figurer. Gårdstomt med tillhörande fornlämningsmiljö
som visar på möjlig användningskontinuitet sedan järnåldern (Ståleröd).

Fornlämningsmiljö med fokus på stenålderns boplatser. Bevarad bebyggelse som
anknyter till stenhuggerinäringen och stenexport, inklusive magasinsbyggnader och
bryggor. Värdefullt odlingslandskap med
natur- och kulturvärden.

Askum

Säm-Hogsäm

Askum är en av de två gamla huvudorterna
på Sotenäset. Här finns odlingslandskap
med kulturvärden av stor betydelse, vilka
kantas av hällristningar och övervakas av

Kontinuerligt brukande sedan stenåldern
inom ett välavgränsat landskapsavsnitt.
Inom området kan man studera relationerna mellan lämningar från samma tidsepok,
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Ulebergshamn
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rösen och gravar från bergshöjderna. Aktiviteter och användande av hällristningarna
har påvisats i samband med en mindre
utgrävning framför hällristningen Askum
650.

arbetningsmiljö såsom den kan ha tett sig
en bit in på 1900-talet.
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alternativt hur brukandet av enskilda lägen
tett sig, från förhistorisk tid fram till idag.

till bearbetningsplatser och utskeppningshamn. Här finns även mekanisk verkstad,
snickeri och kompressorhall samt kylbassäng och ställverk.

De tre sämgårdarna samt Heljerödshemmet
är alla vackert belägna i det natursköna kuperade landskapet och merparten har välbevarade bostadshus från 1800-talets mitt.

Folketshusbyggnaden är även den intimt
knuten till stenhuggartraditionen på ön.

Åby

Buskär

Välbevarat kulturlandskap med höga
kulturvärden. Miljön är uttagen som riksintresse för kulturmiljövård. Fornlämningsbilden visar på en lång brukarkontinuitet
med flera välbevarade och unika fornlämningsobjekt.

Buskär speglar Bohusläns tidiga sjöfartshistoria. Ön är en av ett ytterst få öar i Bohuslän med många sjömansristningar och
med många olika motiv som anknyter till
sjöfarten.

Hållö fyrplats

Säterimiljö med lång historia och byggnadsminnesklassade byggnader.

Fyrplatsen Hållö är en av en handfull
fyrplatser med bevarad fyr samt fyrvaktarbostäder. Fyrplatsen kan genom sin bebyggelse berätta om stödet för navigering
utmed kusten samt verksamheten och livet
på fyrplatsen. Hållö fyr är byggnadsminnesförklarad.

Bohus-Malmön
Samhället på Bohus Malmön speglar det
traditionella fiskesamhället med traditionell kustbebyggelse samt ett mindre antal
bevarade traditionella sjöbodar närmast
stranden. Men det speglar med sin bebyggelse framförallt stenhuggeriepoken genom
de bostäder som byggdes för stenhuggarna
högre upp i samhället.

Tryggö-RamsvikslandetSöö-Södra grötö
Merparten av miljön har varit extensivt
nyttjad genom århundradena men spåren
från forntida begravningar, betesdrift i
form av stenhägnader, fiske och stenhuggeriverksamhet finns på flera ställen och är
samtliga väl åskådliga i landskapet.

Malmön är i sin helhet präglad av stenbrottsnäringen, både när det gäller landskap och bebyggelse. Brotten har format
och förändrat landskapet och gjort den till
en ö som inte liknar någon annan. Brotten
bär vittnesbörd om hårt arbete, tak över
huvudet och mat på bordet för många människor och är minnesmärken över en hel
epok i Sotenäsets historia. Sammantaget
berättar de olika brotten på Malmön en
unik historia om olika utvecklingsskeden
och brytningsmetoder som präglade granitindustrin från inledning på 1840-talet till
1960-talet.

På den mellersta delen av Ramsvikslandet
finns välbevarade yttre kustjordbruksbygder och betesmarker.

Gramskär-StensholmenGåsholmen-Flatholmen-Ängen-Yttre Huö-Inre Huö
Välbevarade fornlämningar med anknytning till sjöfart, fiske och sillperioderna.
Lämningarna kan berätta om hur öarna
brukades i olika tider, samt olika aspekter
av fisket som näring både under sillperioderna och i andra tider. Trankokerilämningen visar hur en sådan anläggning
varit uppbyggd och det finns personer
knutna till platsen via olika dokument.
Platsen har potential som besöksmål.

Vid Gulldalsbrottet finns den enda kvarvarande bebyggelsegruppen som anknyter
till verksamheten vid granitbrotten och
stenbearbetningen i Bohuslän. Här finns
smedja för tillverkning och bearbetning av
verktygen som nyttjades vid stenbrytningen och här finns en byggnad som fungerat
som lokstall knutet till den industrijärnväg
på vilken stenen fraktades mellan stenbrott
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lämningar på land. Framtida forskning
och undersökningar kan därmed leda till
en betydligt större kunskap om marina
lämningar och en större kunskap om vårt
marina kulturarv.

Talrika lämningar från en av Sotenäsets
huvudnäringar, nämligen fisket. Det finns
även variationer i hur tomtningarna ser ut.
Ytterligare en huvudnäring finns representerad, nämligen stenbrottsverksamheten.
Miljön har förutsättning att bli ett besöksmål och är viktig ur forskningssynpunkt.

Risö
Liten ö som i sin helhet täcks av välhävdad
betesmark. Öns välbevarade förhistoriska
gravar visar på ett nyttjande som gravfält
från och med järnålder. Det finns även lämningar som visar på öns funktioner under
historisk tid. Under sommaren utgör Risö
ett utflyktsmål med badstrand för båtburna
besökare.

del 2 FÖRUTSÄTTNINGA R

De kulturmiljöer som beskrivs ovan
innehåller i de flesta fall kulturminnen från
många olika tidsavsnitt. Det rör sig både
om miljöer som är typiska, men också miljöer som är unika för Sotenäs och även i
Bohuslän i stort. Miljöerna speglar främst
kulturminnen som berör den vanliga människan: näringar, boende, trosföreställningar, landskapsutnyttjande och fritid. Även
samhällseliten och det historiska maktspelet märks inom miljöerna, till exempel
berättelsen kring kung Tryggves grav på
Tryggö eller högreståndsmiljön Åby säteris
långa historia.
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Långö

Marina lämningar
Marina lämningar med kulturhistoriska
värden finns på ett flertal platser inom
kommunens vattenområde, i anslutning
till farleder, hamnar, och förlisningsplatser. De kan utgöras av t ex vrak, pålningar
och skoningar. Marina fornlämningar har
samma skydd som fornlämningar på land.
För att undvika risken för plundring finns
de dock sällan redovisade på allmänna
kartverk på det sätt som fornlämningar på
land gör.
Marina lämningar har heller inte undersökts och utretts på samma sätt som forn-
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teröds stora vatten och Lilla Dalevatten
väntas att bli antagna under 2010, se avsnitt Miljöskydd, hälsa och säkerhet.

Kommunens vattentäkter är Tåsteröds
stora vatten och Lilla Dalevatten. Kapaciteten i Tåsteröds stora vatten uppgår enligt
vattendom till 2,45 milj. m3/år och i Lilla
Dalevatten finns en kapacitet på ytterligare
0,4 milj. m3/år.

Bebyggelsen utanför tätorterna får sitt vatten i huvudsak från enskilda vattentäkter. I
främst kustnära områden med tunna jordlager finns problem med saltvatteninträngning och bakteriell förorening från avlopp.
Exempel på sådana områden är Draget på
Bohus-Malmön och Tångevik på Ramsvikslandet. Bebyggelsen på norra Ramsvik
skall enligt krav från Länsstyrelsen under
2011 anslutas till kommunalt VA och området väntas då få en lösning.

Från Tåsteröds stora vatten leds vatten via
råvattenledning till Lilla Dalevatten och
vattenverket. Vattenbehandlingen i vattenverket omfattar kemisk fällning och
snabbfiltrering i kolfilter samt desinfektion
med UV-ljus.

Surt grundvatten och förhöjda radonvärden
förekommer inom hela kommunen. Gränsvärdet 1000 Bq/ l överskrids i hälften av
alla bergborrade brunnar.

Via huvudvattenledningar distribueras renvatten till högreservoarer i Kungshamn och
Smögen, Hunnebostrand samt på BohusMalmön och därifrån till bebyggelseområden via lokala nät. Samtliga tätorter är anslutna till det kommunala vattensystemet.

Avloppsvattenrening

Den nuvarande vattenkonsumtionen i kommunens nät uppgår till omkring 1,7 milj.
m3/år. Förstärkningar av produktions- och
distributionssystemet kan komma att aktualiseras av kvalitets- och säkerhetsskäl. I
takt med att nya områden bebyggs kan det
komma att behövas en förstärkning med
flera nya tryckstegringsstationer alternativt
ombyggnation av befintliga.

Kommunala avloppsreningsverk finns
på Omholmen (Smögen) samt i Hunnebostrand, Bohus-Malmön, Todderöd och
Tullboden. Till Omholmens reningsverk
är tätorterna Kungshamn, Smögen, Väjern
och Hovenäset anslutna och till reningsverket i Hunnebostrand är Ulebergshamn och
Bovallstrand anslutna.

Utvidgade vattenskyddsområden för TåsReningsmetod i form av M = mekanisk, B = biologisk och K = kemisk process, dimensionerad kapacitet i personekvivalenter (pe) samt belastning (pe) år 2008 för de
olika verken framgår av följande tabell:
Reningsverk 		
Metod Kapacitet
						

Belastning
medeldygn

Belastning
maxdygn

Omholmen 		
Hunnebostrand
Bohus-Malmön
Todderöd 		
Tullboden 		

9900		
1922		
329 		
57
100

22 257
4142
2568

M/K/B
M/K/B
M/K
M/K/B
M

9 800*
9 000 		
2 800 		
85 		
100		

		
Tabell över kommunens reningsverk och deras kapacitet
* utbyggnad till en kapacitet på 30 000 pe är aktuell
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VATTEN & AVLOPP
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ledningen från Hunnebostrands avloppsreningsverk. Utredning om förlängningen
pågår.

Omholmens avloppsreningsverk
Den maximala belastningen som det finns
tillstånd för har överskridits sedan många
år tillbaka. Dessutom kräver utsläpp av avloppsvatten från mer än 10 000 pe krav på
kväverening vilket i dagsläget saknas. Sotenäs kommun har under 2008 arbetat fram
en tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivning samt förfrågningsunderlag för
en utbyggnad av avloppsreningsverket.
Sotenäs kommun söker tillstånd för en
maximalbelastning om 30 000 pe, vilket
då inkluderar all planerad nyexploatering
fram till ca år 2025. Utbyggnaden beräknas
bli färdig under 2011 och innebär att en
delström av det utgående avloppsvattnet
leds igenom en kvävereningsbassäng . Förutom byggnation av en ny kvävereningsbassäng sker även en allmän upprustning
av reningsverket.

Bohus-Malmöns avloppsreningsverk
Avloppsreningsverket är nedgånget och
kommer inte att uppfylla framtidens förväntade strängare villkor. Avloppet från
Bohus-Malmön ska därför föras över till
Omholmens avloppsreningsverk via en
pumpstation på Hovenäset med hjälp av
sjöledning. Överföring från Bohus-Malmön till Omholmen förväntas enligt kommunens tidplan påbörjas under 2014.

Tullbodens reningsanläggning
Reningsanläggningen i Tullboden omfattar idag endast slamavskiljning. Avloppet kommer föras över till Omholmens
reningsverk med hjälp av den sjöledning
som byggs ut från Bohus-Malmön. Samma
lösning planeras för avlopp från Örn/
Knutsvik. Från Örn planeras en separat
sjöledning som ansluter till pumpstation på
Hovenäset.

De senaste åren har kommunen haft djupgående diskussioner med fiskindustrierna
för att se om ett närmare samarbete kan
ge vinster för ekonomi och recipient. Här
finns det helt klart en potential, men tyvärr
tillåter inte dagens regelverk lösningar och
handel med utsläppsrätter inom vattenrening. Försöken för att åstadkomma smarta
samarbetslösningar med vinstpotential för
alla inblandade parter och miljön har därför lagts på hyllan.

Todderöds avloppsreningsverk
Ett nytt reningsverk har under 2009 ersatt
det befintliga.

Hunnebostrands avloppsreningsverk

Ulebergshamns
avloppsreningsverk

2009 färdigställdes en utbyggnad av
Hunnebostrands avloppsreningsverk vilket innebär en möjlig maximal belastning
på 9000 pe. Detta beräknas inkludera all
nyexploatering och anslutning fram till
ca år 2020. Avloppsreningsverket har bl a
kompletterats med nya försedimenteringsbassänger och nya mikrosilar för polering
av det utgående avloppsvattnet. Vidare har
en allmän, komplett upprustning av verket
skett.

Det slitna avloppsreningsverket mitt i
Ulebergshamns samhälle är nedlagt. Avloppet förs över till Hunnebostrand via en
ny pumpstation och en ny sjöledning. Avloppsreningsverket töms och rengörs, men
volymerna bibehålls så länge och skulle
eventuellt kunna utnyttjas som utjämningsmagasin om bräddningarna från den nya
pumpstationen bedöms vara för stora.

Förutom avloppet från Hunnebostrand och
Bovallstrand leds även avloppet från Ulebergshamn till Hunnebostrand via en ny
sjöledning.

Ledningsnätet
I samband med ombyggnaden av Hunnebostrands och Omholmens avloppsreningsverk genomförs en förnyad, ingående
kartering av ledningsnätet i reningsverkens

Diskussioner pågår med Länsstyrelsen
om en eventuell förlängning av utlopps-
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munen som helhet. Förhållandet innebär
att vid nybyggnation och vid ombyggnationer där det bedöms möjligt bör enskild
avloppsanläggning omfatta t ex slamavskiljning med infiltration eller markbädd
kompletterat med kemisk fällning alternativt kretsloppsanpassad toalettlösning.
Alternativt kan minireningsverk installeras,
eventuellt med efterpolering (sandfilter etc)
om hälsoskyddet motiverar detta.

Avlopp utanför tätorterna
I Sotenäs kommun finns ca 1600 fastigheter med enskild avloppsanläggning.
Andelen som nyinstallerats eller byggts om
under de senaste 20 åren uppskattas till ca
600 stycken (38%). Dessa bedöms uppfylla
dagens krav på rening. För övriga, äldre
avloppsanordningar bedöms det föreligga
behov av saneringsåtgärder.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

Avloppen vid 240 fastigheter belägna
inom kommunens vattenskyddsområde har
under 2003 inventerats i fält. 40 av dessa
är belägna inom Tanums och Munkedals
kommuner. Därtill har fem inventeringar
genomförts under 1980-talet som tillsammans omfattar 160 fastigheter i Orreviken,
Kärrshålan, Valane, Draget och Knutsvik.
Resultatet av inventeringarna är att avloppen vid merparten av fastigheterna behöver
byggas om.
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upptagningsområde. Karteringen innehåller
följande aspekter: analys av flödesförhållanden vid avloppsreningsverken, beskrivning av ledningsnätet, bräddutloppen och
pumpstationerna samt kontroll av bräddutloppens funktion. Karteringen ska leda till
en åtgärdsplan för ledningsnätet och dess
anordningar. För Hunnebostrand kommer
karteringen och åtgärdsplanen vara färdiga
till hösten 2010. För Omholmens del blir
detta ca 2 år senare. Planerna innehåller
bland annat de åtgärder som krävs för att
fortsätta separera dag- och spillvatten.

2006 utkom nya allmänna råd om små avloppsanläggningar från Naturvårdsverket.
Beroende på behovet av reningsgrad ur
miljö- och hälsoskyddshänseende är det
upp till miljö- och byggnämnden i respektive kommun att bedöma i vilka områden
det ställs strängare reningskrav med sk hög
skyddsnivå. Behovet skall bedömas utifrån
känslighet i det vattenområde som det renade avloppsvattnet avvattnas till. Kravet
bör gälla inom vattenskyddsområden, inom
områden med förordnanden enligt miljöbalken (t ex Natura 2000/ naturreservat),
vid badplatser mm. Vattenmyndigheten
bedömer att kustvattnet utanför Bohuslän
inte har en god ekologisk status. Detta är
en faktor som enligt föreskrifterna medför
att hög skyddsnivå bör tillämpas för kom-
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plettering med en 130 kV-ledning mellan
Färlev och Tossene.

Kommunens energiplan från 1990 är i behov av revidering för att möta kommande
energiomställning där lokalt producerad
och förnybar energi skall få en allt större
roll. Tänkbara alternativ i ett sådant sammanhang är främst vindkraft, vågkraft,
värmepumpar, energigrödor och solenergi
liksom att anpassa bebyggelsens utformning till lokalklimatet.

Telekommunikationer
Inom telekommunikationsområdet utgörs
intresset främst av befintliga telekablar och
-stationer samt radiolänkstråk och -stationer. Den regionala teleöverföringen i form
av bl a telefoni, text- och datakommunikation sker via stationen i Kungshamn. Idag
finns flera konkurrerande telekommunikationsföretag, vilket leder till att nya kablar
tillkommer. Radiotelefoni och en växande
marknad för mobiltelefoni med olika operatörer har resulterat i att antalet telekommunikationsmaster har ökat och förväntas
öka i framtiden.

Inom kommunen finns tre uppförda vindkraftverk på Hogenäs industriområde. Sotenäs kommun har utrett förutsättningarna
för utbyggnad av vindkraft i kommunen.
Utredningen har resulterat i tre områden
där kommunen, i enlighet med PBL och
MB, är villig att pröva en etablering av
vindkraft. Dessa områden finns vid Hogenäs, Valla och Berg.

Kommunen har i samarbete med övriga
kommuner i norra Bohuslän utarbetat ett
IT-infrastrukturprogram, ”Bredbandsutbyggnad - från vision till verklighet”.
Kommunernas geografiska förutsättningar,
näringsliv, demografi och infrastruktur har
legat till grund för ett målnät som är uppbyggt i tre nivåer:

Tillstånd finns sedan juni 2010 att uppföra
max 420 vågkraftsaggregat i havet väster
om Tryggö.
Energianvändningen när det gäller eldningsolja har i kommunen minskat med
mer än 80% mellan åren 1990 och 2006.
Orsaken till detta är att allt fler väljer att
gå över till förnyelsebara energikällor som
berg och luft. Sedan slutet av 1990-talet
har mer än 700 värmepumpar anmälts till
kommunen.

1 Nät som ansluter det lokala nätet till internet och grannkommuner.
2 Ortssammanbindande nät inom kommunen.
3 Nät inom en ort.

Elförsörjningen i kommunen matas via två
regionala 40 kV luftledningar och fördelas ut till mottagaren via 10kV respektive
0,4 kV ledningar. Intill samtliga ledningar
råder byggförbud enligt ellagen. Säkerhetsbestämmelser i förhållande till bebyggelse
mm anges i starkströmsföreskrifterna,
ELSÄK-FS 1999:5.

Programmet redovisar förslag till lokalisering av bredbandskablar i kommunen. Nätet byggs ut etappvis mot ett målnät varvid
utbyggnadsordningen baseras på kommunens prioritering av orter.
Bra informations- och kommunikationsteknik ger möjlighet till förändringar i
transportbehov och arbetsmönster. Ny
teknik kan också öka möjligheten att välja
boende, arbete och studier mer oberoende
av varann.

För en ökad konsumtion av el som följd av
bebyggelse- och verksamhetsutveckling,
samt för en ökad elproduktion inom kommunen i form av vågkraft och/eller vindkraft har Vattenfall indikerat behov av en
förstärkning av kraftförsörjningen. Detta
kan i framtiden bli aktuellt genom kom-

I januari 2000 beslöt regeringen att tillsätta
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Energiförsörjning

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

ENERGIFÖRSÖRJNING/
TELEKOMMUNIKATIONER

Vad gäller det mobila nätet är 2G och 3Gmasterna väl representerade i kommunen.
Det finns täckning inom hela kommunen,
med undantag för några mindre områden i
närheten av Tosteröds vatten, vid Amhult
och i Tossene.
För TeliaSonera är nästa generations mobilnät, 4G, aktuellt. Detta kommer att ge
kunderna uppkopplingshastigheter på upp
till 100Mbit/sekund. Utbyggnaden kommer
att påbörjas i tätbefolkade områden och
företrädesvis i storstäder. Det räknas med
en befolkningstäckning på ca 60% under
2011.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

en utredning om infrastrukturprogram för
bredbandskommunikation med avsikt att
stimulera bredbandsutbyggnaden i ett leverantörsneutralt nät. Kommunerna i norra
Bohuslän (Strömstad, Tanum, Sotenäs,
Munkedal och Lysekil) beslöt att agera
tillsammans och upphandla en gemensam
leverantör. Till bredbandsleverantör utsågs TeliaSonera Network Sales AB. För
Sotenäs del innebar investeringen att kommunen nu har ett heltäckande publikt bredbandsnät för näringsliv och privatpersoner
och ett kommunalt verksamhetsnät för
datakommunikation.
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Telekabel
Radiolänklinje
Radiolänkstation
Skyddszon vindkraft
Område med tillstånd
för utbyggnad av vågkraft
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MILJÖSKYDD, HÄLSA & SÄKERHET
Luft

Vatten

Sotenäs kommun tar emot luft med svavel-, kväve-, kolväte- och tungmetallföroreningar från hela nordvästra Europa.
Dessa späds på med utsläpp från det
närliggande oljeraffinaderiet vid Brofjorden. Luftföroreningarna har försurande
effekter för mark och grundvatten, negativ
påverkan på växtligheten och kan påverka
människors hälsa. I jämförelse med dessa
internationella och regionala utsläpp är de
lokala föroreningsmängderna mycket små.
Lokalt kan dock även mindre föroreningskällor ge störningar i källans närmaste
omgivning. Länsstyrelsen följer kontinuerligt upp belastningssituationen och
redovisar resultaten på s k utsläppskartor.
Verksamheter inom kommunen som påverkar luftmiljön är framför allt plastindustri,
fiskberedningsindustri och djurproduktionsanläggningar samt reningsverken. I
kommunens utbyggnadsområde för bl a
miljöpåverkande verksamhet kan nya etableringar ske.

Under senare år har effekterna av den storskaliga, internationella föroreningen av
havet blivit påtagliga och väl kända liksom
luftföroreningarnas negativa effekter för
yt- och grundvatten. Sotenäs kustvatten
tar emot vatten med förhöjda halter av
närsalter och tungmetaller samt giftiga
ämnen från Nordsjön och från Östersjön.
Dessa späds på med utsläpp från regionala
miljöpåverkande verksamheter i Värö,
Göteborg/Stenungsundsområdet och Brofjorden. Vattenföroreningarna har negativa
effekter för vattnets ekologi och därmed
också för befolkningens möjligheter till
fiske, bad och övriga fritidsverksamheter
med anknytning till vattnet. Vid en regional jämförelse bedöms Sotenäs kustvatten
ha en måttlig ekologisk status (3 i en 5-gradig skala). Se inledningsdelens begreppsförklaring/vattenmyndigheten mm.
Föroreningar i sjöar, vattendrag och grundvatten kan ha betydelse för människors
hälsa då de nyttjas som vattentäkt och för
friluftsbad. Kvaliteten på det kommunala
dricksvattnet är i dag god i Sotenäs kommun.

I större perspektiv bidrar transportsektorn
med betydande tillskott till luftföroreningarna. Trafiken i Sotenäs är dock liten i ett
sådant sammanhang även om en omfattande arbetspendling och serviceresor med
bil ger utsläpp som kan upplevas som besvärande av boende i omedelbar närhet till
de mest trafikerande vägavsnitten. De goda
vindförhållandena i kommunen medför
dock att hälsoriskerna är försumbara.

I jämförelse med de internationella och
regionala utsläppen är, med undantag av
fiskberedningsindustrin och dess närsaltsutsläpp, de lokala föroreningsmängderna
små. Lokalt kan dock även mindre föroreningskällor ge störningar.

En stor del av de lokala luftföroreningarna
härrör från bebyggelsens uppvärmning,
som i stor utsträckning sker genom enskilda oljepannor. Mellan åren 2003-2007 har
ca 500 oljepannor bytts till berg-, luft- eller
jordvärmepumpar i Sotenäs kommun. Detta innebär en oljebesparing på 1250 m³/år.

Bebyggelsens utsläpp utgör en del av de
lokala föroreningarna. Tätortsbebyggelsens
avlopp i samtliga tätortsområden är kopplade till kommunala reningsverk vilket gör
att föroreningarna starkt begränsas. Tätortsnära turistanläggningar är i allmänhet
anslutna till kommunala reningsverk. Större och mer svårbemästrade är effekterna av
avlopp från den spridda bebyggelsen och
mindre bebyggelsekoncentrationer, vilka
efter oftast ofullständig rening förorenar
vattendrag och grunda havsvikar.

Sotenäs kommun är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Förbundet mäter och
beräknar luftföroreningar. Hittills överskrider luftföroreningarna inga nationella
miljömål.
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Fiskberedningsindustrin i Kungshamn har
betydande utsläpp av främst syreförbrukande organiskt material, vilket ger en påverkan på berörda bottenområden.
Jordbrukets användning av konstgödsel
och bekämpningsmedel samt spridning och
lagring av gödsel medför närsaltläckage till
vattendrag och grunda havsvikar.

Förorenad mark

Sjöfart och båtsportsaktiviteter förorenar
vattnet främst genom oljeutsläpp, nedskräpning, läckage av kemikalier och avloppsutsläpp från toalettankar. Oljepåslag i
skärgården orsakar stora skador på sjöfågel
och bottenlevande organismer samt medför
stora kostnader för sanering. Lokala effekter förekommer i hamnområden, marinor
och upptagsplatser.

Länsstyrelsen har inventerat områden
enligt MIFO (Metod för Inventering av
Förorenade Områden). Ca 110 förorenade
områden är identifierade. Arbetet med
fördjupad riskklassning fortgår. Objekten
i Sotenäs kommun fördelar sig mellan riskklass 2 och 4, på en 4-gradig skala med
fallande risk, där de högsta riskklasserna
utgörs av bensinstationer, avfallsdeponier,
hamnområden, trålbinderier, kemtvättar
och verkstadsindustrier.

Vattenskyddsföreskrifter för kommunens
ytvattentäkter Tåsterödsvatten och Lilla
Dalevatten beräknas antas under 2010. Föreskrifterna innebär särskilda restriktioner
vid jordbruksdrift, lagring av petroliumprodukter, nyetablering av avlopp, transport
av farligt gods mm.

Avfall
I Sotenäs kommun finns tre olika typer av
anläggningar som tar emot avfall: återvinningscentraler, återvinningsstationer och
miljöstationer.
Kommunens omlastningscentral ligger på
Hogenäs. Där mottas förekommande avfall
från hushåll och verksamheter. Hushållsavfall och utsorterat brännbart verksamhetsavfall omlastas för vidare transport till
förbränningsanläggning i Uddevalla.
På Hogenäs finns också en återvinningscentral där hushåll och mindre företag kan
lämna sorterat grovavfall. Avvattnat/rötat
slam från avloppsreningsverken läggs upp
i bullervallar vid Hogenäs industriområde.
Slammet är framöver tänkt att användas för
tillverkning av täckmassor av den avslutade avfallsdeponin vid Hogenäs. Återvinningscentral finns även på Bohus-Malmön.

Borrade vattentäkter har i stor utsträckning
vatten med hög radonhalt. Råvattnet från
hälften av antalet borrade brunnar i kommunen bedöms som otjänligt.

Vrak och föroreningar till
havs
Det finns inom Sotenäs kommuns vattenområde ca tio större vrak från 2:a
världskriget. Inget av dessa vrak läcker
olja. Sannolikheten att de ska börja läcka
oljeprodukter är ringa. De flesta tyska
fraktfartyg under kriget var koleldade. Fartygens oljelager bestod av smörjolja/fetter
i relativt begränsade mängder. Vad lasterna
bestod av är i huvudsak okänt. Sannolikt
har vraken nu fallit samman.

Återvinningsstationer finns på 10 platser
i kommunen. På dessa tas bl a papper,
kartong/wellpapp, hårdplast, glas och tid-
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Smörjoljeläckaget från sänkta blockadbrytaren från år 1943, norska valkokeriet
”Skytteren”, fyra sjömil nv Måseskär har
uppmärksammats. Inom Sotenäs kommuns vattenområde finns även senaps- och
nervgas från gamla fartyg. Dessutom
tillkom kring år 1960 kemiskt avfall från
Boforskoncernen av företaget Björkborns
Industri AB. Emballaget var smörjoljefat.
Dessa är idag sönderrostade. De senaste
rapporterade fångsterna med avfallet är
ifrån 1997-98.

del 2 FÖRU TSÄ TTNINGAR

Avloppsreningsverket på Bohus-Malmön
planeras att läggas ned. Överföring av avloppet kommer att ske till Omholmens reningsverk på Smögen. Avlopp från bebyggelsen vid Tullboden, Örn och Knutsvik
kommer också att anslutas via överföringsledning.
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ningar emot.

Elektromagnetiska fält

Insamling av hushållens farliga avfall sker
vid 3 miljöstationer.

Riskerna med att bo eller vistas i närheten
av större kraftledningar, ställverk, transformatorstationer, mobiltelefonmaster eller
andra källor som alstrar elektromagnetiska
fält är idag allmänt diskuterade. Forskning
pågår inom området men man har hittills
inte kommit fram till några säkra svar när
det gäller riskerna.

Buller
Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem
och är den störning som berör det största
antalet människor i landet. Bullerstörningar
kan förutom att påverka människors hälsa
även innebära försämrade rekreationsvärden och försämrade upplevelser i naturoch friluftsområden.

I Sverige rekommenderas en viss försiktighet vad gäller elektromagnetiska fält, vilket
för samhällsplaneringen betyder att man
bör ta hänsyn till eventuell exponering för
magnetfält. Detta gäller inte minst vid lokalisering av nya kraftledningar och andra
anläggningar som kan alstra elektromagnetiska fält. När det gäller kraftledningar bör
inte det elektromagnetiska fältet överstiga
0,2μT(mikrotesla). Vad gäller strålning
från basstationer för mobiltelefoni gäller att referensvärdet för allmänheten vid
frekvensen 900 MHz (GSM 900) är 4,5 W/
m2 uttryckt i strålningstäthet, eller 41 V/m
uttryckt i elektrisk fältstyrka.
Vid 1800 MHz (GSM 1800) - är 9 W/m2
eller 58 V/m uttryckt i elektrisk fältstyrka.
Vid 2000 MHz (UMTS eller 3G) - är 10
W/m2 eller 61 V/m.

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden
för bostäder vid vägar, industrier mm. För
inomhusmiljön bör ekvivalentnivån (medelvärde över dygnet) inte överstiga 30 dBA
och maxnivån inte överstiga 45 dBA nattetid. Utomhusnivån för buller vid bostäder
bör inte överstiga 55 dBA ekvivalent nivå.

Trafikbuller
Biltrafiken är den dominerande bullerkällan. I bebyggelsen utmed Parkgatan, Dinglevägen och Kyrkogatan i Kungshamn har
trafikbullerberäkningar visat att gränsvärden överskrids.

Andra risker utmed kraftledningar är brott,
överslag mm som kan leda till bl a personskador och brand. El-lagen anger att
byggfri zon råder inom 5 meter från 40
kV-ledning. Ett motiv för detta är att brand
i byggnader kan leda till en avsevärt minskad brotthållfasthet hos ledningen.
De säkerhetsavstånd som idag tillämpas
med avseende på ledningarnas systemspänning bör i de flesta fall även tillgodose att
gränsvärdena för de elektromagnetiska
fälten ej överskrids men det kan i vissa fall
krävas större avstånd.

Industribuller
Störningspåverkade områden finns kring
bullrande verksamheter vid industriområden i Kungshamn, Hunnebostrand och
Hogenäs, vid stentäkterna i Ävja och Valla,
kring skjutbanan vid Kärrshålan, kring motorbanorna på Hogenäs och Bjällane, Tossene samt vid vindkraftverken på Hogenäs.
Övrigt buller

Radon

Buller från restauranger, nattklubbar, evenemang och likande kan utgöra störningar
för närboende. Denna typ av bullerstörning
förekommer främst i tätortsområdenas
centrum och främst sommartid då antalet
vistande i kommunen flerdubblas jämfört
med vintertid.

Strålning finns naturligt i vår omgivning,
den kommer både från rymden och från
marken. Den största delen av den stråldos
vi får kommer från radioaktiva ämnen som
förekommer naturligt i vår berggrund och
mark. Vi utsätts också för kosmisk strålning från solen och rymden och från radio-

60

kommunstyrelsen (se vidare avsnitt bered-

Erosionsförhållanden:
Lysekil, Munkedal, Sotenäs, U
skapshänsyn i samhällsplaneringen).

MUNK

SOTENÄS
KOMMUN

Radon luktar inte, syns inte och smakar
ingenting. Det enda sättet att upptäcka det
är att mäta. Radon i hus kan komma från
marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan
ett antal åtgärder för att sänka den. Radon
är näst efter tobaksrökning den vanligaste
orsaken till lungcancer. Ju längre tid du
tillbringar i radonhus och ju högre halter
du utsätter dig för, desto större är risken.
För rökare är risken särskilt stor.

Radonrikt vatten förekommer i huvudsak i
bergborrade brunnar och är vanligt i kommunen. Radonhalten från detta kan vara så
hög att den orsakar mätbart höga radonhalter inomhus.

Erosion
Enligt en översiktlig kartläggning av
stranderosion i Sverige, redovisad av SGI,
Statens geotekniska institut, föreligger i
Sotenäs kommun risk för erosion längs
Sotekanalen och inom ett område längs
Bohus-Malmöns östra kust.
Risken för naturolyckor orsakade av erosion ökar med ett framtida förändrat klimat
med mer frekventa och mer omfattande
extrema naturhändelser. Förebyggande och
konsekvenser av denna typ av olyckor beskrivs i en kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalys som under 2010 antogs av
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Röda markeringar visar områden med erosionsrisk
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Skredrisk

Sotenäs kommun domineras av sprickig
bergterräng som genomkorsas av många
mindre dalgångar fyllda med finsediment
(lera, silt eller sandjordar). Där marken
utgörs av finsediment i lutande terräng
samt längs strandavsnitt med finsediment
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trala delarna av Bohus-Malmöns samhälle.
Områdenas avgränsning finns inlagda på
kartor hos miljö- och byggkontoret. Den
översiktliga skredriskkarteringen bedöms
inte vara helt tillfredsställande. Myndigheten för säkerhet och beredskap, MSB
planerar att under 2011 färdigställa en ny
översiktlig stabilitetskartering. Sveriges
geologiska institut, SGI har på uppdrag av
MSB utfört en förstudie som pekar ut de
områden som ska ingå i stabilitetskarteringen. I Sotenäs kommun omfattas tätort-
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Berggrunden i Sotenäs utgörs i sin helhet
av bohusgranit med höga halter av uran238. Risken med radonstrålningen minimeras dock om byggandet sker på rätt sätt.
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aktivt kalium som finns naturligt i kroppen.
Uran-238 förekommer naturligt i berggrunden. När uranet sönderfaller bildas andra
radioaktiva ämnen, bland andra radium och
radon. Radongasen sönderfaller i sin tur
till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft
fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid
sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar
och lungor. Därför betraktas höga halter
av radongas i bostäder som olägenhet för
människors hälsa.
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barhetsanalyser för de utpekade områdena.
Senast december 2015 ska länsstyrelserna
ha tagit fram riskhanteringsplaner med
fokus på bebyggelse för de utpekade områdena, vilket bl a innebär riktlinjer kring
hantering av befintlig bebyggelse och ökad
vattennivå.

sområdena samt ett antal mindre bebyggelseområden- Röd, Örn/Knutsvik, Vansvik
och Gorrvik. Skred, liksom erosion, kan
ge upphov till naturolyckor. Förebyggande
och konsekvenser av denna typ av olyckor
beskrivs i en kommunövergripande riskoch sårbarhetsanalys som under 2010 antogs av kommunstyrelsen (se vidare avsnitt
beredskapshänsyn i samhällsplaneringen).

Transporter
Översvämningsrisk

Kommunens mål är att transporter av farligt gods ej ska dras genom tätbebyggda
samhällen och genom vattentäkter. För att
uppnå detta har Vägverket upprättat en
karta med vägvalsstyrning för farligt gods.

Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningens
bedömningar kommer havsnivåhöjningen
att kunna komma att uppgå till 0,88 m
inom de närmaste 80 åren.

Sekundära transportleder för farligt gods
redovisas på sektorskartan i avsnittet kommunikationer.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har
under 2009 tagit fram förslag till riktlinjer
för fysisk planering kopplat till framtida
havsnivåhöjning. Dessa innebär en rekommenderad lägsta grundläggningsnivå för
bebyggelse med samhällsviktiga funktioner på +2.5 m. Även för ny bostadsbebyggelse innebär riktlinjerna att lägstanivå
för grundläggning bör vara +2.5 m och att
krav på riskanalys ska ställas vid nybyggnation på lägre nivåer. För nybyggnation
av enklare byggnader kan en grundläggningsnivå på +1.50m godtas.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens huvudanläggning ligger i Kungshamn med all fast heltidsanställd personal. I Kungshamn och Hunnebostrand finns deltidsanställda räddningsstyrkor. På Bohus-Malmön finns det ett
räddningsvärn. Organisationen svarar väl
mot behovet.

Förslaget till riktlinjer är ännu under utredning och kan därmed komma att förändras.
Underlag för förslaget till riktlinjer är dock
följande:
- 100-årsnivåer i dagens klimat: +1,5m
- Beräknad höjning av global medelhavsnivå: +0,6m
- Ytterligare beräknad höjning av medelhavsnivån i Sverige: +0,2m
- Landismassornas smältning: +0.2m
- Landhöjning Bohuskusten: -0,3m
- Försiktighetsprincipen: +0,3m
- Vinduppskruvningar i vikar och trånga
sund kan ge +0.3m ytterligare höjning.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska
alla kommuner ha ett handlingsprogram
med säkerhetsmål som beskriver hur kommunen arbetar med att förebygga risker
och begränsa omfattningen av olyckor.
Handlingsprogrammet ska ta upp risker för
olyckor som kan föranleda räddningsinsats
samt risker för olyckor i vidare mening
som inte behöver föranleda räddningsinsats. Programmet ska revideras varje mandatperiod. Lagen om extraordinära händelser kräver också att alla kommuner inför
varje mandatperiod ska göra en plan för
hur de hanterar en extraordinär händelse.
Båda lagarna ställer krav på en samordning
av samhällets förebyggande och skadebegränsande arbete.

För riktlinjer kring hantering av befintlig
bebyggelse/anläggningar spelar översvämningsdirektivet en betydande roll. Utifrån
detta direktiv ska MSB-myndigheten senast december 2011 peka ut riskområden.
Senast december 2013 ska länsstyrelserna i
de fem vattendistrikten i Sverige (bl a LST
västra Götaland) arbeta fram risk- och sår-

I räddningstjänstplanen anges rekommenderad ambitionsnivå för insatstid till olika
kommundelar med hänsyn till bebyggelsens karaktär .
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Totalförsvar
Totalförsvaret utgörs av det militära försvaret och det civila försvaret.
Dess behov av mark- och vattenområden
utgår från intressen som är gemensamma
för hela landet, regionen och kommunen.
Anläggningar av betydelse i dessa sammanhang kan vara förråd, vägar samt
anläggningar för elförsörjning, tele-, radiooch TV-kommunikation.

Risk- och sårbarhetanalysen har kategoriserat 33 potentiella extraordinära händelser
i 3 prioriteringsklasser utifrån kombinationen av trolighet av att händelsen inträffar
och storleken på de konsekvenser som
händelsen innebär. Inom den högst prioriterade klassen finns ett antal händelser som
direkt eller indirekt kan påverkas av fysisk
planering, och som därmed bör belysas i
översiktsplanen.

Kommunen ansvarar för den civila beredskapen lokalt inom sitt område. Det är
Kommunstyrelsen som sätter målen och
svarar för att förberedelserna får en enhetlig inriktning och genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Beredskapsförberedelserna
vidtas i samverkan med andra myndigheter, landsting, kyrkor och företag inom
kommunen. Alla kommuner är olika och
den kommunala beredskapen utgår från de
lokala förhållandena.

Brand i skola/nattklubb

I de fall försvaret har intressen i plan- eller
bygglovsärenden skall yttranden inhämtas
samt en särskild prövning ske i Miljö- och
byggnämnden.

Berör generellt sett den fysiska planeringen
på samma sätt för alla typer av offentliga
byggnader/byggnader där många människor vistas. Det är främst (räddningstjänstens) tillgänglighet till byggnaderna som
bör beaktas i den fysiska planeringen.

Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen

Stopp i vattenverk

Det är viktigt med beredskapshänsyn vid
planering och genomförande av samhällsförändringar. Beredskapshänsyn är ett
relativt gammalt begrepp som innebär en
strävan mot ökad robusthet och flexibilitet
på ett ekonomiskt riktigt sätt.
Beredskapsåtgärder enbart för höjd beredskap och krig är idag få i förhållande till
övriga åtgärder som vidtas för att erhålla
ett robust samhälle. Beredskapshänsyn
är ett förebyggande arbete som skapar en

Kan t ex orsakas av läcka från transporter
med farligt gods. Utifrån den aspekten berörs den fysiska planeringen genom sträckning och utformning av vägar som utgör
transportleder för farligt gods, lokalisering
av verksamheter som tar emot eller transporterar farligt gods samt av beredskap och
skydd i anslutning till vattenverk och vattenskyddsområden.
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Kommunstyrelsen antog 2010 en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys för skydd mot samhällsolyckor som
består av en inventering och en analys
av riskerna kring extraordinära händelser
inom kommunen. Dokumentet ska ligga
till grund för de beslut som tas i kommunens respektive nämnder och som kan
påverka risksituationen. Räddningstjänsten
ansvarar för att initiera utförande av en mer
detaljerad risk- och sårbarhetsanalys när
behov uppstår.
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medvetenhet hos beslutsfattare och andra
om betydelsen av att vid förändringar i
samhället ta vara på möjligheterna att göra
samhället mer stryktåligt, funktionssäkert
och flexibelt. Samhällets styrka att tåla
olika slag av påfrestningar omfattar även
förmågan att möta medvetna åtgärder som
syftar till att lamslå samhället, t ex sabotage.

Förutom räddningstjänstinsatser vid olyckor i bebyggelse pekar räddningstjänsten ut
vattentäkterna Tåsteröds stora vatten och
Lilla Dalevatten samt en rad naturreservat
och fågelskyddsområden i skärgården som
särskilda områden där insatser kan bli aktuella vid olyckor med miljöfarliga ämnen,
olje- eller kemikalieutsläpp.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun
de l 2 FÖRUTS Ä TTNI NGAR

Naturkatastrof
Naturkatastrof i form av stormar, orkaner,
kraftigt ihållande regn, ihållande snöoväder
eller mycket högt havsvattenstånd kan orsaka svåra störningar i samhället där framkomligheten inom stora delar av kommunen inte bara begränsas utan stängs av. Den
fysiska planeringen, och samhällsplaneringen som helhet, har en direkt påverkan
på naturkatastrofers konsekvenser genom
lokalisering och skydd av infrastruktur,
bebyggelse osv (se avsnitt översvämningsrisk, skred och erosion).

Skred
Skred kan ses som en form av naturkatastrof som kan orsaka svåra störningar i
samhället och begränsa eller helt stänga av
framkomligheten inom stora delar av kommunen. Samhället kan till stor del skärmas
av för transporter både till och från kommunen. Utredning av, och hänsynstagande
till, de geotekniska förhållandena vid
byggnation av infrastruktur, bebyggelse
mm har stor betydelse för konsekvensernas
omfattning vid skred. Övergripande kunskap om de geotekniska förutsättningarna
underlättar möjligheten till god samhällsplanering (se avsnitt skredrisk).

Brand i båthamn
Större båtbrand i något av våra hamnområden med närliggande tät bebyggelse kan,
särskilt under sommartid när antalet vistande i kommunens hamnar är som störst,
få mycket stora konsekvenser. Räddningstjänstens tillgänglighet till hamnområdena
samt brandsäkerhet inom och i anslutning
till hamnarna påverkas av den fysiska planeringen.
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