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Vision och strategier – DEL I
• Mål och Vision – för framtidens Munkedal – Kap 1. 
 Mål på olika samhällsnivåer som påverkar Munke-

dals kommun redovisas, inklusive kommunens egna 
samhällsbyggnadspolitiska mål om en möjlig fram-
tida utveckling för boende, verksamheter, turism, 
friluftsliv m m. 

• Strategier för Munkedal – möjligheter och utmaningar 
– Kap 2. 

 Möjligheterna och utmaningarna beskrivs i detta kapitel 
genom ett antal perspektiv på samhällsplaneringen, som 
belyser de mest aktuella frågorna för kommunen (styr-
kor och svagheter).

• Samordnad planering – regional och lokal samverkan 
– Kap 3. 

 Beskrivning av samverkan över kommungränserna och 
med länet/göteborgsregionen. Här redovisas även mel-
lankommunala frågor samt inomkommunal rådslags-
samverkan och öp-arbetet. Och lite bakgrundsfakta 
om kommunen.

Allmänna intressebilder – DEL II
• Intressen som påverkar och påverkas av planeringen.

Användningen av mark och vatten – DEL III
• Planeringen för 6 kommuntäckande typområden.

Bilagor
• Mark- och vattenanvändningskartor – Bilaga. Kar-

torna redovisar nuvarande användning av mark- och 
vattenområden och kommunens syn på vilka föränd-
ringar som är lämpliga och var allmänna intressen 
ska prioriteras.

• Naturvårdsprogram – Bilaga. Naturvårdsprogrammet 
har antagits av kommunen under 2009. Programmet 
redovisar inventerade naturvärden som nyckelbio-
toper och andra värdefulla växt- och djurbestånd. 
Programmet anger ett strategiskt förhållningssätt 
med indelning i tre skyddsklasser, vilka också anges 
här i Öp10.

• LIS-områden – Bilaga. I enlighet med den nya strand-
skyddslagstiftningen, som nyligen trätt i kraft i sin 
helhet, anges här områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära områden. 19 sjöar på landsbygden berörs.

• Vindbruksutredning – Bilaga. Planeringsunderlag för 
kommunen vindbrukspolicy. Lämpliga områden för 
större vindkraftverk har efter noggrann analys pekats 
ut. Härigenom möjliggörs omkring 110 verk.

• Miljökonsekvensbeskrivning – Bilaga. Större eller mind-
re förändringar i översiktsplanen, som var för sig 
eller sammantaget kan innebära stor miljöpåverkan, 
konsekvensbedöms på översiktlig nivå.

Öp 10 Munkedal
DEL I

Vision och strategier 
för framtidens kommun

Kafé i Munkedal

Läsanvisning
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 INNE HÅLL D E L  I
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Syfte och målsättning
Munkedals kommun är i ständig förvandling. Intresset för bostadsbyggande är stort, 
liksom för nya verksamheter, vindkraftsetableringar, turism med mera. Utbyggnaden 
av E6 till motorväg bidrar starkt till det ökade intresset tack vare de förbättrade kom-
munikationsmöjligheterna. Munkedal står också inför utmaningar, som krav på energi-
omställning, minskade utsläpp och anpassning till klimatförändringar. Det finns hinder 
och hotbilder, men å andra sidan möjligheter och utmaningar. Det är nödvändigt att 
kommunen har ett aktuellt planeringsunderlag med riktlinjer som på bästa sätt styr och 
möjliggör positiva förändringar och en stödjande hållbar samhällsstruktur. Detta är hu-
vudsyftet med kommunens Öp  10 Munkedal. 
 En särskild målsättning med Öp   10 är att på ett tydligare sätt belysa och illustrera de 
goda förutsättningar som kommunen har med sitt strategiskt intressanta läge och sin rika 
natur- och kulturbygd. Planen har därför stort fokus på utvecklingsmöjligheterna, med lika 
stark förankring i värnandet om det goda arvet.
 En annan målsättning för Öp  10-arbetet är att göra översiktsplanen som dokument 
mer tillgänglig och förhoppningsvis inbjuda till en bredare läsning.

 Öp   10 ska inte bara ge svar, utan också ställa frågor och väcka nyfikenhet. 

Funktion
Översiktsplanen är rådgivande och vägledande, inte juridiskt bindande. I praktiken har den 
dock mycket stor betydelse som underlag för andra bindande beslut och bestämmelser och 
även vid överprövning i högre instans. Kommunen är, i likhet med landets övriga kom-
muner, enligt lag skyldig att upprätthålla en aktuell översiktsplan som uppdateras minst 
vart fjärde år. En översiktsplan visar hur kommunen avser att samordna fysisk planering och 
lov- och tillståndsgivning enligt miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) och är en 
överenskommelse mellan stat och kommun om en samsyn kring användningen av mark och 
vatten. Eller, hur Munkedal kan ge Mer av livet.

Innehåll och upplägg
I Öp   10 har vi valt att betrakta samhällsutvecklingen för Munkedal ur åtta olika perspektiv, 
baserat på de kommunala samhällsbyggnadsmålen om bl   a boende och näringsliv. Tre av 
perspektiven berör delvis nya frågor med stor aktualitet – vindbruk, strandskydd och klimat. 
Därutöver beskrivs kortfattat boendefrågor, kommunikationer, näringsliv, turism, infra-
struktur, service, natur, kultur, folkhälsa, miljö och landsbygdsutveckling. 
 För sex kommuntäckande geografiska områden redovisas hur dessa perspektiv kan på-
verka den praktiska planeringen. De hänsynstaganden och den tekniska kapacitet som ut-
gör förutsättningar för planeringen redovisas, följt av en översiktlig hållbarhetsbedömning. 
För att sätta fokus på utvecklingsfrågorna har vi försökt placera bakgrundsinformation om 
planeringen och kommunen längre bak (DEL II och III) och visions- och utvecklingsfrågor 
tidigt (DEL I). Riksintressena och övriga allmänna intressen redovisas i DEL II i text och 
kartor och i den mån de berörs av föreslagna förändringar i DEL III. – Så har vi tänkt.

styra och möjliggöra:
•   positiva förändringar
•   en stödjande hållbar 

samhällsstruktur

belysa kommunens goda förut-
sättningar

inbjuda till bredare läsning

underlag för andra beslut

Öp  10 har ett reducerat 
huvuddokument med fokus 
på utvecklingsfrågor (DEL I) 
och två separat dokument 
med planeringens förutsätt-
ningar, förslag och konse-
kvenser (DEL II och III).

1.1 Inledning
  – så här har vi tänkt

mer av livet

Öp  10 ersätter i sin helhet 
ÖP 2001, FÖP 2001 och FÖP 
2008, se 3.3.

 Kap 1  MÅL och VISION – för framtidens Munkedal
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1.2

Det finns en grundläggande 
ambition i Munkedal att 
vara kommunen där nya och 
positiva initiativ ges goda 
möjligheter genom korta och 
”nära” beslutsvägar.

Sammanfattning – om grundläggande prioriteringar
Kommunen vill se den samlade mark- och vattenarean inom Munkedals kommun som 
en möjligheternas spelplan där kända och ännu okända möjligheter – och utmaningar 
– väntar. En framgångsrik samhällsplanering ger möjligheter för positiva förändringar 
med bästa hänsyn till förutsättningar som påverkar och särintressen som påverkas. 
 Ambitionen för Munkedals kommun är att åstadkomma en tydlig spelplan där det 
goda samspelet mellan det nya och det ärvda kan äga rum, där båda kan utvecklas och 
värnas.

Kommunens vilja
Det finns vissa områden med relativt starka bevarandeintressen där kommunen ser möj-
ligheter att samordna dessa med en god samhällsutbyggnad – till förmån för kommunen 
som helhet, och för att kunna nå de uppställda kommunala målen. Det gäller:

• möjligheterna att erbjuda attraktiva kustnära boendemiljöer på Tungenäset 
och i Saltkällan/Hensbacka – utan att påtagligt skada riksintressen för natur-, 
kulturmiljö- och friluftsliv eller olämpligt belasta den redan högt exploate-
rade bohuskusten- –  och i kombination med en utbyggd VA-ledning och 
gc-väg, med positiva effekter för miljön och för hälsa och säkerhet.

• möjligheterna att utveckla landsbygden och besöksnäringen genom strand-
nära anläggningar och bostäder vid ett antal sjöar enligt särskilt strandskydds-
program – utan att strandskyddets viktigaste syften åsidosätts,

• möjligheterna att etablera vindkraftverk i relativt stor omfattning enligt sär-
skild vindbruksplan – inklusive vissa enstaka verk och nya kraftledningsgator 
– med den samlade påverkan på framför allt landskapsbild, turism, natur och 
möjligheterna att bygga bostäder som det innebär eller kan innebära.

• möjligheterna att kunna erbjuda och ha i beredskap stora samlade verksamhets-
ytor av skiftande karaktär i Håby/Gläborg – i ett logistiskt riktigt läge vid E6 
och godsjärnvägen – även om det innebär samhällsinvesteringar i infrastruktur 
och lokalt påverkar landskapsbild och miljö,

• möjligheterna att kunna erbjuda verksamhetsytor i mindre omfattning vid 
det strategiskt belägna Dinglemotet – även om det idag saknas viss infrastruk-
tur och berör bördig jordbruksmark, som också är rik på fornlämningar,

• möjligheterna att kunna erbjuda tätortsnära landsbygdsboende inom några 
mindre bostadsområden i närområdet för Munkedal och Håby – i utkanten 
av tätortszonen, men också nära – som ett resurseffektivt landsbygdsboende.

I de följande kapitlen beskriver översiktsplanen kommunens syn på bl a dessa frågor. 

boendemiljöer på Tungenäset

strandnära sjöanläggningar

vindkraftsutbyggnad

stora verksamhetsytor

tätortsnära landsbygdsboende

vindkraftsutbyggnad på Sut-
tene 

Inom ett par utpekade områ-
den finns särskilda bestäm-
melser som enligt lag anvisar 
att bl   a natur- och kulturmil-
jöintressen ska prioriteras 
(MB kap 4). Därtill prioriteras 
ett antal riksintressen som 
länsstyrelsen bevakar, tillsam-
mans med kommunen (MB 
kap 3). Inom dessa områ-
den får riksintresset ibland 
komma till viss skada, men 
inte till påtaglig skada.

  Möjligheternas spelplan

… och det ärvda.

– samspelet mellan 
det nya …

Korsvik.

Prioriteringar:
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1.3  Mål och vision
  för Munkedals kommun

Vision 2025
Kommunfullmäktige antog 2009-06-24 en vision för Munkedals kommun, Vision 
2025. Visionen är styrande för all annan verksamhet. Beslutet föregicks av en omfat-
tande och mycket öppen process riktad mot intresseorganisationer, företag, föreningar 
och kommunala företrädare. Genom temaarbeten och besök har även skolbarn och 
skolungdomar engagerats i visionsarbetet. Processen har tagit ungefär två år att genom-
föra och resulterat i en förhållandevis tydlig bild av vad invånarna uppfattar som viktigt 
för framtiden (en gemensam värdegrund). I syfte att göra visionen känd för alla har 
den presenterats i form av en bok, Ett år i Munkedal. Boken har erbjudits alla hushåll i 
Munkedals kommun och kan läsas av alla åldrar. Visionen:

”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engage-
rade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans.”

Kommunala mål
Övergripande mål
Visionen har fem övergripande mål:

 

• Människor känner sig välkomna 
• En hållbart växande kommun
• En kreativ och spännande miljö

• Invånarna mår bra och trivs med livet
• Invånarna är delaktiga, handlings-

kraftiga och stolta

Vart och ett av målen har fått konkreta uppföljningsbara mått. Uppföljning sker vartan-
nat år. Målen ska nås genom att kommunens insatser fokuserar på:

 

• Ett gott värdskap både för varandra 
och mot besökare.

• Ett naturnära och varierat boende.

• God hälsa och trygghet.

• Ett välutvecklat och starkt 
näringsliv.

• Bra kommunikationer, infrastruktur 
och service.

• Ett rikt fritidsliv.

• Livslångt lärande.

• Tillväxt utifrån ett långsiktigt hållbart 
och miljösmart synsätt.

Befolkningsmål
De övergripande målen enligt ovan är kopplade till befolkningsmålet om fler invånare:

 • Ökad befolkning till 11   000 invånare år 2025, dvs +50 invånare/år.

I detta första kapitel av 
Öp  10 Munkedal redovisar 
och illustrerar vi kommu-
nens vision och målsätt-
ningar.

Målsättningar som styr 
kommunens verksamhet 
finns på flera nivåer; kom-
munal, regional, nationell 
(och internationell).

←
 Delmål och strategi för 
dessa redovisas i avsnitt 
2.1-2.8, i högerkanten.

Det fanns 10   246 kommunin-
vånare i januari 2010

Ill
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Övriga kommunala mål 1.3
Kap 1 – MÅL och VISION Mål och vision för Munkedals kommun

Folkhälsomål 

Regionala mål

• Det övergripande målet för folkhälsoarbetet: Skapa samhälleliga förutsättning-
ar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen – se: www.fhi.se – med 11 
nationella målområden. För den fysiska planeringen bör beaktas särskilt:

 • Delaktighet och inflytande i samhället (tillgänglighet, demokrati)
 • Sunda och säkra miljöer och produkter (trafikmiljöer)
 • Ökad fysisk aktivitet (gång- och cykelvägar, vandringsleder m   m)

Ur Vision Västra Götaland – Det goda livet:

• Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers behov. 

• Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser i ett längre tidsperspektiv.

• Fem fokusområden, dit huvuddelen av utvecklingsarbetet inriktas:
 • Ett livskraftigt och hållbart  • Infrastruktur och kommunika-  

 näringsliv   tioner med hög standard
 • Ledande i kompetens och  • En ledande kulturregion    

 kunskapsutveckling • En god hälsa

• Attraktivt och varierat boende, goda kommunikationer, varierade fritidsakti-
viteter, tillgång på arbetstillfällen och bra service är grundläggande faktorer 
för att återfå en positiv befolkningsutveckling.

• Centralorten Munkedal samt samhällena Dingle, Hällevadsholm och Hede-
kas har alla sina särskilda förutsättningar att utvecklas som ska tas till vara. 
Centralorten ska vara kommunens servicecentrum.

• Tungenäset, med unika natur-, kultur- och och fritidsmiljöer vid Gullmarn, är 
ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden för ett attraktivt boende, 
för friluftsliv och för turism.

• Kommunen ska bibehålla och utveckla en levande landsbygd. Möjligheterna 
för boende och sysselsättning ska underlättas. Landsbygdsfrågorna ska ges 
stor tyngd vid planering och beslutsfattande.

• I den fysiska översiktsplanen och i all annan planering ska vikten av visuellt 
tänkande betonas. Det offentliga rummet, grönstrukturer, form och arki-
tektur är några av flera framgångsfaktorer för Munkedals kommun och ska 
därför ges stort utrymme. Mötesplatser ska värnas.

• Munkedals kommun ska verka för bärkraft och kretsloppsinriktning. Bl   a ska 
energianvändningen effektiviseras, den totala energiförbrukningen minska 
och användningen av alternativa, förnyelsebara energikällor öka.

positiv befolkningsutveckling

levande landsbygd

visuellt tänkande

bärkraft och kretslopp

natur- och grönområden

delaktighet och inflytande

god bebyggd miljö

livskraftigt näringsliv

ledande kulturregion

Västra Götalandsregionen

Miljömål (se även 4.5 om Miljökvalitetsnormer)

• De 16 nationella miljökvalitetsmålen – se: www.miljomal.se (eller kontakta 
kommunen) –  varav bl   a ur målet om God bebyggd miljö:
• En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas.
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet värnas/utvecklas. 
• Natur- och grönområden med närhet och tillgänglighet värnas.
• Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar och buller m   m.
• Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen m   m.

Nationella mål

• För Munkedals kommun 
gäller även de 15 regionala 
miljömål som preciserats av 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län (utgående från de 
16 nationella målen utom 
fjällmiljömålet) inklusive 
åtgärder och uppföljning 
– se:  
www.o.lst.se/miljomal.

Länsstyrelsen Västra Götalands län →
↓

hälsa på lika villkor
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1.4

Munkedal
De senaste två decennierna har det skett stora omvärldsförändringar som i grunden 
ändrat förutsättningarna för samhällsutvecklingen. Informationssamhällets framväxt, 
förbättrad infrastruktur, förstorade arbetsmarknadsområden, EU-medlemskapet och 
Västra Götalandsregionens tillkomst, är några exempel på förändringar som påverkar 
Munkedals kommun, liksom hot om förändrat klimat och miljöförstöring.
 Även i ett lokalt perspektiv har förutsättningarna för en utveckling av Munkedals 
kommun förändrats – och omställningen fortsätter. Samarbetet mellan kommunerna 
i norra Bohuslän och Fyrbodal knyter Munkedals kommun till starka allianser, vilket 
kommer att påverka utvecklingen i kommunen positivt.
 Färdigställandet av E6 nya motorvägssträckning i juni 2008 är kanske den enskilt 
största förändringen, som har skapat helt nya möjligheter och förutsättningar.

Översiktsplanering – en planering för framtiden
Kartorna i översiktsplanen visar både på kommunens rika arv och på kommunens goda 
utvecklingsmöjligheter – för boende, näringsliv, infrastruktur, kulturupplevelser, frilufts-
liv m  m. Hur kommer den verkliga kartan att tecknas under de närmaste 10-20 åren? Hur 
vill vi att den tecknas? Finns det sådant vi vill undvika? Det här är de viktiga frågorna i 
översiktsplanen. Grundläggande för planeringen är att se sambandet mellan inflyttning 
– bostäder – näringsliv – infrastruktur/service och hur dessa förändringsintressen kan 
samspela till en hållbar helhet med övriga intressen, som natur- och kulturvård, friluftsliv, 
energieffektivisering, hälsa och säkerhet m   m, inom kommunen och med omvärlden.

Bebyggelseutveckling
Förtätning och tätortsnära landsbygdsboende
I Munkedals tätort och de tre större samhällena finns detaljplanerad obebyggd mark för 
bostäder och mindre ej miljöstörande verksamheter, men det finns också möjligheter att 
förtäta i den mån efterfrågan finns, t ex i vissa av de delar som tidigare stördes av trafiken 
på gamla E6. Munkedals kommun är dock en utpräglad landsbygdskommun, och har 
i landsbygden också sitt största kapital för att kunna attrahera nya invånare. Vi behöver 
tillåta och stödja en utveckling även av landsbygden. En förutsättning även för tätorternas 
och centralortens utveckling och serviceunderlag.
 Kommunen vill starkt betona vikten av att medge även en glesare bebyggelsestruktur, 
så som bebyggelsen av tradition ser ut på landsbygden, med störst fokus på Tungenäset, 
Saltkällan/Hensbacka, Håby (norr om) och Hällevadsholm. Kommunen menar att det inte 
behöver stå i motsats till en hållbar utveckling om det sker samordnat med en utbyggnad av 
infrastruktur som VA och gång- och cykelvägar från tätorterna, eller gemensamma lokala 
anläggningar för VA, och på sikt underlag för en utvecklad kollektivtrafik för att minska 
bilberoendet. Lokal utveckling av service, arbetsliv och livsmedelshandel är positivt. För 
södra Tungenäset bedöms en samordnad utveckling av VA-ledning och bostadsutbyggnad 
ha förutsättningar att bidra till en totalt sett bättre miljö genom minskade utsläpp till Gull-
marn. För att de ska kunna genomföras och finansieras behöver de utföras parallellt.

(PBL 2:2) ”Planläggning 
skall, med beaktande av 
natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt 
tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och 
andra anläggningar.
       Även en från social syn-
punkt god livsmiljö, goda 
miljöförhållanden i övrigt 
samt en långsiktigt god 
hushållning med mark och 
vatten och med energi och 
råvaror skall främjas. En 
god ekonomisk tillväxt och 
en effektiv konkurrens skall 
främjas.” (2007:1303)

( PBL 1:1) PBL syftar till att 
”med beaktande av den 
enskilda människans frihet 
främja en samhällsutveck-
ling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för män-
niskorna i dagens samhälle 
och för kommande genera-
tioner” (1993:419)

(MB 1:1) ”Bestämmel-
serna 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.” 
(1998:808)

Exempel på lågenergihus

Hästhage i Åboland

Vindkraftverk utanför Hällevads-
holm

  Hållbart samhälle 
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Hållbarhet
Hållbart samhälle betyder att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (enligt den s   k Brundtland-rap-
porten 1987). Det kan antas vara en självklar målsättning för alla. Tidigare milstolpar 
på internationell nivå har varit Agenda 21-arbetet som under det senaste decenniet varit 
vägledande för kommunens arbete för en bärkraftig utveckling. För närvarande gäller de 
nationella och regionala Miljömålen för kommunen (se 1.3) till dess kommunen väljer 
att skapa lokala miljömål. Målsättningen är att det hållbara tänkandet ska integreras i all 
verksamhet och på alla nivåer.

Tre aspekter: socialt – ekonomiskt – ekologiskt
Begreppet hållbarhet har preciserats till att omfatta hållbarhet ur social, ekonomisk och 
ekologisk synpunkt, vilka i ett långsiktigt perspektiv är ömsesidigt beroende av varandra. 
Dessa tre aspekter har sin grund bl   a i plan- och bygglagen (se utdrag i kanten av före-
gående sida) där de ingår i de allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning och 
vid lokalisering av bebyggelse. 

Det är hur dessa tre dimensioner eller värden balanseras som i stor utsträckning 
avgör hur långsiktigt hållbara olika beslut är.

Den ekonomiska aspekten betonades i ett tillägg till lagen 2007 med att ”en god ekono-
misk tillväxt och en effektiv konkurrens skall främjas”. Därutöver anges i plan- och byggla-
gen, i likhet med miljöbalkens hushållningsprinciper, att ”en långsiktigt god hushållning 
med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas”.

Vägledande principer 
Hur kan vi leda utvecklingen till en geografisk bebyggelsestruktur som möjliggör ett 
större utnyttjande av kollektiva transporter, lägre energiförbrukning, bättre hälsa och 
säkerhet, samordnade samhällsinstallationer, ökad integration och jämställdhet, lands-
bygdsutveckling, friskare miljö, befolkningsökning m m – faktorer som på olika sätt 
bidrar till de tre aspekterna av hållbar utveckling?
 I Del III, om användningen av mark och vatten, redovisas kommunens syn på hur 
samhällsplaneringen kan styra mot dessa mål genom ett antal planeringsprinciper, bl a:

Ny bostadsbebyggelse ska huvudsakligen lokaliseras:
• till platser som är hälsosamma, säkra och har förutsättningar för ett attraktivt 

boende,
• så att samhällstekniska installationer kan samordnas, dvs företrädesvis i anslut-

ning till befintliga samhällen och orter.
• så att kollektivtrafiken kan utnyttjas eller utvecklas och transporter minimeras.

Framtida lokaliseringar av skolor, förskolor, äldreomsorg o   d bör förutom till sam-
hällsekonomiska och sociala intressen ta stor hänsyn till:
• närhet till kollektivtrafik, effektiva vägar och säkra gång- och cykelvägar m m.

Framtida verksamhetsområden bör framförallt lokaliseras:
• till trafikplatserna Håby, Gläborg och Dingle längs E6 för att minimera behovet 

av transporter och för att kunna samordna teknisk service, kollektivtrafik m   m.

Konsekvensbeskrivningar
Förslag på nya bebyggelseområden i Kap 8 (Del III), åtföljs av en enkel sammanställning 
av de viktigaste konsekvenserna. Genom översiktsplaneringen kan vi få en samlad bild 
av stora samverkande effekter av den pågående samhällsutvecklingen. Sammanfattande 
hållbarhetsbedömning av de i översiktsplanen föreslagna förändringsområdena redovi-
sas kortfattat i Kap 8 och mer utvecklat i bilaga Miljökonsekvensbeskrivning. 

Kap 1 – MÅL och VISION Hållbart samhälle

1.4

Öp10 föreslår
• Beslut om mark- och 
vattenanvändning och 
lokalisering och utform-
ning av bebyggelse ska 
vara långsiktigt hållbara 
ur ett socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt perspektiv. 
Avvikelser från principerna 
i 6.1 ska motiveras.
• De pendlingsvänliga 
zoner som anges på karta 
i avsnitt 2.1 om pendling 
och kollektivtrafik ska vara 
vägledande vid bedömning 
av om lokaliseringen bidrar 
till minskade transporter.
• Kommunen bör vara 
föregångare när det gäller 
användandet av energief-
fektiviserande teknik, 
bränslesnåla fordon och 
naturrresursbesparande 
och hälsosamma material 
och byggnadstekniker.
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2.1

• Områden för attrak-
tivt, temainriktat boende 
ska tas fram. Ett första 
steg är att möjliggöra na-
turnära boenden, boenden 
för människor med häst 
respektive miljöinriktade 
boenden. Det innebär 
bland annat att möjlighet 
till hästhållning och boen-
den i närhet av befintliga 
hästanläggningar ska prö-
vas positivt. Andra teman 
kan vara golf, motor, 
jakt och fiske. Naturnära 
boenden kan inriktas på 
kretsloppslösningar och el-
ler egen energiförsörjning.

Boende
  – och kommunikationer

Perspektiv 1

Samhällsbygg-
nadspolitiska del-
mål (ur Öp:s styrdokument)

 Kap 2  STRATEGIER för MUNKEDAL – möjligheter och 
utmaningar

      8 perspektiv på samhällsplaneringen i Munkedals kommun
 – översiktsplanens huvudfrågor  

Tågstationer

Motorvägsmot 
med samåknings-
parkering

Planerad gc-väg

gc-väg

gc-väg

Nya bostadsområden (m fl)

Busslinjer 
(grön mar-
kering)

Håbyterminalen 
med regionbusstrafik

Pendlingsvänlig regiontrafik
Kommunen har förutom sin övriga attraktionsvärden 
ett attraktivt regionpendlingsläge med snabba och täta 
allmänna färdmedel genom närheten till såväl E6 med sin 
regionbusstrafik och Bohusbanan med persontågstrafik. 
Det huvudsakliga sättet att regionpendla kollektivt får för-
utsättas vara genom en kombination av bil och allmänna 
färdmedel från någon av pendlingsnoderna Hällevads-
holms station, Dingle station, Håbyterminalen (expressbuss-
trafik) och Munkedals station.

Regional kollektivtrafik. Tillgången på regionala kollektiva 
färdmedel är stark i en zon utefter Bohusbanan, med statio-

ner för tågtrafiken i Hällevadsholm, Dingle och Munkedals 
centrum, samt runt Håby med region-/expressbusscentrum.

För boende nära någon av de fyra pendlingsstationerna är 
restiden till Uddevalla centrum mellan 20 och 40 min. Med nära 
menas inom 10-15 min avstånd till fots (ca 1 km), med cykel 
(ca 2 km) eller med bil (ca 10 km eller cirkelzon med 5 km radie).  
Dessa zoner bedöms ha mycket goda pendlingsförhållan-
den i kombination med bil eller cykel till pendlingsstation.

Lokal kollektivtrafik. Den lokala kollektivtrafiken är väsent-
ligt glesare och utgörs generellt av skolskjutstrafik med vissa 
kompletterande turer, särskilt till Hedekas. Hela kommunen 
har också anropsstyrd kollektivtrafik.

2 km-radie

5 km-radie

Persontåg

E6

Pendeltåg

Nya bostadsområden

Kartan bygger på en analys av kollektivtrafiken med 
markerade zoner för ”pendlingsvänlighet”. På kartan 
är en zon på 1 km på ömse sidor om vägar med 
kollektivtrafik respektive 5 km radiell cirkelzon runt 
pendlingsnoderna markerade som generella pend-
lingsvänliga zoner för kollektivtrafiken i kommunen. 
Ju mörkare fält på kartan desto bättre pendlingsläge. 
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Grebbestad 
30 min

Fjällbacka
25 min

Olso
2 tim 15 min

Kynnefjäll
vildmarks-
natur
20 min

Uddevalla 
20 min

Göteborg 
1 tim

Malmö
4 tim

Köpenhamn 
4,5 tim

Strömstad
50 min

Smögen
25 min

Lysekil
30 min

Bakgrund
Dagens rörliga arbetsmarknad ställer höga krav på effektiv pendling. Den nu färdigställda 
E6-sträckningen genom kommunen innebär restider omkring en timma till såväl norska 
gränsen som Göteborg. Med sina 98 km till Göteborg ligger Munkedals tätort inom den 
100-kilometersradie man kan definiera som Göteborgsregionen. Restiden med buss till 
Göteborg varierar idag mellan 1 timma 20 minuter och 1 timma 50 minuter. I januari 
2009 sattes ett nytt expressbussystem i bruk vilket avsevärt förbättrat de kollektiva 
pendlingsmöjligheterna till Göteborg, Trestad, Högskolan Väst, m   m. Dessutom 
finns trafik till Uddevalla med tåg varje timma, vilket ger täta och korta pendlings-
tider. Pendlingsparkering har anlagts vid Håby i anslutning till bussterminalen 
– Håbyterminalen – som är en knutpunkt för närregionens expressbusstrafik.
 Kommunen hade 2009 ca     10  250 invånare. Angående befolkningsutveckling 
m   m, se 3.4 Bakgrundsfakta. Ca hälften av befolkningen bor på landsbygden. Under 
2001-2009 behandlades ett 100-tal bygglovansökningar för småhus. 

Möjligheter och utmaningar
Pendlingssituationen för det kollektiva resandet kan på sikt förbättras ytterligare genom 
ett samlokaliserat resecentrum för all buss-, expressbuss- och persontågstrafik, men kan-
ske först i samband med en större satsning nationellt på järnvägen? Alternativ som bör ut-
redas är Håby, stationsområdet inne i Munkedal, Saltkällan och områdena mellan dessa.
 Energibesparande byggande och uppvärmning är en annan viktig fråga, både för det 
befintliga beståndet av bostäder och för nybyggnader. Nya byggnader kan t ex planeras 
och lokaliseras med större hänsyn till kylande eller värmande lägen.
 En mycket viktig fråga för kommunen är att vända det nedåtgående befolkningstalet. 
För 2007 bröts trenden men 2008 var det återigen en liten minskning. Mellan 2008 och 
2010 har befolkningstalet varit i stort sett oförändrat. Det kommer framöver att behövas fler 
bostäder i flerfamiljshus för unga och äldre. Hur åstadkommer vi det till en rimlig kostnad? 
Ett alternativ till nybyggnation kan kanske vara ombyggnad av tidigare verksamhetslokaler 
i bra lägen till bostäder, bl   a i Hällevadsholm, Dingle och Munkedal, utefter gamla E6. 
 En annan intressant målgrupp är åldersgruppen 55+, som ofta vill byta villan mot ett 
modernt, bekvämare boende, vilket öppnar för att fler småhus blir tillgängliga för inflyt-
tande eller nybildade barnfamiljer. En intressant tendens som kan anas i statistiken är att 
fler unga kvinnor som utbildats på jordbrukshögskolan i Dingle väljer att stanna i närom-
rådet när de bildar familj. Ett kvinnoperspektiv på boendet är alltså en av flera möjligheter 
att ta vara på, t ex möjligheten till distansutbildning och distansarbete genom förbättrat 
bredband. Andra perspektiv på boendet som kan behöva utvecklas – och som kan vara 
utvecklande för kommunen – är invandrarperspektivet, motverkande av segregation, barn- 
och ungdomsperspektivet – och framtidens boende för den växande äldre generationen!
 Även intresset för nyproducerade enfamiljshus i attraktiva lägen är stort och förväntas 
i sig kunna öka inflyttningen. I och med den planerade och delvis genomförda vatten- och 
avloppsutbyggnaden till Hensbacka/Saltkällan, Munkedals hamn och södra Tungenäset 
skapas förutsättningar för kompletteringsbebyggelse och omvandling av vissa fritidsboen-
den till åretruntboende. Det är i sin tur en förutsättning för VA-utbyggnaden.
 I samband med utbyggnaden av Håby handelscenter förväntas efterfrågan på bo-
städer i nära anslutning öka. Ett par områden norr om Håby pekas ut som lämpliga 
för framtida bostadsbebyggelse. Sambanden mellan service och strukturer i Håby och 
Munkedal – och området däremellan – bör kunna utvecklas så att Håby på sikt blir en 
integrerad del av centralorten Munkedal. Grönstrukturerna behöver särskilt studeras.
Temaboenden
Temaboende på landsbygden ger kommunen ytterligare möjligheter. Efterfrågan på 
hästgårdar är stor redan idag och kan förväntas bli än större i framtiden. Övriga tema-
boenden kan vara golf, naturnära boende med energi- och kretsloppsprofiler, jakt- och 
fiskeprofil och boende vid vatten … eller på vatten! Munkedals hamn, som inte längre 
är skyddad som djuphamnsresurs, bör kunna undersökas som lämplig plats för en ma-
rina med fler båtplatser, eventuellt kombinerad med flytande bostäder, som en vision.
 En lättnad av strandskyddet inom s k utvecklingsområden för landsbygden (se avsnitt 
2.8) medför nya möjligheter för attraktivt boende, hotell–konferensgård, m m nära vatten.

Ungefärlig restid från Munkedal till 
andra orter i västkustregionen

• En kontinuerlig tomt-
beredskap om ca 20 
enskilda eller kommu-
nala tomter i attraktiva, 
pendlingsvänliga lägen. 

• Temaboenden för bl   a 
häst, natur, miljö, golf 
och vatten bör utveck-
las. En studie kring 
temaboenden – kon-
ceptutveckling – klar 
2011.

• En studie kring 
förutsättningarna för 
pendling avseende bl   a 
möjligheter till kortare 
pendlingstider och ett 
samordnat resecentrum 
buss/tåg. Klar 2010.

Öp10 föreslår

2.1
Kap 2 – STRATEGIER för MUNKEDAL Boende och kommunikationer

Lokal-/regionbusstrafiken

Tvåstad 
45 min
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2.2

• Framtida näringslivs-
utveckling syftar till att 
skapa ett differentierat 
näringsliv genom att med-
verka till ett bra företags-
klimat, bidra till utveck-
ling av befintliga företag 
samt skapa goda förutsätt-
ningar för nya företags-
etableringar. Entreprenör-
tänkande ska prioriteras. 
Självförsörjningsgraden på 
arbetstillfällen ska öka.

• Turismen som näring 
ska utvecklas kraftfullt 
med beaktande av den 
strategiska plan för be-
söksnäringen som utar-
betats tillsammans med 
övriga kommuner i norra 
Bohuslän. Munkedals 
kommun har ett mycket 
bra läge för framtida sats-
ningar och sådana möjlig-
heter ska prövas positivt. 
Laxfiske, vildmark, fjäll, 
fjordkust och kulturarv är 
några exempel på unika 
värden som kan utnyttjas 
turistiskt. Den omfat-
tande turisttrafiken genom 
kommunen, främst utmed 
E6 – men även på Bohus-
banan – utgör en viktig 
målgrupp.

Näringsliv och turism
Perspektiv 2

Samhällsbygg-
nadspolitiska del-
mål (ur Öp:s styrdokument)

Populära aktiviteter i Bohuslän
En studie utförd av Turismens utredningsinstitut visar att 
många av de aktiviteter som är populära för turister är ak-
tiviteter som Munkedal redan i mångt och mycket erbjuder, 
men också har potential för att utveckla och ytterligare 
synliggöra.
Aktivitet 2007
Sol och bad    74%
Shopping/inköp   64%
Segling/åka båt   37%

Vandra    37%
Museibesök    27%
Fiske     26%
Cykla     21%
Historiska minnesmärken 21%
Konst-/hantverksutställning  19%
Golf     11%
Kanotpaddling   5%
Annan aktivitet   14%

(Källa: Turismens utredningsinstitut: Turismen i Bohuslän 2007)

Bohusleden

Blå-Gröna vägen

Laxfiske
(m fl vatten)

Expansionsområden
för verksamheter

Hästsport-
anläggningar

Utvecklat boende
och friluftsliv

”Norra Bohusläns
vackraste rastplats”

Borgmästar-
bruket

Upplevelseområden för
turism och besöksnäring
(blåmarkerat område)

Vindbruks-
områden

Sörbygdens turistvägar

Vind-
bruksom-
råden

Lökebergsristningarna

Stenehed

Museijärn-
väg

Håby

LIS-om-
råden *

* Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, se 2.8

Turistan-
läggning-
ar (gula 
prickar)

Flottarleden 
(kanotled)
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BohusExpo, Håby

Bakgrund
Näringslivet präglas idag av småskaliga företag i skiftande branscher. Jord och skog 
och byggverksamhet utgör en viktig del av sysselsättningen i kommunen, framför allt 
i inlandet. Pappersbruket Arctic Paper Munkedal AB är kommunens största privata 
arbetsplats med ca 350 anställda. New Wave Mode AB med 100 anställda i Dingle är 
Sveriges största grossist av profilplagg med varumärken som Clique och New Wave. 
Besöksnäringen har en stor potential att utvecklas och ta marknadsandelar främst 
inom natur och upplevelseindustrin.
 Nya handels- och industriområden prioriteras invid E6 mellan Munkedalsmotet 
och Dinglemotet. Där är efterfrågan som störst och närheten till de stora kommuni-
kationslederna bedöms ge den minsta miljöpåverkan. Håby restaurang & motell ligger 
som förut i blickfånget för den tunga E6-trafiken. Rastplats  för E6-trafiken har an-
lagts vid Saltkällan i ett vackert läge och med hög konstnärlig utformning med mottot 
– ”Norra Bohusläns vackraste rastplats”. 
 Kulturhistoriskt intressanta miljöer, som Lökebergsristningarna, bautastenarna vid 
Stenehed och kvarnmiljöerna vid Borgmästarbruket har skyltats upp och kompletterats 
med parkeringsplats som ett led i att stärka besöksnäringen.
 Arbetsmarknad: Kommunens strategiska läge utmed E6 medför att arbetsmark-
naden har kommit närmare Munkedalsborna som därmed kan få ett större utbud av 
arbetstillfällen. Antal personer i arbete mellan 20 – 65 år är 4 700 varav 2 720 har sin 
arbetsplats inom Munkedals kommun. 2 000 personer pendlar ut från kommunen till 
arbete i kranskommunerna. 

Möjligheter och utmaningar
Näringslivet består av människor liksom samhället i övrigt. Avgörande för en utveckling 
för både invånare och samhället är förutsättningar för att förverkliga ”det goda livet”. 
En väl anpassad och fungerande samhällsservice för såväl näringsliv som invånare är en 
viktig del av utvecklingen. Skola, vård och omsorg, bostäder, kommunikationer, kultur 
och fritid, bredband, el- och vattenförsörjning etc. ska ha en sådan kvalitet att både 
medborgare och näringsliv finner det attraktivt att bo och verka i Munkedals kommun.
 De möjligheter som nya E6 skapar har bland annat bidragit till planer för en 
mångfacetterad handelsdestination som varvas med traditionell shopping, aktivitets-
center och restauranger av hög kvalitet. 
 Det finns tre starka områden som kan samverka för att uppnå befolkningsmålet i 
kommunen: nya handels- och verksamhetsområden utmed nya E6 och Håby, utvecklat 
boende och friluftsliv på Tungenäset utmed Gullmarskusten och i Hensbacka samt upple-
velseområden för besöksnäringen i naturlandskapet i norr.
 De möjligheter som nya E6 skapar har även bidragit till planer för Västkustens 
största köpcentrum och andra kommunikationsberoende verksamheter som transport/
logistikcentrum. Omlastningsplatser för gods kan även besörja och skapas i samverkan 
med grannkommunerna för att skapa ett effektivt logistiknät.
 Samtidigt som det stora skyltfönster för kommunen som E6 utgör tas tillvara 
genom att ställa krav på god utformning bibehålls en öppenhet västerut utmed E6 mot 
det vackra Tungenäslandskapet, vilket ses som en resurs i sig.
 En hållbar turism kan utvecklas med stöd av den strategiska plan för besöks- och 
upplevelsenäringen som utarbetats tillsammans med övriga kommuner i norra Bohus-
län inom bl   a ICZM-projektet*. Exempel kan vara naturanknutna äventyrs- och frilufts-
aktiviteter, laxfiske och hästsport – eller shopping. Här finns enstaka aktörer men för 
att det ska bli en utveckling krävs en omfattande och målmedveten gemensam satsning 
med både enskilda aktörer och kommunen. 

• Prioritera en konti-
nuerlig försörjning av 
byggklara industritomter 
för att underlätta företags-
etableringar i bra lägen 
med korta ledtider.
• Arbeta för nyetab-
lering inom framförallt 
handel, transportlogistik 
och miljöteknik i direkt 
anslutning till E6-moten. 
Möjligheter för etablering 
av ett logistikcentrum ska-
pas i anslutning till något 
av E6-moten. 
• Betona betydelsen av 
att byggnader och anlägg-
ningar i E6-nära områden 
ges god arkitektonisk 
utformning och anpass-
ning till markförhållanden 
och landskapsbild för att 
skapa en större långsiktig 
attraktionskraft.
• Rastplatsens (vid E6) 
förutsättningar för utsikt 
över Saltkälle- och Gull-
marsfjorden tas tillvara 
genom lämplig gallring i 
skogspartiet nedanför.
• Utnyttja naturresurser 
i landskapet för upplevel-
sebaserad näringsverksam-
het och vindkraften för 
energiproduktion – så att 
de båda samordnas.
• Nya campingar bör 
stimuleras – alternativa lo-
kaliseringar kan studeras.
• Turistvägarna i de 
natursköna landskapen på 
Sörbygden kan pekas ut och 
marknadsföras, här kallat 
”Sörbygdens turistvägar”.

* Inter Coastal Zone Management (se 3.1).

2.2
Kap 2 – STRATEGIER för MUNKEDAL Näringsliv och turism

Öp10 föreslår

De fem största utpendlingsorterna:
Uddevalla  801 personer
Tanum  263
Lysekil  179

Göteborg  157
Sotenäs  157
Trollhättan   76

(Statistik från VG–regionen 2007)
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2.3

• Planerade gång- och 
cykelvägar ska byggas för 
att stimulera till fysisk 
aktivitet. Barns skolvägar 
ska vara trygga och säkra.       

• Högsta prioritet ska 
ges åt vägförbindelsen 
Hedekas-Torp-Håby (väg-
nummer 928 och 926). 
Nuvarande standard är 
dålig och den alternativa 
anslutningen över Stale 
ger låg trafiksäkerhet. 

• Länsvägarna i övrigt, 
anslutningvägar till E6 
och lokalväg till Torreby 
har en betydelsefull roll 
för att underlätta företag-
samheten på landsbygden. 
Behovet av upprustning 
av detta vägnät ska särskilt 
uppmärksammas.

Infrastruktur och service
Perspektiv 3

Samhällsbygg-
nadspolitiska del-
mål (ur Öp:s styrdokument)

Planerad VA-ledning och 
gc-väg södra Tungenäset

Stamledning 
400 kV

Behov av nya/
förstärkta elnät 
(principlägen, 
ej studerade)

Föreslagen 
ny sträckning 
Hedekas-E6

Nuvarande 
sträckning 
Hedekas-E6

Master för bredband, telefoni, 
radiolänk. Generellt behov av ökad 
IT-kapacitet.

Gc-väg längs gamla 
E6 till Svarteborg, 
behöver förlängas till 
Hällevadsholm

Hällevadsholm

HedekasBohus-
banan

E6

Föreslagna industrispår 
(2 principalternativ)

Föreslagna industri-
spår (se nedan)

Prioriterade 
vägförbättringar 
Hedekas – Håby

Stale

Föreslagen framtida 
kommunal badplats (Svarsvik)

Föreslagen utökning 
av småbåtshamnar

Befintliga 
kommunala 
badplatser
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• Va-ledning färdigställs dels till Saltkällan och vidare i vattnet till Munke-
dals hamn och dels till södra Tungenäset (Bergsvik/Gårvik) längs väg 814.

• Gc-vägar byggs längs vägar där de nya va-ledningarna dras fram liksom 
i samband med arbeten på övriga vägar om möjligt/lämpligt.

• Förutsättningar för godsjärnväg till Håby utreds, klart 2012.
• Möjligheterna att förbereda för bredband utreds. Klart 2010.

Bakgrund
E6 är fullt utbyggd till motorväg genom kommunen med god koppling till de södra 
kommundelarna. Däremot har förbindelsen mellan E6 och de norra kommundelarna 
dålig standard och delvis olämplig sträckning genom bostadsområdet i Stale. 
 Järnvägen skredsäkras under 2009 som en försiktighetsåtgärd efter Smårödsraset 
2007, men är i fullt bruk både ut mot Lysekil och längs Bohusbanan. Järnvägen bedöms 
ha potential för en ökad godstrafik och har ett strategiskt utvecklingsbart läge vid Glä-
borgs trafikplats där E6, Bohusbanan och Lysekilsbanan möts.
 Gamla E6 har i stora delar smalnats av till förmån för ett separat gång- och cykel-
fält, vilket gör att kommunen har ett sammanhängande gc-stråk från Svarteborg genom 
Dingle och Munkedals tätorter ner till den södra kommungränsen, där gc-vägen fortsät-
ter ner i Uddevalla. I Munkedals tätort är gc-nätet relativt väl utbyggt. Gc-väg ut mot 
Tungenäset är påbörjad, i dagsläget färdig till Bergs gård. Gc-vägar över eller under E6 
finns vid Foss och Saltkällan.
 På vatten- och avloppssidan finns nu försörjning till de södra kommundelarna 
Hensbacka/Saltkällan (2008). Till södra Tungenäset är nya va-anslutningar planerade. 
Innan dessa är utbyggda är möjligheterna för nybyggnad av bostadsområden och för-
ändring av befintliga fritidshusområden till åretruntboende starkt begränsade.
 Energiplan och klimatstrategi för Munkedals kommun 2008-2012 har tagits fram vid 
sidan av arbetet med översiktsplanen (se 2.5). Parallellt med Öp  10 pågår en vindbruks-
utredning (se 2.6). Fjärrvärme är utbyggt i centralorten Munkedal.
 Bredband är tillgängligt i näst intill hela kommunen, men kapaciteten är otillräck-
lig, både i hastighet och antal portar. 

Möjligheter och utmaningar
Kommunens övriga vägnät kan efter hand rustas upp till modern trafiksäker standard 
för trygga transporter för såväl motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik, till förmån 
även för en utökad kollektivtrafik. Prioritet för väg 928 och 926.
 En anslutande industrijärnväg kan byggas så att Håby verksamhetsområde nås med 
tåg från Bohusbanan/Lysekilsbanan – två alternativa sträckningar föreslås. En ny sam-
ordnad persontågs- och expressbusstation kan vara lämpligt att utreda, se 2.1.
 Bredbandsutbyggnad kan påbörjas för att bl   a underlätta distansarbete. Möjligheter 
finns att i samband med nyetableringar förbereda för framtida bredband i tomrör som 
läggs ner med övrig ledningsdragning.
 Vatten- och avloppsnätet kan planenligt byggas ut helt på södra Tungenäset. Som 
en följd förväntas bl   a utsläppen av närsalter till Gullmarn successivt att börja minska.
 En stor utmaning är den påbörjade energiomställningen bort från fossila bränslen till 
förnyelsebara energislag. Kopplingen mellan miljöproblem/klimathot och energianvänd-
ning/samhällsutveckling redovisas mer fördjupat i perspektiv 5 Klimatet – strategi, anpass-
ning, sårbarhet (2.5). Vindkraft och kraftledningsutbyggnad behandlas i avsnitt 2.6.

Förskolor
Efterhand som åretruntboendet på Tungenäset förväntas öka kan det uppstå behov av 
en lokal förskoleverksamhet. Lämplig placering kan vara i närheten av Berg/Pilegårds-
korset, som ligger längs pendlingsvägen för hela södra Tungenäset. En placering i Foss-
området på tätortssidan av motorvägen kan vara ett lämpligt alternativ. Övrig samhälls-
service bedöms finnas inom tillfredsställande avstånd i Munkedal/Håby tätortsområde.

Öp10 föreslår

Kommersiell 
och offentlig 
service – tankar
En viktig fråga för kommu-
nen och för landsbygds-
utvecklingen är hur vi kan 
behålla kommersiell och 
offentlig service på lands-
bygden. Idag förväntas 
kommunen att reagera 
när banker, vårdcentraler 
osv läggs ned. Men kom-
munen kan inte alltid ta 
strid för alla de ”försäm-
ringar” som sker. 

Däremot kan vi tänka 
igenom vad som är strate-
giskt viktigt för kommunen 
att reagera på och också 
jobba förebyggande för. 

Ett verktyg för det skulle 
kunna vara en serviceplan 
för kommersiell och offent-
lig service, där de servi-
ceområden eller tekniska 
områden som kommunen 
bör vara aktiv och ta ställ-
ning inom markeras. T ex 
om bensinstationer och 
lanthandel eller samkana-
lisation för bredband. Den 
bör också innehålla tankar 
och idéer om samverkan 
mellan kommersiell och 
offentlig service. 

2.3
Kap 2 – STRATEGIER för MUNKEDAL Infrastruktur och service

Exempel på tillgänglighetsanpassat 
lågenergihus
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• Munkedals kommun 
ska verka för bärkraft och 
kretsloppsinriktning. 

• Nuvarande och kom-
mande generationer 
ska tillförsäkras en god 
livsmiljö och livskvalité 
(kommunfullmäktiges 
styrkort för 2010). 

2.4Folkhälsa och miljö
Perspektiv 4

Samhällsbygg-
nadspolitiska del-
mål (ur Öp:s styrdokument)

Skridskoåkning på Holmevattnet

Örekilsälven

Naturvårdsprogram
– och kommunal naturskyddspolicy
Ett kommunalt naturvårdsprogram har tagits fram under 
2008-2009 baserat på kända naturinventeringar och 
skyddsvärda objekt. Nyckelbiotoper, ädellövskogar m m har 
klassificerats i tre olika kategorier, klass 1-3, med fallande 
skyddsvärde, dvs klass 1 har högst skyddsvärde och klass 
3 lägst. Alla klasser har dock ett högt skyddsvärde och ska 
skyddas i möjligaste mån. Det är dock motiverat att kunna 
ge en differentierad bild av skyddsvärdet så att de allra 

viktigaste värdena kan skyddas helt från exploatering. Här 
anges kommunens policy för skyddsvärd natur:

Åtgärder som innebär skador på naturvärden av klass: 

1)  ska kommunen inte medverka till, 

2)  ska i möjligaste mån undvikas och ska föregås av 
miljökonsekvensbeskrivning, 

3)  bör undvikas och en inventering av naturvärden 
ska föregå ev exploatering/skada. Exploateringsprojekt 
ska anpassas för att minimera skada.

Gullmarns till-
rinningsområde 
(blått område)

Naturreservatet Strömmarna är 
nybildat – för bl a ”Flottarleden”

Naturvårdsprogrammet med 
värdeklassad natur

Bygga i kulturmiljö
Munkedals kommun

BärfendalKulturmiljöbroschyr Bärfendal

Stort opåverkat
område

Tysta områden

Stort opåverkat
område

Stort opåverkat
området

Gullmarn
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• Folkhälsoperspektivet ska beaktas.
• De regionala miljömålen ska brytas ner till kommunala miljömål.
• Med naturvårdsprogrammet som grund ska åtgärdsplaner tas fram för det 

kommunala naturvårdsarbetet. Klart 2011.
• Kommunen ska bidra aktivt till att vattendirektivets mål kan uppfyllas.
• Möjligheter att förbättra bebyggelsemiljön genom grönstrukturer, mötes-

platser, vackra välhållna allmänna ytor och byggnader ska tas till vara.

Bakgrund
I takt med den ekonomiska tillväxten är det viktigt med en social och ekologisk tillväxt 
för att inte äventyra det ekosystem vi är beroende av och för att värna mänskliga värden. 
En natur och befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för väl-
stånd och ökad tillväxt. Med miljö menar vi här även kulturell och byggd miljö.
 EU:s medlemsländer håller på att bygga upp ett ekologiskt nätverk av naturom-
råden som kallas Natura 2000. Avsikten är att skapa förutsättningar för ett bevarande 
av viktiga livsmiljöer för arter av vilda djur och växter som krymper i snabb takt och i 
många fall hotas av utrotning. Natura 2000-arbetet grundas på två EU-direktiv, fågeldi-
rektivet och art- och habitatdirektivet. Basinventeringen är avslutad.
 Vattendrag och sjöar i framförallt höjdpartierna är försurade, kalkning utförs. Gull-
marn är miljöpåverkad av framförallt närsalter. Ett EU-direktiv om en minskning av när-
saltläckage m   m till vattendrag och Gullmarn har trätt i kraft, det s   k Vattendirektivet.
 Naturreservat för Strömmarna har tillkommit till förmån för framförallt frilufts-
intressen, bl a Flottarleden (kanotled). En översyn av natur- och miljövårdsarbetet har 
påbörjats i och med kommunens arbete med en naturvårdsplan där kända inventeringar 
samlas och ges en enhetlig värdering i tre olika klasser, för att så småningom utgöra 
underlag för en samlad natur- och miljövårdsstrategi, se även avsnitt 5.5.
 Kommunen har sammanhängande grönstråk inom centralorten och i övriga kommu-
nen. Däremot utgör motorvägen en betydande barriär för såväl människor som djur. I om-
rådet nära Saltkällan finns en uttertunnel under E6 för att värna om utterns fortbestånd. 
 Miljöbalken har till syfte att värna om vår natur och miljö och skyddar alltifrån sto-
ra sjöar, fjäll och vattendrag till små biotoper i landskapet som åkerholmar, alléer och 
stengärdesgårdar. Motsvarande skydd finns för kulturmiljön och fornlämningar i Kultur-
miljölagen. Till skyddet för Munkedals olika kulturmiljövärden bidrar bl   a även de tjugo 
informationsbroschyrerna ”Att bygga i kulturmiljö”. Kommunen deltar även genom ett 
samarbete i Fyrbodal i projektet ”Konst i offentlig miljö” – om estetisk stadsbyggnad.

Möjligheter och utmaningar
Folkhälsoperspektivet kan utvecklas i samhällsplaneringen genom att främja delaktighet 
och fysisk aktivitet. Andra nyckelord för planeringen är tillgänglighet, mötesplatser, en 
ren miljö, rekreation, hälsa, friluftsliv, trivsel, känsla av trygghet och säkerhet, estetik. 
Kommunen arbetar strategiskt och målmedvetet för att utveckla arbetet med en estetisk 
samhällsbyggnad och med att engagera invånare i olika åldrar, se även avsnitt 3.3.
 Tysta områden är en värdefull kvalitet som behöver värnas för framtida generationer 
och för folkhälsan. Två tysta områden är angivna i Kynnefjäll, se kartan invid och 4.5.
 EU:s vattendirektiv ska implementerats. Målet är att alla vatten ska ha uppnått god 
status till 2015. En stor utmaning! Miljöpåverkan på luften, marken och vattnet behöver 
minska för att minimera försurning och övergödning, se avsnitt 5.5.

Globalt och lokalt perspektiv – livsmiljö och folkhälsa
För att komma tillrätta med miljöproblemen krävs ett vidare perspektiv, där den lo-
kala miljön sätts in i ett större sammanhang och där insikten om att många små källor 
till utsläpp sammantaget kan få stor betydelse. Våra handlingar för den lokala ekologin 
bidrar till den globala. Och vice versa. På 2010-talet är det inte längre en fråga för miljö-
intresserade att värna om miljön – det är en integrerad del av tidens kultur, av vårt sam-
hällsbygge, och av grundläggande betydelse för den långsiktiga folkhälsan.

Maltes stig – exempel på enskilt 
initiativ i samverkan med kom-
munen till förmån för folkhälsan 
och friluftslivet.

Folhälsopolicy
Folkhälsopolicyn antogs 
av kommunfullmäktige 
2009-10-28 § 57. 

Policyn grundar sig på det 
nationella folkhälsomålet 
och dess 11 målområden. 
Munkedals kommun har, i 
likhet med Västra Göta-
landsregionen, byggt upp 
policyn utifrån ett antal 
utmaningar: 

• En hållbar utveckling,
• Öka jämställdheten 
och jämlikheten, 
• Trygga och goda upp-
växtvillkor, 

• Livslångt lärande, 
• Ökat arbetsdeltagande 
och en god arbetsmiljö,
• Åldrande med god 
livskvalitet och 
• Främja goda levnads-
vanor. 

För att implementera de 
nationella folkhälsomålen i 
kommunens ordinarie arbe-
te och driva folkhälsoarbe-
tet framåt finns i Munkedals 
kommun folkhälsosamord-
nare, folkhälsopolitiskt råd 
och folkhälsoråd. 

För att skilja på hälsa och 
folkhälsa kan man säga att 
hälsa är en resurs för indivi-
den medan folkhälsa är ett 
mål för samhället. Folkhäl-
soarbete kan definieras som 
ett målinriktat och struktu-
rerat arbete för att främja 
hälsa eller förebygga ohälsa 
hos en befolkning. 

2.4
Kap 2 – STRATEGIER för MUNKEDAL Folkhälsa och miljö

Öp10 föreslår
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2.5Klimatet
         – strategi, anpassning och sårbarhet                    
Bakgrund
Vi befinner oss i en tid då klimatfrågorna diskuteras globalt och där vi ser påtagliga 
tecken i de stora ekologiska systemen som tyder på att människans miljöpåverkan har 
gått långt. Hur stor vår påverkan är och med vilken hastighet bl   a klimatet förändras 
vet vi inte med säkerhet. Klimatförändringarnas konsekvenser ställer dock krav på att vi 
ökar vår kunskap om samhällets sårbarhet och behov av anpassning.
 Det är huvudsakligen en fråga om att förändra vårt globala samhälle för att mot-
verka en pågående och framtida klimatförändring i ett längre tidsperspektiv, men vi 
behöver också vidta lokala strategiska åtgärder nu för att värna intressen som är hotade 
inom en betydligt närmare framtid, i vissa fall kanske redan idag. Fler extrema väderfe-
nomen är t   ex en verklighet vi kan få vänja oss vid.

Scenarier
För att ge indikationer om vilka effekter klimatförändringarna kan få bedrivs klimat-
forskningen bl   a kring tänkbara scenarier. I Sverige leds arbetet av bl   a SMHI (SWE-
CLIM), som för västkusten bl   a ger följande exempel på indikationer för en analysperiod 
fram till år 2100 (källa: www.smhi.se):

• ”Årsmedeltemperaturen ökar enligt beräkningarna med drygt 4°   C fram till år 
2100” enligt ett scenario ”och med drygt 5°   C” enligt ett annat.

• ”Den maximala nederbörden under 7 sammanhängande dagar beräknas öka 
med omkring 20   % till år 2100.”

Även om det finns stora osäkerheter i de klimatmodeller som används, både i tidsper-
spektiv och i omfattning, är tendenserna tydliga. Den kanske tydligaste tendensen, både 
i ett lokalt perspektiv enligt ovan och i ett globalt, är temperaturhöjningen. En förhöjd 
årsmedeltemperatur kan ge drastiska följder som förändrade nederbördsmönster, för-
ändrade vindar och förändrade havsströmmar, med förmodade stora konsekvenser för 
jordbruk, samhällsbyggande, kultur, ekonomi och ekosystem. 

”Klimatförändringarna är det största globala miljöproblem människan har orsa-
kat och förmodligen också det som kommer att bli svårast att lösa.” (Miljömålsrådet)

Klimatstrategi
För att hejda klimatförändringarna krävs stora omställningar av samhället. Vi behöver 
framförallt åstadkomma effektivare energianvändning och effektivare transporter ge-
nom minskade utsläpp och ökad andel förnybar energi och förnybara drivmedel. Vi 
behöver också skapa giftfria och resurssnåla kretslopp för att minska användningen av 
naturresurser, minska utsläppen av miljögifter, inklusive s    k växthusgaser*, och skapa 
energi- och materialsnåla kretslopp. Detta är en enorm nationell och internationell ut-
maning, som för Munkedals del bl   a har resulterat i en Energiplan och klimatstrategi 
2008-2012, antagen av kommunfullmäktige 2008: 
 ”Kommunens ambition med denna plan är att minska energianvändningen, redu-
cera utsläppen och minska påverkan av växthusgaser inom Munkedals kommun. En 
realisering av åtgärderna i planen skulle ge en viktig signal om att det är möjligt att 
uppnå stora utsläppsminskningar även i en liten kommun med relativt stora avstånd till 
större befolkningscentra.”
 ”Den viktigaste källan till den ökande växthuseffekten är förbränningen av så kal-
lade fossila bränslen (olja, bensin, kol och torv). Genom förbränning av fossila bränslen 
har människan ökat mängden koldioxid i atmosfären med drygt trettio procent sedan 
förra sekelskiftet enligt FN:s klimatpanel, IPCC. I Sverige har koldioxidutsläppen från 
uppvärmning minskat sedan 1990-talet medan utsläppen från transporter och indu-
strier fortsätter öka.”
 ”Förbränningen av fossila bränslen ger upphov till koldioxid som står för 80 pro-
cent av växthusgaserna. Övriga växthusgaser är mer kraftfulla som växthusgaser men 
utsläppen är betydligt mindre än koldioxidutsläppen. Källorna för de andra växthus-
gaserna är främst jordbruket (metan och lustgas), avfallsdeponier (metan), förbränning 

Perspektiv 5

* De största växthusgaserna 
är vattenånga och koldioxid. 
Andra växthusgaser är metan, 
dikväveoxid (lustgas) och 
fluorerade gaser (bland annat 
så kallade freoner). 

Kommunens Energiplan och 
klimatstrategi 2008-2012

Illustration till miljömålet om 
begränsad klimatpåverkan
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• En implementering 
och uppföljning av 
åtgärdsförslagen enligt En-
ergiplan och klimatstrategi 
2008-2012. 
• Lägsta tillåtna höjd 
över havet för ny lägsta 
bottenplatta ska vara 2,5 
m eller högre enligt senare 
beslut. Allmänna byggna-
der och anläggningar bör 
placeras högre.
• Krav på sårbarhetsbe-
dömning vid detaljplane-
ring och lovärenden.

(lustgas) medan de fluorerade gaserna i huvudsak kommer från kyl- och frysutrustning, 
högspänningsbrytare och aluminiumproduktion.”

Klimatanpassning
Förändringarna berör samhället genomgripande. Genom god planering och samhälls-
byggnad inklusive förebyggande åtgärder kan kommunens sårbarhet minskas samtidigt 
som en anpassning kan ske till de konsekvenser som ett förändrat klimat medför. 
 Alla sektorer av samhället berörs och bland annat ställs nya krav vid lokalisering 
och planeringen av ny bebyggelse och infrastruktur, bl   a föreslås här i översiktsplanen en 
minsta tillåtna golvhöjd vid nybyggnad av 2,5 meter över havet. Detta krav kan komma 
att skärpas efterhand som kunskapsläget blir bättre – nationella och regionala utred-
ningar pågår. Allmänna byggnader och anläggningar bör placeras högre. Att anpassa den 
befintliga bebyggelsen och infrastrukturen är dock den stora utmaningen. Här krävs mer 
underlag och tydligare riktlinjer från nationell nivå för att kommunen ska ha möjlighet 
att agera konkret – bl   a dimensionerande nivåer vid havet och i älvmynningen.

Sårbarhet
Generellt sett, enligt olika aktuella klimatscenarier, riskerar vi alltså att få en global och 
lokal medeltemperaturhöjning, vilket i sin tur förväntas leda till bl   a ökad risk att skade-
djur och smittbärare som hittills inte trivts på våra kallare breddgrader sprider sig hit. En 
positiv effekt kan vara förhöjd avkastning inom jord- och skogsbruk men å andra sidan 
kan man förvänta sig en ökad algblomning, osv.
 De för samhället svåraste konsekvenserna av klimatförändringarna förväntas i dags-
läget dock beröra problem med ökad nederbörd, ökade stormar, både i frekvens och 
styrka och förhöjd havsvattennivå. Därtill kommer samverkansrisker med exempelvis 
en kombination av förhöjd havsvattennivå och extrema stormar.
 Områden som bedöms vara särskilt sårbara i Munkedals kommun är framförallt 
skredkänsliga och översvämningskänsliga områden, inklusive kustområdet. 

Översvämning: Översvämningskänsliga områden har karterats enligt intressekarta 5.1 
Hälsa och säkerhet utifrån dagens 100-årsflöden. Ett ökat 100-årsflöde (största respektive 
lägsta uppmätta nivån under en 100-årsperiod) ger sannolikt större översvämningar. 
Mest berörs de större vattendragen uppströms om de stora sjöarna, men även strandnära 
områden nedströms om dessa inklusive delar av Munkedals tätort påverkas. Motsvaran-
de effekt ger en eventuell havsvattenhöjning för kustområdet. En linje motsvarande 5 
meters höjdkurva redovisas på intressekarta 5.1 Hälsa och säkerhet, inom vilken särskild 
uppmärksamhet bör ägnas riskerna med en eventuell framtida havsvattenhöjning. Dess-
utom bör älvmynningsområdet, t   ex vid Örekilsparken, ägnas särskild uppmärksamhet 
eftersom samverkan mellan hög vattenföring i älven, hög havsvattennivå och stark vind 
kan trycka upp vattennivåerna mycket högt.

Erosion: Ökade vattenflöden ger ökad erosion, vilket kan leda till försämrad markstabi-
litet och oönskade biotopförändringar.

Markstabilitet: Både ökade och minskade vattenflöden påverkar markstabiliteten, sär-
skilt inom områden där stabiliteten redan idag är känslig. Möjliga instabila områden 
för befintliga fastigheter är karterade enligt dagens klimatförhållanden och förekommer 
i Munkedals tätort, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Därtill har ett antal mindre 
områden på Tungenäset, i Saltkällan, Valbo-Ryr och Håby konstaterats, se intressekarta 
5.1 Hälsa och säkerhet. Instabil mark förekommer sannolikt och erfarenhetsmässigt i fler 
delar av kommunen. Vid en klimatförändring är det troligt att stabiliteten försämras, 
särskilt i och omkring dessa områden.

Vattenkvalitet: En ökad årsmedeltemperatur har visat sig ge förhöjda temperaturer och för-
ändrade säsongsintervall i insjöar, vilket i förlängningen leder till ökad algblomning, varav 
särskilt risken för giftig sådan algblomning bör bevakas med hänsyn till vattenkvaliteten i 
dricksvattentäkter.

2.5
Kap 2 – STRATEGIER för MUNKEDAL Klimatet – strategi, anpassning, sårbarhet

att anpassa den befintliga be-
byggelsen och infrastrukturen 
är den stora utmaningen

Öp10 föreslår

• Hur ska kommunen 
enklare kunna hantera sta-
bilitetsproblematiken inom 
befintlig bebyggelse? Denna 
fråga har inte blivit besva-
rad under Öp 10-arbetet 
utan får prövas vidare.

Öp10 frågar

Högt vattenflöde
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2.6
Bakgrund
Vindbruksutbyggnaden har tagit fart och förväntas bidra till en hållbar samhällsutveck-
ling genom sin lokala och relativt miljövänliga produktionsteknik. Idag finns inom 
kommunen 9 vindkraftverk uppförda och ett 15-tal beviljade eller pågående bygglov-
ansökningar samt därutöver ett 50-tal intresseanmälningar/pågående lokaliseringsut-
redningar. Parallellt med översiktsplanen har en vindbruksutredning genomförts och 
successivt inarbetats i planen.

Vindbruksutredningen – i korta drag
Utredningen visar 12 möjliga vindbruksområden (se karta avsnitt 2.3) med kapacitet 
teoretiskt för sammanlagt ca 110 verk. Områdena har tagits fram genom att utesluta 
bebyggelseområden, skyddszoner runt vägar och kraftledningar m   m, områden med för 
låg medelvind, områden med skydd som riksintresse, skydd som stora opåverkade områ-
den eller med känslig landskapsbild (bl   a västra älvdalen–Svarteborg). Utredningen är i 
stort i överensstämmelse med framtagna principer för vindbruksplanering inom ICZM, 
förutom att 5 områden, som bedöms ha plats för bara ett eller två verk, enligt politiskt 
beslut har markerats som möjliga att utreda för enstaka verk, se nedan. 
 Varje område har analyserats beträffande påverkan på landskapsbilden utifrån ett an-
tal uppställda kriterier. Det är sammanfattningsvis de praktiska förutsättningarna för en 
utbyggnad av vindbruket som redovisas i vindbruksplanen. De politiska ställningstaganden 
som kommunen gör avseende vindbruksplaneringen redovisas här i Öp   10 jämte en sam-
lad konsekvensbeskrivning (se kap 8 Konsekvenser och bilaga Miljökonsekvensbeskrivning).
 Enstaka verk: Vindbruksområde A har under utredningen ändrats från område för 
grupper av verk till område för prövning av enstaka verk. Vid noggrannare projektering 
och i samråd med försvarsmakten kan 2-3 verk eventuellt möjliggöras. 
 Enstaka-verk-områdena, med undantag för område A, har inte genomgått samma 
relativt grundliga analys enligt principerna i vindbruksutredningen och är inte sam-
manvägda med föreslagna områden för grupper av vindkraftverk. De undantogs som 
vindbruksområden i ett tidigt skede av utredningen på grund av att de bl a bedömdes 
vara för små. Vissa av de fem enstaka-verk-områdena ligger nära känsliga landskap som 
kan komma att påverkas utöver vad som redovisas i utredningen. 
 Gårdskraftverk: Gemensamma riktlinjer för gårdskraftverk har utarbetas inom ICZM-
samarbetet och avser så kallat småskaligt vindbruk. Detta har inte närmare analyserats i 
vindbruksutredningen men riktlinjer för gårdskraftverk anges.

Kraftledningsutbyggnad
Det finns begränsningar i dagens kraftledningsnät vid en gräns för 40-50 verk. En utbyggnad 
av kraftledningskapaciteten är därför nödvändig och har uppmärksammats av berörda kraft-
bolag – planering/projektering pågår. Även utbyggnad inom angränsande kommuner påver-
kar i viss mån detta behov då huvudledningar till dessa kommuner går genom Munkedal. 
 En ny huvudledning från Gläborg i nordostlig riktning till stamledningen plane-
ras, se 2.3 för kartillustration av principbehov (enligt berörda kraftbolag 2010), någon 
exaktare projektering har inte förelegat som underlag för Öp 10. Sedan tidigare finns en 
framtida kompletterande kraftledning angiven över Tungenäset. Denna kommer san-
nolikt också att behöva byggas. 
 Nätet behöver generellt stärkas upp mellan Gläborg och Hedekas, alltså oavsett vind-
kraftsutbyggnaden. Detsamma gäller stamledningen på 400   kV nordost om Hedekas, vilken 
på sikt även kan bli kompletterad av en parallell likströmsledning. Total bredd för kraftled-
ningar i detta område kan därmed efter prövning på sikt eventuellt uppgå till ca 105    m.
 Till detta kommer ett antal kraftledningsgator fram till och inom vindbruksom-
rådena. Närmast kraftverken läggs jordledning. Kostnaden för denna är hög (ca 4-5 
gånger högre än luftburen ledning), varför det utanför områdena kommer att krävas ett 
relativt stort antal kraftledningsgator. Kraftledningarnas slutliga placering kan indirekt 
ha en påverkan på förutsättningarna för att uppföra eller inte uppföra vindkraftverk på 
ett sätt som inte kunnat förutses i vindbruksutredningen.

Vindbruksplanering
Perspektiv 6

Vindbruk – planeringsunderlag 
(Rådhuset Arkitekter)

Befintlig stamledningen 400 kV 
(vid Ulkeröd)
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Öp10 föreslår 

Kap 2 – STRATEGIER för MUNKEDAL Vindbruksplanering

2.6Vindbruksstrategi 
Markanspråk

• De i utredningen redovisade 12 områdena för grupper av vindkraftverk (om 
minst 3 verk) markeras på markanvändningskartan som verksamhetsområden. 
Inom vindbruksområdena tillåts i princip inga andra exploateringar som kan 
förväntas hindra utvecklingen av vindbruket, t   ex boende. 

• Kommunen vill utöver de i vindbruksutredningen fastställda 12 områdena 
enligt ovan medge prövning av enstaka vindkraftverk inom 5 områden. 
Kompletterande analyser för dessa områden kan komma att krävas inklusive 
sammanvägning med närliggande områden för grupper av vindkraftverk.

• Verk under 30 meter totalhöjd ska betraktas som så kallade gårdsverk, d v s 
småskaligt vindbruk. Sådana verk kan prövas även utanför vindbruksområdena.

Betydelse för andra markanspråk (näringar)
Vindbruket kan med fördel kombineras med t   ex skogs- och jordbruksverksamhet 
och byggnader för det samt viss infrastruktur. Viss intressekonflikt kan finnas gente-
mot skogsbruket, som ska skyddas i möjligaste mån. 
 När det gäller turism och friluftsliv är förhållandena inte lika enkla. I den mån 
de kan samspela ser kommunen positivt på en parallell utveckling av besöksnäringen 
både inom och i angränsning till vindbruksområdena, men vid förhinder ska vind-
brukets intressen gå före. Det kan vara svårare att bedöma vindbrukets påverkan på 
besöksnäringen och friluftslivet på längre avstånd, som t   ex störning av tidigare orörda 
landskapsvyer. Här kan bl   a olika typer av visualiseringar vara vägledande för beslut.

Hänsyn till allmänna intressen
En zon om 500 meter visas på karta 5.1 (”influenszon”) inom vilken särskild upp-
märksamhet bör ägnas åt risken för störningar i form av buller, roterande skuggbilder 
m m. I praktiken kan påverkan vara stor inom en större zon, upp till en kilometer 
eller mer från närmaste verk. Det kan vara lämpligt att ha ett större skyddsavstånd, ca 
1 km, som riktvärde för nya bostäder och mer för gruppbebyggelser.
 Landskapsbilden: Landskapsbilden påverkas både av antalet och spridningen av vind-
kraftverk, men även av mängden och längden kraftledningsgator som krävs. Ett kraftled-
ningseffektivt utnyttjande av de markresurser som är möjliga för vindbruk bör eftersträvas 
och påverkar på så vis även det prioriteringen av och inom vindbruksområdena. 
 Det är lämpligt att i samband med lov-/tillståndshandläggning av nya vindkraftverk 
begära en komplettering av ansökan med fotomontage/animering som visualiserar viktiga 
landskapsvyer. Även små lägesjusteringar kan göra stor skillnad i det större perspektivet. 
 För att motverka en landskapsbild av enstaka spridda verk förespråkar kommu-
nen generellt att etablering sker i enheter om minst tre verk som visuellt upplevs som 
en grupp. Dock vill kommunen medge möjlighet till bygglovprövning för enstaka 
verk inom de 5 områden som nämnts ovan.
 Djur och natur: Påverkan på djurlivet kan komma att behöva studeras närmare efter 
hand som omfattningen av vindbruket i översiktsplanen blir klarare, för att säkerställa att 
den sammantagna påverkan på bl   a fågel- och fladdermusfaunan inte blir orimligt stor. 
Hänsyn har tagits till kända förekomster av sällsynta fågelarter genom att vissa områden 
minskats. Angöringsvägar genom skog ska göra minsta möjliga skada på naturmiljön.

Exploateringsfrågor
Framtida avveckling av vindkraftverk ska bekostas av exploatören, inklusive nedmon-
tering, bortforsling och återställande av marken.

Hänvisning
Bilagan Vindbruk – planeringsunderlag ska vara vägledande. Angivna förslag till rekom-
mendationer i denna gäller som översiktsplanens rekommendationer kring vindbruk. 
 Gällande regler för vindbruk generellt är redovisade på www.vindlov.se. Hemsidan 
drivs av Statens Energimyndighet tillsammans med andra statliga myndigheter och verk.

Rättslig verkan
De områden som läggs 
fast i översiktsplanen får i 
praktiken starkt bindande 
betydelse, dvs exploatering 
kan vara svårt att neka i ett 
senare skede – enligt rättsfall 
i andra kommuner.

• Förslag och rekom-
mendationer i vindbruks-
planen ska vara vägledan-
de vid tillståndsprövning 
av vindkraft.
• Uppföljning av utveck-
lingen bör genomföras 
under de närmaste åren. 
Lämpligen senast vid 
översynen av översikts-
planen i samband med 
aktualisering. Förändrade 
förutsättningar kan gälla:
• kraftledningsutbyggnad, 
• teknikutveckling, 
• tydligare omfattning av 
påverkan på landskapsbil-
den, etc.

Förslagskarta ur Vindbruksplanen
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Bakgrund
Landsbygdsutveckling tenderar som planeringsfråga generellt att vara mer oprecis och 
oförutsägbar än tätortsutveckling. Tätortsutveckling har oftast sin utgångspunkt i en 
kommersiell drivkraft genom dess läge invid större kommunikationsnoder (historiskt 
vägkorsningar/vattendragsmöten) och successivt genom dess befolkningsökning (större 
underlag för näringsliv, service, kultur m m) – en självgenererande spiral. 
 En utveckling på landsbygden är i mycket högre grad beroende av enskildas initiativ och 
drivkraft med utgångspunkt i och attraktion genom de lokala värden som platsen erbjuder. 
För att understödja en landsbygdsutveckling som en motvikt till de starkare kommersiella 
intressena kring tätorterna, som i ett längre perspektiv kan bidra till en utarmning av lands-
bygden, behövs kommunala och regionala stödinsatser och planeringsförmåner.
 För Munkedal utgör den tätortsnära landsbygden över 99% av kommunens yta, 
varav av 5% utgörs av större sjöar och vattendrag. Inom landsbygdsområdet bor cirka 
hälften av kommunens ca 10 250 invånare, varför en utveckling här påverkar alla män-
niskor i kommunen – i högre grad än i kommuner med större tätortskoncentrationer. 
Hela Munkedals kommun, utom centralorten Munkedal definieras som tätortsnära 
landsbygd enligt glesbygdsverkets definition, dvs det är mindre än 45 minuter till när-
maste tätort med minst 3 000 invånare.

Landsbygdens attraktionskraft
Människan på landsbygden måste vara i centrum, och hennes närmiljö och sociala livs-
betingelser måste vara så förmånliga, attraktiva och långsiktiga att hon ska välja att stan-
na, återvända eller nyinflytta (se även regeringens landsbygdsutvecklingsprogram invid). 

Landet
Landsbygden – landet – har i sig en inneboende attraktionskraft för många människor, 
kanske särskilt för människor som själva vuxit upp på landet. Landsbygden som det 
blandade landskap av åker- och betesmark, skog, sjöar, hav. Viktiga planeringsinsatser 
för denna kraft ligger i vårdandet av de öppna landskapen, den fria allemansrätten, goda 
kollektiva kommunikationer.

Byarna
Den sociala byn med mötesplatser för invånarna och en välbevarad och omhändertagen 
bebyggelse och omgivning kan vara en drivkraft för människor med gemensamma in-
tressen, t ex för häst, odling, jakt, fiske – eller helt enkelt bygemenskap.

Stranden
En av många faktorer, men en som ofta har en avgörande betydelse för människors val 
av plats, är möjligheten till ett strandnära boende, en strandnära näringsetablering eller 
ett strandnära fritidsutövande. Genom den nya lagstiftningen kring ett differentierat 
strandskydd ges kommunerna möjlighet att peka ut LIS-områden där detta ska vara 
enklare att förverkliga (se nästa perspektiv, 2.8)

Naturen
Naturen är en gemensam nämnare för all attraktionskraft på landsbygden. Den vilda 
och orörda naturen lockar fler och fler människor att bosätta sig nära eller att besöka. 
Här har Munkedal mycket att erbjuda – och förvalta.

Hästen
Sverige är Europas näst hästtätaste land, räknat i antalet hästar per invånare. Bara Island 
har fler. Och intresset för hästar ökar. När småjordbruk läggs ner kan gårdarna göras om 
till stall och hästhagar. Hästen tycks mer och mer ta över kossans roll som upprätthållare 
av öppna landskap och hagmarker. 
 Det ökande hästintresset skapar på sikt ett ökat planeringsbehov för landets kom-
muner, för att hantera frågor som omgivningspåverkan, hästnära boende, riskfaktorer 
och inte minst ridvägar – en källa till konflikter mellan ridande och övriga trafikanter 
– mellan häst och människa – men också möjligheter till nya upplevelsevägar.

2.7Landsbygdsutveckling
Perspektiv 7

Om Landsbygdsutveckling 
i regeringens Landsbygds-
program för Sverige 2007-
2013:
”… Det är viktigt för en håll-
bar utveckling på landsbyg-
den att den kan attrahera 
även unga människor att 
bosätta sig där. Avfolkning-
en medför svårigheter med 
bl.a. kompetensförsörjning 
och underlag för service, 
skola, m.m. Att unga män-
niskor flyttar för att byta 
miljö eller för att studera 
är i sig inte problematiskt 
utan ofta gynnsamt för en 
dynamisk utveckling för 
både individerna själva och 
för samhällsutvecklingen. 
Det är emellertid av stor vikt 
för landsbygden att kunna 
erbjuda attraktiva arbets-
tillfällen och sociala miljöer 
så att unga människor har 
möjligheter och viljan att 
återvända efter exempelvis 
utbildning. 
 Landsbygdens värde 
som attraktiv miljö för 
boende har ökat, vilket visas 
genom befolkningsökningen 
i den tätortsnära landsbyg-
den. Förbättrade kommu-
nikationer har möjliggjort 
ett ökat geografiskt avstånd 
mellan boende och arbete. 
Bostadsvalet kan därmed 
grunda sig på andra värden 
än närheten till arbetsplat-
sen. Attraktiva boendemil-
jöer och bostadens ökade 
betydelse för den enskildes 
välbefinnande kan påverka 
näringslivets och företagens 
lokalisering. Boendet har 
också förändrats genom att 
många människor inte läng-
re bor på en plats hela året. 
Det är vanligt att tätorts- och 
stadsmänniskor flyttar ut på 
landet eller till skärgården 
under delar av året. …”
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• En kartläggning av 
ridvägar, med hjälp av de 
olika ridklubbarna och 
hästägarna, bör på sikt 
genomföras. Kanske kan 
även möjligheterna stude-
ras att utveckla de nya vä-
gar som behöver dras fram 
för vindbruksparkerna till 
ridvägar.
• En positiv syn på häst-
nära boende, med respekt 
för faktorer som motiverar-
skyddsavstånd.

Öp10 föreslår 

Om ”hästnära boende”
Riktvärden för skyddsavstånd mellan ny ridanläggning/nya bostäder anges av Boverket 
till 500 m i Allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete. Socialstyrelsen har i ett senare 
inriktningsdokument rekommenderat 200 meter som generellt skyddsavstånd. En diffe-
rentiering av avståndet, med hänsyn till antal hästar och nyare forskning kring hästaller-
gier m m, pågår i landet med skyddsavstånd ner mot 100 meter eller därunder. 
 Munkedals kommun väljer att inte ange några generella rekommendationer för 
hästnära boende här i Öp10, med hänvisning till att planeringsläget är oklart och 
föränderligt. Dessa frågor får lösas i detaljplanens programskede. Kommunen är dock 
positiv till en utveckling mot ett differentierat skyddsavstånd som möjliggör olika 
typer och skalor för det hästnära boendet och för hästens plats i samhället.

Landsbygdsstrukturer
Landsbygdsservice
Munkedal är en landsbygdskommun där centralorten Munkedal är intimt integrerad med 
den omgivande landsbygden. De viktigaste frågorna för en utveckling av landsbygden i 
Munkedal är en ökad befolkning, ökat underlag för lokala servicepunkter, de större sam-
hällena och för närcentrat Munkedals tätort, vilka alla är ömsesidigt beroende av varandra. 
Det är viktigt att kommunen kan behålla centralorten Munkedal som sitt närcentrum för 
att både kommunen och landsbygden ska kunna utvecklas. De landsbygdssatsningar som 
kan stödja service och näringsliv i centralorten är därför lika viktiga som satsningar som har 
närmare kopplingar till service på landsbygden och i Hällevadsholm, Hedekas och Dingle.

Bebyggelsestruktur – boende och resor
Munkedal är en gles kommun med bilen som det främsta färdmedlet. En strävan att minska 
utsläppen och energiförbrukningen leder i samhällsplaneringen ofta till en strävan att priori-
tera utveckling inom och i anslutning till befintliga tätortsstrukturer, genom förtätning och 
centralisering. 
 Forskning tyder på att förtätning inte alltid är liktydigt med minskat transportarbete, 
åtminstone inte när det gäller stora tätorter (Malbert, Falkheden 2000*). Tvärtom tycks det 
finnas ett samband mellan centralisering, urbanisering och ett ökat resande – kanske bero-
ende på större utbud och rörligare livsstil för människor i stora tätorter. Människor som bor 
på landsbygden anpassar sig kanske mer till det lokala utbudet och troligen samordnar man 
sina resor bättre – eftersom avstånden är längre och tiden är värdefull.
 I översiktsplanen finns områden för boende i den tätortsnära landsbygdzonen strax 
utanför Centralorten/Håby i norr och på Tungenäset/Hensbacka i väster och söder, med 
möjlighet till ett boende på landsbygden nära större pendlingsnoder. På kortare eller 
längre sikt med möjlighet till samordnade/kommunala avloppslösningar, fjärrvärme etc.

Utvecklingsfaktorer
Avgörande faktorer för landsbygdsutveckling kan sammanfattas i följande punkter:

• Infrastruktur: bredband, vägar, allmänna kommunikationer.
• Boendemiljön: nära naturen, väl tilltagna tomter eller centralt i någon av sam-

hällskärnorna, strandnära, hästnära.
• Företagande: aktiv del av kommunens näringslivsstrategi, ökad förädlingsgrad 

av lokalt producerade varor och tjänster, upplevelseturism, lokal service- och 
tjänsteproduktion, IT-baserat företagande. Bredbandsnätet är viktigt.

• Utbildning: lokala skolor i den mån det är möjligt, distansutbildning för vuxet 
lärande med hjälp av IT-teknik skapar nya möjligheter för kvinnor och män att 
vidareutbilda sig under småbarnstiden – inte minst för kvinnor.

• Miljön: bevarade och vårdade natur- och kulturmiljöer, landsbygdens sevärdhe-
ter, öppna landskap, lokala kretslopp, närproducerade varor och tjänster

• Folkhälsa: vård och omsorg, skola och fritid, kommunal service i alla kommun-
delar skapar trygghet. Grannskap och bygdegrupper för lokalt inflytande.

Kap 2 – STRATEGIER för MUNKEDAL Landsbygdsutveckling

2.7

* Fysiska strukturer för hållbar utveckling i medelstora och små städer och tätorter – En kunskapssammanställning (CTH, Göteborg)

Kossor på lutande äng i Svarteborg
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Bakgrund
Under våren 2009 antog riksdagen ett lagförslag med förändrade regler kring strand-
skyddet. Genom den nya lagstiftningen möjliggörs ett differentierat strandskydd. Dess-
utom ges kommunerna ansvar för dispenshandläggning och upphävande av strandskyd-
det. Genom den nya lagen ges kommunerna dessutom möjlighet att inom områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – så kallade LIS-områden – enklare kunna 
medge viss strandnära bebyggelse. Det finns idag en obalans mellan kommuner med 
högt exploateringstryck och kommuner med en minskande befolkning, där det oftast 
funnits avsevärt större möjlighet för strandnära byggande i de högexploaterade kom-
munerna än i de lågexploaterade.

De nya strandskyddsreglerna i korthet
Kommunen har i och med den nya lagen fått dispens- och upphävanderätt över strand-
skyddet från och med 1 juli 2009. Länsstyrelsen kommer att ha en ”övervakande roll 
som stärks genom en ny möjlighet för länsstyrelsen att på eget initiativ överpröva kom-
munala dispens- och upphävandebeslut.” Miljöorganisationers rätt att överklaga strand-
skyddsbeslut har utökats till att ”utöver dispensbeslut omfatta även beslut om upphä-
vande. Motsvarande talerätt införs även för friluftsorganisationer, vilka tidigare inte haft 
rätt att överklaga strandskyddsbeslut.”* Hela lagen trädde i kraft 1 februari 2010.
 Dispens eller upphävande av strandskydd kan efter prövning ske inom områden 
som (obs förkortat):

•  redan tagits i anspråk/saknar betydelse för strandskyddets syften,
•  är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom annan bebyggelse/an-

läggning,
•  behövs för en anläggnings särskilda funktion/utvidgning,
•  behövs för ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
•  behövs för ett annat mycket angeläget intresse (mycket speciella omständigheter),
eller inom angivna LIS-områden:
•  tas i anspråk för en byggnad eller anläggning som bidrar till landsbygdsutveckling,
•  tas i anspråk för enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i 

anslutning till befintligt bostadshus.
LIS-områden är alltså ett av flera särskilda skäl som kan åberopas för upphävande eller 
dispens från strandskydd. LIS-områden ska anges i kommunernas översiktsplaner för 
att vara giltiga och ska ha sin grund i ett generellt urval utifrån lämpliga kriterier. De 
ska också vara lämpliga för utvecklingen av landsbygden, långsiktigt kunna tillgodose 
strandskyddets syften och endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften i eller i närheten av tätorter och vissa kustområden. Det sista, om kustområden, 
gäller inte Munkedals kommun eftersom bl a hela Bohuskusten, inklusive Gullmarn, är 
undantagen från LIS-reglerna.

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen – LIS-områden
En särskild utredning kring LIS-områden har utförts inom ramen för översiktsplanear-
betet, vilket lett fram till ett tematiskt planeringsunderlag: LIS-områden – tematiskt pla-
neringsunderlag, som ingår som bilaga till Öp10. I den översiktliga utredningen föreslås 
19 sjöar som uppfyller uppställda kriterier, se intressekarta 5.13. Runt varje sjö medges en 
begränsad del av strandsträckan enligt kartan med i vissa fall endast korta sträckor lämpliga 
för LIS-utveckling, i vissa fall upp till 40% av stranden. Mer än ca 40% total strandexploa-
tering för en sjö bedöms inte lämplig för någon av sjöarna i kommunen. Sjöar som idag 
saknar bebyggelse föreslås förbli orörda och ingår inte i LIS-programmet. Likaså ingår inga 
sjöar inom kommunens stora opåverkade områden, där kommunen redan tagit ställning 
till förmån för orördheten. Högprioriterade naturvärden har också undantagits och vind-
kraftparker har undantagits med en influenszon på 500 meter. 
 Varje enskilt LIS-projekt ska prövas individuellt där lämpligheten både avseende po-
tentialen för landsbygdsutveckling och skyddet av strandskyddets syften ska klarläggas.

2.8Stranden och LIS-områden
                    i den nya lagstiftningen

• Möjliga utvecklings-
områden för landsbygden 
i strandnära lägen ska följa 
rekommendationerna i 
LIS-områden – tematiskt 
planeringsunderlag. 
• Bebyggelse inom LIS-
områdena bör ske i närzo-
nen av befintlig bebyggelse 
– när det gäller bostäder är 
detta ett krav.
• Gruppbebyggelser ska 
detaljplanläggas.
• Förhållandet till en-
staka vindkraftverk (vissa 
områden) behöver utredas 
från fall till fall, dvs först-
till-kvarn-principen gäller.
•  I förhållande till vind-
kraftparker ska vindkraf-
tens intressen prioriteras.

Perspektiv 8

Ur strandskyddslagen: 
”Med område för lands-
bygdsutveckling i strand-
nära lägen avses ett område 
som 

1. är lämpligt för utveck-
lingen av landsbygden, 

2. är av ett sådant slag och 
har en så begränsad omfatt-
ning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodo-
ses långsiktigt, 

3. endast har en liten 
betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften 

[...] i eller i närheten av 
tätorter [...], och 

4. inte är ett kust- eller 
kustskärgårdsområde från 
gränsen mot Norge till Fors-
mark, [...]. 

En översiktsplan enligt 4 
kap. 1 § plan- och byggla-
gen (1987:10) ska ge vägled-
ning vid bedömningen av 
om en plats ligger inom ett 
sådant område. [...]

Öp10 föreslår 

* Från regeringens hemsida mars 2009.



FRAMTIDSPLAN  – Öp 10 Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING  – JUNI 2010       25DEL I 

Regionkarta

Skala: 1:964568

Sida 1 av 1Karta

2009-03-23http://gis.lst.se/servlet/Lst31?ServiceName=lst_ov&ClientVersion=3.1&Form=True...

10
0 

km
-r

ad
ie

Göteborg

Munkedal i regionen
Munkedal har ett kustnära inlandsläge mitt emellan Göteborg (95 km) och Svinesund 
(80 km). Det närmaste regioncentrat är Uddevalla, ca 25 km från Munkedals tätort. 
Från centralorten Munkedal är det mindre än 30 minuter till Lysekil, Smögen, Fjäll-
backa och Grebbestad. Från Dingle–Bärfendal är det cykelavstånd till Bovallstrand–
Hamburgsund. Det geografiska läget sammanlänkar de norra bohuskustkommunerna 
med de sydvästra Dalslandskommunerna och trestadsregionen, allt närmare knutet till 
Uddevalla- och Göteborgsregionen, och efter hand Oslo-regionen – med goda möjlig-
heter att vara en stark tillväxtkommun – för olika regionala värden och intressen.

Regional samverkan
Med regionala intressen menas här behov av samverkan och samråd kring frågor som 
berör Munkedals kommun även utanför kommungränsen – i angränsande kommuner 
och i olika större geografiska regioner som norra Bohuslän, Fyrbodal och Göteborgsre-
gionen. Områden som berörs är framför allt arbetsmarknad, turism, kultur, pendling, 
boende, kollektivtrafik, friluftsliv m   m.
 Genom Västra Götalandsregionen är kommunen en samverkande del i att främja tillväxt 
och en hållbar utveckling, med visst fokus (förutom hälsa och sjukvård) på transport- och kom-
munikationssystem. Västra Götalandsregionen äger tillsammans med kommunerna Västtrafik 
AB med syfte att genom bättre möjligheter att åka kollektivt ge ökad frihet i boendet och en 
mer balanserad regional utveckling. Även utbyggnaden av IT–bredband pågår med hjälp av 
statligt stöd förmedlat av VG-regionen med syfte att företag och boende i hela regionen ska 
kunna hämta och sända stora informationsmängder på ett snabbt och säkert sätt.
 Kommunen ingår också i ett samarbete i Fyrbodals kommunalförbund kring bl   a 
projektet Konst i offentlig miljö med utveckling av och förbättrad samhällsplanering för 
konstnärlig gestaltning och stadsförnyelse.
 Regional samverkan sker även i Vattenrådet för Gullmarns avrinningsområde, se 7.5.

ICZM
Därutöver ingår Munkedals kommun i en regional samarbetsgrupp inom EU-projektet 
ICZM – Inter Coastal Zone Management (integrerad kustzonsplanering och förvaltning) 
där ett flertal olika arbetsgrupper behandlar aktuella samhällsutvecklings- och miljöfrå-
gor. Syftet är att skapa gemensamma policydokument för att underlätta det fortsatta 
mellankommunala samarbetet. Frågor som behandlas är vindbruk, turism, helårs- och 
delårsboende, boende med inriktning på besöksnäringen m   m. Behovet är stort av en 
bättre överblick över kommungränserna. 
 Genom att utveckla arbetsmetoder och verktyg för planering och förvaltning och 
bygga upp en gemensam kunskapsbas utifrån material som finns i de fem kommunerna, 
länet och hos andra instanser ges förutsättningar för överblick, samsyn och gemensamma 
strategier för hur norra Bohuslän långsiktigt ska utvecklas. Ett viktigt delmål i projektet 
är att parallellt arbeta fram en strukturbild för norra Bohuslän – ett paraplyforum över 
kommunernas översiktliga planering som är kopplat till bl   a den starka tillväxten inom 
besöksnäringen. All tillväxt inom besöksnäringen påverkar bruk och ianspråktagande av 
mark och vatten, varför den fysiska planeringen är ett viktigt styrinstrument.

Sida 1 av 1Karta
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 Kap 3  SAMORDNAD PLANERING

 Regional samverkan  
   i starka allianser 

2.32.33.1

ICZM-kommunerna

Del av Göteborgsregionen

– regional och lokal 
samverkan



26       ANTAGANDEHANDLING  – JUNI 2010 FRAMTIDSPLAN  – Öp 10 Munkedals kommunDEL I 

Sida 1 av 1Karta

2009-03-09http://gis.lst.se/servlet/Lst31?ServiceName=lst_ov&ClientVersion=3.1&Form=True...

Tanum

Sotenäs

 Färge-
landa

Dals-
Ed

Lysekil
Uddevalla

2.32.33.2

Angränsansande kommuner

Mellankommunala frågor

Allmänt
• Vägar: Förutom insatserna på E6 är det viktigt att i 
samråd med berörda kommuner och vägverket upprätthål-
la och förbättra standarden på främst följande vägar: väg 
162 till Lysekil, väg 165 till Bullaren, väg 174 till Hunne-
bostrand, väg 896 till Fjällbacka, väg 924 till Färgelanda, 
väg 928 till Ed.
• Vattendirektivet: De tidigare samarbetena kring Våt-
marksprojektet och kring Örekilsälvens avrinningsområde 
behandlas numera i den nybildade vattenmyndigheten för 
västerhavets vattendistrikt och i vattenråd för Gullmarn. 
Frågan beskrivs kortfattat i avsnitt 7.5.
• Vindkraftsutbyggnad kan enligt angivna utrednings-
områden i den pågående vindbruksutredningen komma 
att påverka Lysekils, Tanums och Färgelanda kommuner 
genom föreslagna utbyggnadsområden invid kommun-
gräns.
• Kraftledningsutbyggnad: Sedan tidigare finns en ett 
kraftledningsreservat angivet från Lysekil via Färlevfjorden 
över Tungenäset och vidare till gränsen mot Färgelanda. 
I samband med en förväntad kraftig vindkraftutbyggnad 
kommer behovet av en ny kraftledning från Gläborg nord-
ost över till stamledningen i Färgelanda eller Munkedal och 
vidare utefter stamledningen norrut till Dals Eds kommun 
att uppstå. Läget är i detta skede helt oklart utan anges bara 
som en princip på intressekarta 5.3 och markanvändnings-
kartan.
• Verksamhetsområden: Kommunen lägger ut stora om-
råden med potential för större etableringar. Ytorna kan ses 
som en resurs även i ett regionalt perspektiv. Bl a möjlig-
heterna att skapa regionala omlastningsplatser är en fråga 
som kan utvecklas i samverkan med grannkommunerna.

Lysekil och Sotenäs
• Bohusbanan: Pågående utveckling av Bohusbanan är 
mycket angelägen både för näringsliv och för invånarnas 
pendlingsmöjligheter. Godstrafiken till Lysekil tenderar 
att växa varför en upprustning av banan och dess anlägg-
ningar bör ske i samverkan mellan Banverket, Västtrafik 
samt Munkedals och Lysekils kommuner.
• Skottfjället är ett geografiskt avgränsat område som 
ligger inom både Munkedal och Lysekil. På Lysekilssidan 
ingår Skottfjället delvis i område med hushållningsbestäm-
melser för den högexploaterade respektive obrutna kusten 
(MB 4:2 och 4:3). Området är angivet som utredningsom-
råde för vindkraft i Munkedals kommun. Planering inom 
området bör samordnas.
• Tosteröds vatten avbördas via Tvärån i Munkedals 
kommun och Bärfendalsälven till Åbyfjorden. Sotenäs 
utnyttjar Tosteröds vatten som vattentäkt och enligt vat-
tendom är kommunen skyldig att tappa sjön på viss volym 

vatten, tillräcklig för att de fiskrika vattendragens ekolo-
giska status skall bibehållas. Tillfälligtvis har detta medfört 
översvämningar på närliggande markområden i Munke-
dals kommun. Fortsatt samverkan med Sotenäs kommun 
är önskvärd för att undvika olägenheter i framtiden.
• LIS-områden gränsande till Sotenäs kommun: Kis-
teröd- och Välserödvatten är utpekade för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen.

Tanum och Dals-Ed
• Kynnefjäll: Det är angeläget att denna unika naturre-
surs även i fortsättningen tillsammans med grannkommu-
nerna Tanum och Dals-Ed blir föremål för gemensamma 
insatser, bl a vad gäller utveckling av områdets kvaliteter 
för friluftsliv. 
• Tyst område anges vid gränsen mot Tanums kommun 
och föreslås på Tanumssidan kompletteras fram till kom-
mungränsen till sammanhängande tysta områden konti-
nuerligt utefter Bohusleden i detta område.

Uddevalla och Färgelanda
• Naturgasledning: De tidigare planerna på att använda 
naturgas i kommunen är inte längre aktuella och reservatet 
utgår ur översiktsplanen.
• Vatten- avlopps- och reservvattensystem i samverkan ut-
reds i Saltkällan tillsammans med Uddevalla kommun.
• Herrestadsfjället: Det är angeläget att tillsammans med 
Färgelanda och Uddevalla kommuner finna former för att 
utveckla friluftslivet på Herrestadsfjället.
• Sågebackens skjutfält: Verksamheten vid Sågebackens 
skjutfält alstrar buller, vilket berör delar av Munkedals, 
Uddevalla och Färgelanda kommuner. Bullerzonen är av 
riksintresse för det militära försvaret. Innan översyn av de 
militära anspråken på fältet har skett måste stor restrikti-
vitet gälla för lokalisering av bebyggelse inom bullerstörda 
områden. När översynen är klar bör det ske en samordning 
av synen på berörda områden i respektive kommuns över-
siktsplan.
• LIS-områden gränsande till Färgelanda kommun: 
Björnsjön och Strandsjön är utpekade för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen.

Här anges frågor som bör lösas i samverkan med grannkommunerna:
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Boken om Munkedal som er-
bjudits alla hushåll i Munkedals 
kommun, bygger på kommunens 
Vision 2025, i form av en deckare 
för alla åldrar.

3.3Lokal samverkan  
        den kommunala  översiktsplaneringen
Om Öp10
Planarbetet har huvudsakligen genomförts under 2007-2010, inledningsvis tillsammans 
med Rådhuset Arkitekter och sedan sommaren 2008 med Contekton Arkitekter Fyrstad. 
Arbetet har från kommunens sida letts av utvecklingsavdelningen i samverkan med tek-
niska avdelningen. Regelbundna möten har hållits med en arbetsgrupp varav vissa även 
med en politisk referensgrupp (se baksidan).
 Den tidigare översiktsplanen hade ett mycket omfattande innehåll med relativt 
hög fördjupningsgrad. En utgångspunkt för Öp 10 har varit att inarbeta fördjupnings-
delen för Tungenäset–Munkedals tätort till en handling. Vissa fördjupningsdelar, som 
bedömts vara inaktuella och som arbetsgruppen inte haft tid att bearbeta på ett bra sätt, 
har lämnats till fördjupning i framtida utredningar eller nästa generation/aktualisering 
av översiktsplanen. Detta gäller bl   a Munkedals tätort, där dessutom konsekvenserna av 
de nyligen genomförda stora förändringarna i transportsystemet (flyttad E6) bättre kan 
utvärderas efter några år.

Förhållande till tidigare planering
Innehållet i sig är genomgående uppdaterat men är i grund och botten baserat på den 
omfattande översiktsplanen ÖP 2001 inklusive den fördjupade översiktsplanen FÖP  2001 
för Munkedal–Tungenäset med tillhörande Översyn  2008 för motorvägsområdet Hens-
backa–Håby, Kviström och Munkedals hamn. Den parallellt pågående vindbruksutred-
ningen integreras successivt i Öp   10. 
 Öp   10 ersätter i sin helhet ÖP  2001, FÖP  2001 och Översyn/FÖP  2008. 

Öp som demokratisk process
För att åstadkomma en väl fungerande översiktplan har det varit viktigt att formulera 
en gemensam bild av förhållanden och behov i kommunen. Detta har bland annat skett 
genom rådslag i kommunens olika samhällsföreningar och bygdegrupper och genom 
samordning mellan sektorer på kommunal, regional och nationell nivå.

Rådslagen
Som en del i ett ökat medborgarinflytande har ett antal möten hållits under den första delen 
av planarbetet, under våren 2008. Rådslag enligt en etablerad metod har genomförts vid åtta 
tillfällen och i olika grupper. Frågeställningen för rådslagen har varit Hur kan vi tillsammans 
bibehålla och utveckla livskvalitén i vår bygd samt i kommunen som helhet? 
 Många angelägna frågor har kommit upp under rådslagen och dessa kan utgöra 
grund för fortsatta samtal i samhällsplaneringen. Vissa idéer har dessutom en naturlig 
plats i översiktsplanearbetet, även om de kommer till uttryck som mer generella kom-
munala ställningstaganden. Några exempel på förslag är lämplig plats för flerbostadshus 
i Valbo-Ryr och Bärfendal, betoning av E6-passagen som en tilltalande port in mot den 
övriga kommunen och inte som en ”industribaksida” samt förbättrad väg från Hedekas 
mot Färgelanda. Utvecklingsgrupperna pekar i materialet på ett antal både snävare och 
mer allmänna lokala förhållanden som kan förbättras. 
  Inför kommande översiktsplanearbete kan vi fundera på hur denna form av de-
mokratiprocess kan utvecklas – kan vi nå ännu fler och hur når vi ungdomarna? Orga-
niserade rådslag kring det konkreta planmaterialet kan kanske vara ett sätt att utveckla 
metoden. Att rådslagsgrupperna får ett konkret inflytande bidrar förhoppningsvis till att 
denna demokratiform kan hållas vid liv och utvecklas i Munkedal.

Samråd och utställning
Planen har varit ute på samråd och utställning. Efter samrådet bearbetades planen både 
till form och innehåll för att tillmötesgå eller förtydliga de synpunkter som lämnades. 
Efter utställningen har mindre justeringar och förtydliganden inarbetats, framför allt 
beträffande vindbruk, hushållningsbestämmelsernas kompletta lydelse och motiv till 
den bebyggelsestruktur som föreslås i planen. Inkomna synpunkter under samråd och 
utställning har sammanfattats och kommenteras i bilaga Samrådsredogörelse respektive 
Utställningsutlåtande.

Barnperspektiv

Enligt FN:s konvention om 
barns rättigheter, barnkon-
ventionen, har barnet rätt 
att uttrycka sina åsikter 
och få dem beaktade i alla 
frågor som berör honom 
eller henne. 

Barn berörs av en översikts-
plan och deras intressen 
bevakas till största delen 
av vuxna. För att skapa 
delaktighet direkt med barn 
har projektet ”Barnperspek-
tiv på samhällsplaneringen” 
genomförts. Elever i åk 5 har 
på kartor markerat vad de 
anser vara bra respektive 
dåliga ställen, barn- respek-
tive vuxenställen samt spän-
nande platser och farliga 
platser.

I föreliggande Öp har inget 
konkret inarbetats men 
allt eftersom dessa demo-
kratiformer utvecklas kan 
det bli aktuellt för framtida 
översiktsplaner.
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3.4 Kommunfakta Munkedal
Kommunen
Nuvarande kommun bildades 1974 av tidigare kommunerna 
Munkedal, Svarteborg och Sörbygden. Munkedals kommun, med 
sin landareal på 638 km², är till ytan den tredje största kommunen 
i Bohuslän.
 Munkedal ligger ca 10 mil norr om Göteborg och är bl a känt 
för sitt vackra böljande landskap, för sin slottsgolfbana (Torreby), 
sitt laxfiske (Örekilsälven), sin jordbruksskola (Dingle), sitt pap-
persbruk, sin tysthet och orördhet (Kynnefjäll) och mycket mera. 
Lägg därtill goda motorvägs- och järnvägförbindelser, potential för 
handel, logistik och turism, en gemensam vision om en hållbar ut-
veckling i alla led, för alla.

Landskapet
Munkedals kommun består av varierande landskapstyper, alltifrån det 
typiska bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga 
slätter, som vid Bärfendal, till ”fjällnatur” och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste 
delarna. Kynnefjäll är ett vildmarksområde mellan Bullaresjöarna och Örekilsälven. Längst 
i söder når kommunen havet via de inre delarna av Gullmarsfjorden, Sveriges enda riktiga 
tröskelfjord. Gullmarn är ett naturvårdsområde som har ett unikt djur- och växtliv. Många 
arter är sådana som annars bara kan hittas på stort djup i Skagerrak och i arktiska vatten.

Kulturarvet
Munkedals kommun har ett rikt kulturarv. Bland de äldsta fynden av mänsklig verksamhet 
i Bohuslän, är den boplats som påträffats vid Hensbacka, strax söder om centralorten Mun-
kedal. Här hittades i början på 1900-talet ett antal redskap som har daterats till tidsperioden 
7   000-8   000 år f   Kr. Om man från stenådern ser framåt i historien har Munkedalsområdet i 
alla tider haft stor betydelse, framför allt vad gäller kommunikationer och militärstrategiskt 
läge. Under 1600- och 1700-talen utkämpades flera drabbningar vid Kviströmspasset i 
Munkedal, mellan Danmark–Norge på ena sidan och Sverige på den andra.

Invånare
Av kommunens 10 246 invånare (SCB 1 jan 2010) bor 3   899 (38  %) i centralorten Mun-
kedal, där det erbjuds ett rikt och varierat utbud av varor och tjänster. I de övriga tätorterna 
Dingle 927, Hällevadsholm 724 och Hedekas 325. Sammanlagt 1 976 invånare (19   %). 
 Trots en lägre grad av service är ändå landsbygden den del av Munkedals kommun 
som lockar flest invånare. Med sina ca 4   371 invånare (43   %) är det den största boende-
gruppen i kommunen. 
 Som många andra mindre kommuner har även Munkedals kommun haft en period 
av år med minskat antal invånare. Minskningen beror främst på att det har fötts få barn. 
Inflyttningen har varit i balans med utflyttningen. 

Grebbestad 
30 min

Fjällbacka
25 min

Olso
2 tim 15 min

Kynnefjäll
vildmarks-
natur
20 min

Uddevalla 
20 min

Göteborg 
1 tim

Malmö
4 tim

Köpenhamn 
4,5 tim

Strömstad
50 min

Smögen
25 min

Lysekil
30 min

Tvåstad 
45 min
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3.4
Kap 3 – SAMORDNAD PLANERING Kommunfakta Munkedal

Befolkningsutveckling

 2007 slutade med en ökning med 10 invånare, 2008 minskade befolkningen något 
för att åter igen öka 2009 vilket kanske indikerar att ett trendbrott är på väg att ske. 
Munkedals kommun var den enda landsbygdskommun i Fyrbodalsområdet som hade 
en befolkningsökning 2009. De övriga kommunerna i Fyrbodal som hade en befolk-
ningsökning var Trollhättan, Uddevalla och Strömstad.
 Medelåldern i kommunen ökar i något högre takt än i riket som helhet. 
 Nettoökningen av inflyttning till Munkedals kommun 2009 har främst varit till
områdena Dingle, Svarteborg och Bärfendal (+45) samt Foss, Håby och Valbo Ryr (+9). 
Övriga områden har haft en minskning.

Sysselsättning
I Dingle finns ett Naturbruksgymnasium som erbjuder ca 300 ungdomar och ca 
100 vuxna från hela riket en gymnasieutbildning eller kortare kurser inom jord- och 
skogsbruk, trädgård, hästhållning och grönyteskötsel. De flesta elever bor på inter-
nat i Dingle med omnejd. På Naturbruksgymnasiet arbetar ca 135 personer vilket 
gör att det är en av kommunens viktigaste aktörer på arbetsmarkanden. För Ding-
les näringsliv utgör skolan ett viktigt underlag till försäljning av varor och tjänster.
 Munkedals näringsliv präglas av pappersbruket Arctic Paper Munkedal AB som 
sysselsätter ca 380 personer. Profilklädesföretaget New Wave Mode AB finns i Dingle 
med 120 anställda. Andra stora näringsgrenar är vård och omsorg med ca 730 arbets-
tillfällen, handel och kommunikation med ca 620 anställda samt byggnadsverksamhet 
med ca 135 personer. Jordbruket som sysselsätter ca 200 personer har stor betydelse i 
kommunen som näring men också som formare av ett attraktivt landskap. Offentliga 
arbetsgivare (stat, region och kommun) svarar totalt för ungefär 38   % av alla arbetstill-
fällen i kommunen, 60   % av de offentligt anställda är kvinnor.
 I kommunen finns totalt ca 1   120 företag i skiftande branscher med tonvikt på 
småskalighet.

Antal arbetstillfällen
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Sysselsatta, fördelning brancher/större arbetsgivare 2008
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Vad är en översiktsplan? 

I översiktsplanen (ÖP) skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning 
och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun om hur 
värden av också nationellt slag bör beaktas. Den är vägledande för efterföljande beslut. När kommunens politiker be-

slutar om översiktsplanen, kan de behandla frågor som kan påverka livsmiljön för oss och naturen under generationer! 
Sådana beslut måste vila på stadig grund. Det måste finnas tid för att argumentera, lyssna och reflektera. 

(Boverket)

Översiktsplanen består av:
DEL I
DEL II
DEL III
Karta 1-3 över mark- och vattenan-

vändning
Naturvårdsprogram
LIS-områden – planeringsunderlag
Vindbruk – planeringsunderlag
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens yttrande
Utställningsutlåtande

Materialet har tagits fram av kom-
munkontoret i samarbete med:
Contekton Arkitekter Fyrstad AB
 samt
Vindbruksplan:
Rådhuset Arkitekter AB

Miljökonsekvensbeskrivning:
Henric Ernstson konsult

Arbetsgrupp:
Ronny Larsson, 0524-181 31 (fysisk 

planering, samordnare Öp10)
Maria Syrén (GIS-underlag)
Agneta Johansson (näringsliv)
Charlotta Wilhelmsson (folkhälsa)
Henrik Gustafsson (exploatering)
Marie Abrahamsson (natur och miljö)
Lars-Åke Winblad (fritid, kollektiv-

trafik, turism)
Jan-Olof Karlsson (kultur)
Jan-Erik Larsson (basfakta,  

utvecklingsfrågor)
Göran Pettersson (bygglov)
Mats Tillander (teknisk chef)
Lars-Erik Knutsson (kommunchef)
Mattias Öhlin, Contekton Arkitekter 

Fyrstad AB (planhandling, kartor)

Politisk referensgrupp:
Alf Sifversson (m), 0524-505 30
Åsa Karlsson (s), 0524-121 07
Claes Hedlund (c), 0524-510 04 

(fram till och med samråd)

Fotografier
Kommunkontoret: Jan-Olof  

Karlsson, Lars-Åke Winblad, Jan-
Erik Larsson

Västtrafik: Thomas Harrysson (foton 
på Västtrafiks bussar)

Contekton Arkitekter Fyrstad AB: 
Gunnar Åkerlund, Alvar Billfeldt, 
Toryn Ideberg, Mattias Öhlin

Rådhuset Arkitekter: foton ur 
ÖP2001 och FÖP2001.

LightVision: Kjell Holmner (omslag 
del III m fl)




