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Öp 10 Munkedal
DEL III

Användningen av mark och vatten 
i framtidens kommun

Korsvik

Användningen av mark och vatten – DEL III
• Marken och vattnet – användning i sex olika typområden 

– Kap 7. Kommunens syn på den geografiska använd-
ningen av mark och vatten redovisas här genom grund-
läggande och fördjupande rekommendationer för sex 
geografiska typområden (se figur) med beskrivning av 
förslag och förändringar, vilka kompletterar och beskri-
ver Markanvändningskartan. För att ge en uppfattning 
om vilka konsekvenser de olika förslagen kan leda till 
redovisas en översiktlig sammanställning av de viktigaste 
för- och nackdelarna.

• Planens konsekvenser – plus och minus med Öp10 
– Kap 8. Resonemang kring förändringar som har 
bedömts kunna medföra en betydande påverkan, 
antingen som en effekt av en enskild företeelse eller 
som samlad effekt av många små förändringar.

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 – tematiskt planeringsunderlag – Bilaga. 
I enlighet med den nya strandskyddslagstiftningen, 
som nyligen trätt i kraft i sin helhet, anges här områ-
den 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 min-
dre förändringar i översiktsplanen, som var för sig 
eller sammantaget kan innebära stor miljöpåverkan, 
konsekvensbedöms på översiktlig nivå.

Vision och strategier – DEL I
• Analyser av planens huvudfrågor

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

Läsanvisning
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HAVSBANDET
Fokus på boende, turism och friluftsliv 
– med beaktande av de höga natur- 
och kulturvärdena.

LANDSBYGDEN
Fokus på boende, jord- och 
skogsbruk, turism- och besöks-
näring och vindbruksutveckling.

DE STÖRRE SAMHÄLLENA
Fokus på boende, närser-
vice och mindre ej miljö-
störande verksamheter.

NATURMARKERNA
Fokus på den stora orördhe-
ten och de höga natur- och 
friluftslivsvärdena – med 
beaktande av de höga tu-
rism- och besöksvärdena.

CENTRALORTEN MUNKEDAL
Kommunens servicecentrum med 
fokus på boende, service och 
mindre ej miljöstörande verksam-
heter. Centrum för pendlingstrafik 
med tåg och för lokaltrafiken.

HÅBY/E6-ZONEN
Kommunens huvudsakliga 
expansionsområde för 
verksamheter. Centrum 
för den regionala express-
busstrafiken och potenti-
ellt för tågtrafik.

Grundläggande 
rekommendationer

 Kap 6  PLANERINGSPRINCIPER –  riktlinjer för Munke-
dals planering

Om principerna för planeringen
Denna del av översiktsplanen redovisar i enlighet plan- och 
bygglagen, PBL, grunddragen i den avsedda mark- och vat-
tenanvändningen och bebyggelseutvecklingen – tillsam-
mans med den kommuntäckande kartan över Mark- och 
vattenanvändning (Karta 1) med delkartor i större skala för 
Tungenäset–Håby–Munkedal (Karta 2) och de större sam-
hällena (Karta 3).
 I Öp   10 har vi valt att slå samman det 60-tal rekom-
mendationsområden som redovisats i tidigare översikts-
plan och tillhörande fördjupningar till sex större typom-
råden. Dessa sex typområden består av ett antal mindre 
områden som har liknande förutsättningar, och därmed 
liknande riktlinjer. Inom dessa typområden redovisas i 
kapitel 7 de viktigaste och mest aktuella förändringarna 
med kompletterande riktlinjer. 
 Förslagen ska ses som några av ett stort antal möj-
ligheter till förändringar. Vid önskemål att förverkliga 
projekt som inte överensstämmer med förslag enligt ka-

pitel 7  är riktlinjerna här i kap   6 utgångspunkt för be-
slut.
 Fokus på redovisningen av de geografiska typområ-
dena ligger på kända enskilda och kommunala intressen 
för ändrad mark-/vattenanvändning, t ex i form av nya 
bostads- och verksamhetsområden. De redovisade föränd-
ringarna bedöms sammantaget bidra till en god användning 
av mark- och vattenområdena, dels inom kommunen, dels 
i ett regionalt och nationellt perspektiv. I erforderliga fall 
kompletteras redovisningen av ett resonemang kring kapa-
citet i tekniska, sociala och biologiska system och hur aktu-
ella förändringsintressen och påverkade bevarandeintressen 
bäst kan samspela. Den förväntade tyngdpunkten för för-
ändringar berör de två sista avsnitten 7.5 Håby/E6-zonen 
och 7.6 Havsbandet.
 Redovisade förändringsområden på markanvänd-
ningskartan och i detta kapitel återfinns på intressekartor 
i DEL II och ges därigenom en visuell redovisning av in-
tressebilden. På så sätt bibehåller vi eller ökar tydligheten 
och gör översiktsplanen lättare att använda och läsa.

6.1Grundläggande principer
        för den fysiska planeringen



FRAMTIDSPLAN  – Öp 10 Munkedals kommun ANTAGANDEHANDLING  – JUNI 2010       5DEL III 

Följande principer ska vara vägledande vid beslut kring mark- och vattenanvändning och 
ska beaktas vid såväl bygglov och annan tillståndsgivning som vid upprättande av detalj-
planer och områdesbestämmelser. Plan- och bygglovärenden hanteras enligt gällande lag-
stiftning i PBL och MB m fl. Som en vägledning för när detaljplaner etc ska krävas anges 
här några generella rekommendationer med förkortningar enligt vidstående tabell.

Lokalisering av bebyggelse
1 Ny bostadsbebyggelse ska huvudsakligen lokaliseras:

• till platser som är hälsosamma och säkra och har förutsättningar för ett attrak-
tivt boende.

• så att samhällstekniska installationer kan samordnas, dvs företrädesvis i anslut-
ning till befintliga samhällen och orter så att den utgör en naturlig komplette-
ring till befintlig bebyggelse.

• så att kollektivtrafiken kan utnyttjas eller utvecklas.
• så att transporter minimeras.
• så att den öppna landskapsbilden värnas, dvs i första hand till befintlig bebyg-

gelse, mindre skogsområden eller till kanten av större skogsområden.
• så att den på ett välavvägt sätt tar hänsyn till landskaps-/stadsbilden och den 

befintliga bebyggelsestrukturen, på landsbygden med företräde för s   k traditionella 
lägen invid höjder/skogspartier, men även uppe på höjder i vissa fall.

2 Temaboenden av olika slag ska kunna medges som gruppbebyggelse utanför samhäl-
lena, med lokala kretsloppslösningar. DP, UBM.

3 Enstaka bostadshus utanför samhällena ska kunna medges med lokala kretslopps-
lösningar. ev UBM.

4 Fritidshusområden. Omvandling av fritidshusområden till permanentboende ska 
kunna medges om det inte innebär ökad belastning på miljö och hälsa eller ökade 
kommunala kostnader. DP, UBM.

5 Turism. Byggnader och anläggningar för småskalig turism utanför samhällena 
ska kunna prövas positivt för att i möjligaste mån bibehålla en levande landsbygd 
där detta kan ske utan betydande skada på natur- och kulturmiljövärden eller så att 
tillgängligheten inom området väsentligt försämras. Inom riksintresseområden krav 
på EP, UBM.

6 Friluftsliv. Byggnader och anläggningar som förbättrar möjligheterna att utöva 
ett aktivt friluftsliv ska kunna prövas positivt. Även inom områden som utpekats 
som särskilt värdefulla för friluftslivet bör sådan bebyggelse kunna prövas. En för-
utsättning för att sådan tillkommande bebyggelse ska tillåtas är att den inte hindrar 
tillgängligheten inom området eller på annat sätt försämrar möjligheterna att nyttja 
området för friluftsliv, t   ex genom att skada natur- och kulturmiljövärden. Bygglov 
söks. Inom delområde Naturmarkerna o   d även EP, UBM.

Rekommendationer i Öp   10:

DP:  Detaljplan utförs.

EP:  Enkel prövning 
genom ”enkelt plan-
program” bedöms 
möjlig. Se punkt 3 
under Övriga förut-
sättningar.

UBM:  Erforderligt under-
lag för bedömning 
av miljöpåverkan 
ska tas fram. Vid 
betydande miljöpå-
verkan utförs MKB.

MKB:  Miljökonsekvensbe-
skrivning utförs.

Obs, dessa är vägledande 
rekommendationer, i 
enskilda fall kan högre krav 
ställas enligt lagstiftningen.

6.2 Lokaliseringsprinciper
                     för en hållbar bebyggelseutveckling
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7 Strandnära. Strandskyddet är en viktig och positiv resurs som kommunen värnar 
om. Dispenser från strandskyddet ska normalt undvikas. Dock ser kommunen 
mycket positivt på möjligheten att inom s   k landsbygdsutvecklingsområden i strand-
nära lägen – LIS-områden – enklare kunna medge dispenser för mindre anlägg-
ningar inom bl a besöksnäringen. Även boende ska kunna prövas inom vissa av 
dessa områden i anslutning till befintliga bostadshus (inom ca 100 m). För enstaka 
åtgärd krävs EP, UBM. För övrigt DP, MKB. Se bilaga LIS-områden.

8 Där jordbruk eller skogsbruk förekommer bör bedömningen av eventuell tillkom-
mande bebyggelse prövas med särskild hänsyn till detta – även för enstaka hus – så att 
försvårande restriktioner som skulle kunna uppstå för dessa näringar undviks.

9 Särskilda förutsättningar och säkerhetsavstånd för bebyggelse gäller avseende när-
het till vägar, järnvägar, kraftledningar, överföringsledningar för vatten och avlopp, 
miljöstörande verksamhet, skyddsområden för vattentäkter, vindkraft m   m liksom 
beträffande vattenmiljön, markradon, stabilitetsförhållanden, räddningstjänst m   m.

Skola, vård och omsorg
1 Framtida lokaliseringar av skolor, förskolor, äldreomsorg o   d bör förutom till 

samhällsekonomiska och sociala intressen ta stor hänsyn till närhet till kollektivtra-
fik, närhet till lämpliga och vackra grönytor för rekreation och effektiva och säkra 
transport- och gång- och cykelvägar.

Verksamhetsområden
1 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. DP

2 Ett varierat utbud av etableringsmöjligheter ska eftersträvas. 
3 Möjligheter till framtida expansion inom eller i anslutning till befintlig fastighet 

ska studeras och beaktas i samband med beslut om nyetableringar.
4 Vindbruksverksamhet ska som huvudprincip etableras inom vindbruksområdena 

och där ges företräde före annan användning som inte kan fungera parallellt med 
vindkraft. Vindkraftsutbyggnad ska ske enligt översiktsplanens vindbruksstrategi, 
avsnitt 2.6.

 Krav på exploateringsplan för hela vindbruksområdet ställs på den/de som avser 
göra den första etableringen inom ett område för att området ska kunna utnyttjas 
så effektivt som möjligt. Även tänkta angöringsvägar ska anges för att kunna be-
döma eventuella skyddsbehov för lokala naturvärden. Lämpliga avtal ska upprättas 
som anger att även kostnader för framtida demontering, bortforsling och återstäl-
lande av marken till ursprungligt skick ska bekostas av vindkraftsägaren.

5 Vindbruksplanens ”Förslag till rekommendationer i ÖP” ska gälla.

Vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar
1 Transporteffektiviserande, trafiksäkerhetshöjande och näringslivsbefrämjande 

vägar, järnvägar och gång- och cykelvägar ska eftersträvas och prioriteras. 

Tele och internet m   m
1 Lokalisering av master o   d för telekommunikation m   m ska samordnas i syfte att 

begränsa antalet master. 
2 Möjligheter att förbereda för bredband i samband med nyetableringar bör bely-

sas i samband med detaljplaner och tillståndsgivningar. 

Reservområden
1 Reservområden enligt markanvändningskartan ska av strategiska skäl hållas fria från 

annan exploatering än den beskrivna för eventuell framtida bebyggelseutveckling.

6.2
Kap 6 – HÅLLBART SAMHÄLLE Samspelsprinciper för en hållbar utveckling

Samlad bebyggelse
Med samlad bebyggelse 
avses bebyggelsegrup-
per om 10-20 hus, om de 
bebyggda tomterna gränsar 
till varandra och eller åtskiljs 
endast av väg, parkmark 
eller liknande. Den gene-
rella bygglovsbefrielsen för 
vissa åtgärder på en- och 
tvåfamiljshus gäller inte i 
dessa områden. Kommun-
fullmäktige har beslutat 
att samlad bebyggelse 
utgörs av avgränsad icke 
detaljplanelagd bebyggelse 
i anslutning till samhäl-
lena samt inom: Kåtebol, 
Fisketorp/Hede, Kolstorp, 
Svarteborg, Kung Rane, 
Lerberg, Valbo-Ryr, Holmen, 
Dale. Nuvarande gränser för 
samlad bebyggelse anges 
på mark och vattenanvänd-
ningskartorna.
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Bygga i kulturmiljö
Kommunen har i samverkan 
med Bohusläns Museum, 
hembygdsföreningar m   fl 
berörda tagit fram kultur-
miljöbroschyrer som lyfter 
fram kulturmiljöernas vär-
den och särdrag. Dessa har 
skickats ut till boende i res-
pektive områden och finns 
tillgängliga på kommunen 
och på hemsidan. Syftet är 
att medvetandegöra för 
berörda fastighetsägare m   fl 
hur byggnadernas värden 
kan bevaras och vilka risker 
för skada som finns. Dessa 
skrifter kallas ”Bygga i 
kulturmiljö” och ska vara 
vägledande.

Utöver dessa finns 4 tema-
tiska kulturmiljöskrifter: 
”Kyrkor”, ”Kulturella bygg-
nader”, ”Fornminnen” och 
”Historisk guide”, som också 
ska vara vägledande. 

6.3

Följande principer ska vara vägledande vid beslut kring mark- och vattenanvändning 
och ska beaktas vid såväl bygglov och annan tillståndsgivning som vid upprättande av 
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Utformning av bebyggelse
1 Den äldre bebyggelsen i tätorter och på landsbygden har oftast stora värden från 

kulturmiljösynpunkt. Det är därför viktigt att utformningen av ny bebyggelse och 
om- och tillbyggnader inte påverkar angränsande bebyggelse negativt. 

2 Inom särskilt utpekade områden med stort kulturmiljövärde ska ny bebyggelse 
och om- och tillbyggnader anpassas till bebyggelsetraditionen i Munkedal och ske 
med stor varsamhet. Se även Bygga i kulturmiljö här intill.

3 Ny bostadsbebyggelse bör, i den mån det överensstämmer med punkt 4 nedan:
• eftersträva en småskalig varierad boendemiljö där naturen bevaras i sina värde-

fullaste delar och om möjligt utgör ett rikt inslag i områdets karaktär. 
• eftersträva lättillgänglighet. Alla gator bör leda vidare i form av en gång- och 

cykelväg för att undvika återvändsgränder. Kopplingen till möjlig framtida 
kompletterande bebyggelse ska beaktas. 

• säkerställa god tillgänglighet till lämpliga grönytor m   m i närområdet för lek och 
rekreation. Mindre naturplatser som dungar och liknande inne i bostadsområ-
den ska värnas eller planeras.

• utformas med hänsyn till landskapsbilden, särskild omsorg vid placering på höjder.
4 Centrumbebyggelse i tätorten Munkedal och de större samhällena bör utformas 

med särskild hänsyn till stadsbilden, vara arkitektoniskt välstuderad och kopplad 
till en genomtänkt grönstruktur.

5 Utformning av ny eller ändring av befintlig bebyggelse utmed E6, eller inom 
starkt blickfång från E6, ska ske med särskild hänsyn till placering och utformning. 
Detaljplaner, byggnader och anläggningar inom detta område ska ta hänsyn till 
den sammanhängande bilden av Munkedal som den uppfattas från E6 samt beakta 
grönstrukturer och säkerställa god markanpassning till omgivande nivåer.

Boendeformer
1 Ett varierat utbud av boendeformer av varierande ålder och kostnad bör eftersträ-

vas för att tillgodose olika generationers och människors behov. 

Utformning av vindkraftverk
1 Vindkraftverk i grupp ska utformas enhetligt. 
2 Färgsättning bör ske i ljust gråa kulörer och reflexfria material ska användas på 

rotor och blad. 
3 Reklam. Logotyp eller tillverkarens namn i litet format kan tillåtas på maskinhuset, 

men i övrigt ska ingen reklam förekomma på vindkraftverken.

 Utformningsprinciper
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Ändrad plan-/lovplikt (där så är möjligt och lämpligt)

1 Detaljplanelättnad. Ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse eller av 
viss omfattning ska föregås av detaljplaneläggning. Miljö- och byggnämnden kan 
dock, där kravet på detaljplaneläggning är uppenbart onödigt eller där särskilda skäl 
finns, göra undantag från detta krav. Som särskilda skäl gäller bl a generationsskifte 
inom jord- och skogsbruksfastigheter. 

2 Enkel prövning. I syfte att inom område av riksintresse på ett enkelt sätt pröva s   k 
småskaliga turistanläggningar i form av någon eller några enstaka uthyrningsstugor 
som komplement till jordbruksverksamhet samtidigt som staten garanteras erfor-
derligt inflytande ska prövningen inledas med ett enkelt planprogram inklusive  
erforderligt underlag för bedömning av miljöpåverkan. Planprogrammet ska ange 
läge, omfattning och ändamål för byggnaden eller byggnaderna samt hur teknisk 
försörjning (väg, el, vatten, avlopp m   m) ska anordnas. Programmet ska också ange 
eventuella framtida utbyggnader. Underlaget för miljöbedömning ska kortfattat 
redovisa förekommande natur- och kulturvärden och hur dessa kan komma att 
påverkas  av utbyggnaden. Om den tänkta anläggningen inte påtagligt skadar riks-
intresset kan bygglov därefter prövas direkt utan vidare prövning i detaljplan.

Hälsa och säkerhet
1 Säkerhets- och skyddsavstånd enligt 4.2 bör inte överskridas till följd av ny be-

byggelse eller andra åtgärder kring mark och vatten.

Övriga förutsättningar
1 Utöver riktlinjer enligt detta kapitel ska hänsyn till kap 4 Planeringens förutsätt-

ningar med tillhörande intressekartor i kap 5 ligga till grund för beslut. 

Riksintressen
1 Riksintressen ska inte komma till påtaglig skada till följd av ny bebyggelse eller 

andra åtgärder kring mark och vatten.

Bedömningskriterier för ekonomiska, social och ekologiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli positiva om det:
• bidrar till ett attraktivt boende, skapar goda förutsättningar för verksamheter
• kan utnyttja befintlig infrastruktur och kommunal service
• stärker besöksnäringen, undviker framtida miljökostnader
De sociala konsekvenserna bedöms bli positiva om det:
• beaktar skyddsavstånd till bostäder, verksamheter, djurhållning, infrastruktur
• bidrar till en levande landsbygd och integrerad tätort (boende–arbete–service)
• inte negativt påverkar höga friluftsvärden, strandtillgänglighet eller landskapsbild
De ekologiska konsekvenserna bedöms bli positiva om det:
• bidrar till minskade transporter, möjliggör utnyttjande av kollektivtrafik
• kan anslutas till kommunalt va, till fjärrvärme
• inte ökar närsaltbelastningen eller negativt påverkar områden med höga naturvärden

6.4 Övriga planeringsprinciper

– exempel

Konsekvensbedöm-
ningar av kap 7
De viktigaste konsekvenser-
na för olika åtgärder enligt 
kapitel 7 har redovisats för 
var och en av de tre håll-
barhetsaspekterna genom 
förenklade tabeller i slutet 
av respektive avsnitt. 

Dessa tabeller är inte hel-
täckande utan vägledande. 

Bedömningarna som 
angivits är enbart några 
exempel på en mängd fak-
torer som har betydelse för 
hållbarheten. Ambitionen 
har varit att försöka peka på 
den mest avgörande kon-
sekvensen för var och en av 
hållbarhetsaspekterna, men 
det är i de flesta fall långt 
ifrån en entydig fråga. 

Miljökonsekvenser beskrivs 
mer ingående i Miljökon-
sekvensbeskrivningen.
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 Kap 7  MARKEN och VATTNET – inom de 6 
typområdena

7.1 Naturmarkerna 
  –  Kynnefjäll, Örekilsälven, Hajumsälven,  
 Bärfendal, Herrestadsfjället och Sö Bullaresjön

Avgränsning
Med Naturmarkerna avses här de större sammanhängande naturvårds- och friluftsområ-
dena inom kommunen (utom Gullmarn och kustområdet, vilka redovisas i avsnitt 7.6 
Havsbandet):

• Kynnefjäll • Herrestadsfjället
• Örekilsälvens dalgång • Södra Bullaresjön
• Hajumsälven – Brattöns Gård • Bärfendal

Mindre naturområden förekommer inom respektive geografiskt delområde enligt 
efterföljande avsnitt. Till den beskrivande texten finns en kommuntäckande markan-
vändningskarta (Karta 1) där nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning 
redovisas.

Områdesbeskrivning
Munkedals kommun är rik på värdefulla naturlandskap. Det är svårt att kortfattat 
beskriva den mångfald upplevelser som bjuds, många gånger hänförande. Mest känt 
är kanske Kynnefjäll i nordväst med sin storslagna landskapsbild, orörda vildmark och 
sitt rika fågelliv. Här finns intressanta faunabiotoper och fina fiskevatten. Bohusleden 
löper genom området utefter kommungränsen.
 I dalgången nedanför Kynnefjäll ringlar sig Örekilsälven fram i märkvärdiga mean-
derslingor som bildar en mycket värdefull landskapsbild. Området har unik och riklig 
förekomst av gråal, rikliga fornlämningar och traditionellt belägen bebyggelse från 
1850- till 1920-talet. Örekilsälven och Kärnsjön hyser värdefulla fiskbestånd. Här finns 
en välbevarad herrgårdsmiljö kring Torp och vid Kärnsjön finns en vildmarkscamping. 
 Söder om Hedekas ligger dalgången Hajumsälven–Brattöns Gård som karaktärise-
ras av imponerande meanderslingor i odlingslandskapet. Hajumsälven hyser värdefulla 
fiskbestånd. Området är rikt på fornlämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
 I nordväst ligger södra delen av Södra Bullaresjön inom kommunen. Området 
utgör med sina omväxlande stränder ett mycket naturskönt landskap som också är 
av geologiskt intresse. Anslutande vattendrag har fiskeribiologiskt intresse och flera 
av dem har också intressanta erosionsformer och fågelrika miljöer. Den intressanta, 
välbevarade äldre bebyggelsen i kombination med det vackra odlings- och betesland-
skapet med närheten till sjön är karaktäristiskt för området. Det i väster närliggande 
Bärfendal är ett unikt, naturskönt dalgångslandskap kantat av höga bergssidor. Äldre 
bebyggelse från 1800-talet och början av 1900-talet ligger här karaktäristiskt placerad 
intill bergssidorna. Området är också rikt på fornlämningar. 
 I den andra kommunändan ligger det vackra Herrestadfjället. Fjället är välbesökt 
och utgör ett riksintresse för friluftslivet. Det finns gott om vandringsleder, stigar och 
brukningsvägar. Bohusleden löper genom området från söder till norr. Områdets syd-
östra delar omfattas av bullerzon kring Sågebackens skjutområde.

Orienteringsfigur: Naturmarkerna

Kynnefjäll

Hajumsälven

Kärnsjön

Södra
Bullaresjön

Bärfendal

Ö
re

ki
ls

äl
ve

n

Herrestadfjället

I kapitel 7 gör vi en geogra-
fisk resa runt kommunen 
och redovisar aktuella 
frågeställningar, planer och 
riktlinjer för sex geografiska 
karaktärsområden.
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7.1Användning av mark och vatten
Inom Naturmarkerna är det huvudsakligen naturens villkor som prioriteras. Detta hin-
drar inte att en viss bebyggelse eller vissa anläggningar kan vara motiverade och lämp-
liga. Det gäller särskilt satsningar som bidrar till naturvård, berikat friluftsliv, ökad så 
kallad grön turism, eller övrig landsbygdsutveckling – även i strandnära lägen där så 
bedöms lämpligt. Enligt planeringsunderlaget för LIS-områden bör vissa delar av Södra 
Bullaresjöns och Kärnsjöns stränder vara möjliga att utveckla för strandnära anlägg-
ningar eller bebyggelse. Varje enskilt projekt ska dock föregås av en detaljerad utredning 
för att säkerställa att lokala eller mer allmänna värden inte kommer till påtaglig skada, 
detta gäller särskilt riksintressen och miljökvalitetsnormer som påverkas.

Öp   10 föreslår
• Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av anläggningar för 

dessa syften – även för friluftsliv och rekreation – ska ges goda möjligheter. 
• Utveckling av landsbygden genom strandnära lokalisering av mindre turism-/

fritidsanläggningar eller bostäder (se 2.8) där detta kan ske utan stora inskränk-
ningar för det rörliga friluftslivet eller stor skada på naturvärden.

• Lokalisering av en mindre camping utmed Blågröna vägen bör studeras i an-
slutning till Bullaresjön. Lämplig plats för camping vid Bullaresjön är Fiskebo, 
som ägs av kommunen, eller i omgivande område. Platsen ligger inom område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS-område. Vissa strandskydds-
lättnader för enklare turistanläggningar som brygga och liknande bör undersö-
kas.

• Lokalisering av ett eventuellt mindre par- eller fyrbohus till vägkorsningen i 
Bärfendal kan vara lämplig (rådslagsförslag 2008). Detaljplan utförs.

• Tysta områden runt naturreservaten Kynnefjäll och Bredmossen.

Hur övriga intressen bevakas
• Planeringsprinciper enligt kapitel 6 ska också ligga till grund för beslut.
• Nya byggnader och anläggningar utanför detaljplanerat område ska, för tidig 

lämplighetsprövning, föregås av enkelt planprogram inklusive underlag för 
bedömning av miljöpåverkan. Vid betydande miljöpåverkan utförs MKB.

Kommunala åtaganden
• Tillgänglighetsförbättrande åtgärder bör efter hand utföras i samband med 

andra lokala åtgärder.
• Fortsatt kalkning av vattendrag och sjöar (för närvarande Brattöälven, Fjälle-

vadsbäcken, Hornborebäcken, Surnåsbäcken, Örevattnet, Vågsätersbäcken).

Kap 7 – MARKEN och VATTNET Naturmarkerna

Förslag Ekonomiska  Sociala Miljö- Betydande
 konsekvenser konsekvenser konsekvenser miljöpåverkan

Turistanläggningar + landsbygden stärks + levande landsbygd – ökade transporter Ska bedömas
Campingar + besöksnäringen stärks + levande landsbygd – åkermark försvinner Ja, MKB
Bostäder – ökad servicekostnad + ökat kvarboende – ökade transporter Ja, MKB
Tysta områden + besöksnäringen stärks + berikat friluftsliv + orörd natur vårdas Nej

Hållbarhetsbedömning – exempel på konsekvenser, se sammanfattning avsnitt 8.1
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Avgränsning
Med Landsbygden avses här de större sammanhängande landsbygdsområden som finns 
inom kommunen. Motsvarar följande delområden:

• Svarteborg  • Övriga Sörbygden
• Åboland  • Randzon Munkedal
• Aspång  • Inre Tungenäset
• Lersjön–Sanne–Lersäter • Dalstråken på Tungenäset
• Övriga Svarteborg 

Mindre landsbygdsområden förekommer inom de övriga geografiska typområdena. 
Översiktsplanen tar endast upp de viktigaste och mest aktuella utvecklingsfrågorna. Till 
den beskrivande texten finns en kommuntäckande markanvändningskarta (Karta 1), 
med en förstorad karta (Karta 2), för landsbygdsområden runt Munkedals tätort och på 
Tungenäset. På kartan redovisas nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning.

Områdesbeskrivning
Kommunens landsbygdsområden bjuder liksom naturområdena på storslagna land-
skapsvyer och värdefulla natur-, kultur- och friluftsmiljöer. Stora delar av området är 
ovanligt tätt på fornlämningar. Området omfattar Svarteborg, som i den sydöstra delen 
upptas av en israndsavlagring i form av en långsträckt kulle som höjer sig ca 25   m över 
det omgivande jordbrukslandskapet. Natur- och bebyggelsemiljö utgör ett karaktäris-
tiskt blickfång i landskapet och har anor långt tillbaka i tiden. Större delen av fornläm-
ningarna är av järnålderskaraktär. Upp mot Södra Bullaresjön ligger Aspång med ett 
betydande fornlämningsbestånd som speglar en gammal järnåldersbygd. 
 Nordost om Hedekas ligger området Lersjön–Sanne–Lersäter. Miljön kring Lersjön 
visar ett variationsrikt landskap med såväl fornlämningar som välbehållen äldre bebyg-
gelse. Vid Långön–Brattöns gård finns välbevarad äldre bebyggelsemiljö med kvarn-
grunder utmed Brattöälven. Längre söderut, längs Kärnsjön, ligger Åboland med välbe-
varad äldre bebyggelse, odlingslandskap och rik förekomst av fornlämningar.
 Omkring dessa områden ligger Övriga Svarteborg och Övriga Sörbygden, vilka utgörs av 
omväxlande jord- och skogsbruksbygd, övriga Sörbygden är till stora delar glest befolkat.
 Inre Tungenäset och Dalstråket Tungenäset: Området utgörs dels av inlandet väster 
om E6-stråket fram till kustzonen/gränslinjen för 4 kap MB, dels de områden öster 
om E6-stråket som ej innefattas i centralorten. Landskapet från Lökeberg–Ödsby via 
Pilegård till Foss utgörs av en fornlämningsrik odlingsbygd med inslag av hagar och 
lövskogsmiljöer. Området vid Röstorp-Öxna är på samma sätt rikt på fornlämningar.  
Därtill ingår i området de kulturhistoriskt värdefulla vägarna på Tungenäset: väg 814 
Pilegård–Gårvik och väg 815 Faleby–Munkedals hamn. 
 
(Gasledning: I ÖP2001 och i samrådsversionen av Öp10 fanns ett gasledningsreservat 
angivet som härmed utgår ur översiktsplanen eftersom planerna på en gaspanna på Arc-
tic Paper inte längre är aktuella.)

7.2 Landsbygden     
 – Svarteborg, Sörbygden, Valbo-Ryr, 
     inre Tungenäset, m   m

Orienteringsfigur: Landsbygden

Övriga
SörbygdenSvarteborg

Inre Tungenäset

Gasledningsreservat
(utgår)

Lersjön–
Sanne–
Lersäter

Åboland

Randzon
Munkedal

Övriga Svarteborg

Aspång
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Användning av mark och vatten
Inom Landsbygden är det huvudsakligen boende, jord- och skogsbruk, turism- och be-
söksnäringen och vindbruket som prioriteras. De relativt många fokusområdena bedöms 
kunna utvecklas sida vid sida på ett lämpligt sätt genom att det storskaliga vindbruket 
har begränsats till ett antal utvecklingsområden efter avvägningar mellan olika intressen 
i planeringsunderlaget för vindbruk. Angivna utvecklingsområden för bostäder bygger 
på bedömningar av behov och efterfrågan för bl a temaboenden inom rimliga avstånd 
från regionpendlingsnoder och i övrigt lämpliga och attraktiva lägen. De föreslagna om-
rådena nedan ligger inom bästa pendlingsvänliga zon enligt 2.1.

Föreslagna framtida bebyggelseområden
Skåttene/Solberg: Området är beläget på en höjd norr om Håby med väg 925 i öster och 
Valnåsneberget i väster med utsikt över dalgången. Det föreslagna området består av både 
skogs- och åkermark. Sydöstra delen av området ligger inom skyddsområde för grund-
vattentäkt. Hänsyn ska tas till fornlämningar inom området, bland de kända en gravgrupp 
bestående av tre högar och en stensättning och ett stråk med ädellövskog av visst skydds-
värde i sydvästra delen av området. Hänsyn ska även tas till plankorsning med järnväg i 
Håby och befintlig kraftledning i kanten av området utifrån skydd för hälsa och säkerhet 
och eventuell utbyggnadszon för kompletterande framtida kraftledning. I samband med 
utbyggnaden av handelsområdet i Håby förväntas intresset för närliggande bostäder öka.

Temaboende med hästen nära i Smedberg–Öbbön. Det föreslagna området ligger öster 
om Håby i anknytning till befintlig hästverksamhet, delvis på en höjd med utblick över 
dalen. Området består av två separata delar, båda belägna inom ädellövskog och på 
åkermark. En bäck slingrar sig runt området i öster och norr. Hänsyn ska tas till skogs-
områdets karaktär genom god bebyggelseplanering som bl   a möjliggör ett bevarande av 
större ädelträd. Det finns även kända stenålderslämningar. Hela området ligger inom 
skyddsområde för grundvattentäkt. Lämpligt läge för temaboende med häst.

Framtida bostäder i Öbbön östra. Området är vackert beläget i en sluttande dalgång öster om 
Håby mellan järnvägen och Örekilsälven, med väg 926 i nordväst. Det föreslagna området 
består av både skogs- och åkermark och ligger i anslutning till ett befintligt bostadsstråk 
väster om Örekilsälven. Hela området ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt samt 
inom kulturmiljöområde. Hänsyn ska tas till kända fornlämningar och angränsande ädellöv-
skog med mycket högt skyddsvärde. Attraktivt läge i anslutning till befintlig bebyggelse.

Bostäder i Utsikten/Berg: Området ligger mitt på Tungenäset, norr om korsningen av väg 
814 och 813. Området har ett attraktivt läge på en höjd med utblickar över landskapet, mitt 
emellan E6/Munkedals tätort och kusten/golfbanan i Torreby. Hänsyn ska tas till kultur-
miljölandskapet och kända fornlämningar, bl   a två stensättningar. Hänsyn ska även tas till 
befintlig kraftledning utifrån skydd för hälsa och säkerhet och för planerad framtida kraftled-
ning så att en etablering av den inte försvåras, jordförläggning av kabel kan krävas. DP.

Skree ligger i kanten av en skogklädd mindre ås, nära Pilegårdskorset. Området har nära 
till kollektivtrafik, planerad VA-ledning och service i centralorten eller Håby. Ny bebyg-
gelse bör ta noggrann hänsyn till det öppna läget mot landskapet i väster och eventuella 
fornlämningar. Området ligger strax utanför riksintresse för friluftsliv och naturvård. 
Det öppna landskapet är klassat till högsta värde för kulturmiljövården.

Planeringens övriga förutsättningar – se även kapitel 4

Vatten och avlopp
Munkedals reningsverk har en kapacitet på 6800 pe. Medelbelastning 2008 var 3700 pe 
med 4000 anslutna fysiska personer. Det är målsättningen att angivna områden ska kun-
na anslutas till det kommunala va-nätet. För Utsikten/Berg är förutsättningarna för detta 
goda, medan det behöver utredas ytterligare i samband med detaljplanering för övriga.

Energi
Fjärrvärmeanslutning är möjlig inom Håby och Munkedal med omnejd och ska priori-
teras. Förutsättningarna för angivna områden bör prövas.

7.2
Kap 7 – MARKEN och VATTNET Landsbygden

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6
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I maj 2009 antogs ett lagför-
slag med förändrade regler 
för strandskydd, som ger 
kommunen beslutanderät-
ten med Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet (från 1 
juli 2009). Enligt lagförsla-
get ska även möjlighet till 
dispens enligt särskilt skäl 
kunna medges om området 
ligger inom s   k landsbygds-
utvecklingsområde utpekat 
i översiktsplanen (från 1 feb 
2010). Se bilaga Strand-
skyddsprogram inklusive 
LIS-områden.

7.2
Kap 7 – MARKEN och VATTNET Landsbygden

Förslag Ekonomiska  Sociala Miljö- Betydande
 konsekvenser konsekvenser konsekvenser miljöpåverkan

Turistanläggningar + landsbygden stärks + levande landsbygd – strandområden störs Ska bedömas
Badbrygga + ”social ekonomi” + levande landsbygd – strandområden störs Ska bedömas
Bostäder – ökad servicekostnad + ökat kvarboende – ökade transporter Ska bedömas
Temaboende Öbb. + ökad befolkning – allergiproblematik – ingrepp i ädellövskog Ska bedömas
Skåttene/Solberg: + ökad befolkning – närhet till kraftledning – långt till kollektivtrafik Ska bedömas
Öbbön östra. + ökad befolkning + levande landsbygd – långt till kollektivtrafik Ska bedömas
Utsikten/Berg:  + bef infrastruktur – närhet till kraftledning + kommunalt va Ska bedömas
Strandskyddslättnad + ökad befolkning +/– ev påverkad tillgängl.  – strandområden störs Ska bedömas
Vindbruksområden + ökad sysselsättning – störning landskapsbild + oändlig resurs Ja, MKB
Kraftledningar - ev påverkan besöksnär. – hälsoaspekter, bl a – störning landskap/natur Ja, MKB

Hållbarhetsbedömning – exempel på konsekvenser, se sammanfattning avsnitt 8.1

Öp   10 föreslår
• En utbyggnad av angivna bostadsområden enligt ovan beskrivna framtida 

bebyggelseområden ska kunna medges. Detaljplan ska upprättas, bedöms kunna 
genomföras utan föregående program. 

• Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av anläggningar för 
dessa syften – även för friluftsliv och rekreation – ska ges goda möjligheter.

• Utveckling av landsbygden genom strandnära lokalisering för mindre turism-/fri-
tidsanläggningar eller bostäder enligt planeringsunderlag LIS-områden (se 2.8).  

• Turist- och konferensanläggning vid Ulkeröd. Principiellt är kommunen po-
sitiv i frågan. Ligger delvis inom område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge – möjligheterna för vissa strandskyddslättnader bör undersökas.

• Lokalisering av en campingplats i området runt Hedekas – Lersjön kan vara 
lämplig och bör studeras. Lämplig plats är t ex Vattneröd söder om Lersjön som 
ligger i anslutning till område för landsbygdsutveckling i strandnära läge, vissa 
strandskyddslättnader för enklare turistanläggningar som brygga och liknande 
bör undersökas.

• Utökning av hävdad badplats med ny brygga i Lersjön (rådslagsförslag 2008). 
Principiellt har kommunen en positiv inställning. Bedöms kunna genomföras 
med enkelt underlag för bedömning av miljöpåverkan.

• Lokalisering av eventuellt mindre flerbostadshus till vägkorsningen i Valbo-Ryr 
(rådslagsförslag 2008). Principiellt har kommunen en positiv inställning. Detalj-
plan bör utföras.

• Vindbruksområden enligt särskild utredning finns uteslutande inom detta 
geografiska typområde och utgör verksamhetsområden inom vilka endast 
byggnader och anläggningar nödvändiga för vindbruksverksamhet eller annan 
verksamhet som kan kombineras med vindbruk, t   ex jord- och skogsbruk, ska 
kunna medges.

Hur övriga intressen bevakas:
• Planeringsprinciper enligt kapitel 6 ska också ligga till grund för beslut.
• Randzonen runt centralorten Munkedal–Håby (och de större samhällena) ska 

företrädesvis detaljplaneras inför nybyggnad för att säkerställa att en lämplig 
framtida expansion för dessa orter inte begränsas. Undantag enligt kapitel 6 kan 
om så bedöms lämpligt medges.

• Angående vindbruk, se Vindbruksplanen. Angående LIS se LIS-utredning.
• Planerat vattenskyddsområde för Kärnsjön enligt 4.3.

Kommunala åtaganden
• Fortsatt kalkning av vissa vattendrag och sjöar enligt avsnitt 7.1.

Skyddad biotop
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2.32.37.3De större samhällena 
      – Dingle, Hällevadsholm, Hedekas
Avgränsning
I det följande avsnittet redovisas de tre större samhällena:

• Dingle   • Hällevadsholm • Hedekas
Efter Munkedal är dessa tre de största orterna inom kommunen. De tre orterna och för-
slag på utveckling beskrivs först kortfattat följt av en beskrivning av generella förutsätt-
ningar för planeringen och generella förslag för de tre samhällena. Till den beskrivande 
texten och bilderna finns en förstorad markanvändningskarta med var och en av orterna 
(Karta 3). På kartorna redovisas nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning.

Dingle
Dingles centrala delar ligger i södra änden av en nord-sydlig dalgång med en bebyggelse 
som gradvis klättrar upp mot berget i öster respektive breder ut sig på slätten söder- 
och västerut med industribyggnader och Dingle naturbruksgymnasium. Centrumgatan 
i Dingle har en profil med brett emellan byggnaderna – en allé av träd skulle t   ex vara 
möjlig rent utrymmesmässigt, vilket skulle kunna vara ett sätt att ytterligare berika ga-
tustråket med en småskaligare och grönare rumsbildning. Gatorna har rustats upp efter 
E6-flytten och gång- och cykelvägar och cirkulationsplatser har skapats.
 Orten präglas av sin profil kring de areella näringarna, särskilt jordbruket, varför 
slätten söder- och västerut bör bibehållas för jordbruksändamål eller närliggande verk-
samheter, som t   ex hästsport. Bostadsutveckling bör ske dels genom förtätning av de cen-
trala delarna, dels österut där det bedöms finnas goda möjligheter för attraktivt boende på 
berget i Tyft med utsikt över dalen. Grönstrukturen präglas av närliggande skogsområ-
den och av ett vegetationsstråk genom samhället i nordsydlig riktning på ömse sidor om 
Dinglebäcken. Väster om Dinglebäcken planeras för en mindre hästarena i anslutning till 
och som en del av gymnasiet. Angöringsvägar enligt illustration rekommenderas.

Förslag på bebyggelseutveckling:

• Tyft är Dingles stora ut-
byggnadsområde för bostäder 
i framtiden. Detaljplan finns.

• Framtida ridanläggning 
– Dingle Horse Arena. Kommu-
nen ser positivt på en etable-
ring i angivet läge för detta 
ändamål.

• Framtida verksamhetsom-
rådet vid Lågum för ej miljöstö-
rande småindustri och annan 
ytkrävande verksamhet.

(• Nytt verksamhetsområde 
vid Dinglemotet (E6) redovisas 
under 7.5 E6–Håby – syns ej på 
denna karta).

Hedekas

Hällevadsholm

Dingle

Centrumgatan i Dingle 
– kan förtätas? Allé?

• Reservområden för ej miljö-
störande verksamhet.

Orienteringsfigur: De tre större sam-
hällena

Förklaringar och råd

Illustration: Dingle Horse Arena (röd 
pil avser rekommenderad in-/utfart)

Utdrag ur Mark- och vattenanvänd-
ningskarta, skala ca 1:20 000

7.3.1
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Särskilda intressen
Strandskydd gäller kring Dinglebäcken. För utbyggnad av verksamhetsområden i Lå-
gum ska det göras en avvägning mellan markbehovet för framtida verksamheter och 
strandskyddet kring Dinglebäcken i samband med detaljplaneläggning.
 Dingle stationshus med godsmagasin och banvaktsstuga från 1900-talets början 
ingår i en kulturmiljö som är utpekad som värdefull i kommunens kulturminnesvårds-
program.
 Planerat vattenskyddsområde enligt 4.3.

Hällevadsholm
Hällevadsholm präglas av en bebyggelse som utvecklats kring de båda sjöarna i ett små-
kuperat skogbevuxet landskap. I ett längre tidsperspektiv bör bostadsutbyggnaden ske 
söderut och västerut på ett sådant sätt att Kolstorpsvattnets och Vässjevattnets kvaliteter 
för ett attraktivt boende kan utnyttjas. Det är viktigt för ortens näringslivsutveckling 
att det tillskapas mark för nyetablering utöver den utveckling som kan ske inom redan 
detaljplanelagda verksamhetsområden. Området kring befintlig stenindustriverksam-
het, strax norr om samhället, är välbeläget i förhållande till trafikplatsen vid Grind och 
möjlighet finns att ansluta det till väg 908 mot Fjällbacka. Området redovisas därför i 
planen som reservområde för icke miljöstörande verksamhet.
 Samhällets grönstruktur präglas av omgivande skogsområden samt vegetation i an-
slutning till sjöarna Kolstorpevattnet och Vässjevattnet. Friluftsområdet runt Kolstorpe-
sjön bör värnas som ett viktigt område för närrekreation inom orten. 

Förslag på bebyggelseutveckling:

2.32.3
Kap 7 – MARKEN och VATTNET De större samhällena

7.3

Utdrag ur Mark- och vattenan-
vändningskarta, skala ca 1:20 000

Hällevadsholm

Särskilda intressen
Strandskydd gäller kring Vässjevattnet och Kolstorpevattnet. Lättnader i strandskyddet 
bör kunna utredas öster om Vässjevattnet och väster om Kolstorpevattnet.
 Hela området ingår i ett större område kring Enningdalsälvens (Södra Bullaresjön 
m   m) vattenområde som med hänsyn till sina natur- och kulturvärden är av riksintresse 
och omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. 
Bestämmelserna utgör restriktioner mot vissa vattenföretag.

• Reservområde för ej miljö-
störande verksamhet

• Framtida verksamhets-
områden för ej miljöstörande 
verksamhet. Dp finns.

• Thorildsplatsen

• Friluftsområde (med elljus-
spår)

• Nya bostäder, Dp finns (m   fl 
gulmarkerade områden)

• Reservområde för bostäder

• Viss strandskyddslättnad 
i övre delen av slänten får 
utredas i ev detaljplanen – är 
ett LIS-område.

• Reservområde för fram-
tida bostadsutbyggnad - kan 
eventuellt utökas till sydvästra 
sidan av Kolstorpevattnet

• Ny gc-väg (till Svarteborg)

Förklaringar och råd:
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Hedekas
Hedekas med sin högt belägna och småskaliga samhällsbildning med storslagen utsikt 
över Hajumsälvens dalgång bildar nordlig utpost i tätortsstrukturen – med för invånar-
na viktiga pendlingssamband även norrut till Dals Eds kommun. Näringslivet präglas 
av ett stort inslag av byggrelaterad verksamhet med bl   a träindustrier. I direkt anslutning 
sydväst om samhället finns goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Samhället lig-
ger också nära stora natur- och friluftslivsintressen på Kynnefjäll och vid Örekilsälven. 
Den vackra Hajumsälven ligger strax söder om samhället. 
 Det är viktigt för samhället att det finns möjligheter för nyetablering eller expansion 
av befintliga verksamheter. Områden för utbyggnad av verksamheter finns i samhällets 
södra och norra del. I Sandåker finns ett detaljplanerat område för framtida bostadsbe-
byggelse.

Förslag på bebyggelseutveckling:

Särskilda intressen
Södra delen av tätortsområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård och ingår i 
kulturmiljön kring Hajumsälven, utpekad i kulturminnesvårdsprogrammet som värde-
full. Det öppna landskapet är av stort värde för kulturmiljön som helhet.

Planeringens övriga förutsättningar – se även kapitel 4

Vatten och avlopp
Reningsverket i Dingle tar genom överföringsledning även hand om avloppsvatten från 
Hällevadsholm. Verket har kapacitet för 4300 pe (personekvivalenter) och hade 2008 
en medelbelastning på 1620 pe. En överföringsledning för vatten kopplar Dingle och 
Hällevadsholm till kommunens vattentäkter vid Kärnsjön och Öbbön och tryggar vat-
tenförsörjningen för ortens framtida utbyggnad. Reningsverket i Hedekas har en ka-
pacitet om 600 pe. Medelbelastningen 2008 var ca 100 pe, 450 fysiska personer var 
anslutna. Vattenförsörjningen är tryggad genom överföring från vattentäkt vid Lersjön. 
Vattentäkten för Hedekas i Sandåker är också av vikt för vattenförsörjningen i samhäl-
let. I Dingle planeras ett vattenskyddsområde.

Trafik
I och med nya E6 har genomfartstrafiken i Dingle och Hällevadsholm minskat drastiskt. 
Det finns förutsättningar att förbättra trafikmiljön ytterligare genom upprustning av 

Utdrag ur Mark- och vattenan-
vändningskarta, skala ca 1:20 000

2.32.3
Kap 7 – MARKEN och VATTNET De större samhällena

7.3

Förklaringar och råd:
• Framtida verksamhets-
områden för ej miljöstörande 
verksamhet, på längre sikt.

• Markområde för framtida 
småindustriverksamhet finns 
inom ett delvis utbyggt detalj-
planeområde vid Hällekas väg 
i nordöstra delen av samhället.

• Nya bostäder. Detaljplan 
finns.

• Reservområde för bostäder 
– bör kunna utredas.

• Friluftsområde (med elljus-
spår)

• Område i anslutning till 
den nedlagda grusgropen vid 
södra infarten är reservområde 
för icke miljöstörande verk-
samehet. Området är välbelä-
get med hänsyn till transporter 
söderut och redan starkt 
påverkat av täktverksamhet 
och industrianläggningar. 

Utblick från vägen i östra Hedekas 
över Hajumsälvens dalgång 
söderut,

7.3.2
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centrala gator – t   ex med alléer – och genom kompletterande gc-vägar inom och emel-
lan samhällena – särskilt bör gc-kommunikationer till bad-, idrottsplatser, skolor och 
liknande barn- och ungdomstäta platser prioriteras. Trafikmiljön i Hedekas samhälle 
kommer att förbättras genom de planer som Vägverket har på att bygga om korsningen 
mitt i samhället mellan vägarna 928, 941 och 945 och där anlägga en rondell.

Geoteknik
Endast delar av tätortsområdena är studerade. Inga kända skredriskområden finns. 
Översiktlig geoteknisk bedömning och arkeologisk utredning bör utföras för de nya 
bebyggelseområden som redovisas i Dingle och Hällevadsholm, inklusive eventuell ut-
byggnad av idrottsplats. En geoteknisk utredning har genomförts för Lågum Södra, i 
Dingle. Inför detaljplaneläggning av föreslaget reservområde för verksamheter vid f   d 
grustäkten på Hajum bör en översiktlig geohydrologisk bedömning utföras.

Öp   10 föreslår
• Kommunen ser generellt positivt på en utbyggnad av samhällena, med beak-

tande av att kommunens servicecentrum är centralorten Munkedal. Angivna 
bostads- och verksamhetsområden m   m enligt kartorna ska vara vägledande.

• Kommunen ska verka för en bibehållen närservice inom de större samhällena.
• Utöver utbyggnadsområden enligt ovan samt redan planlagd men obebyggd 

mark bedöms det inte finnas något behov av att i Öp   10 peka ut ytterligare 
bostads- eller verksamhetsområden inom dessa orter. 

Hur övriga intressen bevakas
• Planeringsprinciper enligt kapitel 6 ska också ligga till grund för beslut.
• Angivna områden för framtida bebyggelse enligt markanvändningskarta ska 

föregås av detaljplan. Även en utbyggnad av idrottsplatser eller hästsportanlägg-
ningar, o   d, bör föregås av detaljplanläggning. 

• Nya byggnader och anläggningar utanför detaljplanerat område men inom riks-
intresseområde ska för tidig lämplighetsprövning föregås av enkelt planprogram 
med underlag för bedömning av miljöpåverkan.

• För Kolstorpområdet i Hällevadsholm bör områdets disposition tidigt studeras 
genom enkelt planprogram. Friluftslivets intressen inom strandskyddsområden 
bör prioriteras i samspelet med bostadsbebyggelse men viss bostadsbebyggelse 
bör kunna tillkomma.

 • För Hajumsområdet i Hedekas bör eventuella behov av anpassning till na-
tur- eller kulturmiljövärden i ett tidigt skede närmare klarläggas genom enkelt 
planprogram med underlag för bedömning av miljöpåverkan.

Kommunala åtaganden
• Kommunen bör utföra fördjupade tätortsanalyser och undersöka möjligheter till 

förtätning, utvecklad grönstruktur, förutsättningar för ombyggnad till bostäder 
av f   d verksamhetslokaler, identitetsskapande utformning av allmänna platser, 
”tätortsinredning”, osv.

Hållbarhetsbedömning – exempel på konsekvenser, se sammanfattning avsnitt 8.1
Eftersom inga av de angivna områdena är nya i Öp   10, utom hästsportanläggningen i 
Dingle och det nya reservområdet för bostäder i Hedekas, görs ingen enskild bedöm-
ning av dessa områden här. Hästsportanläggningen kommer att bli föremål för en 
MKB men konsekvensbedöms preliminärt enligt nedan.

2.32.3
Kap 7 – MARKEN och VATTNET De större samhällena

7.3

Förslag Ekonomiska  Sociala Miljö- Betydande
 konsekvenser konsekvenser konsekvenser miljöpåverkan

Hästsportarena + besöksnäringen stärks – allergiproblematik – närsaltbelastning Ja, MKB
Bostäder i Hedekas + ökad befolkning – nära väg + nära kollektivtrafik Nej
Kraftledningar – värdesänkande – riskproblematik, m m – kulturhistoriskt omr Ja, MKB
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7.4Centralorten Munkedal 
Avgränsning
I det följande avsnittet redovisas i mycket generella drag Centralorten Munkedal. De 
delområden som är föremål för förändringsintressen redovisas kortfattat. Till den beskri-
vande texten finns en förstorad markanvändningskarta för Munkedals tätort och Tung-
enäset. På kartorna redovisas nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning.

Områdesbeskrivning
Centralorten Munkedal har kvar sin prägel som ursprunglig bruksort öster om älven, 
och som stationssamhälle på västra sidan, det som idag är Munkedals centrum. Mellan 
de båda sidorna av orten ringlar sig Örekilsälven i natursköna former.

Planeringens övriga förutsättningar – se även kapitel 4

Vatten och avlopp
Munkedals reningsverk har en kapacitet på 6800 pe. Idag är 4000 fysiska personer 
anslutna till verket med en medelbelastning (2008) på 3700 pe. Framtida utbyggnad 
på södra Tungenäset, Saltkällan/Hensbacka och Håby kopplas också till Munkedals 
reningsverk.

Energi
Fjärrvärmeanslutning är möjlig inom Munkedals tätort med omnejd och ska prioriteras. 

Trafik
En ny sträckning av väg E6 väster om Munkedals tätort stod färdig sommaren 2008. 
Miljön i samhället, som tidigare dominerats av intensiv genomfartstrafik med en stor 
andel tunga fordon, har därmed förändras. Det finns nu förutsättningar att skapa en 
bättre trafikmiljö och att bygga bostäder närmare gamla E6 – både avseende buller 
och luftmiljö. Vägverket har genomfört en ombyggnad av gamla E6 i syfte att anpassa 
vägen till den nya funktionen som lokalväg med gång- och cykelbanor. 

Geoteknik
Centralorten Munkedal är relativt välstuderad avseende de geotekniska förutsättning-
arna och riskerna. Ett antal befintliga bebyggelseområden är starkt skredkänsliga och 
åtgärder bör vidtas av berörda fastighetsägare, vilka har upplysts om förhållandena av 
kommunen. Svårigheter finns dock med samordning och hantering av samverkande ef-
fekter mellan flera berörda fastigheter, där skredrisken på en fastighet kan ha sin orsak i 
geotekniska faktorer på en annan.
 Inget av de föreslagna nya områdena ligger inom skredkänslig mark enligt utförd 
kartering. Översiktlig geoteknisk bedömning och arkeologisk utredning bör utföras för 
de nya bebyggelseområden som redovisas.

Friluftsliv
Örekilsparken och Önnebacka är de närmaste friluftsområdena inom tätorten. Ett fler-
tal ridanläggningar och idrottsplatser finns i utkanten av samhället.

Öp   10 föreslår
• Centralorten Munkedal ska vara kommunens servicecentrum.
• Kommunen bör utföra en fördjupad tätortsanalys och undersöka möjligheter 

till förtätning, utvecklad grönstruktur, förutsättningar för nya bostäder, identi-
tetsskapande utformning av allmänna platser, osv.

Hur övriga intressen bevakas
• Planeringsprinciper enligt kapitel 6 ska ligga till grund för beslut.
• Angivna områden för framtida bebyggelse enligt markanvändningskarta ska fö-

regås av detaljplan. Även en utbyggnad av idrottsplatser, ridläggningar o   d, bör 
föregås av detaljplanläggning. 

Orienteringsfigur: Centralorten

Munkedal
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Förklaringar och råd:

Förklaringar och råd:

Utdrag ur Mark- och vattenan-
vändningskarta, skala ca 1:20 000

Hållbarhetsbedömning – exempel på konsekvenser, se sammanfattning avsnitt 8.1
Enskild bedömning görs endast av de områden som är nya i Öp   10.

2.32.3
Kap 7 – MARKEN och VATTNET Centralorten Munkedal

7.4Förslag på bebyggelseutveckling

• Nya bostäder i Möe, dp finns.

• Bostäder vid Korpåsvägen. 
Hänsyn till riksintressen, Natura 
2000, pågående reservat m m.

• Utökat verksamhetsområde 
för Munkedals bruk. Dp finns.

• Verksamhetsområde för 
Munkedals bruk – reserv för 
framtida utbyggnad.

• Nya bostäder på Tegelbruks-
tomten. Dp finns. Bef väg utgår, 
ändras till gc-väg.

• Befintlig ridanläggning.

• Bostäder i Önnebacka.

• Bostäder i Kviström, dp 
pågår. Hänsyn till naturreser-
vat, riksintressen m m.

• Allmänt ändamål i 
Kungsmarken. Dp finns.

• Naturreservat Kviström.

• Pågående bildning av 
naturreservat Örekilsälven.

• Bostäder i Frötorp – på 
längre sikt.

• Ett flertal detaljplanerade 
tomter för nya bostäder 
(gult), ej bebyggt.

Förslag Ekonomiska  Sociala Miljö- Betydande
 konsekvenser konsekvenser konsekvenser miljöpåverkan

Kapellet/Möe + ökad befolkning + goda samband – inom riksintresseomr Ska bedömas
Önnebacka + ökad befolkning + goda samband +/- (marginella) Ska bedömas

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4
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Håby/E6-zonen
   E6, de fem moten, verksamhetslänken, Håby m   m 

7.5
Avgränsning 
I det följande avsnittet redovisas översiktligt verksamhetsområdena utmed motorvägs-
området och trafikplatserna. Redovisningen kompletterar och ersätter FÖP/Översyn 
2008 som delvis berörde samma områden (Håby och Saltkällan) på en fördjupad nivå. 
Området innehåller följande delområden:

• E6 med trafikplatser • Gläborg norra
• Håby med strategiskt närområde • Reservområde Gläborg södra
• Håby rastplatsområde • Reservområde Saltkällan 
• Säleby södra • Saltkällans marknadsplats
• Säleby mellan • Kungsmarken

Mindre verksamhetsområden förekommer inom de övriga geografiska typområdena. Till 
den beskrivande texten finns en förstorad markanvändningskarta för Munkedals tätort/
Tungenäset och en för Dingle där nuvarande och framtida markanvändning redovisas.

Områdesbeskrivning
Det beskrivna området sträcker sig från kommungränsen i söder till kommungränsen 
i nordväst utefter E6 med de befintliga och framtida verksamhetsområden som har en 
tydlig och nära koppling till motorvägen och en potential för en kraftfull utveckling.

Verksamhetslänken: Gläborg–Håby–Smedberg–Munkeland–Kungsmarken
Området utmed E6 kring Håby, med gamla E6 som sammanbindande lokalgata, är 
tänkt att bli kommunens stora framtida verksamhetsområde med goda förutsättningar 
för etablering av en variation verksamheter, från logistisk vid Gläborg, via handel i Håby 
och Munkeland, vidare till mindre verksamheter i Smedberg och Kungsmarken, som 
exempel. Kommunen vill säkerställa tillgången på ytterligare mark för verksamhetsom-
råden för detta syfte. Det är angeläget att i ett tidigt skede finna de fysiska formerna för 
en gemensam planering och marknadsföring. Detta arbete pågår.
 Det finns långt framskridna planer på ett nytt externhandelskomplex i Håby i 

Håby

Orienteringsfigur: Håby/E6-zonen

Saltkällan

Dingle trafikplats

KungsmarkenGläborg

Gläborg Håby

Smedberg

Munkeland

Kungs-
marken

sänkan mellan motorvägen och samhället, med antagen detaljplan. Denna 
verksamhet kommer sannolikt att bidra till ett ökat behov av bostäder för 
de anställda, vilket bedöms kunna erbjudas i det attraktiva närområdet norr 
om Håby och Smedberg, med cykelförbindelse in till centrum och närhet till 
både lokal- och expressbusstrafik.
 Nya E6 har medfört helt nya förutsättningar för tillgänglighet till och an-
nonsering av Smedbergs industriområde och Munkelands handelsområde, som 
i kommunens och näringslivets tidigare satsningar har haft en tydlig koppling till 
deras läge vid gamla E6. Medan Håby Motell och andra verksamheter i Håby 
genom direktkontakten med den nya trafikplatsen har ett oförändrat bra läge 
vid E6-trafiken behövs nya satsningar för att tydligare knyta och annonsera även 
Munkeland och Smedberg. Kommunen har sedan länge försökt binda ihop de 
olika verksamhetsområdena, vilket bedöms kunna ge avsevärda samverkans- och 
exploateringsfördelar och bidra till att området får en större attraktivitet. 
 Kommunen lägger stor vikt vid en god och väl sammanhållen utformningen av 
byggnader, tomtmark, gator, skyltning och av verksamhetslänken som helhet, eftersom  
det har avgörande betydelse för såväl attraktiviteten inom området som för dess annon-
sering mot E6. 

De fem moten (trafikplatserna) med närliggande verksamhetsområden
Saltkällans trafikplats (#99): Trafikplatsen är Munkedals port mot söder med en nyanlagd 
rastplats, se avsnitt 2.2. Söder om trafikplatsen ligger Saltkällans marknadsplats på jord-
bruksmark norr om bebyggelseområdet vid Saltkällan. Området har lång historia som 
marknadsplats och används som sådan vid återkommande tillfällen. Norr om trafikplat-
sen anges ett framtida verksamhetsområde, se nedan under Saltkällans trafikantservice.
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Kungs-
marken

Foss trafikplats (#100): Trafikplatsens huvudfunktion är att ansluta till Tungenäset och 
mot Munkedals centrum. Kommunen planerar med hänsyn till det känsliga natur- och 
kulturlandskapet inte för lokalisering av verksamheter eller trafikantservice här, det finns 
dock en mindre pendelparkering för att underlätta samåkning.

Håby trafikplats (#101): Trafikplatsen kopplar trafiken till befintliga anläggningar på ett 
effektivt sätt. Håby Motell är väletablerad och genom sin storlek av betydelse för den 
tunga trafiken längs E6. Expressbusstrafiken har Håbyterminalen som knutpunkt för 
stora delar av busstrafiken i norra Bohuslän, samordnat med lokaltrafiken. Vid termi-
nalen finns också en pendelparkering. Trafikplatsen ska på sikt också vara anslutnings-
punkt för trafik till och från Sörbygden och Hedekas samt vidare norrut. Möjlighet till 
lokalisering av framtida kollektivtrafikcentrum för buss och tåg bör närmare studeras.

Gläborgs trafikplats (#102): Gläborgs trafikplats är en viktig knutpunkt för trafiken till 
och från Lysekil. Trafikplatsen är också den norra infarten till det växande verksamhets-
området i Håby. Möjlighet kan finnas att även koppla järnvägstrafiken till denna del 
av verksamhetsområdet, vilket kan göra förutsättningarna för etablering av transport-
intensiva verksamheter ännu mer intressant. Det skulle dessutom stödja/möjliggöra en 
långsiktigt mer hållbar transportstruktur.

Dingle trafikplats (#103): Trafikplatsen kopplar ihop E6 med Dingle och de befintliga 
verksamhetsområden som finns där. Nya verksamhetsområden anges i anslutning till 
trafikplatsen i området väster om motorvägen, se nedan.

E6
Den nya motorvägen, som sedan sommaren 2008 är komplett genom hela Munkedal, 
innebär ökad framkomlighet och minskad restid för den relativt stora andelen arbets-
pendlare boende i Munkedalsområdet. Trafikplatserna har en god anknytning till det 
lokala vägsystemet. För trafikanterna på E6 skapas vackra utblickar över Örekilsälven 
och Saltkällefjordens inre del samt kulturlandskapet på Tungenäset. Utmed en viss 
sträcka passeras bergsskärningar som nattetid är delvis belysta. Åtgärder för att fånga 
upp resenärer längs E6 har utförts eller planeras i anslutning till trafikplatserna, bl     a i 
form av attraktiva rastplatser och turistinformation.

Föreslagna framtida bebyggelseområden
Saltkällans trafikantservice ligger norr om trafikplatsen och utgörs av åkermark. Det är 
beläget mellan Rödberget, älven, järnvägen och nya E6 och är således kringskuret av 
väganläggningar. Området redovisas som framtida verksamhetsområde på längre sikt. 
Möjlighet till lokalisering av framtida kollektivtrafikcentrum för buss och tåg med pen-
delparkering, och ev en mindre trafikantserviceanläggning bör närmare studeras.

Säleby mellan utgörs av plan men sättningsbenägen mark som idag brukas som åkermark. 
Det är stora lerdjup till fastmark. Området får ett relativt bra kommunikationsläge, nära 
Håby trafikplats. Angöring kan ske från norr, via Dalevägen alternativt från gamla E6 
som kommer att utgöra lokalväg. Med hänsyn till grundförhållandena ska endast ”lätta” 
byggnader tillåtas. Exploatering ska ske med stor hänsyn till landskapsbilden.

Säleby södra ligger inom ett skogbevuxet bergsparti sydväst om gamla väg E6, mitt emot 
Smedbergs industriområde. Utbyggnad för verksamheter här ger goda förutsättningar 
att skapa ett samband med Smedbergs industriområde. Verksamheter som kan innebära 
störningar för befintlig angränsande bostadsbebyggelse ska ej medges. Det är av vikt att 
gröna skyddszoner sparas mot omgivande landskap.

Håby rastplatsområde omfattar nuvarande rastplatsområde inklusive reservområde för 
verksamheter och är beläget direkt söder om Håby. Området sträcker sig mot söder fram 
till Sälebybäcken och mot öster ca 400 meter från gamla väg E6. Markområdet utgörs 
av sättningsbenägen mark. Området har ett bra kommunikationsläge, i direkt närhet till 
den nya trafikplatsen i Håby. Exploatering ska ske med stor hänsyn till landskapsbilden 
och till den närbelägna Sälebybäcken, som är ett ekologiskt känsligt vattendrag. Lättare 
verksamheter med anknytning till turismen ska prioriteras.

2.32.3
Kap 7 – MARKEN och VATTNET Håby/E6-zonen

7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3
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Håby södra ligger i ett mycket strategiskt läge invid berget vid Håbymotet. Läget vid 
berget gör att området bedöms lämpligt att bebygga ur landskapsbildshänseende.

Håby norra ligger i ett mycket strategiskt läge mellan Håbymotet, Gläborgsmotet och 
järnvägen. Möjligheten att koppla industrispår till området bör utredas.

Gläborg norra ligger i ett mycket strategiskt läge invid Gläborgsmotet. För bebyggelse av 
reservområdet mellan detta och Håby norra krävs markförläggning av kraftledningarna.

Reservområde Gläborg södra ligger i ett mycket strategiskt läge invid Gläborgsmotet. 
Området ligger inom kulturmiljöområde som föreslås utgå ur kommunens kulturmin-
nesvårdsprogram till följd av dess närhet till nya E6, vilket i grunden förändrat helhets-
miljön. Kulturbyggnadernas enskilda värde berörs ej av föreslagen utbyggnad. Områ-
dets strategiska värde för näringslivsutvecklingen bedöms vara betydande. Stor hänsyn 
ska tas till landskapsbilden vid utformning och placering av byggnader.

Dingle västra ligger i ett strategiskt läge vid Dinglemotet. Området ligger inom kultur-
miljöområde som är rikt på fornlämningar varför fördjupade studier behöver utföras.

Planeringens övriga förutsättningar – se även kapitel 4

Vatten och avlopp
Munkedals reningsverk har en kapacitet på 6800 pe. Medelbelastning 2008 var 3700 pe med 
4000 anslutna fysiska personer. Det samlade anspråket på verket enligt föreslagna bebyggelse-
områden berör förutom Håby även södra Tungenäset och Saltkällan/Hensbacka.

Energi
Fjärrvärmeanslutning är möjlig inom Håby med omnejd och ska prioriteras.

Öp   10 föreslår
• En utbyggnad av angivna bostads- och verksamhetsområden m   m enligt kartorna 

bedöms, med vissa hänsynstaganden enligt ovan, lämplig.
• Stor omsorg ska läggas på byggnadernas och närmiljöns utformning med 

hänsyn till det öppna läget mot E6. Skyltar ska utformas så att de anpassas till 
byggnadernas utseende. Enhetlighet i fasadskyltning ska eftersträvas.

• Exploatering ska ske med stor hänsyn till landskapsbilden och med god 
markanpassning.

• Saltkällans marknadsplats: Området ska även fortsättningsvis kunna upplåtas 
som marknadsplats. Åtgärder som försvårar detta ska ej tillåtas.

Hur övriga intressen bevakas
• Planeringsprinciper enligt kapitel 6 ska också ligga till grund för beslut.
• Angivna områden för framtida bebyggelse enligt markanvändningskartan ska 

föregås av detaljplan. Även en utbyggnad av idrottsplatser o   d, bör föregås av 
detaljplanläggning. 

Hållbarhetsbedömning – exempel på konsekvenser, se sammanfattning avsnitt 8.1

2.32.3
Kap 7 – MARKEN och VATTNET E6-zonen

7.5

Förslag Ekonomiska  Sociala Miljö- Betydande
 konsekvenser konsekvenser konsekvenser miljöpåverkan

Saltkällan trafikservice + sysselsättning stärks + goda samband + transporteffektivt Ja, MKB
Säleby södra + sysselsättning stärks + goda samband + transporteffektivt Ja, MKB
Säleby mellan + sysselsättning stärks + goda samband + transporteffektivt Ja, MKB
Håby rastplats + sysselsättning stärks + ianspråktaget område – ev påverkan Sälebybäcken Ja, MKB
Håby södra + sysselsättning stärks + goda samband + transporteffektivt Ja, MKB
Håby norra + sysselsättning stärks – störning landskapsbild + transporteffektivt Ja, MKB
Gläborg norra + sysselsättning stärks – störning landskapsbild + transporteffektivt Ja, MKB
Gläborg södra + sysselsättning stärks – störning landskapsbild + transporteffektivt Ja, MKB
Dingle västra + sysselsättning stärks – störning landskapsbild – kulturhistorisk miljö Ja, MKB

(Säleby norra – ”strategiskt om-
råde” – utgick i och med Över-
syn/FÖP 2008 ur planen.)

7.5.4

7.5.5
7.5.6

7.5.7
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Havsbandet  (Kustzonen + Hensbacka/Saltkällan)

 Tungenäskusten, Saltkällan, Hensbacka och Gullmarn
7.6

Avgränsning
I det följande avsnittet redovisas översiktligt kustzonen, vilket avser en ca 1,5 km bred 
landzon längs Färlev- och Saltkällefjordarnas strandlinje, inklusive Hensbacka och Taske 
å, samt det tillhörande vattenområdet i Gullmarn till kommungränsen. Området inne-
fattar även förekommande öar och kobbar och Örekilsälvens mynningsområde.  Den 
gräns som illustreras sammanfaller i princip med avgränsningen av området med sär-
skilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB samt Hensbacka. De delområden som 
är föremål för förändringsintressen redovisas kortfattat. Till den beskrivande texten finns 
en förstorad Markanvändningskarta för Munkedal, Håby, Tungenäset, Saltkällan och 
Hensbacka, (Karta 2). På kartorna redovisas nuvarande och framtida markanvändning.

Områdesbeskrivning
I det inledande kapitlet Mål och Möjligheter har kommunen uttryckt sin målsättning 
för en utveckling av Tungenäset och dess kustzon, där Tungenäset med unika natur- och 
fritidsmiljöer vid Gullmarn utgör ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden för 
ett attraktivt boende. Här finns goda förutsättningar att utnyttja den service som finns i 
centralorten och relativt god närhet till kommunikationsvägar och expressbusstrafik.
 Inom vissa delar av kustområdet är bebyggelsen lokaliserad till täta grupper och då ofta i 
form av planlagda områden. Inom andra delar finns kuststräckor som i princip saknar bebyg-
gelse. Mellan dessa ytterligheter förekommer spridd bebyggelse i varierande omfattning. 
 Det mångskiftande och brutna strandlandskapet kring Gullmarns vatten har genom 
sin variationsrikedom och sina särpräglade miljöer betydande egenvärden i form av intres-
santa landskapstyper, tillgångar för friluftslivet samt kvaliteter i flora och fauna. Av stort 
berggrundsgeologiskt och morfologiskt intresse är övergångszonen mellan gnejs- och gra-
nitområdena. Fjorden är ett attraktivt område för det rörliga friluftslivet. Förekomsten av 
fritidsbåtar är hög samtidigt som ett stort antal människor sommartid vistas längs fjordens 
stränder eller dess närområde. Mynningsområdets öar och skär med tillgängliga natur-
hamnar erbjuder rika tillfällen till bad- och friluftsliv med möjligheter till fritidsfiske. 
 De hydrografiska förhållandena i Gullmarn har bidragit till uppkomsten av ett rikt 
djurliv, delvis unikt. Det dominerande naturvårdsintresset utgörs av Gullmarsfjordens 
marina fauna. Fiskeribiologiskt har Gullmarn och tillrinnande vattendrag stort intresse 
som reproduktions- och uppväxtområde för åtskilliga värdefulla fiskarter. Örekilsälven 
kan uppvisa en laxyngeltäthet i nivå med de rikaste vattendragen i landet.
 Saltkällan/Hensbacka omfattar en utvidgning av ett långsträckt dalstråk från sydost vil-
ken längst i norr övergår i det smala Kviströmspasset. Dalen avgränsas av brant sluttande 
höjdområden som i öster har sin fortsättning mot Herrestadsfjället. Området har stora vär-
den för kultur, friluftsliv och turism. Biflödet Åsensbäcken berör riksintresset för Taske å. 

Principer för bebyggelseutvecklingen
Riksintressen och kompletteringsbebyggelse
Huvudfrågan vid planeringen för en långsiktigt hållbar utveckling inom Tungenäset 
och dess kustzon är att åstadkomma både en minskning av övergödningen av Gullmarn 
och ett säkerställande av kustlandskapets framtida värden med dess bevarandeintressen 
– och samtidigt skapa förutsättningar för en utveckling i lämplig omfattning av ett att-
raktivt permanentboende.
 Med ledning av en bebyggelsekarta har en översiktlig studie gjorts av kustzonen. 
Fyra områden har avgränsats, till vilka bebyggelsen idag i huvudsak är lokaliserad. De 
ges här beteckningen ”kompletteringsområden” i syfte att ange att en utveckling av 
bebyggelsen kan vara möjlig inom dessa områden. Svar på detta kan ges först efter de 
studier av varje områdes förutsättningar som förslagsvis ska ske genom programarbete 
för lite större områden än för enskilda detaljplaner. Det synsätt som ovan redovisats lig-
ger i botten för den fortsatta planeringen inom hela det geografiska området. 
 Den planerade och pågående VA-ledningen till Munkedals hamn respektive Bergs-

Havsbandet

På berget vid Munkedals hamn

Hensbacka

Gårvik/Bergsvik

Röd
Sjöris

Munkedals hamn

Saltkällan

Bergsviks båthamn

Torreby slott

Maltes stig vid Saltkällan
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vik/Gårvik förväntas bidra till en bättre miljö i Gullmarn, samtidigt som den bedöms 
möjliggöra mer omfattande kompletteringsbebyggelse i vissa delar och omställning till 
permanentboende av befintliga fritidshus. Det är samtidigt ett ömsesidigt beroende där 
en utveckling av nya bostadsområden är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
genomföra VA-utbyggnaden. 
Kompletteringsområden: Lokalisering av tillkommande bebyggelse måste ske på ett sätt 
som inte påtagligt kan skada områdets natur-, kultur- och friluftslivsintressen. Plane-
ringen ska därför ske med utgångspunkt i de natur- och kulturvärden som finns i den 
byggda miljön och i landskapet. En strävan bör därvid vara att söka lösningar där olika 
intressen kan samverka och samordnas med hänsyn till varandra. En förbättring av be-
byggelseutvecklingen kan ske genom att tillkommande bebyggelse lokaliseras till idag 
befintliga bebyggelseområden. Härigenom undantas mellanliggande zoner från ytterli-
gare bebyggelse varvid riksintresset från denna synpunkt kan säkerställas. 

Princip för bebyggelseutveckling utmed Ödsby–Bergsvik–Gårvik

Kap 7 – MARKEN och VATTNET Havsbandet

2.32.37.6

*Sjöris = Sjöritz

Förklaringar och råd
•  Utökat kompletteringsom-
råde (Ödsby).

• Öppen landskapsbild ska 
bevaras – avser inringat grönt 
område med blå pil som anger 
värdefull öppen siktlinje.

• Promenadstråk (princip) 
kontinuerligt mellan Ödsby 
och Gårvik ska möjiggöras.

 • Någon ytterligare förtät-
ning föreslås inte i Öp   10 men 
möjligheten kvarstår.

• Ädellövskog ska i möjli-
gaste mån bevaras.

• Grön spridningskorridor ska 
av strategiska skäl säkerstäl-
las i samband med eventuell 
fortsatt förtätning av området. 
Angivet läge är principiellt och 
kan flyttas inom angiven del 
av kompletteringsområdet, 
Behov, bredd och läge bör 
utredas närmare i samband 
med program för detaljplan. 
Om behov saknas ska det moti-
veras, varvid stråket kan utgå.

•  Gräns för hushållningsbe-
stämmelser MB 4:4

Föreslagna framtida bebyggelseområden
Kompletteringsområdena Sjöris*, Röd, Gårvik/Bergsvik och Munkedals hamn 
samt delar  av Saltkällan

Områdena ingår i zon för särskilda hushållningsbestämmelser till förmån för natur- och 
kulturmiljövärden av riksintresse. Genom närheten till Gullmarsfjorden ligger områ-
dena i närheten av riksintresseområde för naturvården och för fritidslivet samt natur-
reservat och strandskydd. Områdena tangerar även Natura 2000-område.
 De föreslagna områdena ligger alla inom pendligsvänlig zon enl. 2.1 och har goda 
förutsättningar för pendling med personbil kombinerat med länstrafik. Samtidigt finns 
förutsättning för ett attraktivt boende med närhet till havet och till det övriga rika fri-
luftsliv som Tungenäset kan erbjuda.
 Genom lämplig komplettering/förtätning och kommunal VA-anslutning möjlig-
görs både hel- och delårsboende. Detta kan bidra till att bostadsområdena lever även 
under vintertid och till en ökad kommunal inflyttning. Den nya bostadsbebyggelsen 
kan bestå av såväl frilligande hus som par- och radhus med inslag av större eller mindre 
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Kap 7 – MARKEN och VATTNET Havsbandet

2.32.37.6hyres- eller bostadsrätter, kanske även enstaka flerfamiljshus. En förutsättning i kom-
mande detaljplaner är att bostäderna ska medge helårsboende. En komplettering av 
boendet inom bebyggelseområdena innebär också ett ökat underlag för lokal service, 
både kommunal och enskild, som förskola, servicebutik och utökad busstrafik m m.

Sjöris* är beläget på Tungenäset, strax norr om Torreby slott. Områden för bostäder 
föreslås nordväst om befintlig bebyggelse samt mindre områden närmare golfbanan. De 
föreslagna bostadsområdena består av tre mindre och ett större område som komplet-
terar redan befintlig, relativt nybyggd, villabebyggelse. Det föreslagna området består 
till största delen av skogsmark. En känd fornlämning finns inom området, en äldre 
gårdsbildning. Ädellövskog av högt skyddsvärde finns delvis inom området. Området 
är attraktivt bl a genom de möjligheter till utblickar mot havet som finns. Hänsyn ska 
tas till utblickar för befintlig bebyggelse. Vissa delområdens exponering mot fjorden bör 
utredas genom landskapsbildsanalys.

Sjöris/Torreby: Två bebyggelseområden vid infarten till Torreby slott har nyligen vun-
nit laga kraft respektive är i slutfasen av detaljplaneprocessen. Torreby Resort är sedan 
tidigare detaljplanelagt för hotellverksamhet. 

Röd är beläget på Tungenäset vid slutet av väg 813, strax söder om Torreby golfbana. 
Planarbete pågår på Övre Fjällberg. Det föreslagna bostadsområdet består av sju mindre 
och två större områden som förtätar redan befintlig bebyggelse. Det föreslagna området 
består av både skogs- och åkermark. Området ligger delvis inom kommunalt kultur-
miljöområde. Hänsyn ska tas till kända fornlämningar, bl   a en äldre gårdsbildning, och 
till ädellövskog av högt skyddsvärde som delvis finns inom området. Genom läget nära 
golfbanan är områdena lämpliga för t ex temaboende kring golf.

Gårvik ligger på Tungenäsets spets ut mot Gullmarsfjorden vid slutet av väg 814. Det 
föreslagna bostadsområdet består av sex större och mindre områden som förtätar redan 
befintlig bebyggelse, som idag består mestadels av fritidshus. Det föreslagna området 
utgörs av både skogs- och åkermark. Området ligger delvis inom kommunalt kulturmil-
jöområde. Hänsyn ska tas till kända fornlämningar, bl   a två stenåldersboplatser där en 
mängd flintfynd gjorts. Se även bebyggelseprincip nedan. Områdena är delvis röjda och 
medger utblickar mot havet. Vissa delområdens exponering mot fjorden bör utredas 
genom landskapsbildsanalys.
 I Gårvik ligger en välbesökt kommunal badplats samt en mindre småbåtshamn. 
Kompletterande bryggor föreslås för bättre tillgänglighet, eventuellt som strandprome-
nad runt klippan till Lilla Gårvik. Befintlig bodbebyggelse behöver ordnas upp och regle-
ras genom detaljplan. Området i Svarsvik bedöms lämpligt att på sikt utveckla för bad. 

Bergsvik är beläget på Tungenäsets sydöstra sida ut mot Gullmarsfjorden, söder om väg 
814, nordost om Gårvik. Det föreslagna bostadsområdet består av fyra mindre områden 
som förtätar redan befintlig bebyggelse, som idag består mestadels av fritidshus. Det fö-
reslagna området består av både skogs- och åkermark. Området ligger delvis inom kom-
munalt kulturmiljöområde 3. En känd fornlämning finns inom området, en stensätt-
ning. Flera fornlämningar ligger i anslutning till området, såsom en stenåldersboplats. 
Program för detaljplan pågår parallellt med Öp   10 för hela det nu angivna området, 
inklusive fritidshusbebyggelsen. Se även bebyggelseprincip på föregående sida. Vissa del-
områdens exponering mot fjorden/dalgången bör utredas genom landskapsbildsanalys.

Ödsby ligger på Tungenäsets östra sida, söder om väg 814, nordost om Bergsvik. Det fö-
reslagna bostadsområdet består av ett sammanhängande område på skogs- och åkermark. 
Området ligger inom kulturmiljöområde 3 enligt kommunens kulturminnesvårdspro-
gram. Flera kända fornlämningar finns inom området, en plats med skålgropar samt flera 
stensättningar. Området ligger strax utanför tidigare definierat kompletteringsområde för 
Bergsvik/Gårvik (ÖP   2001), vilket föreslås utökas i motsvarande omfattning som föresla-
gen bebyggelse i Ödsby. Se även bebyggelseprincip på sid 24.

Munkedals hamn. Ett antal områden för bostäder föreslås i lägen som bedömts lämpliga 
i samband med Översyn/FÖP 2008. Ytterligare förtätning föreslås här i Öp   10. Mun-
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kedals hamn är ett av de områden kommunen prioriterar för bostadsutbyggnad. Över-
föringsledning för vatten och avlopp pågår från Saltkällan genom fjorden till hamnen. 
En utveckling av området ska ske med hänsyn till områdets kultur- och friluftslivs- och 
turismvärden.
 Djuphamnsresursen i Munkedals hamn utgick i samband med Översyn/FÖP 2008. 
Framtida användning kan vara småbåtshamn. 

Saltkällan: Se nedan utom för de kustnära delarna enligt ovan (hushållningsbestämmel-
ser, Natura 2000 m   m).

Saltkällan (övriga) och Hensbacka
Dessa områden ligger öster om E6 utanför geografiskt utpekat område med hushåll-
ningsbestämmelser i miljöbalken. Ett antal områden för bostäder föreslås i lägen som 
bedömts lämpliga i samband med utredningen om Golfbana 2008. Planerna på golf-
bana är inte längre aktuella och utgår härmed ur översiktsplanen, men kommunen be-
dömer det som mycket intressant att kunna erbjuda bostäder inom området. Det är 
angeläget att åtgärder som vidtas inte försvårar eller förhindrar områdets utveckling med 
avseende på friluftsliv och turism. En utveckling av området ska ske med hänsyn till om-
rådets kulturvärden. Bebyggelsen inom området måste ta sådan hänsyn att riksintresset 
(reproduktionsområde för havsöring) inte påverkas negativt. Inom bebyggelseområdet 
kommer en variation av bebyggelse att kunna möjliggöras i såväl skog som dalkant och 
på berg, delvis med utblick mot fjorden. Områdena har kort väg till centrum.

Saltkällan norra: Området ligger sydost om centralorten Munkedal. Föreslagen ny be-
byggelse utgörs av tre områden på nordöstra sidan av E6 med en lokalisering som tar 
hänsyn till de rika kultur-, natur- och fornlämningsvärden som finns i området.

Saltkällans säteri: På marker som tillhört det f d säteriet i Saltkällan föreslås i enlighet 
med Översyn/FÖP 2008 bostäder. Förslaget innebär att detaljplan för camping ersätts.
Vid trafikplatsen har en ny rastplats anlagts. Hänsyn ska tas till ett ädellövsparti (nyck-
elbiotop) inom området.

Hensbacka: Området ligger söder om Saltkällan på östra sidan av E6. Föreslagen ny be-
byggelse utgörs av två områden med en lokalisering som tar hänsyn till de rika kultur-, 
natur- och fornlämningsvärden som finns i området. Hensbacka gård har ett stort värde 
ur kulturmiljösynpunkt. Gårdens kulturmiljövärden ligger inte främst i de enskilda 
byggnaderna utan i förhållandet mellan byggnader och landskap. Det är därför viktigt 
att bevara väsentliga delar av herrgårdslandskapet och ett ungefärligt bevarandeområde 
har pekats ut av Bohusläns museum. Mycket stor hänsyn måste visas fornlämningsmil-
jön kring Hensbacka. Del av området ligger inom riksintresse för naturvård.

Planeringens övriga förutsättningar – se även kapitel 4

Vatten och avlopp
För den spridda bebyggelsen i kustzonen är vatten och avloppsfrågan som regel löst 
genom enskilda anläggningar. En inventering av vatten- och avloppssituationen har ti-
digare genomförts för all bebyggelse på Tungenäset. Enskilda lösningar dominerar även 
inom de bebyggelsetäta delarna. Gemensamma anläggningar finns inom planområdena 
i Sjöris och Dale samt inom en del av Bergsviksområdet. Vid Sjöris är anläggningen 
kommunal – i övrigt gäller enskilt huvudmannaskap. För bebyggelsen i Torrebys när-
område finns ett lokalt reningsverk med kapacitet för ca 700 personekvivalenter (pe). 
2008 var medelbelastningen på verket 210 pe med 450 anslutna fysiska personer.
 Den pågående utbyggnaden av överföringsledning till Munkedals hamn, Bergsvik 
och Gårvik från reningsverket i Munkedal ger förutsättningar för permanentning av 
fritidsbostäder och nybyggnad inom dessa områden och utmed överföringsledningen. 
Kapaciteten i reningsverket är god och bedöms klara av hela den möjliga expansion 
som redovisas, även om ett rimligt antagande är att endast delar kommer att exploateras 
inom de närmaste tio åren. Munkedals reningsverk har en kapacitet på 6800 pe. Idag 
är 4000 pe anslutna till verket med en medelbelastning 2008 på 3700 pe. Förutom av 
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föreslagna bebyggelseområden för södra Tungenäset och Saltkällan/Hensbacka kommer 
verket att belastas av utbyggnad i/kring Håby och Munkedals tätort.
 För ny bebyggelse, enstaka hus såväl som grupper, som inte kan kopplas till de 
kommunala reningsverken, gäller särskilda krav, se 5.3.

Trafik
Området genomkorsas mellan Saltkällan och Hensbacka av både gamla och nya E6 
samt järnvägen. De sammantagna störningarna från dessa behöver beaktas vid planlägg-
ning av berörda föreslagna bostadsområden. I övrigt förekommer länsvägar och lokala 
småvägar. Anslutningsvägarna över  Tungenäsets inre delar bedöms klara den belastning 
som angiven expansion medför men bör efterhand ses över och vid behov rustas upp. I 
samband med den nya vatten och avloppsledningen längs länsväg 814 till Bergsvik och 
Gårvik anläggs en gc-väg. På sikt vill kommunen även förbättra för gc-trafiken ut mot 
Torreby och till Munkedals hamn. I takt med ett förväntat ökat permanentboende bör 
de kollektiva transportmöjligheterna uppgraderas.

Geoteknik
Geotekniska förutsättningar ska belysas vid fortsatt detaljplaneläggning.

Service 
Boendeinriktad service som skola, barnomsorg, livsmedelsbutiker m   m saknas på Tung-
enäset och i Saltkällan/Hensbacka utan finns i första hand att tillgå i Munkedals sam-
hälle. Ett kommunikationsstrategiskt läge för en eventuell framtida förskola är Utsikten/
Berg där de tre huvudsakliga länsvägarna på södra Tungenäset sammanstrålar.

Turism och rekreation 
Tungenäset har genom kombinationen av ett värdefullt kultur- och odlingslandskap 
med Gullmarns vattenområde stora förutsättningar för en utveckling av turism och 
rekreation. Vid Torreby finns en etablerad golfbaneverksamhet där landskapets och 
kulturmiljöns värden tas väl tillvara. De kommunala badplatserna vid Saltkällan och 
Gårvik är väl etablerade liksom badplatserna vid Torreby/Röd som sköts av en privat 
förening. Badplatsen vid Gårvik har potential för en utvidgning genom en strandpro-
menad norrut i strandkanten, delvis på brygga 
 Utbredningen av fritidsfisket i kustzonen är helt knutet till Gullmarn och Örekil-
sälven. Riksintresset för friluftsliv omfattar hela Gullmarns vattenområde jämte Örekil-
sälvens utlopp. För dessa områden sammanfaller som regel friluftslivets intressen med 
naturvårdsintressena. Konflikter kan uppstå inom områden med värdefulla grundbott-
nar som samtidigt är av intresse för båtsport och kringhörande aktiviteter. Kommunen 
har genomfört en inventering av båtplatser längs strandområdet mot Gullmarn. Denna 
visar att antalet båtplatser inom varje etablerad grupp varierar mellan 5 och 50 platser. 
Vid varje sådan grupp kan båtanknutna aktiviteter innebära att störningar sker av det 
marina livet på förekommande grundbottnar. 

Område med särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap MB)
Kustområdet inom Munkedals kommun ingår i ett område, mellan Brofjorden och 
vidare söderut genom Bohuslän, Halland och Skåne till Simpevarp, med särskilda hus-
hållningsbestämmelser enligt 4 kap i miljöbalken – s k geografiska områden vilka i sin 
helhet är av riksintresse. De i miljöbalken upptagna geografiska områdena har på senare 
tid ibland blivit kallade för nationallandskap. Riksdagen har beträffande nationalland-
skapen redan gjort en avvägning av olika allmänna intressen till förmån för natur- och 
kulturintressena när kommunen ska ta ställning till en fråga. Detta beslutades redan 
genom att naturresurslagen och miljöbalken antogs. Vad kommunen redovisar i sin 
översiktsplan inom ett nationallandskap får därför aldrig på ett påtagligt sätt skada natur 
och kulturvärdena. Områdets värden ligger i de förutsättningar som erbjuds för rörligt 
friluftsliv i form av badplatser, fiskeplatser och möjligheter till båtsport, tillgängligheten 
till attraktiva bad, strand- och skärgårdsområden, högklassiga fornlämningsmiljöer och 
äldre bebyggelsemiljöer, en värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvär-
den och närheten för många människor till attraktiva natur- och kulturmiljöer.

Kap 7 – MARKEN och VATTNET Havsbandet
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Kap 7 – MARKEN och VATTNET Havsbandet

2.32.37.6

Förslag Ekonomiska  Sociala Miljö- Betydande
 konsekvenser konsekvenser konsekvenser miljöpåverkan

Sjöris (Sjöritz) + ökad befolkning + goda rekreationsmöjl. – svag kollektivtrafik Ska bedömas
Röd + ökad befolkning + goda rekreationsmöjl. – svag kollektivtrafik Ska bedömas
Gårvik + ökad befolkning + goda rekreationsmöjl. – svag kollektivtrafik Ska bedömas
Bergsvik + ökad befolkning + goda rekreationsmöjl. – svag kollektivtrafik Ska bedömas
Munkedals hamn + ökad befolkning + goda rekreationsmöjl. – svag kollektivtrafik Ska bedömas
Saltkällans Säteri + ökad befolkning – nära trafikled + kommunalt va Ska bedömas
Saltkällan + ökad befolkning – delvis nära trafikled + kommunalt va Ska bedömas
Hensbacka + ökad befolkning – delvis nära trafikled – delvis inom riksintresse Ska bedömas

Öp   10 föreslår
• En planering av Tungenäset ska syfta till en långsiktig god hushållning med de 

naturresurser som området har.
• En utbyggnad av angivna bostads- och verksamhetsområden m   m enligt kartorna 

bedöms lämplig, mot bakgrund av de i texten givna resonemangen.
• De s   k kompletteringsområden som avgränsades i samband med ÖP 2001 kvar-

står – med föreslagen utökning i Ödsby – i syfte att efter hand studera möjlig-
heterna till kompletterande bebyggelse, lämpligen genom ett planprogram som 
redovisar inom vilka delar av området kompletterande bebyggelse kan vara möjlig. 

• Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av anläggningar för 
dessa syften – även för friluftsliv och rekreation – ska ges goda möjligheter.

• Framtida badplats vid Svarsvik och iordningställande av befintliga bodar m m.
• Tillgänglighetsanpassade bryggor i Stora Gårvik, ev med sammanlänkande 

brygga som ”strandpromenad” till Lilla Gårvik.
• Samfällighetsbadplats i Bergsvik med badbrygga ska kunna prövas.
• Ytterligare bryggor för småbåtar ska kunna prövas.
• Förutsättningarna för boende på vatten i Munkedals hamn bör studeras bättre.

Hur övriga intressen bevakas
• Planeringsprinciper enligt kapitel 6 ska också ligga till grund för beslut.
• Detaljplan ska föregå tillkommande bebyggelse i ovan angivna förslag på fram-

tida bebyggelseområden, inom samlad bebyggelse, inom kompletteringsområ-
den samt vid permanentning av fritidshusbebyggelse.

• Förekommande kultur- och miljöintressen får inte påtagligt skadas vid åtgärder 
av olika slag. På vattenområdets öar och kobbar medges ingen form av bebyggelse. 

• Vid bygglovprövning inom området ska särskilt stora krav ställas på anpassning 
till områdets bebyggelsetradition vad gäller placering, utformning och materialval.

• Krav kan ställas på särskilda utredningar, som kulturmiljöundersökning, naturvär-
desinventering, landskapsbildsanalys, lokalt omhändertagande av dagvatten m m.

• Tillgänglighetsförbättrande åtgärder bör efter hand utföras.
Gullmarn:
• Det stora vetenskapliga värde som fjorden och dess närmaste omgivning och till-

flöden har ska uppmärksammas särskilt vid all planering eller exploatering som 
kan innebära någon form av negativ påverkan. Grundområdena har stor betydel-
se för fiskreproduktion. Särskilt stor försiktighet bör iakttas inom vattenområden 
som utgör fredningsområden för lax och öring, reproduktionsområden för hum-
mer, eller i övrigt är av stort intresse för yrkesfisket eller den marina miljövården. 

• Muddertippningar och liknande ingrepp i Gullmarn (och andra vattenområ-
den) ska prövas enligt Miljöbalken varvid krav på MKB kan komma att ställas. 

• Miljökvalitetsnormer för fisk-/musselvatten och yt-/grundvatten ska iakttas.

Hållbarhetsbedömning – exempel på konsekvenser, se sammanfattning avsnitt 8.1
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 Kap 8   PLANENS KONSEKVENSER

8.1 Sammanfattande
                –  hållbarhetsbedömning av Öp   10

– plus och minus 
med planen

Planens måluppfyllelse
En översiktsplan bör kunna ge såväl utvecklande som hushållande vägledning för be-
slut inom samhällsplaneringen.

Hur väl lever Öp   10 upp till lagstiftningens och den egna ambitionen om ekono-
misk, social och ekologisk hållbarhet – och hushållning med resurser? 

Att göra hållbarhetsperspektivet till en fortsatt levande och aktiv frågeställning i kom-
munens arbete, såväl på den politiska sidan som på tjänstemannasidan, är kanske lika 
viktigt som att försöka besvara frågan här i Öp   10. Målen kan bara uppfyllas genom en 
kontinuitet av hållbarhetsinriktade och långsiktiga beslut.

Markanspråk  – samlad bedömning
Översiktsplanen Öp   10 för Munkedal har kommit till i en tid när en utveckling av 
kommunens näringsliv och invånarantal har givits helt nya förutsättningar, framför allt 
i och med den nya motorvägen 2008, men också genom förväntad expansion av handel 
och verksamheter – i Munkedal och i närregionen. Kommunen upplever ett växande 
intresse för att bygga bostäder, etablera verksamheter och att anlägga vindkraftsparker. 
Inom dessa tre områden förväntas de största markanspråken uppstå.

Bostäder
Munkedals kommun är jämförelsevis glest befolkad, i genomsnitt 16 invånare per km². 
Översiktsplanen visar ett stort antal möjliga områden för bostadsexpansion inom vilka 
bostadsmarknadens egna spelregler får reglera var den nya bebyggelsen får sin tyngd-
punkt. Planen medger dessutom enstaka bebyggelse och ytterligare bostadsområden ut-
anför de i Öp10 utpekade områdena, bl   a genom s   k temaboenden och boende i strand-
nära lägen.
 Totalt anges i Öp   10 expansionsområden för bostäder på ca 200   ha, vilket mot-
svarar ca 1000-2000 nya bostäder, beroende på exploateringsgrad. Den lägre siffran 
motsvarar en typisk villaområdesexploatering med inslag av par- och radhus. Inom ty-
pområdet Havsbandet bedöms områdena motsvara ca 500 villatomter. Därtill finns ca 
50 ha detaljplanelagd men obebyggd mark inom kommunen (av varierande exploate-
ringsintresse) och längs kusten ett par större fritidshusområden som kommunen avser 
omvandla till permanentboende, ca 200 tomter.
 I dagsläget kan det vara rimligt att anta att en mindre del av de angivna bostadsut-
byggnadsanspråken verkligen kommer att bebyggas under den period Öp   10 har som 
tidsram, dvs fram till ca 2025. Förutsättningarna för en ökad inflyttning bedöms dock 
vara mycket goda – utan orimligt stora ekonomiska, sociala eller ekologiska uppoff-
ringar, se nedan. Tvärtom bedöms summan av samspelet hamna på plussidan och de 
olika systemen i kommunen medge en kraftfullare expansion.

Verksamheter
Kommunen ser möjligheter att skapa utrymme för en resurseffektiv och samordnad lo-
kalisering av verksamhetsområden i framför allt Håby-området, där omgivningspåverkan 



30       ANTAGANDEHANDLING  – JUNI 2010 FRAMTIDSPLAN  – Öp 10 Munkedals kommunDEL III 

på ett samordnat vis kan minimeras, bl   a genom gemensamma våtmarker för dagvatt-
net och gemensamma servicefunktioner. Angivna expansionsområden för verksamheter 
uppgår till ca 100 ha totalt i kommunen, varav ca 75 ha i Håby-området.
 Att lokalisera framtida verksamheter företrädesvis till trafikmoten utmed E6 bedöms 
minimera de motorfordonsbundna transporterna. Ett godsspår till Håby verksamhetsom-
råde från godsjärnvägen bedöms kunna bidra till ett mer hållbart transportsystem. 

Vindbruk – inklusive kraftledningsutbyggnad
Utnyttjar en oändlig resurs. Vindbruksområdena har placerats så att inget av riksintres-
sena berörs. En större utbyggnad får stora konsekvenser för närmiljön och landskaps-
bilden. I ett mycket långt tidsperspektiv kan de permanenta skador som uppstår av 
vindbruket anses vara begränsade – marken bedöms kunna återställas relativt opåverkad 
och landskapsbilden kan i stort sett återställas helt.

Hushållning med resurser  – samlad påverkan
Jordbruksmark
De markresurser som översiktsplanen tar i anspråk för annat ändamål berör framför allt 
viss högklassig jordbruksmark. Verksamhetsområdet vid Dinglemotet och den nya ridan-
läggningen i Dingle ligger på A-klassad jordbruksmark, liksom till viss del ett flertal av de 
föreslagna bostadsområdena vid Håby och i Saltkällan/Hensbacka. I översiktsplanen anges 
att i första hand C-klassad mark ska användas, men de strategiska lägen som angivna om-
råden har bedöms inte möjliga att åstadkomma på C- eller B-klassad mark, utan de eko-
nomiska och transporteffektiviserande hållbarhetsprinciperna ges prioritet. Den samlade 
effekten minskas av att hästanläggningen relativt enkel bedöms kunna ställas tillbaka till 
jordbruksdrift i en framtid respektive att jordbruksmarken vid Dinglemotet är påverkad av 
närheten till motorvägen. En strävan bör dock vara att lägre klassad mark prioriteras först. 
Det är också vad planeringsprinciperna för bebyggelse enligt kapitel 6 anger.

Kustzonen
De största markanspråken för bostäder ligger inom den viktiga markresursen kustzonen. 
Resonemangen kring hushållning med denna resurs framgår av 7.6 Havsbandet och 4.1 
Riksintressenas behandling.

Sammanfattande hållbarhetsbedömning
Ekonomisk hållbarhet – sammanfattning
De största samverkande konsekvenserna bedöms vara:

+  ökad befolkning +  ökad sysselsättning

+  stärkt besöksnäring –  exploateringskostnader

+  stärkt landsbygd –  servicekostnader

Social hållbarhet – sammanfattning
De största samverkande konsekvenserna bedöms vara:

+  ökat kvarboende – ökad trafik

+  levande landsbygd –  påverkan landskapsbild

Ekologisk hållbarhet – sammanfattning
De största samverkande konsekvenserna bedöms vara:

+ effektivt utnyttjande av befintliga trans-
portsystem

+ ökat underlag för kollektivtrafik

+ bidrar till energiomställning som utnytt-
jar oändlig resurs (vindkraft) och indirekt 
till minskade utsläpp

– ingrepp i jordbruksmark
– ökade transporter

8.1
Kap 8 – PLANENS KONSEKVENSER Sammanfattande  hållbarhetsbedömning
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8.2Miljöbedömning
   av översiktsplan för Munkedals kommun

(Miljöbedömningen och den ef-
terföljande miljökonsekvensbe-
skrivningen är utförda av Henric 
Ernstsson konsult.)

I och med framtagandet av en ny översiktsplan för Munkedals kommun ska planen miljö-
bedömas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en 
hållbar utveckling främjas (6 kap 11§ Miljöbalken). Syftet med miljöbedömningen är att 
identifiera den betydande miljöpåverkan planen innebär. De områden som identifieras ska 
sedan behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap 12§ Miljöbalken). 

Betydande miljöpåverkan
Lagstiftaren har i Förordning (1998:905) om Miljökonsekvensbeskrivningar radat upp ett 
antal verksamheter som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan. Förutom dessa 
gäller det att identifiera och avgränsa övriga åtgärder som kan komma att leda till bety-
dande påverkan. Förarbete och direktiv till miljöbalken lyfter fram behovet att tydliggöra 
sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga samt positiva och nega-
tiva effekter på kort, medellång och lång sikt. En relevant avgränsning är mycket viktigt 
för att motverka allt för detaljerat och onödigt arbete i planarbetet. 

Betydande miljöpåverkan i Munkedals kommuns översiktsplan
Följande delar i Munkedals kommuns översiktsplan bedöms kunna leda till betydande 
miljöpåverkan. Nedan redovisas dessa med motivering.

Bostadsområden utmed Gullmarn - Tungenäset
Utbyggnaden av nya bostadsområden och utökning av befintliga bostadsområden ut-
med Gullmarn kan komma att påverka Natura2000 området Gullmarn samt ligger 
delvis inom riksintresse naturvård och riskintresse friluftsliv. 
 I vissa fall är det helt nya områden med infrastruktur och annan försörjning som skall 
byggas vilket medför betydande ingrepp i miljön både under byggnation och drift. Den 
kumulativa effekten av all bebyggelse i området innebär betydande miljöpåverkan. 

Nya handelsområden/industriområden utmed E6:an
En utbyggnad av ett handelsområde/industriområde antas alltid medföra betydande 
miljöpåverkan för detaljplaner. I detta fall är det helt nya områden med infrastruktur 
och annan försörjning som skall byggas vilket medför betydande ingrepp i miljön både 
under byggnation och under drift. De berörda områdena är Saltkällan, Håby, Gläborg 
och Dingle utmed nya E6.

Campingplatser väster om Hedekas samt utmed Blågröna vägen vid Bullaresjön, Fiskebo
En permanent campingplats antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan i detalj-
planeskeden. Genom att undersöka förutsättningarna för anläggandet av en camping-
plats kommer kommunen kunna hänvisa eventuella intressenter till lämpligt område. 

Vindbruksplanen
En utredning angående framtida vindkraftetablering integreras med översiktsplanen. I och 
med detta är översiktsplanen den plan där politikerna fastställer var de anser att framtida 
kommunal vindkraftsutbyggnad skall ske. En storskalig eller småskalig utbyggnad kom-
mer att generera betydande miljöpåverkan. I detta skede är det viktigt att inte bara titta på 
enstaka parker eller verk utan också deras kumulativa effekt i kommunen.

Övrig verksamhet
Under övriga viljeinriktningar har kommunen nämnt ett antal åtgärder vars lokalisering 
är ospecificerade. Dessa bör beaktas då kommande utredningar får peka på var påverkan 
kan komma att förläggas. Viljeinriktningar som kan komma att medföra betydande på-
verkan är lättnader i så kallade landsbygdsutvecklingsområden i och med eventuellt nya 
strandskyddsbestämmelser, kommunens viljeinriktning att vara välvillig till nya turisman-
läggningar, nya fritidsbåthamnar samt ny kraftledning genom kommunen.

Miljökvalitetsnormer och miljömål
I Miljökonsekvensbeskrivningen skall Miljökvalitetsnormerna och miljömålen tas upp 
samt frågor kring bl   a hälsa och säkerhet belysas.

I enlighet med gällande reg-
ler hölls ett tidigt samråd med 
länsstyrelsen (2009-02-03) om 
avgränsning av den kommande 
obligatoriska miljökonsekvens-
beskrivningen.

relevant avgränsning


