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Protokollsanteckningar kommundelsstämma  
Centrum och Stora Askerön 2019-11-27 
 
Tid och plats: 18.30-21.25, Kulturhuset Fregatten (ca. 70 kommuninvånare) 
 
Kommundelsstämmopresidiets ordförande Sara Hohfält (ST), förste vice ordförande Karin 
Ekeborg (MP) och andre vice ordförande Ingemar Hadartz (L) hälsar välkommen och 
presenterar övriga förtroendevalda och närvarande. 
 
Övriga förtroendevalda: 
Bo Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande 
Maria Renfors (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande 
 
Övriga närvarande: 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Jennie Antonsson, nämndsekreterare 
Richard Brown, kommunsekreterare 
 
Årets tema: Samhällsbyggnadsprocessen. 
Stenungsund är en växande kommun och vi har som ambition att fortsätta växa. Det finns många 
utmaningar med det. På stämman beskriver förvaltningen hur arbetet med samhällsbyggnad går till och 
presenterar grunderna i plan- och bygglagen som reglerar arbetet. 
Sektorchef informerar om följande: 

• Översiktsplan 
• Detaljplan 
• Byggande utanför detaljplan 
• Bygglov 

 
Vad händer här och när? 
Förvaltningen informerar om aktuella händelser i kommundelen. 
Sektorchef informerar om följande: 

• Detaljplan för Stenungsunds resecentrum 
• Detaljplan för Västandvindsgatan 
• Detaljplan för CW Borghs väg med flera 
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Svar på inkomna frågor. 
Svar på inkomna frågor presenteras.  
 
1. Efter att under de senaste två åren ha studerat hur kommunen hanterar sin roll som väghållare, 
kan jag konstatera, att man tyvärr har en väldigt låg kompetens på det området. Som exempel kan 
jag nämna, att då man beslutat om ltf skyltar man väldigt ofta med helt fel vägmärke och jag har 
sedan ett år tillbaka påpekat bristerna, men man negligerar detta helt och hållet. Att man inte 
skyltar enligt beslutad ltf gillar inte heller polismyndigheten, vilket jag kunnat konstatera vid mina 
kontakter där.   
Under de senaste två åren har konsultföretaget ÅF gjort de lokala trafikföreskrifterna (ltf) på uppdrag av 
kommunen. Dessa föreskrifter går alltid på remiss till polis och räddningstjänst som ofta uttrycker sin 
uppskattning över arbetet. 
2. Jag undrar om kommunen har några planer på att öka säkerheten för gående och cyklister? 
Gående bör ha en egen gångbana, endast för gående, inga cyklister, inga mopeder eller andra 
typer av elfordon. Det bör finnas tydlig skyltning för detta.  
Kommunen har en politisk antagen Trafiksäkerhetsplan och Cykelplan där åtgärder finns med för att 
förbättra trafiksäkerheten.  I Cykelplanen står det beskrivet om separering mellan gående och cyklister 
och när det bör göras. Exempelvis beroende på hur många som cyklar och går samt cyklisternas 
hastighet.  
Den som vill läsa mer kan hitta både cykel- och trafiksäkerhetsplanen på kommunens hemsida (Fliken 
Kommun, politik, under ”Planer och styrdokument” – ”Vägledande och styrande dokument”) 
3. På gång- och cykelvägen mellan Stenunge Allé och Stenungsunds Köpcentrum ligger 
vägbeläggningens gatstenar så ojämnt att det är en plåga och förenat med fara för 
rullatorförsedda invånare att ta sig fram här. Det fodras en helt ny beläggning. Kommunens 
kostnader för sjukfall och sjukvård torde vara ett starkt argument för en radikal förbättring.  
Det är svårt att veta vilken sträcka som avses med frågan. Det finns en gång- och cykelbana längs med 
Stenunge Allé men den är inte belagd med gatsten. Om det är det gatstensbelagda partiet mellan 
fastigheterna från torget och bort mot Riksbyggens hus som avses så är det de enskilda fastighetsägarna 
som äger och ansvarar för den marken.  
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4. Cykelfrämjande  
Har vid flera tillfällen velat cykla Strandvägen från cykelbanan Badhustorg - Renbergs Järn till 
Kommunhus-Folktandvård/ Team Sportia/Oceanen-Lions alternativt fortsätta cykelbanan i 
Strandvägens sydöstra del mot Fregatten eller vidare mot Stora Höga. Men till skillnad från 
Länsmansvägen vid Montessoriförskolan så tillåts inte cykeltrafik inte åt det hållet. 
 
Ska cyklister ta omvägen runt kommunhusets västra sida eller finns planer på att ersätta 
nuvarande parkeringsrutor efter SE-bankens kortsida med efterlängtad cykel- och bredare 
gångväg? 
 
Farlig rondellöverfart norrut vid Hotell Reis. Huset skymmer och trafik från Strandvägens norra 
del fokuserar på trafik från vänster i rondellen (norrifrån) och missar därmed lätt gående och 
cyklister från andra hållet. -Kanske rörelsestyrd lampa som tänds för att uppmärksamma. Väl 
över rondellavfarten har anslutande trottoarkantsten en hög mörk asfaltavfasning som är svår att 
se i mörker.  
 
För säkrare miljö och bättre samverkan mellan olika trafikslag skulle det vara bra med en slags 
tips-låda/address för liknande iaktagelser. Vägverk och kommun får ju fokusera på det stora och 
ofta är det små detaljer som kan leda till olyckor.   
Kan sådan ordnas?  
 
I samband med nya resecentrumdetaljplanen och angränsande planarbete i centrum, håller det på att 
utreda om det ska vara dubbelriktande av strandvägen för all trafik eller på sträckor bara tillåta 
dubbelriktad cykeltrafik. 
Cirkulationsplatsens övergång vid Reis / Snusboa är lite svår pga sikten. Hastigheten är sänkt till 40 km/h 
på Uddevallavägen / Göteborgsvägen och kommer i vinter bli 40 km/h på Strandvägen också. 
Höga kantstenar får justeras – normalt sett en driftsfråga men vi noterar det även som en 
tillgänglighetsfrämjande åtgärd.  
Tips och synpunkter är mycket välkomna via synpunkten på stenungsund.se 
 
5. Bearbeta Västtrafik så att de öppnar den för den ordinarie Tjörn- och Orustexpressen stängda 
busshållplatsen vid Solgården! 
Många boende i området har släkt och vänner på Tjörn och Orust. I och med de relativt nybyggda 
husen vid Stenunge Allé har de boende vid hållplatsen mångdubblats de senaste åren. Där bor 
åtskilliga som pga. hög ålder saknar bil och har svårt att ta sig till Hållplatsen ”Vårdcentralen”. 
Och kom nu inte och säg att det inte ligger på kommundelsstämmans bord - för ledamöterna i 
stämman har väl talförmågan och medborgerlig rätt att framföra kommuninnevånarnas önskemål 
till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Varsågod och höj stämman! 
Expressbussarna från Tjörn och Orust, är just tänkta som expressbussar – dvs. de går inte in till 
Stenungsund över huvud taget, vilket är ett beslut som Tjörn och Orust har fattat tillsammans med 
Västtrafik. Stenungsunds kommun kan inte påverka det. 
För de flesta som bor runt Solgården, ex Fregatten och runt ikring där så är det bara några hundra meter 
till busshållplatsen ”Vårdcentralen”.  
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6. Vad gäller parkeringar i Stenungsund? 
Det finns ingen politiskt antagen parkeringspolicy för hela kommunen. Kommunen ansvarar dels för 
parkeringar i anslutning till sina fastigheter – t ex vid Kommunhuset, skolor, förskolor etc. Kommunen 
ansvarar också för övriga parkeringar på allmän plats t ex Strandvägen – Badhustorget etc. samt 
villagator med kommunalt huvudmannaskap. Dessutom ansvarar kommunen för driften av 
pendelparkeringarna som ju oftast ligger i absolut närhet till busshållplatser och tåg i kommunen. 
Kommunen har lite olika slags parkeringar på sin egna mark beroende på om det t ex är ”allmän plats”, 
”tomtmark” samt villkoret ”tättbebyggt område” spelar in. 
 
Exempel på olika parkeringar (eller gator med parkering tillåten) som Kommunen ansvarar för : 
 

1) Pendelparkeringar – primärt avsedda för pendling med kollektivtrafik till och från arbetet. 24 h 
tillåten parkering vardagar eller mellan kl 18 Fredag till Måndag kl 06. 
Pendelparkeringar i samarbete / sponsring av Västtrafik / Västsvenska paketet får inte 
avgiftsbeläggas.  

2) Parkeringar vid affärer / handel. Ingen avgift men tidsbegränsad till 1-3 timmar beroende på 
verksamheternas art. Ofta samma tidsbegränsning dygnet runt / alla dagar för att undvika 
boendeparkeringar. T ex Strandvägen, Badhustorget eller vid Vårdcentralen i Stora Höga. 

3) Kommunhusets parkering – dedikerad till anställda med köpt P-tillstånd (dagtid veckodagar) – 
övrig tid fritt för allmänheten.  

4) Kommunens första betalparkering är under uppbyggnad på CW Borgs väg mitt emot Fonus / 
Vuxenutbildningen. Här avser Kommunen ta betalt 30 kr per dygn men vem som helst får nyttja 
den. 

5) Villagator – t ex vid Söbacken i centrala delen – här får man parkera 24 h vardagar och över 
helgen om man står utefter vägkanten, inte nära en korsning eller någon infart, man skall stå i 
gatans färdriktning, inte trafikfarligt och inte i terrängen dvs inga hjul utanför gatan. Oftast har 
gatan en vändzon som är P-förbud i (av framkomlighetsskäl). 

 
Varför försvåras det att parkera i Stenungsund? 
Parkeringsreglering finns för att styra upp trafiken, att tillgodogöra de behov som finns. Ibland är 
behoven motstridiga och då får man överväga vilka vi ska tillgodose. Behov som ofta uppstår är allt från 
funktionsnedsatta, räddningstjänst, framkomlighet, trafiksäkerhet, trafikmiljö, hållbarhetsmål. 
Tillgänglighet på parkering är ett behov som kan se olika ut, om det är korttidsparkering som har störst 
behov eller långtidsparkering. Ibland kan parkeringsmöjligheterna behöva försvåras för att tillgodose 
vissa gruppers behov av parkering.  
 
Varför kan man inte stå mer än tre timmar på Badhustorget, där är nästan alltid helt tomt på 
natten? 
Det stämmer att det är 3 timmar dygnet runt och att parkeringen är nästan tom på natten. Tanken har varit 
att undvika att det blir en boendeparkering och att man har två bilar var och att man då låser upp 
parkeringen för besökande till Vårdcentral etc. på Strandvägen. Detta går att ändra på så vi tar med oss 
frågan inför arbetet med den parkeringsplan som ska tas fram. 
 
Varför har några företag rätt att ha parkeringar där som de bara betalar 2000 kronor per år för? 
I samband med att detaljplan upprättades så gjordes bedömning att fastigheterna inte själva kunde lösa 
sina parkeringsbehov inom egen fastighet. Detta finns reglerat i planbeskrivningen – att ett avtal kan 
tecknas med fastighetsägaren som ger rätt till parkeringstillstånd inom befintligt område. Se även 
medskickat utdrag ur planbeskrivningen. 
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Varför får inte andra företag eller privat personer hyra parkering där? 
I planbeskrivningen framkommer det att övriga byggnader, som ej kan nyttja egen tomtmark till 
parkering, har möjlighet att disponera nödvändigt antal parkeringsplatser upp till parkeringsnormen. 
Om ett företag (som är fastighetsägare) är i behov utav fler parkeringsplatser (i relation till platsen 
gällande parkeringsnorm) finns möjlighet att inkomma med ansökan till kommunen för handläggning. 
Parkeringsnorm är inte applicerbar på privatpersoner utan kopplat till byggnad (inom kvartersmarken) 
och privatperson kan därav inte hyra en parkering på den allmänna platsen. 
 
Har Stenungsunds kommun blivit påverkade av vaktbolagen, att inför svårare och luddigare 
regler, för att vaktbolagen skall tjäna pengar? 
Parkeringsbolaget Securitas är upphandlade både åt Fastighet och Trafik och i Trafiks fall tillfaller ev. 
parkeringsböter kommunen direkt, dvs Securitas ”vinner” inget på att lappa hej vilt. 
Dessutom har vi en klar policy att Securitas skall i möjligaste mån informera personen som parkerat 
innan den bötfälls och att vi släpper tveksamma felparkeringar. Men de som systematiskt tar kommunens 
parkeringar/mark i anspråk de får såklart böta. Dessutom köper vi stundtals skyltningshjälp av Securitas, 
dvs vad det skall stå på skyltarna så det är tydligt, juridiskt ok och lätt att göra rätt. 
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7. Vägslänt, mellan väg 169 och Stenungsunds båtklubb. 
Detta är kommunal mark. Vi anser att kommunen bör klippa denna slänt med slaghack 1ggr/år 
eftersom man utanför Akzo huset, klipper där, bör man även ta detta. 
Vi har nu bott här i 8 år. Har en muntlig överenskommelse med kommunen, vilket inte har blivit 
av i år. 
Riksbyggen bekostade borttagning av sly i denna slänt på en kostnad av 30 000 år 2011, därefter 
skulle kommunen sköta detta. 
Säsong 2019 blev vi lovade från kommunen att klippning skulle ske efter midsommar, vilket inte 
blev av förrän oktober, men dessvärre bara till hälften, med stor besvikelse. 
Det borde ligga i allas intresse att vid en sådan stor nybyggnation som Stenunge Alle är. 
 
Vi kommer att se över skötseln av grönytor i kommunen framöver med en tydlig ambition att få större 
klarhet i vilka områden vi ska sköta och på vilket sätt. Det kommer vi att göra med en ambitionsnivå som 
hänger ihop med våra resurser men också med rätt balans mellan allmänt och enskilt intresse och med 
beaktande av biologisk mångfald bland annat.  
(Bakgrundsinformation 
Detta ärende har besvarats av förvaltningen vid upprepade tillfällen och har även lyfts till sektorchef då 
de inte är nöjda med svaret från verksamheten. Det har dock inte lett till att de har fått något annat svar. 
Det finns ingen dokumentation om någon överenskommelse och vi har svarat att det inte är självklart att 
kommunen kommer sköta den här ytan på det sätt som frågeställaren förväntar sig, men att vi ska klippa 
den i höst trots allt. Uppgifterna om huruvida vi har klippt det vi ska eller inte (de skriver ”till hälften”) 
går lite isär. Här finns olika versioner. Poängen är dock att det inte är självklart att den här ytan ska 
hanteras så som de önskar.) 
8. Gångbron vid vårdcentralen har varit nerklottrad i mer än tio år, varför har inte den inte 
klottersanerats? 
 
Gångtunnlar i kommunen har ju klottersanerats så självklart måste det även ske med gångbron. 
 
Vi tackar för synpunkten och tittar vidare på klottersanering även på gångbron. 
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9. Ställer dessa två frågor, med anledning av att 2020/2021 blir en ny verklighet att hantera för 
dem, som tidigare haft den kommunala servicen med snöröjning. 

Exempel 1: Den buss som av skolan/kommunen är upphandlad för att köra skolbarnen till skolan 
inte fullgör uppdraget, på grund av bristfällande snöröjning på enskild vägförenings väg. Vem 
ansvarar då, för att barnen trots det utför sin skolplikt? 

Exempel 2: En vårdtagare bor på enskild väg 325 meter utanför enskild vägförening, och 
Hemtjänst eller motsvarande inte kommer fram på grund av bristande snöröjning. Skall 
vårdtagaren vara utan vård, eller vem ansvarar för att den utförs ändå? 

I båda exemplen är det den enskilde väghållaren som ansvarar för att skolskjuts respektive hemtjänst kan 
ta sig fram. Kan inte bussarna komma fram så informeras allmänheten om detta på kommunens hemsida 
och Västtrafiks hemsida. Kommunen eller bussbolagen tar dessutom kontakt med väghållaren och 
informerar om läget. Väghållaren är då ofta snabb med att åtgärda vägen. Detta sker kanske 3 - 5 ggr per 
år runt om.  
I våra grannkommuner Tjörn och Orust där väghållningsansvaret alltid legat på den enskilde väghållaren 
fungerar det i princip utan problem. I något enstaka fall per år har hemtjänsten haft problem med att ta 
sig fram till vårdtagare men då har det uteslutande berott på att det inte utförts någon halkbekämpning. 
(Och halkbekämpning ansvarar inte Stenungsunds kommun för i nuläget heller, endast snöröjning). I 
dessa fall har hemtjänsten kontaktat någon granne som hjälpt vårdtagaren med det mest akuta. 
 
10. Vi boende i Riksbygen, Brf Stenunge Park, Stenunge Alle 19-21, hade ett flertal synpunkter 
kring trafik mm inför återställandet på kommunens mark utanför vårt hus. 
Arbetet startade i november –2018 utan att någon info skedde till Brf Park. Vi sökte då kontakt 
med flera tjänstemän för att få info om byggnationen och för att framföra våra synpunkter, dock 
utan någon större framgång. Det slutade med att vi ombads skriva ner våra synpkunkter. Dessa 
framgår av mail skickat till kommunen, Daniel Jerling, daterat 2019-01-31 och där vi även 
önskade ett möte med ansvariga inom kommunen.   
Efter drygt två månader har vi inget hört och skickar ett mail 19-04-09 med undran när mötet kan 
ske.  
19-06-14 kommer ett mail med förslag om ett möte 19-06-26. På detta möte, ca fem månader efter 
att vår skrivelse lämnats, gicks vissa av punkterna igenom och vi skulle få skriftligt svar på alla 
frågor och synpunkter vi hade.  
Något svar har ännu inte dykt upp till i dag 19-11-12. Det har nu gått drygt 9 månader sedan vår 
skrivelse lämnades.  
Vilka svarstider skall man kunna förvänta sig vid kontakter med kommunen, finns det någon 
policy kring detta? 9-10 månader är väl något för lång? 
Frågan gäller varför kommunen satt upp en bom, vid vägporten, på lokalgatan som går till 
segelklubben? 
Detta är ett pågående ärende om konkreta sakfrågor där dialog pågår med förvaltningen. Svar på 
skrivelsen kommer också lämnas av förvaltningen. Vi är medvetna om att ni fått svar på vissa delar men 
inte allt ännu. Detta kommer ni få.  

 



 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203 21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se  

2019-12-11 

Sida 8 av 13 

Det går inte att säga en exakt tid på vad man kan förvänta sig för svarstider på ett ärende, eftersom 
omständigheter för olika typer av ärenden kan variera väldigt mycket. Rent generellt ska vi svara så 
skyndsamt vi kan. I ert fall har ni också fått en del svar redan, men däremot inte hela skrivelsen besvarad.  

Kommunen har sedan en tid tagit emot synpunkter och rapporter om att biltrafiken ökat genom tunneln. 
Det är bland annat kommunmedborgare som är ute på en promenad, besökare till badet eller polis och 
räddningstjänst som uppmärksammat detta. Tunneln och vägen framför och bortom den är inte till för 
biltrafik utan ska användas av fotgängare och cyklister. Den är registrerad som lokalgata och inte gång- 
och cykelväg så att vi ska kunna reglera trafiken eftersom undantag mot bilförbudet behöver ges. 
Segelklubben behöver få tillgång till sin anläggning. Av den anledningen har även klubben fått nycklar 
till bommen.  

11. Varför har kommunen hyrt gamla Reis till år 2025 och vad skall hända där när ingen bor där?  
Kommunen hyrde Reis för att kunna ta emot den stora mängd nyanlända som kom till Sverige och 
Stenungsund under 2015. Kommunen ser generellt över alla externa hyresavtal fortlöpande 
 
12. Varför görs inga drogtester på personal som jobbar på ungdomsgården med ungdomar? 
Ungdomsverksamheten på Kultur och fritid, följer vi de riktlinjer som är framtagna och genomför 
drogtester på personal när misstanke finns. Drogtest är ett ingrepp i den personliga integriteten och måste 
hanteras med största försiktighet. 

All personal i Stenungsunds kommun SKA vara drogfri, det inkluderar även alkohol och tobak under 
arbetstid.  
Tjänstemän i kommunen är skyldiga att anmäla misstanke om narkotikabruk, det gäller elever, klienter, 
personal och andra som berörs i kommunens verksamhet. 
 
Samtliga personer som arbetar i direkt verksamhet för barn och unga ska vid anställning uppvisa aktuellt 
utdrag ur belastningsregistret.  
Vidare kan tillägas att kommunens bilar i de flesta fall är utrustade med alkolås. 
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13. Översiktsplanearbetet har försenats många gånger och är enligt uppgift färdigt första halvåret 
2020. Sektion Samhällsbyggnad omorganiserar, vilket gör att nuvarande planchef slutar 31/12 
2019. 

Borde inte planchefen fortsätta driva arbetet med ÖP19 tills den är klar, för att undvika att 
arbetet återigen försinkas och planchefens insikter och arbete inte går förlorade?  

Hur ser processen och tidplanen ut för ÖP19? 
Finns utrymme att påverka, dvs komma med kommentarer och synpunkter innan ÖP19 fastställs? 
Varför anger ÖP06 och ÖP19 att Stora Askerön har 300 permanentboende? 
ÖP06 anger att Stora Askerön omfattas av Särskilda hushållningsbestämmelser, vilket avser 
ingrepp som leder till påtaglig skada där t ex skogsmark ersätts av tätorts-
bebyggelse. Kustområdet från Lysekil i Norr till Malmö i Söder omfattas geografiskt.  
Varför anges Stora Askerön explicit när varken Stenungsön eller andra områden i kommunen 
explicit anges?  
ÖP19 föreslår texten ”konstateras att fler fritidshus i området skulle bli olämpligt lokaliserade och 
att utbyggnad av enskilda fritidsbostäder i kustområdet skulle strida mot kommunens uttalade 
mål om en bevarad kust- och strandzon.” 
a. Var kan invånarna ta del av kommunens uttalade mål om ”bevarad kust- och strandzon”?  
b. Vilken lag stödjer ”konstateras att fler fritidshus i området skulle bli olämpligt lokaliserade..”? 
c. ÖP06 anger ”Enstaka nya helårshus har tillkommit efter förfrågan och bygglovsprövning i lägen 
där vatten- och avloppsfrågorna kunnat lösas utan ökad belastning på kustvattnen”.  
Varför saknas denna text i ÖP19? 
ÖP06 anger att ”ökade avloppsutsläpp får konsekvenser för den marina miljön”.  
ÖP19 tillägger att ”det är angeläget att minska närsaltsutsläppen till Natura 2000-området 
kuststräckan söder om Stenungsund samt vid Stora Askerön”. 
a. Natura 2000 är norr om Stora Askerön. - Varför antyder ÖP19 att Natura 2000 berör hela ön? 
ÖP19 tillägger även att ”Avloppsutsläpp som innebär negativ påverkan på vattenkvaliteten får 
inte tillkomma. Inga nya wc-avlopp med utsläpp mot områdenas avrinningsområden får 
tillkomma”. 
Askeröborna investerar i högteknologiska avloppsanläggningar som renar till näst intill drickbart 
vatten.  
- Vad menas med ”WC avlopp” och ”avloppsutsläpp” och  
- Vad menas med att nytt inte får tillkomma? 
- När vet man att utsläppet får negativ påverkan på vattenkvaliteten? 
ÖP19 skriver att utveckling av gångstråk nära vattnet kan utredas, liksom badplatser och 
småbåtshamnar. Stora Askerön är 100% privatägd.  
Avser kommunen att expropriera mark eller hur ska denna utveckling lösas? 
Stora Askerökartan i ÖP19 har symbolangivelser vilka är felaktiga eller felaktigt placerade. 
(Badplatser, båthamnar samt väderkvarn). Ska dessa felaktiga symbolangivelser tas bort?  
Kulturvårdsprogrammet från 1987 anges för Stora Askerön utan fakta från inventering.  
Vilka inskränkningar medför Kulturvårdsprogrammet i mark- och nyttjanderätten på Stora 
Askerön?  
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Stora Askerön anges i ÖP 06 samt ÖP19 ha ett kulturlandskap med höga rekreations- och 
bevarandevärden. Öns kulturlandskap har förändrats dramatiskt sedan 1800-talet.   
Vilken tidsepok för kulturlandskapet avses och vilka värden vill kommunen bevara? 
Det finns en egen politisk struktur för hur kommunens översiktsplan tas fram, det sker genom 
kommunfullmäktiges beredning för miljö och fysisk planering. Det finns också en tydlig ordning för hur 
förankring och dialog med medborgare och andra intressenter ska ske i ÖP-processen.  

Översiktsplanen är ett översiktligt dokument som ska visa på , vägledande dokument som ska visa den 
politiska inriktningen i kommunen och vara ett vägledande dokument utifrån ett hållbart synsätt, i ett 
längre tidsperspektiv, i den fysiska planeringen som även innefattar sociala och ekonomiska 
dimensioner. 
Styrgrupp för arbetet med översiktsplan leds av Kommunfullmäktige genom beredningen Miljö – och 
fysisk planering. 
Arbete med att ta fram Ny översiktsplan för Stenungsunds kommun pågår. Fram till att en ny 
översiktsplan antagits och vunnit laga kraft gäller Översiktsplan 2006, med laga kraft 2009. 
Ny översiktsplan har varit utskickad för samråd i enlighet med plan- och bygglagen (20010:900), 3 kap , 
9 §,  under tiden 7 mars till och med 2 maj 2018.  
Samrådshandlingarna omfattar 3 delar: 
1 . Förslagsdel 
2. Hållbarhetsbedömning (miljökonsekvenser, sociala konsekvenser, ekonomiska konsekvenser) 
3. Förutsättningar 
samt kartbilagor  
Samrådshandlingarna har skickats ut för synpunkter till statliga- och kommunala myndigheter/ organ, 
intresseorganisationer med flera. 
Samrådet har annonserats via kungörelse i dagspress. Samrådshandlingar har varit utställda i 
kommunhuset. Kulturhuset Fregatten samt har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida. 
Undersamrådstiden har samrådsmöten hållits (allmänna möten, möte för skollelever, möte för företagare) 
Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse i vilken synpunkterna 
kommenterats och besvarats. 
Synpunkterna har efter avstämningar föranlett behov av att omarbeta materialet. Förslag till 
omarbetningar har förankrats politiskt. I dagsläget pågår arbetet med at arbeta fram 
utställningshandlingar inför beslut att ställa ut ny översiktsplan för granskning.  
Aktuell tidplan  
13 januari 2020 tar Kommunstyrelsen upp ärendet med förslag till beslut att godkänna 
utställningshandlingarna för Ny översiktsplan, Stenungsunds kommun samt ställa ut planen för 
granskning 
Beslut om antagande bedöms ske i Kommunfullmäktig innan sommaruppehållet år 2020. 
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Varför denna hållning mot Stora Askerön när Strävlidens utsläppspunkt ligger precis vid Natura 
2000 och Länsstyrelsen kritiserar Strävlidens omfattande och repetitiva avloppsutsläpp?  
Lagstiftaren skiljer mellan samhällsnytta och icke samhällsnytta. Ett avloppsreningsverk innebär 
samhällsnytta medan ett enskilt avlopp inte innebär samhällsnytta. Verksamheter som utgör 
samhällsnytta kan beviljas större miljöpåverkan än enskilda anläggningar. Strävliden har ett årsflöde på 
2,1 milj m3 varav 1,5 % av detta vatten bräddas, dvs renas delvis eller inte alls. 
Varför anser kommunen att Stora Askeröns enskilda avlopp är allvarligt för havsmiljön när öns 
högteknologiska avloppsanläggningar renar till dricksvattenkvalitet men slamsugning tar slammet 
till Strävliden vars avlopp breddas i fjorden flera gånger om året? 
De enskilda avloppsanläggningarna har olika teknisk uppbyggnad och därför skiljer det sig även hur bra 
de renar vattnet. Det som är gemensamt är att dessa anläggningar inte reducerar kvävet med mer än ca 
50%. Vi har dessutom sett indikationer på att många anläggningar i kommunen inte renar avloppsvattnet 
i den grad som leverantörerna redovisar i prestandadokument. De släpper därför i många fall ut sämre 
vatten än vad kraven för högt miljöskydd stipulerar och CE-märkningen för verket angivit. De oftast 
tunna jordlagren, med mycket berg i dagen, på ön gör att det ofta saknas möjlighet för naturen att 
kompensera för tidvis dålig avloppsrening från enskilda avloppsanläggningar. Bräddningen från 
Strävliden utgör endast 1,5% av årsflödet. Det är viktigt att komma ihåg att även om vattnet renas I 
enskilda anläggningar så måste Strävliden ta omhand slammet från dessa anläggningar.  

Vilka lagar, eller annat som påverkar enskilda avlopp, har ändrats sedan 2014? Då 
rekommenderades Minireningsverk och sluten tank var inte aktuellt. Idag gäller dess motsats, dvs 
nu gäller sluten tank men inte Minireningsverk. 
EU:s vattendirektiv började gälla redan år 2000 och avsikten var att ha förbättrat vattenkvaliteten i våra 
vatten till god ekologisk status senast 2015. Då målet inte uppnåtts började miljöenheten 2017 att jobba 
hårdare för att minska utsläppen för att kunna nå målet åtminstone till år 2027 som är sista datum just nu. 
Kommunen uppger att sluten tank är den bästa lösningen för Stora Askerön då sluten tank ger 
kommunen kontroll över slammet och Strävliden påstås ha en optimal rening. Men kommunen 
saknar sluten kretsloppslösning för fosfor, Stora Askeröns BK2 vägar förstörs av slamtömningen 
och Strävliden överskrider tillståndsgiven breddning flera gånger per år. - Finns kommunala avtal 
som stödjer fosforåtervinning? 
Fosforåtervinning sker i dagsläget inte. Regeringen har en utredning på gång som ska klargöra hur fosfor 
bäst ska återvinnas ut avloppsvatten. Utredningen ska vara klar under första halvan av 2020. 
Strävlidenrenar kväve (som är det viktigaste ämnet att rena bort på västkusten) mer än dubbelt så bra som 
enskilda avlopp. Förr innebar en toalettspolning en åtgång på 10-12 liter. I dag spolar vi med 0,6-4,5 l 
vatten, beroende på lösning. Det innebär att en sluten tank inte fylls upp lika fort nu som förr. Antalet 
slamtömningar kan alltså hållas nere om man väljer ex vacumtoalett tillsammans med en större sluten 
tank.  
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Kommunens Naturvårdsprogram för Stora Askerön anger ”preliminär naturvärdesklass 2” (näst 
högsta klass). Ädellövskogsinventering från 80-talet (den enda som gjorts) anger naturvärdesklass 
3 - inte 2. - Varför anger GIS-kartan Naturvärdesklass 2? 
Naturvärdesklassningen baseras på artvärde, det vill säga förekomsten av värdefulla arter och biotoper. 
Indelningen i naturvårdsklasser avser deras betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesklass 2 
motsvarar högt naturvärde och har stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område 
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 
Klassningen baseras på bedömningarna påtagligt till högt biotopvärde och påtagligt till högt artvärde 
och är utförd med stöd av Svensk Standard SS 199000:2014, ”Naturinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning” samt SIS-TR 199001. Se 
naturvårdsprogrammet sidan 29 och 30. De aktuella naturvärdesarterna finns antecknade i 
objektsbeskrivningen för Stora Askerön, se bifogad fil. Till naturvärdesarterna räknas till exempel arter 
som är hotade (utrotningshotade) eller typiska för en viss miljö, om dess miljö försvinner hotas också 
artens existens på platsen. Se sidan 30 i naturvårdsprogrammet. 
Stora Askerön har 300 meter strandskydd och öborna förvaltar sina marker.  
Alla miljöanmälningar skall utredas och kommunen agerar när Miljöanmälan görs.  
Markägare skall göra det som Miljöavdelningen kräver men ibland diarieförs inte allt.  
När ny anmälan senare görs kan annan tjänsteman genom polisanmälan brottsanmäla det som 
inte diarieförts, polis kan lämna vidare till brottsåklagare samtidigt som Tekniska 
Myndighetsnämndens utredning pågår. När sedan TMN beslutar i ärendet, kan beslutet strida 
mot brottsåklagarens uppfattning.   
Hur vill kommunen motivera markägare att förvalta kustområdets rekreationsvärden när de 
drabbas av miljöanmälan, polisanmälan, åtal och/eller TMN kompromissvilja till dryga 
kostnader?  
Myndighetens uppgift gällande strandskydd är att se till att strandskyddslagstiftningen efterlevs. Detta 
görs genom behandling av strandskyddsdispenser, tillsyn och hantering av klagomål gällande 
överträdelser. Myndighetens uppgift är inte att motivera markägare att förvalta sina marker på det ena 
eller andra sättet utan att arbeta för att lagen följs. 
Varför gör kommunen en brottsanmälan samtidigt som utredning pågår hos Tekniska 
Myndighetsnämnden?  
Vid misstanke om miljöbrott är kommunen skyldiga att göra en åtalsanmälan. Detta står i MB26 kap 2§. 
Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller föreskrifterna som har 
meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke 
om brott. Det är sedan Polisens sak att utreda om det är ett brott eller ej. 
Görs brottsanmälan när dispensansökan inte gjorts, dvs handlar det om en lydnadsfråga?  
En åtalsanmälan görs exempelvis då något utförts utan en godkänd dispens. Att göra något som är 
dispenspliktigt utan en dispens är ett miljöbrott. 
Miljöexperter förklarar vikten av att öka naturvärdet genom att hålla kustlandskapet öppet. 
Bohusläns lågt värderade trädslag (t ex al) bör avverkas för att ge biotopen en chans att 
återhämtas. - Hur motiverar kommunen ett förbud mot att strandnära marker hålls öppna? 
Kommunen har inget förbud mot att strandnära marker hålls öppna. Buskar och sly får röjas bort. 
Däremot får man inte avverka träd inom strandskyddat område utan en godkänd strandskyddsdispens. 
Detta är gällande lagstiftning och inget som kommunen förbjudit. 
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Hur anser kommunen att strandnära zoner skall skötas så att kustlandskapet bevaras öppet och 
tillgängligt för allmänheten? 
Detta är ingen myndighetsfråga. Skötsel får utföras så som anses lämpligt så länge det följer gällande 
lagstiftning. Något generellt svar kan inte ges här utan det beror på vilka naturvärden som finns på 
respektive plats. I de fall en åtgärd skulle gå mot lagstiftningen, exempelvis om det behöver fällas träd 
inom strandskydd, måste en dispens sökas och få godkänt. 
När arbete inom strandskydd skall göras, informerar markägaren kommunen om detta. 
Kommunen hänvisar till att göra anmälan om vattenarbete hos Länsstyrelsen som hänvisar 
tillbaka till kommunen. – Hur vill kommunen att vattenarbete inom strandskydd ska hanteras? 
Ska man ner i vattnet och göra något krävs en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Detta är 
inte någon fråga som kommunen hanterar utan det är enbart till Länsstyrelsen som denna anmälan kan 
göras. Däremot behövs en ansökan om strandskydd också göras om man är inom strandskyddat område. 
Denna ansökan ska göras till kommunen. Att man ansökt om vattenverksamhet innebär inte att man inte 
behöver ansöka om en dispens för strandskyddet. 
Stora Askerön ingår i samma kommundelsstämma som Centrala Stenungsund. 
- Bör inte Stora Askerön hanteras i samma kommundelsstämma som kommundel med liknande 
landsbygdsfrågor t ex Ödsmål?  

Stenungsunds kommun har en kommundelsstämmoindelning som följer av kommunens indelning i 
delområden och inte av huruvida området är landsbygd eller tätort. Stora Askerön tillhör samma 
delområde som Stenungsund tätort. Eftersom det är så många som bor i det aktuella delområdet har vi 
delat upp delområdet två delar – Centrum och Stora Askerön respektive Hasselbacken-Kopper-
Kyrkenorum-Hallerna.  
 

Är Stora Askerön med i kommunens krisledningsgruppsarbete och i så fall, hur upprätthålls 
viktiga samhällsfunktioner för Stora Askerön om förbindelserna till ön upphör?  

Stenungsunds kommun har en plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser för hela det 
geografiska området. Det finns tex nödvattensplan och rutiner om tex tjörnbron stängs av för 
hemtjänsten.  
I kommunens ledningsplan för krisberedskap anges hur kommunen ska organisera sig vid en 
samhällsstörning. Här anges även hur ledning och samordning sker, vilka lokaler som disponeras samt 
hur samband säkerställs. I ledningsplan för krisberedskap ska det även finnas rutiner för aktivering samt 
krisorganisationens ansvar och mandat. Ledningsplan för krisberedskap fastställs första året under varje 
mandatperiod men kontrolleras minst en gång per år och revideras vid behov. 
Krishanteringsorganisationen ska, då den aktiveras, kunna bedriva operativ ledning, samverkan, 
omvärldsbevakning, framtagande av lägesbild, kriskommunikation samt analysera händelseutvecklingen 
av en händelse på kort och lång sikt.  
Kontakta Dennis Saleborn för mer information. 
 
 

Sara Hohlfält (ST)  Rustan Asker  Jennie Antonsson 
Ordförande   justerare  sekreterare  
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