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Svar till Kommunens önskan om hjälp att 
planera framtida Stenungsund  
Boende på Stora Askerön har sedan vårt senaste Brev till kommunen daterat 2018-04-17 
vidtagit ett antal åtgärder i syfte att säkerställa att kommunen uppmärksammas på de 
värden Stora Askerön representerar.  

Vi har vidare haft dialog med kommunens tjänstemän och politiker.  

Samtliga har bekräftat vikten av att Stora Askeröns öbor gör mycket tydligt vad vi vill därav 
skickar vi ånyo ett brev till kommunen och bifogar en namninsamling som påvisar öbornas 
engagemang och ställningstagande.  
Samtliga tjänstemän och politiker vi kontaktat, anger V/A frågan som den mest avgörande 
för översiktsplanen. Vi påpekar att den är underordnad översiktsplanen och ser den som en, 
av många, parametrar att ta hänsyn till. Se vidare punkt 7 nedan. 

Enskilda öbors eventuellt individuella önskemål kan komma att kommuniceras separat.  

Öborna upplever att Stora Askerön med sin gårdskaraktär bör bevaras utan att det av 
kommunen skall tolkas som begränsning av en försiktig utveckling. Den gårdskaraktär vi 
avser bottnar framför allt i kulturlandsbygdens historiska tongångar där skog-, jordbruk och 
djurdrift bedrivs och försiktig utveckling av bebyggelse anpassas därtill.   

Marken och vägarna på Stora Askerön är privatägda eller ingår i samfälligheter med 
undantag för den av Trafikverket förvaltade vägsträcka som leder från bron upp till 
klockstapeln. Vägarna har mötesplatser för passering och endast vägen från klockstapeln till 
Fiskevik samt Bottentången är asfalterad. Övriga vägar har grusbeläggning och öns 
vägsystem innebär utmaningar för tunga fordon.  
 
Stora Askerön är en levande landsbygd vilken måste kunna fortleva genom att vårdas och 
underhållas. Här bedrivs småskalig verksamhet så som bland annat skog-, jordbruk, djurdrift 
samt småbåtsmarina. Dessa verksamheter har behov vilka kan föranleda ny-, om- eller 
tillbyggnad vilket är nödvändigt för dess fortlevnad.  
Vi betonar vikten av att kommunen fortsatt stödjer vår levande landsbygd då ön annars 
snabbt växer igen vilket försämrar öns attraktion och tillgänglighet som rekreationsområde 
för allmänheten.   

Öns invånare består av flera generationers boende samt även nyinflyttade som alla 
uppskattar de värden ön representerar. Ön är och skall vara tillgängligt för allmänheten. 

Den förutsättning till utveckling som önskas för Stenungsund skall också gälla för Stora 
Askerön då allt annat än utveckling i högsta grad medför avveckling. Utveckling för oss öbor 
innebär uttryck för tillkomst av småskalig verksamhet och fortsatt skog-, jordbruk, djurdrift 
samt marin verksamhet. 
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1. Angivelsen om ca 300 permanentboende på ön är fel.   
Vi påpekar att en inventering visar att antalet permanentboende är i intervallet 80-85 
personer (inklusive sex minderåriga). Registrering till folkbokföring pågår därav lämnas ett 
intervall. Antalet fritidsboende varierar över säsongen och är svårare att fastställa dock 
konstateras 153 fritidsfastigheter.  
Vi förstår att antalet permanentboende på ön är viktigt och utgör kommunens utgångspunkt 
avseende planering av samhällsfunktioner så som nybebyggelse, sophantering, skolskjuts, 
barn- och äldreomsorg mm samt är en viktig utgångspunkt för bedömningen av 
vattentillgång och avloppshantering.   
 
2. Vi ber kommunen att förtydliga hur utveckling av gångstråk, badplatser och 
småbåtshamnar på en ö där kommunen inte äger någon mark är tänkt att utföras. Avser 
kommunen att expropriera mark? 
 

3. Översiktsplanens karta över Stora Askerön och dess symboler är felaktigt placerade och 
bör justeras. (Badplatser, båthamnar samt väderkvarn). 

Vi påpekar att dessa symbolangivelser bör tas bort då de medför ett markägaransvar och 
sätter förväntningar hos besökare vilket Stora Askerön inte kan leva upp till eller vill 
acceptera då det driver krav på funktionsanpassning av platser som inte lämpas därtill och 
förutsätter parkeringsplatser vilka saknas.  
Att parkera på, eller vid sidan av vägarna är svårt med tanke på vägsystemets smala bredd. 
Det finns endast en mindre privat parkeringsyta vid brofästet på Lilla Askerön samt 
motsvarande privat parkeringsyta vid brofästet på Stora Askerön. 
Tillkomst av småbåtshamnar på Stora Askerön är begränsad på grund av vattendjup 
och/eller väganslutning.  
Det finns en småbåtshamn i Fiskevik samt en i Danestaden vilka sköts samfälligt eller i privat 
regi och viss utveckling av dessa är möjlig.  
Innan bron mellan Lilla och Stora Askerön togs i trafik 1969, förekom båtförbindelse mellan 
Stenungsund och Stora Askeröns bryggor i Fiskevik, Danestan, Bottentången samt Sävelycke. 
Bryggorna sköts idag samfälligt eller i privat regi. 
Öborna har framfört önskemål till kommunen att säkerställa redundans utifall krissituation 
skulle uppstå och broförbindelse upphöra.  
Vi påpekar att utan redundans isoleras öborna och kommunen förhindras att upprätthålla 
samhällsfunktioner så som äldreomsorg, sophämtning osv. 
Vi ber kommunen om ekonomiskt stöd att fortsatt underhålla stora bryggan i Fiskevik som är 
den största på ön. 

4. Kommunen anger att Stora Askerön har ett grunt fjordsystem kring ön vilket stämmer för 
områden kring norra ön men inte för hela ön såvida inte kustområdet innanför Tjörn/Orust 
avses.  
Vi uppfattar att de lika havsnära kommunerna Tjörn/Orust har en annan syn på tillväxten på 
öarna.  Vi ber kommunen förtydliga vad som gör Stora Askerön särskilt känsligt då. 
Industrierna som ligger kring samma grunda fjordar medges utveckling men inte enstaka 
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hushåll på Askerön.  
 
Vi har informerats att Stora Askerön av kommunen uppfattas ha problem med sin 
vattenförsörjning. Vi har förtydligat att dåtidens grävda brunnar under sommartid kunde 
kortvarigt påverkas av värmeböljor då bevattning av gräsmattor ökade.  
Sedan 1963 har borrade brunnar tillkommit. Det förekom saltinträngning i borrade brunnar 
som tillämpats gammaldags borrteknik och gick alltför djupt men nutida borrningsteknik har 
medfört att problemet upphört. 
Stora Askeröns öbor har framfört synpunkt om risker för vattenförsörjningen på ön i 
sammanhang då omfattande exploatering utvärderats av kommunen.  
Vattenförsörjningen fungerar idag tillfredsställande på Stora Askerön. 
Se även nedanstående punkt 7 avseende avloppshantering. 

5. Vi ber Kommunen att förtydliga innebörden av att fler fritidshus skulle bli olämpligt 
lokaliserade.  
Stora Askerön har sedan 1950-1970-talet tre planområden; Bottentången, Oxevik samt 
Danestaden. Dessa områden utgörs av fritids- och permanentfastigheter.  
Askerön-Säckebäck fiberförening driver etableringsprojekt vilket beräknas klart i december 
2018 vilket förbättrar för distansarbetande och ger kommunen förutsättning för Vård i 
Hemmet.  
Fiber bidrar till samhällets utveckling och livet på ön och på sikt kan kommunen förvänta en 
ökande inflyttning på Stora Askerön varvid fritidsfastigheter omvandlas till permanent-
fastigheter.  

Klimatförändringar i kombination med nya kostnadseffektiva energilösningar kan motivera 
allt fler öbor till klimatsmarta investeringar vilket föranleder behov av om-, ny eller 
tillbyggnad. Stora Askerön vill se en fortsatt utveckling av boendet på ön.  

6. Vi ber Kommunen att anta en anda i översiktsplanens formulering som säkerställer att 
kommunen även framledes ser en öppning att tillmötesgå förfrågningar om försiktig 
utveckling på ön. Se bifogat förslag (Bilaga 1) på formulering till ny inlaga för Stora Askerön i 
den nya översiktsplanen.  
 
7. Vi ber Kommunen att ha en konsekvent och hållbar avloppshantering enligt gällande 
nationella och internationella regler.  
Stora Askeröns öbor påpekar nödvändigheten i att undvika att den nya översiktsplanen 
fastslår enskilda tekniska avloppslösningar. Vi vill att miljöekonomiskt hållbara lösningar som 
tittar på funktionsgrad och uppfyller krav på avloppsrening behålls i fokus. Markförhållanden 
får avgöra den tekniska avloppslösningen.  
Se punkt 3 avseende öns vägsystem där vi öbor påpekar brister i hållbarhet och de 
miljöekonomiska effekterna av att slamsuga sluten tank, färdas i stort antal tunga transporter 
över BK2-väg till Stenungsunds reningsverk för att tömmas och vid situationer med kraftig 
nederbörd, översvämmas, breddas vilket innebär att avloppet endast grovgallrats.  
Breddning innebär att i stort sett orenat avlopp släpps ut i fjordsystemet vilket leder till 
problem inte bara för oss öbor utan även för övriga kommuninvånarna och Länsstyrelsen. 
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Vi påpekar att då Länsstyrelsen ansvarar för kontroll av reningsanläggningen i Strävliden bör 
även de uppmärksamma sitt ansvar i denna fråga. 

Stora Askeröns boende samlades återigen till möte 2018-04-29 där vi uppdaterade vad som 
hänt sedan vi 2018-04-14 träffades för att diskutera den föreslagna översiktsplanen.  

Anteckningar tagna vid detta möte samt underlaget som förevisades bifogas härvid. 

Vi bifogar även Stora Askeröns förslag till formulering till ny Översiktsplan (Bilaga 1) vilken 
kan ses som vägledning för Kommunens politiker och tjänstemän. 

Välkomna till ett uppföljningsmöte i Skolhuset på Stora Askerön någon av följande 
datum: 15-25/5 kl 18.30.  

Mötet syftar till att få svar på de frågor som ställts då vi ännu inte fått någon återkoppling på 
dessa från Stenungsunds Kommun. 

Vi bifogar namninsamling gjord vid ovan möte vars deltagare står enade bakom detta brev 
och dess innebörd. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Camilla Ardehn  Rustan Asker   Lars Josefsson 
070-2429587   070-2554705   070-2085903 

         

 

Lars Palmqvist   Hanna Ericson   Håkan Berntsson 
070-529 80 82   076-042 76 92   070-239 49 99 

 

Nic Larson 
072-527 23 39 


