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Information till Tekniska Myndighetsnämndens representanter 
 
Tre representanter från Örådets 203 medlemmar träffade Stenungsunds 
Kommuntjänstemän för att diskutera Stora Askeröns frågor (se bilaga2) för att 
förbereda inför senare möte med hela Örådet. Frågorna strukturerades med följande 
huvudrubriker: 
1. Nyttjande-/Markrätt 
2. ÖP2019 
3. V/A  
4. Strategi för ön.  
Anteckningar togs (Se bilaga1) vilka lästs för och bekräftats av Anders Hulterström, 
Planchef, i separat möte 3/7 varefter de skickats till tjänstemännen samt Örådets 
medlemmar. 
 
Örådet har, i drygt 17 månader, enträget arbetat för att få en dialog med kommunen 
som påvisar en öppning att påverka Översiktsplanen som är ett strategiskt viktigt 
dokument då myndigheterna använder ÖP inför tillståndsprövning samt 
bygglovsärenden. 
Äntligen fick vi respons i mötet med Anders Hulterström som är benägen att ändra 
felaktigheterna i texten kring Stora Askerön. 

Arbetsgruppen för Örådet har slitit hårt med att förstå varför kommunen vill att ön ska 
behandlas restriktivt. 
Kommunens Naturvårdsprogram för ön påvisar brister.  
60% av ön har belagts med Naturvärdesklass 2 trots att den enda inventering som 
gjorts 1989 säger klass 3.  

Kommunens Kulturvårdsprogram anges lista känsliga fornlämningar. Vi efterfrågar 
vilka dess är och hänvisas till bok på biblioteket och ingen vill/kan svara på vilka 
restriktioner programmet medför. 
  
Vi ser däremot att ÖP, Naturvårdsprogrammet samt Kulturvårdsprogrammet bidragit 
till Länsstyrelsens bedömning och Regeringens beslut att 2018-05-03 fastslå 300 
meter Strandskydd på Stora Askerön. 
  
Enligt Daniel Jerling, Sektorchef Samhällsbyggnad, innebär strandskyddet ett 
förbud för ALLA att klippa gräs, röja sly samt fälla träd utanför hemfridzonen 
såvida inte dispens givits. Detta är för övrigt INTE vad länsstyrelsens 24 sidors 
förtydligande till Regeringsbeslutet säger.  
Alla ser fördelar i att marker vårdas, även utan dispensansökan och ingen gör något 
förrän grannar anger varandra. Då vill kommunen statuera exempel för att avskräcka 
från att vårda utan dispensansökan. Länsstyrelsens dispens kostar 1300:- och tar +8 
veckor.   



Varken kommun eller medborgare har råd eller tid att handlägga alla de gräs/sly och 
trädröjningsärenden som Stenungsunds kommuns tolkning av Strandskyddet skulle 
medföra. Detta antyder även John Dagobert på Länsstyrelsen som skrivit 
förordnandet om Strandskydd för Stenungsunds kommun (Ärendenummer 511-7321-
2016).     

Stora Askerön anges ha höga rekreations- och bevarandevärden men konsekvensen 
av kommunens tjänstemannatolkning är att öborna beläggs med restriktioner ingen 
kan leva med. 
Vi måste, som i alla tider, vårda och förvalta öns värden och vi gör det gärna, utifrån 
våra förutsättningar, dvs med lämpliga verktyg och metoder vilka av tjänstemännen 
tolkas vara fötter eller klövar men inte röjsåg eller gräsklippare.  

Vi bifogar bilder från Fiskevik på Stora Askerön från 1938 samt 1946 – en tid då 
kriget brann - angiveri var otänkbart, där kommunen bestod av ett fåtal tjänstemän 
och markerna tilläts vårdas på det sätt som lämpade sig bäst vilket ÖP2019 idag 
anger som höga bevarande- och rekreationsvärden. 

Vi ber Tekniska myndighetsnämnden politiker att förhålla sig till syftet med 
Strandskyddets intentioner om allmänhetens accessrätt samt Länsstyrelsens 
förtydligande avseende Nyttjande- och Markrätten enligt ovan. 

Låt markerna fortsätta vårdas och underhållas med moderna medel utan 
detaljstyrning. 
Om ni oroas över dess konsekvenser, tillse hellre att underhållsplaner tillämpas än 
att fastslå förbud vilket drabbar alla och enbart gynnar den som eftersträvar 
privatisering. 

Med vänliga hälsningar 

Örådet genom 
Camilla Ardehn 
 


