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Faktafel Påståenden &



Stora Askerön i Stenungsunds kommun

• Vad vill Stora Askeröns öbor?
• Vad vill Politikerna med Stora Askerön?

• Varför är öborna irriterade?

• Hur ändrar vi faktafel och påståenden i ÖP2020?



Vilka är Stora Askeröns öbor?

• 200 fastigheter
• 103 permanentboende
• Snittålder ca 55 år
• Ca 20 markägare 10-100 ha



Vad är Stora Askeröns öråd?

• 226 fastighetsägare på Stora Askerön (se e-post lista)
• I arbetsgruppen ingår 10 vilka aktivt driver örådets frågor.
• Alla i örådet får bidra
• Alla i örådet informeras om progress
• Ledord: Öppenhet, ärlighet och handlingskraft



Vad vill Stora Askeröns invånare?

Vi vill :

- Behålla öns nuvarande gårdskaraktär                           Ja 
- Ha möjlighet att bedriva småskalig verksamhet           Ja 
- Bibehålla öns kultur- och rekreationsvärde Ja
- Ha en konsekvent och hållbar avloppshantering          Ja 
- Hållbar & fungerande kollektivtrafik till Stenungsund Ja

Vi vill inte :
- Tillåta storskalig exploatering                                       Nej
- Detaljplanelägga för förtätning                                    Nej
- Stoppa all form av om/till/nybyggnad                          Nej
- Ansluta till kommunalt vatten och avlopp                    Nej

Tillbakablick



ÖP 2020 Del 3 sid 44 – I strid mot PBL och Miljöbalken.

Avloppsteknik ska INTE anges i ÖP !

Ta bort från Del 3 sid 44!



ÖP 2020 Del 1 sid 79 – Faktafel, mötesdetaljer, påståenden

- Moderna lösningar minskar belastningen på 
vattenförekomster när avståndet till recipienten är 
>10-100m. 
(Se forskningsrön 2017 Ridderstolpe & Hylander*)

- Stenungunds kommun ska beakta retentionen

- Varför anges mötesdetaljer i ÖP? 

- Gäller saltvatteninträngning enbart Stora 
Askerön?

*https://wrs.se/2017/12/efterfragad-rapport-om-markretention-publicerad/

Faktafel

Mötesdetaljer

Påstående



ÖP 2020 Del 1 sid 81 – Faktafel  

- Varför anges Halsefjordens bevarandesyfte 
för Stora Askerön?

- Naturvårdsklass 2 är faktafel!

- Klass 2 är en preliminär bedömning gjord 
mha google maps och SLU artdatabas.

- Lövskogsinventering från 1989 anger klass 3



Naturvårdsprogrammet – Stora Askerön (Objekt nr 21)

Se bild 11-13

Saknas fakta som stödjer 
detta! 

Ingen inventering har 
gjorts!

Saknas fakta som stödjer 
detta!  (se bild 14)

Inventering 1989
klass 3



Källa: Stenungsunds kommun Naturvårdsprogram samrådsredogörelse

Naturvårdsprogrammet – Stora Askerön (Objekt nr 21)



UR ÖP06 sid 130 

Hushållningsbestämmelser – Källa ÖP06 & Naturvårdsklass 2

Hela kustområdet från Lysekil i Norr till Malmö i Söder omfattas av Särskilda Hushållningsbestämmelser 
vilket avser ingrepp som leder till påtaglig skada där t ex skogsmark ersätts av tätortsbebyggelse.
Denna hänvisning är en grov övertolkning av MB Kap 4 paragraf 1!

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/



1 kap i Miljöbalken §2 – Hushållningsbestämmelser

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-
natur/Omraden-av-riksintresse/

Källa Miljöbalken: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808



1 kap i Miljöbalken §2 – Hushållningsbestämmelser = Exploatering

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-
natur/Omraden-av-riksintresse/



Område 82 = Stenungsön (Klass 2)

Område 83-85 = Stora Askerön (Klass 3)

Konsekvens: Klass 2 innebär höga skyddsvärden.
Ön drabbas av förbud, tillstånd medges ej.

Ädellövskogsinventering 1989

N. Stenungsön



ÖP 2020 Del 1 sid 81 – Fel angivelse

- Fel angivelse:
Varför anges detta för Stora Askerön?

- Fel angivelse
Varför anges detta för Stora Askerön?



Översiktsplan 06 för Stora Askerön – en successiv åtstramning



Kommunen tvingar invånare till oönskad teknik

Funktionen – inte tekniken – avgör!



Ur förordet:

”Kulturlandskapet och bebyggelsemiljön är tillgångar som 
bör bevaras, vårdas och utnyttjas. Här finns resultaten 
av många generationers arbete och levnadssätt. Spåren i 
landskapet och bebyggelsen är ofta tydliga tecken på en 
levande och variationsrik miljö med stora trivselvärden 
och rika traditioner.

På vissa håll har samhällsbyggandet inneburit att spåren 
av samhällets utveckling är svåra att upptäcka. Behovet 
av ett närmare samband mellan bevarande och 
förnyelse är därför ofta stort och ansvaret att bevara 
den befintliga miljön måste stärkas.” (1987)

Kulturminnesvårdsprogram – bevara och förnya

Av Kulturnämnden, Byggnadsnämnden och Bohusläns museum.



Vad säger Miljöbalken?

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808



4 kap i Miljöbalken §4 – Bygga nytt som komplement till befintligt är OK!! 

Källa: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi

Källa Miljöbalken: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
miljobalk-1998808_sfs-1998-808



Kommunalt V/A vs Enskilt avlopp

2 Kommunalt V/A- ÖP06 samt Natura 2000

Kommunalt V/A saknas utanför tätorter. 
Stora Askerön är det enda området med restriktioner.
Ucklum ligger vid Stenungsunds ENDA vattentäkt och 
trots hög risk för kontaminering medges utveckling.

Kommunalt V/A – En tätortsfråga.

Enskilt avlopp – En landsbygdsfråga.

Källa:https://kartan.stenungsund.se/spatialmap?



Naturvårdsverket – Skyddad natur – Natura 2000

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/



Natura 2000 – Berör havsområdet NORR om Stora Askerön 

Naturvårdsverket:

Källa: https://kartan.stenungsund.se/spatialmap?


