
Stora Askeröns Öråd
Efter dialog och samrådsredogörelse inför ny Översiktsplan
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Krav på ändringar i ÖP2019 
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Känsligt vattenområde-Hänvisning ÖP06 samt Natura 2000

Kommunalt V/A- Hänvisning ÖP06 samt Natura 2000

Fler fritidshus- Hänvisning ÖP06 samt MB Kap 4 paragraf 2
Kustområdet- Strandskydd gäller ej där redan i anspråkstaget

Mål om Bevarad Kust- och strand. 

Inga områden redovisas. 

Gångstråk ska ej utvecklas på privat mark. 

Badplatser ska ej utvecklas på privat mark. 
Småbåtshamnar kan utredas om behov finns på privat mark.

10 Förbindelse vattenvägen – kan utredas som komplement
till kollektivtrafiken



1 Känsligt vattenområde

UR ÖP06 sid 130 

Krav på ändringar i ÖP2019 – Källa ÖP06

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!



1 kap i Miljöbalken §2 – Hushållningsbestämmelser1

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 = Exploatering1



1 Känsligt vattenområde-Hänvisning Natura 2000

Krav på ändringar i ÖP2019 – Källa Natura 2000



Krav på ändringar i ÖP2019 

2 Kommunalt V/A- Hänvisning ÖP06 samt Natura 2000

Ur ÖP06 sid 132

Ökat avloppsutsläpp ställs i relation till befintliga
ålderstigna anläggningar byts till anläggningar
vilka uppfyller Hög skyddsnivå.



Krav på ändringar i ÖP2019 

2 Kommunalt V/A- ÖP06 samt Natura 2000

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



Ur ÖP06 sid 130



Stora Askerön – Stora bevarande och rekreationsvärden??

- Varför Naturvärdesklass 2?

- Miljö-/Hälsa skickar text på bild 3-4.

- Vad är särskilda Hushållningsbestämmelser?

- Naturvårdsverket beskriver på bild 11 – Skydd mot påtaglig skada vid ändrad markanvändning. Geologisk lagring av Koldioxid och MB kapitel 1 paragraf.

- Vad säger MB kapitel 4 paragraf 1? 

- Anger generellt natur- och kulturvärde av Riksintresse längst utmed västkusten. Paragraf 4 gäller för Stenungsunds kommun. Se bild 5-6.

- Vilka natur- och kultur värden? – Miljö/Hälsa ombedd att skicka listan med vad/var/när/vilka biotop värden/skyddsarter som inventerats på Stora Askerön.

- Natura 2000 medför INTE ett generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhälle. Se bild 9-12.

- Summerat:

Formuleringen för Stora Askerön i ÖP 2019 är gravt missvisande. Grov övertolkning av MB.

Naturvärdesklass 2 utan att inventering kan påvisas. Camilla har begärt ut underlaget.

Hänvisning till särskilda Hushållsbestämmelser som avser påtaglig skada vid ändrad markanvändning. Avser inte utbyggnad av enstaka hus!!!



Objekt nr 21. Stora Askerön
Genom att områdena enligt fjärde kapitlet anges som riksintressen 
direkt i lagen, alternativt för Natura 2000-områden genom att de 
förtecknas, så är deras status som riksintressen fastslagen.

1

2



Objekt nr 21. Stora Askerön
Genom att områdena enligt fjärde kapitlet anges som riksintressen 
direkt i lagen, alternativt för Natura 2000-områden genom att de 
förtecknas, så är deras status som riksintressen fastslagen.

Källa: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/riksintressen-
enligt-4-kap-mb/



4 kap i Miljöbalken1

2



Riksintressen enligt Boverket.

https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/riksintressen/riksintresseanknutn
a-lagar/



4 kap i Miljöbalken § 2 – Turism och friluftsliv gäller INTE för Stenungsund1



4 kap i Miljöbalken § 3 – Petrokemi mm får INTE byggas!1



4 kap i Miljöbalken §4 – Bygga nytt som komplement till befintligt är OK!! 1

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



Natura 2000 – Berör havsområdet NORR om Stora Askerön 

Naturvårdsverket:

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



Naturvårdsverket – Skyddad natur – Natura 20001

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



Stora Askerön – 3 planområden (Bottentången, Danestaden, Oxevik)



Stora Askeröns BK2 vägar

Källa: https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Bruttoviktstabeller/



Översiktsplanen är vägledande 

Källa: www.boverket.se



Detaljplan och områdesbestämmelser är bindande

Källa: www.boverket.se



Havs- och Vattenmyndigheten rådger att:

Bedömningen av skyddsnivå bör göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området ifråga. 
Kommunala strategier och planer såsom ÖP eller bevarandeplaner för Natura 2000-områden är stödjande. 
Förhållandena på fastigheten bör beaktas.
Kraven ska anpassas efter recipientens känslighet och för att undvika olägenhet för hälsa eller miljö. 

Krav på hög skyddsnivå ställs om utsläpp sker direkt eller i nära anslutning till en vattenförekomst som är 
påverkad av övergödning och kräver restriktioner avseende utsläpp av fosfor och/eller kväve.

På plats med hög skyddsnivå rekommenderas att avloppsanordningen bör utföras och förväntas uppnå 
minst 50 % reduktion av kväve. 

Vidta försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § MB (som t ex krav på kvävereduktion) om kommunalt reningsverk 
ställer krav på kvävereduktion och nitrathalterna i grundvattnet är höga.

Rimlighetsavvägning görs genom att väga nyttan mot kostnaderna som kravet medför. 
Utbyggnad av kväverening är en kostsam skyddsåtgärd för små avloppsanläggningar och behovet ska 
motiveras om den specifika recipienten måste skyddas från kväve

M597-17 Hällefors



Vattenplanen i Stenungsunds kommun (2016).

Källa: 
https://www.stenungsund.se/download/18.154f460615900ad4e571111d/1497357848699/Granskning%20%20V
A-försörjning%202016.pdf

Kommunen har EN vattentäkt
Vattenförsörjningen är ansträngd
Sammankoppling med Kungälvs V/A nät planeras klart 2021
24% vattenläckage 2016
52% ovidkommande vatten i spillvattennätet

Sårbarhet:



Strävlidens reningsverk – förs med ström mot Natura 2000



Gällande Översiktsplan 2006 C:\Users\
Familjens Asker\Documents\Cam\As



Översiktsplanen 2019 - Processen

Moment 1: Svarsenkät och Medborgardialog 2015 till 11/1 2016

Moment 2: Samråd 7/3 till 2 maj vavid Örådets synpunkter skickade 2/5 samt kompletterat svar skickades 18/8.

Moment 3: Omstart April 2019 efter valet 2018 samt långtidssjuk Projektledare

Moment 4: 8 veckor Utställning - När?

Moment 5: Fastställande När?



Stora Askerön i Stenungsunds kommun
• Översiktsplanens betydelse

- Strategiskt betydande som underlag för myndighetens bygg- och tillståndsgivning samt påvisar långsiktig utveckling ur hållbart ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt perspektiv. 

• Naturvårdsprogram 2016
- utgör ett underlag och verktyg i samhällsplaneringen. 
- ÖP och NP skall vara kompatibla.
- Naturvärden ska bevaras på sikt, trots konflikt med detaljplanering, bygglovsärenden.
- Objektskatalogen ska inte justeras lättvindigt för att tillgodose nya exploateringsintressen. 
- Kommunen ändrar naturvärdesklass i takt med ny kunskap: lägga till eller dra ifrån ytor, eller ändra värdet 1-3.

• Vatten/Avlopp
- Sedan 2015 har Minireningsverk förbjudits utan att EU regler, nationella krav ändrats och blankett för ansökan anger Minireningsverk som alternativ.
- Kommunen anger tekniska skäl för krav på lösningen trots att anläggningens funktionskrav angivits.
- Kommunen skriver aldrig men säger alltid att sluten tank gäller
- Tjänstemän/politiker antyder att kommunalt V/A löser öns problem men Naturvårdsprogrammet omöjliggör dess investering.
- Strävliden är redan underdimensionerat och kan inte absorbera ökat slam
- Slam förbjuds som jordbruksgödsel. Krav på destruktion utreds och införs inom kort.

• Strandskydd
- 300m gäller undantaget planlagda områden MEN även där har 50m belagts med Strandskydd.
- Tjänstemannatolkning avseende kraven på strandskyddsdispens gör det kostsamt att fortsätta underhålla strandnära betesområden.



Stora Askerön 



Stora Askerön 

ENDAST DIREKTA FEL ÅTGÄRDAS

Det finns 100 permanentboende på Stora Askerön, inte 
300!



Synpunkter

Tjörn/Orust inte tycks följa samma principiella ståndpunkt som Stenungsund.

- Tema: Stora Askerön och Stenungsön vilka är kommunens två största bebodda öar med höga bevarande- och 

rekreationsvärden. Varför ange vatten som tema men påpeka öarnas bevarande och rekreationsvärden.

- Vilka bevarande och rekreationsvärden?

- Hantering av spillvatten, dagvatten och avfall  

• Det är angeläget att minska närsaltsutsläppen till Natura 2000-området kuststräckan söder om Stenungsund samt vid Stora 

Askerön. Avloppsutsläpp som innebär negativ påverkan på vattenkvaliteten får inte tillkomma. Inga nya wc-avlopp med 

utsläpp mot områdenas avrinningsområden får tillkomma.



Bebyggelseutveckling

Stora Askerön ligger i ett för påverkan känsligt vattenområde. Eftersom kommunalt vatten- och avloppssystem saknas skulle ökade avloppsutsläpp få konsekvenser för 

den marina miljön i det grunda fjordsystemet runt ön. Det kan 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. Inga områden för ny fritids- eller 

permanentbebyggelse redovisas i denna översiktsplan.

Utveckling av gångstråk nära vattnet kan utredas, liksom badplatser och småbåtshamnar. Likaså skulle en förbindelse vattenvägen med fördel kunna utredas, till 

exempel mellan Fiskevik och centrala Stenungsund.

Vad betyder ”fler fritidshus skulle bli olämpligt lokaliserade”?

- Avser kommunen utveckla gångstråk, badplatser och småbåtshamnar på Stora Askerön?

- Avses kommunalt V/A tillämpas på Stora Askerön?

-

- Miljöbalken 





Beskrivning 

Fastlandsförbindelsen från Stora Askerön till Stenungsund går via landsväg över Lilla Askerön och Orust på väg 160 över broarna från Tjörn till Stenungsund. 

Bebyggelsen är en blandning av permanenta bostäder och fritidshus. Antalet bostadshus är cirka 200 varav 85 ingår i planlagda fritidshusområden. Det bor totalt 

cirka 300 personer permanent på Stora Askerön. Ett mindre småbåtsvarv ligger på öns östsida vid Askeröfjorden. Barnen på Stora Askerön går i grundskola på 

Tjörn. Gymnasieutbildning erbjuds i Stenungsund. Kollektivtrafikförbindelser upprätthålls genom beställningstrafik med taxi en tur två dagar i veckan. Kommunal 

vatten- och avloppsförsörjning saknas. Någon utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät planeras inte. Samverkan med grannkommunen kan utredas. 

Halsefjordens vattenområde i norr är ett Natura 2000-område.

Förstärkt transportinfrastruktur - Förbättra tvärförbindelser 

• båt till Stora Askerön 


