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Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-12 Dnr: VFN 2020-000143 

Fastställande av ärendelistan 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan 

Sammanfattning 

 Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 

turordning som föreslagits  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-12 Dnr: VFN 2020-000012 

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Månadsrapport oktober 2020 Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per oktober 2020 från 

Välfärdsförvaltningen   

Sammanfattning 

Månadsrapporten för oktober visar en negativ prognosavvikelse mot budget på 

helår om 7 500 tkr för Välfärdsnämnden. Den beräknade merkostnaden för Covid-

19 uppgår till 5 900 tkr. Avvikelse avser till stora delar vård och äldreomsorg då 

verksamheten ökat upp grundbemanningen som en följd av Covid-19 samt 

ekonomiskt bistånd. 

Prognosen är att hela den tilldelade investeringsramen om 3 505 tkr kommer 

förbrukas innan årets slut.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 
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Månadsrapport okt 2020 
Välfärdsnämnden     

 

Årsprognos - avvikelse från budget (tkr) 
 Feb Apr Aug Okt 

Ledning Välfärd -2 000 -2 500 -1 600 -1 500 

Avdelning Vård och Omsorg -1 600 -3 200 -5 400 -5 400 

Avdelning Stöd 50 0 -140 500 

Avdelning Individ och familjeomsorg 550 -200 -860 -1 100 

Summa -3 000 -5 900 -8 000 -7 500 

 

Den totala årsprognosen för 2020 uppgår till ett underskott om - 7 500 tkr. Prognosen bygger på det 

som verksamheterna känner till samt är beroende på hur utvecklingen av Covid -19. Den beräknade 

merkostnaden för Covid är 5 900 tkr. Dessa kostnader ingår i årsprognosen. 

Avdelning lednings årsprognos 2020 uppgår till -1 500 tkr. Anledningen till underskottet är utökade 

kostnader för verksamhetssystem samt personalkostnader. 

Avdelning vård och omsorg spår en årsprognos på - 5 400 tkr. På grund av rådande pandemi som sedan 

slutet av oktober åter igen aktivt börjat påverka våra verksamheter, är det svårt att göra en säker 

prognos. Avdelningen kan se att oktobermånad har ett bättre utfall än september främst inom särskilt 

boende men även inom hemtjänst. Det är en positiv utveckling men på grund av att det bara är två 

månader kvar av året och att avdelningen är i en pandemi fastställer vi en prognos på - 5 400 tkr, 

samma prognos som i augusti. 
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Avdelning stöds årsprognos för 2020 uppgår till ett överskott på 500 tkr. Anledningen är att vissa 

verksamheter uteblivit eller har minskade kostnader som följd av Covid-19, detta har påverkat 

prognosen positivt. Avdelningens prognos är en förbättring mot augustis prognos med drygt 600 tkr. 

Avdelning Individ och familjeomsorgs årsprognos uppgår till -1 100 tkr. Ekonomiskt bistånd står för 

största delen av underskottet på avdelningen medans barn och unga gör ett överskott. 

Verksamhet Feb Apr Aug Okt 

Hemtjänst 1 500 0 -1 500 -1 500 

Särskilt boende inkl. korttidsvård -1 050 -1 800 -3 500 -3 500 

Dagverksamhet 150 150 500 500 

Rehab och hemsjukvård -500 -500 -500 -600 

Boende enligt LSS 0 400 100 350 

Övriga insatser inom LSS 0 0 600 1 400 

Korttidsvistelse utanför hemmet 750 1 000 1 200 1 300 

Annat boende enligt SOL -1 300 -1 050 -1 370 -1 000 

Personlig assistnas 0 -600 -1 000 -1 500 

Institutionsvård vuxna 500 500 500 700 

Övrig vuxenvård -1 000 -900 -900 -1 000 

HVB vård barn och unga 1 000 2 000 1 200 500 

Familjehemsvård 2 300 2 500 2 500 2 500 

Övriga öppna insatser IFO 50 -300 -160 -250 

Ekonomisk bistånd -2 000 -4 000 -4 000 -3 500 

Integration -400 -100 -100 0 

Arbetsmarknadsåtgärder 0 -150 -70 -400 

Gemensamma kostnader Välfärd -3 000 -3 050 -1 500 -1 500 

Nämnd och styrelse 0 0 0 0 

Summa -3 000 -5 900 -8 000 -7 500 

 

Hemtjänstens årsprognos uppgår till - 1 500 tkr. Verkställda timmar fortsätter att minska något och 

prognosen visar att verksamheten kommer utföra 87 516 SOL och HSL timmar under 2020, 4 850 färre 

timmar än 2019, motsvarande 2,5 åa. Dock har verksamheten inte kunnat anpassa personalstyrkan 

därefter på grund av rådande pandemi. Verksamheten har behövt öka upp grundbemanningen samt 

att det på grund av smittspridning inte kunnat flyttat personal mellan områden för att täcka upp 

vakanser. 

Särskilt boende inklusive korttidsboende har en årsprognos på -3 500 tkr. Ökad grundbemanning på 

samtliga boenden under året som följd av Covid-19 samt kohortvård gör att personalkostnader 

överstiger budget. Även kostnaden för korttidsfrånvaron är högre under 2020 och uppgår till drygt 1 

600 tkr för perioden. På de boenden där smitta förkommit har kostnaderna varit högre och bidrar även 

till underskottet. Korttids har även påverkats av Covid-19, dubbelrummen har inte fått nyttjas till mer 

än en brukare åt gången vilket medfört att lediga rum på SäBo har fått vara korttidslägenheter under 

perioder vilket även ökat kostnaderna för korttidsvården 

Övriga insatser inom LSS har en positiv årsprognos på 1 400 tkr och är en verksamhet där prognosen 

förbättrats. Daglig verksamhet är en verksamhet som bedrivits i annan form större delen av året. 

Verksamheten har inte ersätt frånvaro, kostnader för omsorgsresor samt kostnader för aktiviteter har 
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uteblivit. Även ledsagarservice och avlösarservice är ytterligare verksamheter som minskat i 

omfattning i pandemin och redovisar ett överskott. 

Köpt korttidsvård inom Stöd har en positiv årsprognos på 1 300 tkr . Anledningen till överskottet är att 

brukarna inte nyttjat alla beviljade dagar under 2020. Verksamheten har även färre antal köpta platser 

för boende barn under höstterminen vilket får en positiv effekt på prognosen.  

Personlig assistans årsprognos på -1 500 tkr. Inom verksamheten ser vi utökade kostnader som följd 

av Covid-19. I de privata assistansärendena har kommunen utökade kostnader till följd av att brukare 

avsagt sig daglig verksamhet dels på grund av smittorisk samt att vi har fått anpassa verksamheten till 

enskilda lösningar och därav har assistanstimmarna hemma ökat som följd. Dessa timmar är ej 

återsökningsbara hos Försäkringskassan. Sjukfrånvaron har varit hög under perioden och 

tidsredovisningen till Försäkringskassan har inte varit komplett. Neddragning av enhetschefstjänsten 

för personlig assistans var en åtgärd för minskade kostnader år 2020. Åtgärden medförde att det nära 

ledarskapet inte kunde bedrivas på ett tillräckligt effektivt sätt gällande rehab processen och 

redovisningen till Försäkringskassan. Verksamheten ses över inför 2021. 

Vuxenvård har en årsprognos på - 300 tkr sammanlagt. Antalet missbruksplaceringar har under året 

varit få och ryms inom budget. Under övrig vuxenvård ökar dock placeringskostnaderna på grund av 

ökat våld i nära relationer. Verksamheten har en långvarig skyddsplacering. Utöver denna placering 

har det förekommit några korta akutplaceringar på kvinnojour och samt en kortare skyddsplacering. 

Barn och ungdomsvårdens årsprognos uppgår till 2 750 tkr. Inom HVB placeringar har prognosen 

försämrats, anledningen beror på att en placering har under hösten utökat behov och därför utökade 

kostnader. 

Ekonomiskt bistånds årsprognos -3 500 tkr. En förbättring med 500 tkr från augustis prognos. Utbetalt 

försörjningsstöd har inte blivit så högt som prognostiserat. Antalet ärenden ökade under sommaren 

men under hösten har antalet ärenden minskat från 148 ärenden i juli till 111 i oktober. 

Åtgärder 
Covid-19 gör att omfattningen av underskottet svårbedömt, bortses Covid-19 arbetar förvaltningen 

med åtgärder för en budget i balans samt att sänka kostnaderna. 

Inom Hemtjänsten har en översyn av den delegerade hemsjukvården påbörjats. Rehab och 

Hemsjukvården har sett över sina rutiner vilket gett effekt på de delegerade HSL timmarna till 

hemtjänsten. Timmarna har minskat från 25 % i början av 2020 till 19 % i oktober och jämfört med 

perioden januari till oktober 2019 har antalet HSL timmar minskat med 1692 timmar. Minskningen 

medför ingen förändring för brukarna utan är en administrativ åtgärd. Enhetscheferna inom hemtjänst 

har fått i uppdrag att tillsammans ska se över hur de kan anpassa personalstaben mot de antal timmar 

som respektive grupp har. Där timmarna sjunker behöver de personella resurserna omfördelas och 

scheman anpassas till behovet. Per siste oktober har två årsarbetare förflyttats från ett 

hemtjänstområde och ytterligare en omflyttning är på gång. 

Inom Hemsjukvården får verksamheten fullårseffekt av den omorganisation som genomfördes. 

Organisationen förändrades från att vara två sjuksköterskor och en undersköterska på natten till att 

istället vara en sjuksköterska och två undersköterskor. I samband höjdes antal heltidstjänster och 

scheman arbetades om. Kostnaderna har minskat med drygt 500 tkr under 2020. 

Vård och omsorgsboenden är den verksamhet som påverkats mest av Covid-19. De åtgärder som 

vidtogs vid årets början är svåra att se resultatet av då Covid -19 har medfört ökade kostnader. Hög 

10



 

4 

personalfrånvaro identifieras som problem av enhetscheferna. Verksamheten försöker anpassa 

bemanningen efter behovet då det inte finns kö till de 6–9 tomma SäBo platser vård och omsorg har 

haft sedan våren 2020. Det innebär att all frånvaro inte ersätts och att medarbetare uppmuntras att 

ta ut ledigheter. 

Arbetet med serviceinsatserna inom hemtjänsten har återupptagits. Fram till och med oktober har fem 

personer fått anställningar vilket innebär att försörjningsstöd inte betalas ut med 5 - 6 tusen per 

försörjningstagare och månad. Området med serviceinsatser har under hösten utökats. Idag tar 

verksamheten samtliga städinsatser i hemtjänstområdet Svarteborg samt viss del av städen i området 

Munkedal. 

AME utökas med en arbetsmarknadskonsulent och en handledare vilket medför ett intensifierat arbete 

med att få personer i sysselsättning för att gå ur försörjningsstöd till egen försörjning. 

Inom boende LSS har en brukare flyttat in på kommunens gruppbostad och köp av extern korttidsplats 

har därmed upphört vilket påvisas i utfall och prognos för korttidsvård. Inför 2021 planeras ytterligare 

en hemtagning från köpt extern boendeplats. En kostnadsbesparing på totalt 180 tkr per månad. 

Avveckling av bemanningsenheten genomförs under hösten för att minska kostnaderna inom 

förvaltningen. 

Årsprognos investering (tkr) 
 Feb  Apr  Aug  Okt  Budget 2020  

2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel 150 153 153 153 153 

2333 Gem inventarier ÄO 400 2 297 2 297 2 297 2 297 

2335 ÄO larm 100 500 500 500 500 

2336 Inv MuSoLy Magna Cura 100 555 555 555 555 

Summa Alla projekt 750 3 505 3 505 3 505 3 505 

 

Förvaltningens totala investeringsbudget för 2020 uppgår till 3 505 tkr och prognosen är att nyttja hela 

investeringsbudgeten. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-12 

 

Dnr: VFN 2020-000013 

  

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

 

Administrativa avdelningen 

Budget 2021, plan 2022-2023 Välfärdsnämnden - Ny 

ram 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2021 plan 

2022–2023 med konsekvensbeskrivningar.    

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden har erhållit en ram för 2021 på 273 128 tkr. Fullmäktige 

justerade 2020-09-28 § 95 välfärdsnämndens budgetram för 2021 med en lättnad 

på 1 500 tkr i effektiviseringskrav samt gav en tillfällig utökning på 1 000 tkr i 

personalvård. Kommunfullmäktig beslutade att Ekebacken inte skall läggas ner 

innan ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsbart.  

 

I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- och 

konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Utöver de åtgärder som presenterats 

tidigare, minskad tilldelning utifrån resursfördelningen, avveckling av 

Bemanningsenheten, hemtagning inom LSS samt avveckling träffpunkten 

presenterar förvaltningen ytterligare förslag till anpassning av budgetram. Detta 

förslag är omorganisation inom boendestrukturen inom vård och omsorg 

motsvarande 3 500 tkr.  

      

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Facklig samverkan 

Information enligt MBL § 19 2020-05-05 samt MBL § 11 2020-05-11 samt 

tillkommande förslag anpassningar enligt MBL § 19 2020-06-08 samt MBL § 11 

2020-06-11. Ytterligare information om tillkommande åtgärder enligt MBL §19 

2020-11-09. 

 

 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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       Dnr VFN2020-13 
           Välfärdsnämnden           

 
  

Välfärdsnämnden 
 

 

Budget 2021 
Plan 2022–2023 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nämndsbeslut 

Antagen i nämnd 2020–11-19 § 
   

13



2 

 

 

Innehållsförteckning 
    

Ansvarsområde ................................................................................................ 3 
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Verksamhetsförändringar 2021 ....................................................................... 4 
Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder .................................................................. 5 
Uppdrag från nämnd eller kommunfullmäktige ................................................ 6 
Investeringsplan .............................................................................................. 6 
Verksamhetsmål .............................................................................................. 6 

 
 

 

 

Förslag till beslut av välfärdsnämnden 20/5–2020 §26 Dnr 2020–13 
1.  Välfärdsnämnden beslutar återremittera upprättat förslag till budget 2021 plan 2022–2023 med 

konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan för att se över ytterligare alternativ till 
besparingsåtgärder utöver nedläggning av Ekebacken. 

 
2. Välfärdsnämnden beslutar att återremittera förslag till verksamhetsmål med mått för 2021. 

 

Förslag till beslut av välfärdsnämnden 18/6–2020 § Dnr 2020–13 
3.  Välfärdsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2021 plan 2022–2023 med 

konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan med ytterligare besparingsåtgärder. 
 

4. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2021. 
 

Förslag till beslut av välfärdsnämnden 19/11–2020 § Dnr 2020–13 
5. Välfärdsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2021 plan 2022–2023 med 

konsekvensbeskrivningar. 
 

 

Förslag till beslut av välfärdsnämnden 17/12–2020 § Dnr 2020–13 
 

6. Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 2021 
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Nämndsordförande: Ulla Gustafsson (M)  

Förvaltningschef: Catarina Dunghed 
  

 
Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

 

Allmänt 
Kommunfullmäktige antog budgeten för år 2021, plan 
2022–2023 i september månad.  
Nämnderna har tid på sig från september t.o.m. 
december månad att arbeta med sin egen budget. 
 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 

budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  
 
Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-fullmäktiges 
inriktningsmål. Nämnden ska konsekvensbeskriva den 
preliminära ramens påverkan på verksamheten. 

 

Ansvarsområde 
 

Välfärdsnämnden samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under 
sig.  Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. Förvaltningen 
leds av en förvaltningschef. 

Ekonomi 

Ramförändring 
 

Tkr 

Budget  

2020 

Budget 

2021 

Plan  

2022 

Plan 

2023 
     

Nämnd, totalt driftsram 274 368 273 128  267 638 267 638 

Ramförändring mellan åren 4 242 -1 240   

*Varav löner, ob och tim. 1 997 902   

Prisuppräkning, kostnder och intäkter  992   

Effektiviseringskrav 0 -3 000   

Utökning av ram -2316 0   

Resursfördelning  4 561 -1 534   

Varav flytt av verksamhet 0 400   

Personalvård ärldreomsorg  1 000   

*Löne- och kapitalkompensation samt index, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  
 

 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF)  tilldelar. Nämnden har tilldelats 273 
128 tkr i budgetram år 2021. Fullmäktige justerade välfärdsnämndens budgetram för 2021 med en lättnad 
på 1 500 tkr i effektiviteingskrav samt en tillfällig utökning på 1 000 tkr i personalvård. Kommunfullnäktige 
besluta att Ekebacken inte skall läggas ner innan ett nytt äldreboende är på plats och inflyttninsbart.  
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Verksamhetsförändringar 2021 
 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 krävs det att nämnden beslutar om ytterligare årgärder 
för att anpassa verskamheten till den ram som tilldelats. Med hänsyn tagen till beslut om att inte stänga 
Ekebacken förrän nytt boende står färdigt och inflyttningsbart har nämnden nu arbetat fram nya förslag till 
anpassningar till ram och konsekvernsbeskrivit.  

 

Nr Tillkommande förändringar 2021 

1 Verksamhetssystem 780 

2 Enhetschef 750 

3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska, finansieras av statsbidrag  500 

4 Hemsjukvården, finansieras av stadsbidrag 500 

 Utökat stadbidrag äldreomsorgen (5 157 tkr), finansierar MAS och hemsjukvård -1000 

5 Arbetsmarknadskonsulent handledare 2 åa 1 000 

6 Beroendestöd, hemmaplanslösningar 1 åa 600 

7 Resursförstärkning inom LSS servicebostad 1åa 600 

 
Summa tkr +3 730 

 

Nr Förslag till anpassningar till prel. ram och omprioriteringar 2021 

1 Resursfördelning hemtjänst utifrån demografi 65 år + -1 534 

2 Avveckling Bemanningsenhetern -1 500 

3 Hemtagning inom LSS -   -1 250 

4 Träffpunkten -480 

5 Omorganisering boendestruktur vård och omsorg -3 500 

  Summa tkr -8 264 

    

       Nettosumma tkr -4 534 

 

Beskrivning av verksamhetsförändring 

 
1. Verksamhetssystem (780 tkr) 
Licenskostnader för nytt verksamhetssystem inom samtliga avdelningar.  
 
2. Enhetschef (750 tkr) 
Efter utvärdering har det visat sig att den omorganisation som gjordes 2020 där flera enhetschefstjänster 
drogs ned medförde en ohållbar situation. Organisationen behöver utökas med en enhetschef.   
 
3. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (500 tkr) 
Idag delas 1 åa  MAS mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs. Munkedal behöver utöka sin organisation till att 
ha en MAS/MAR på 50 % för att möjliggöra uppdraget samt 50 % kvalitetsutveckling utifrån den nära 

vården, fler äldre-äldre kommer bo i hemmet och det tenderar att bli mer avancerad vård i hemmet. Behov 
av en funktion som håller samverkan mellan vårdcentral och slutenvård samt kan utveckla metoder och 
arbetsformer för den kommunala rehab delen. Pågående pandemi har visat på ett behov av utveckling av 
hygienarbete, strukturer och riktlinjer för att stärka och trygga upp HSL delen i våra verksamheter.  
 
Utökningen finsnasieras av riktat permanent statsbidrag 2021. 
 
4. Hemsjukvården (500 tkr) 
Verksamheten har delfinansierats av stadsbidrag som minskat över tid. Utökning avser för verksamheten 
skall ha budget i balans.  
 

Utökningen finsnasieras av riktat permanent statsbidrag 2021. 
 

5. Arbetsmarknadskonsulent handledare 2 ÅA (1 000 tkr) 
En utökning för att genomföra förändrat arbetssätt i samverkan mellan arbetsmarknadsenheten (AME) och 
IFO på grund av det ökade försörjningsstödet. Alla skall skrivas in på AME i samband med ansökan om 
försörjningsstöd. 

 
6. Beroendestöd, hemmaplanslösnignar 1 ÅA (600 tkr) 
En utökning av en årsarbetare för att arbeta med hemmaplanslöningar för att undvika placeringar. Riksas 
mot personer med psykisk ohälsa och missbruk. 
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7. Resursförstärkning stödpedagog LSS servicebostad 1 åa (600 tkr) 

En utökning av en årsarbetare i verksamheten beslut om servicebostad enligt LSS (C8) då det skett en 
utökning av antal brukare med beslut och verksamheten behöver därför resursförstärkas. Konsekvens för 
att inte utöka blir att personalen inte kommer räcka till för de brukare som finns i verksamheten.  
 

Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder  

För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 

konsekvensbeskrivning. 

 
1.  Resursfördelning hemtjänsten utifrån demografi (-1 534 tkr) 
På uppdrag av Kommunfullmäktige har en översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen skett för att 
minska kostnadsnivån till liknade kommuner inom äldreomsorgen. Utgångspunkten för resursfördelningen 
från kommunfullmäktige är tilldelning utifrån föregående års verkställda tid, nyttjandegrad och pris per 
hemtjänsttagare som utgår från kommunens prissättning för LOV (Lagen Om Valfrihet).  

 
Nyttjandegraden inför 2020 höjs till 7,6% från 7,1% 2019, anledning är att det är fler personer som nyttjar 
hemtjänst. Nämnden får ersättning för fler brukare inom hemtjänst 2021. 
 
Under 2019 uppgick snitttiden för verkställda timmar per brukare i hemtjänsten till 36 h/månaden (SOL och 
HSL), 2018 var tiden per brukare 39,6 h/månad. I liknande kommuner var motsvarande tid 27 h/vecka 
2019.   
 
Resursbudget 
 

 

Budget     
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2022 

Nyttjandegrad demografi %   7,1 7,6 7,6 

Antal brukare   192 202 203 

Verkställd snitttid per brukare/månad 39,6 36 34 

Antal budgeterade timmar 90 775 87 333 82 824 

 
 
En översyn kommer att göras för de brukare som har biståndsbeslut under åtta timmar i 
månaden. Översynen syftar till att utreda om behovet kan tillgodoses på ett annat sätt vilket skulle kunna 
medföra att antalet brukare blir färre samt snittiden per brukare minskar inför kommande år.  
 
 
2.  Avveckling Bemanningsenhetern (- 1 500 tkr) 
Finns i dagsläget budget för 2,5 åa på Bemanningsenhetern och det arbetar 2 stycken rekryterare på 
enheten idag. Bemanningsenhetern är under utredning för att ta reda på hur uppdraget ska se ut framöver 
och vad det ska innefatta. Enligt busget förslaget så avvecklas Bemanningsenhetern direkt.  

 
Riskbedömning för brukare 
Ingen risk.  
 
Riskbedömning för personal 
En risk är att personalen inom Bemanningsenhetern kan bli föremål för arbetsbrist. Personalen inom poolen 
behöver omplaceras. För enhetschefer kan det medföra en ökad arbetsbelastning då de själva måste 
rekrytera vikarier och sommarpersonal samt en ökad arbetsbörda avseende systemsupport, beställningar 
och behörigheter till personal.  
 
Svårare att genomföra införandet av heltidsresan då en central funktion behövs för att kunna samordna 
personalresurserna. 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ser över om det finns möjlighet till omplacering i annan verksamhet. Se över om andra enheter kan vara 
behjälplig mer rekrytering av sommarvikarier. 
 
 
3.  Hemtagning inom LSS (-1 250 tkr) 
Köper en extern boendeplats inom boende LSS. Inför 2020 resursförstärktes en av kommunens gruppbostad 
för att kunna flytta hem de två köpta externa boende platserna. Den ena brukaren flyttade in årsskiftet 
2019/2020. Idag finns ytterligare en ledig plats på kommunens boende och en planering inför hemflytt av 
den andra externt köpta boende platsen är påbörjad.  

 
Riskbedömning för brukare 
Ökad personalomsättning med risk för kompetensbortfall. 
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Riskbedömning för personal 

Ökad arbetsbelastning för personal och chef utifrån ökat behov av närvaro, stöd etc. Risk för ökande hot- 
och våldssituationer. Ökad psykisk ohälsa för både personal och andra boende.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Personalgruppen resursförstärktes inför 2020 med 3,6 åa för att flytta hem brukarna till kommunens egen 
gruppbostad.  
 
 
4. Träffpunkten (-480 tkr) 
Träffpunkten är en verksamhet som ej är lagstyrd. Aktiviteter riktade till kommuninvånare som är 65+år. 
 

Riskbedömning för brukare 
Möjlighet till social samvaro och aktivitet i denna form försvinner. Åtgärden berör 5–25 personer, 
deltagandet varierar beroende på aktivitet.  
 
Riskbedömning för personal 
En medarbetare behövs, omplaceras eller avvecklas.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Samverkan med frivilligorganisationer. Hjälpa deltagare att hitta andra sysselsättningar.  
 
5 Omorganisation boendestruktur äldreomsorg (-3 500 tkr)  
För att sänka kostnaderna inom Vård och omsorg behöver antalet säbo-platser vara i relation till behovet. 

Under det gångna året har flera platser stått tomma inom särskilt boende vilket medför onödiga och höga 
kostnader. För att skapa en jämnare balans mellan behov och tillgång behöver antalet platser inom säbo 
justeras. Det finns också ett behov av att sammanföra olika verksamheter för att skapa synergieffekter och 
därtill ett beslut från KF om utträde ur externt hyrda lokaler.    
 
Inriktningen för verksamheten på Ekebacken  förändras från säbo till korttids. I samband med ombildandet 
minskar antalet korttidsplatser från 14 till 12. Till Ekebacken flyttas även rehabenheten, Hemsjukvården 
samt en hemtjänstgrupp vilket medför synergieffekter utifrån flera aspekter, dels utvecklingen med nära 
vård och dels utifrån personal med heltidsresan i åtanke.  
 
Dinglegården ändrar inriktning från korttids till  säbo och antalet säbo -platser minskas med 6 platser, totalt 

17 platser på Dinglegården . Enhetschef för Dinglegården kommer även att vara ansvarig för hemtjänsten i 
orådet vilket medför ytterligare synergieffekter.  
 
Riskbedömning för brukare  
De brukare som idag har hyreskontrakt på Ekebacken kan bli berörda av en flytt. Det är viktigt att 
förvaltningen handskas med det på ett professionellt sätt med brukaren i fokus. Förvaltningen kan behöva 
stötta anhöriga och brukare i praktiska frågor. Erfarenhet från när Ekebackens övervåning stängdes bör tas 
med i planeringen.   

 

Riskbedömning för personal  
Erfarenhet från när Ekebackens övervåning stängdes bör tas med i planeringen. Behov av eventuell 
kompetensinsats behöver ombesörjas av förvaltningen. All planering och omstrukturering ska göras i 
samverkan med HR, fackliga representanter och en delaktighet från berörda medarbetare.    

 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna  
Använda erfarenheter från tidigare förändringar av särskilda boendeformer. Samverka med berörda brukare 
och medarbetare i förändringsprocessen.   
 

Uppdrag från nämnd eller kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har utfärdat två uppdrag riktat till Välfärdssnämnden under 2018. Sänka kostnaden 
inom äldreomsorgen till 2023 samt sänka kostnaderna till jämförbara kommuner inom Individ och 
familjeomsorgen. Dessa uppdrag kommer att följas upp i MRP (kommunens mål och resursplan).  
Nämnduppdrag är också viktigt att beakta som har konsekvenser av budget 2021 och framåt. 
 
En del av besparingen på 3 000 tkr är ett steg i att sänka kostnader inom äldreomsorgen.  

Investeringsplan  
Nämndens investeringsplan är antagen av nämnden 2020-06-18. 

Verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål och mått är antagna av nämnden 2020-06-18. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-06 

 

Dnr: VFN 2020-000157 

  

Välfärdsnämndens synpunkter på 

granskningshandling Översiktsplan 2018 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna synpunkter på översiktsplan 2018.    

Sammanfattning 

Välfärdsförvaltningen har delgivits granskningshandlingar för Översiktsplan 2018 

och vill framföra följande synpunkter. 

Samhällsplaneringen behöver växla upp för att möta behovet hos ett ökat antal 

äldre i samhället. Enligt WHO beräknas en fjärdedel av befolkningen vara över 60 

år 2030. Detta medför att vi behöver tänka på nya sätt för att möta morgondagens 

behov och vi ser också en tendens till att människor i högre utsträckning vill bo 

kvar i sina egna hem och områden. 

 

Välfärdsförvaltningen saknar strategier för ett äldre vänligt och 

tillgänglighetsanpassat samhälle i granskningshandlingen för Översiktsplan 2018. 

Vidare önskar förvaltningen att detta perspektiv i högre utsträckning lyfts i 

pågående fysisk samhällsplanering.  

 

Antaget Äldreomsorgsprogram 2020-2025 är ett viktigt underlag att utgå från i 

detta arbete. Programmet biläggs handlingen i syfte att initiera dialog samt att i 

högre utsträckning lyfta och inarbeta perspektivet i pågående översiktsplanearbete.  

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Barnperspektiv 

Välfärdsförvaltningen arbetar dagligen med en socialt utsatt grupp av barn och 

unga vars behov också behöver beaktas i samhällsplaneringen 

 

Folkhälsa 

Fokus på tillgänglighetsanpassning vid samhällsplanering bedöms som positivt för 

folkhälsan.  

 

Inga Ytterligare konsekvenser 

 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG 4  

Översiktsplan i Munkedal 
Alla kommuner ska enligt lag ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan (ÖP). En 
översiktsplan visar hur kommunen avser att samordna fysisk planering samt lov- och 
tillståndsgivning enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) och är en överenskommelse 
mellan stat och kommun om en samsyn kring användningen av mark och vatten.  

Översiktsplanen är rådgivande och vägledande, inte juridiskt bindande. I praktiken har den dock 
mycket stor betydelse som underlag för andra bindande beslut och bestämmelser och även vid 
överprövningar i högre instans. För att upprätthålla översiktsplanens aktualitet ska kommunen se 
över sin plan och uppdatera den minst vart fjärde år, en gång under varje mandatperiod. 

Det är nödvändigt att kommunen har ett aktuellt planeringsunderlag med riktlinjer som på bästa 
sätt styr och möjliggör positiva förändringar och en stödjande hållbar samhällsstruktur. 

ÖP 
ÖP18 utgörs av detta dokumentet som innehåller mål, visioner, strategier, rekommendationer och 
förslag. I den beskrivs även de konsekvenser som kan vara att vänta av de förslag som läggs i ÖP. 
Detta är den politiska delen av översiktsplanen, då den innehåller kommunala ställningstaganden 
och viljeinriktningar. Därför kräver den också politiska beslut för att kunna uppdateras och 
utvecklas. Det är denna delens aktualitet som ska prövas en gång vart fjärde år. 

Som underlag finns ett dokument som beskriver faktiska förutsättningar för den fysiska planeringen 
samt ett antal bilagor. Förslaget till ny översiktsplan är i mycket stor utsträckning baserat på 
innehållet i gällande översiktsplan ÖP14 men har aktualiserats för att motsvara dagens 
förutsättningar och kommunens aktuella inriktningar. 

Förutsättningar 

Dokumentet är en sammanställning av viktiga planeringsförutsättningar som styr den översiktliga 
planeringen samt fortsatt planering som detaljplanläggning och bygglovgivning. Denna del 
innehåller fakta, information, utredningar och beskrivningar av dagsläget - dvs. sådant som är som 
det är, och som inte är beroenden av politiska ställningstaganden från kommunen. Den innehåller 
även vissa ställningstaganden, som dock kommer ”utifrån” och som kommunen inte råder över, 
som lagstiftning, EU-direktiv, regionala och nationella mål. Denna del kan uppdateras och utvecklas 
+kontinuerligt efterhand som nya planeringsförutsättningar dyker upp. Detta kräver ingen 
medverkan från kommunpolitiken utan kan skötas av kommunens tjänstemän. 

Bilagor 

De bilagor som hör till ÖP18 är 
Vindbruksplan, LIS-plan, 
Naturvårdsprogram och 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ÖP10. 
Nya konsekvenser av ÖP18 beskrivs i 
konsekvenskapitlet sist i Del I.  
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 Fortsatt planering 
Rullande planering 

Den översiktliga planeringen bör vara en kontinuerligt pågående process, där planeringen hålls 
levande genom fördjupningar och tillägg mellan mandatperioderna. Detta för att ständigt kunna 
uppdatera planen med nytt material i samband med aktualitetsprövningarna vart fjärde år. Även 
planeringsunderlaget bör hållas à jour genom kontinuerligt arbete, men behöver inte bli föremål 
för politisk behandling utan kan tillföras planen kontinuerligt. Detta sätt att arbeta med ÖP, 
”rullande översiktlig planering”, ligger i linje med det förslag till revideringar av PBL, ”En effektivare 
plan- och bygglovsprocess” (SOU 2013:34), som är under nationell behandling. 

Demokratisk process 

Som nämndes tidigare baseras ÖP18 i stor utsträckning på innehållet i ÖP14 som i sin tur baserades 
på ÖP10. Under utarbetandet av ÖP10 genomfördes en omfattande demokratisk process med 
rådslag där samhällsföreningar och bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den 
gemensamma bilden av framtidens Munkedal. Dialogarbetet skedde kring frågeställningen: ”Hur 
kan vi tillsammans bibehålla och utveckla livskvalitén i vår bygd samt i kommunen som helhet?”  

Denna fråga är ständigt aktuell och bör beaktas även i fortsatt planering. Under samrådet och 
kommande utställning av ÖP18 vill kommunen fortsätta medborgardialogen med kommunens 
invånare, företagare och aktörer. Kommunen ser att det är särskilt viktigt att unga 
kommuninvånare kommer till tals i denna process. Munkedals framtid tillhör dagens barn och 
ungdomar! 

 

 

 

   

 

  

24



MÅL & VISION 

 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG 6  

 

Möjligheternas spelplan 

Sammanfattning – om grundläggande prioriteringar 
Kommunen vill underlätta för människor att bosätta sig här. I detta perspektiv kan varje ny 
bosättning och/eller verksamhetsetablering betraktas som värdefull. Tillväxt innebär stärkta 
förutsättningar för att erbjuda service åt kommuninvånarna vilket i sin tur är positivt i ett socialt 
perspektiv. Kommunen vill se den samlade mark- och vattenarean inom Munkedals kommun som 
en möjligheternas spelplan där kända och ännu okända möjligheter – och utmaningar – väntar. En 
framgångsrik samhällsplanering ger möjligheter för positiva förändringar med bästa hänsyn till 
förutsättningar som påverkar och särintressen som påverkas.  

Kommunens vilja 
Det finns vissa områden med relativt starka bevarandeintressen där kommunen ser möjligheter att 
samordna dessa med en god samhällsutbyggnad, till förmån för kommunen som helhet, och för att 
kunna nå de uppställda kommunala målen. Det gäller: 

• möjligheterna att erbjuda attraktiva kustnära boendemiljöer på  
Tungenäset och i Saltkällan/Hensbacka, utan att påtagligt skada 
riksintressen för natur, kulturmiljö- och friluftsliv, och i 
kombination med ett utbyggt vatten- och avloppsledning samt 
gång- och cykelväg, detta ger även positiva effekter för miljön 
samt för hälsa och säkerhet, 

• möjligheterna att etablera vindkraftverk i relativt stor 
omfattning, med den samlade påverkan på framför allt 
landskapsbild, turism, natur och de möjligheter att bygga 
bostäder som det innebär eller kan innebära, 

• möjligheterna att kunna erbjuda och ha i beredskap stora 
samlade  
verksamhetsytor av skiftande karaktär i Håby/Gläborg, i ett  
logistiskt riktigt läge vid E6 och godsjärnvägen, även om det 
innebär samhällsinvesteringar i infrastruktur och lokalt påverkar 
landskapsbild och miljö, 

• möjligheterna att kunna erbjuda verksamhetsytor vid det 
strategiskt belägna Dinglemotet, även om det idag saknas viss 
infrastruktur och berör bördig jordbruksmark, med förekomst av 
fornlämningar, 

• möjligheterna att kunna erbjuda attraktivt boende. 

I de följande kapitlen beskrivs kommunens syn på bland annat dessa 
frågor. 

Vision 2025 
Kommunfullmäktige antog 2009-06-24 en vision för Munkedals kommun, Vision 2025. Visionen är 
styrande för all kommunens verksamhet. Beslutet föregicks av en omfattande och mycket öppen 
process riktad mot intresseorganisationer, företag, föreningar och kommunala företrädare. Genom 
temaarbeten och besök har även skolbarn och skolungdomar engagerats i visionsarbetet. Processen 

Mål och vision  

”Det finns en grundläggande 
ambition i Munkedal att vara 
kommunen där nya och 
positiva initiativ ges goda 
möjligheter genom korta och 
nära beslutsvägar.” 

 

Prioriteringar:  

• Boendemiljöer på 

Tungenäset  

• Strandnära 

sjöanläggningar  

• Stora verksamhetsytor 

• Förnyelsebara 

energikällor 

• Möjlighet till boende på 
landsbygden 
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tog ungefär två år att genomföra och resulterade i en förhållandevis tydlig bild av vad invånarna 
uppfattar som viktigt för framtiden (en gemensam värdegrund).  

I syfte att göra visionen känd för alla presenterades den i form av en bok, “Ett år i Munkedal”. 
Boken har erbjudits alla hushåll i Munkedals kommun och kan läsas av alla åldrar. Visionen: 
”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans. ” 

Kommunala mål 
Övergripande mål 
Visionen har fem övergripande mål: 

• Människor känner sig välkomna  

• En hållbart växande kommun 

• En kreativ och spännande miljö 

• Invånarna mår bra och trivs med livet 

• Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta 

Vart och ett av målen har fått konkreta uppföljningsbara mått.  
Uppföljning sker vartannat år.  
 
Målen ska nås genom att kommunens insatser fokuserar på: 

• Ett gott värdskap både för varandra och mot besökare. 

• Ett naturnära och varierat boende. 

• God hälsa och trygghet. 

• Ett välutvecklat och starkt näringsliv. 

• Bra kommunikationer, infrastruktur och service. 

• Ett rikt fritidsliv. 

• Livslångt lärande. 

• Tillväxt utifrån ett långsiktigt hållbart och miljösmart synsätt. 

Befolkningsmål 
De övergripande målen enligt ovan är kopplade till befolkningsmålet: 

• Ökad befolkning till 11 000 invånare 2025, det vill säga en ökning med 50 invånare per år från 
2009. 

• Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för kommunens bostadspolitik 2014–2019. 
Visionen utgår från att kommunens invånare ska kunna forma ett bra boende för sig och sina 
familjer. En befolkning som trivs i sitt boende väljer att stanna kvar och lockar dessutom andra 
att flytta hit. Det får också ungdomar att vilja stanna kvar eller återvända efter studier. I 
måldokumentet anges hur visionen ska förverkligas; aktuella detaljplaner/aktivt planarbete, 
byggklara tomter i tätort, stimulans av bosättning på landet, mark att planlägga genom aktiv 
bevakning av ledig mark för inköp, tillgång till hyresrätter och hållbar utveckling socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt. 
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Kommunala miljömål 
Utifrån Sotenäs, Munkedals och Lysekils visioner och miljöambitioner har en miljöpolicy tagits fram. 
Miljöpolicyn fungerar som ledstjärna för kommunens miljöarbete. I Sverige utgör miljömålen den 
miljömässiga delen av hållbar utveckling och är därmed en viktig del av Sveriges ansvar att uppfylla 
våra globala mål; Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vårt miljöarbete utgår 
ifrån de gemensamma miljömålen för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. 

• Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, erbjuda 
invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som 
viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. 

• Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens naturmiljöer 
samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och exploatering. 

• God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en god marin 
livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning. 

• Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar 
energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. 

Kommunala folkhälsomål 
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Mot bakgrund av det har kommunstyrelsen antagit 
en folkhälsoplan för 2018–2020 med utgångspunkt i lokala behov och prioriteringar. I denna 
formuleras utmaningar inför framtiden och områden vi särskilt bör uppmärksamma: 

Goda uppväxtvillkor 

• Fler elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg. 

• Fler elever som går vidare till eftergymnasial utbildning. 

• Implementera Barnkonventionen i kommunens verksamheter. 

• Utveckla kommunens arbete med förebyggande arbete för barn och unga. 

Goda levnadsvanor 

• Minskad andel i befolkningen med övervikt och fetma. 

• Minskad alkoholkonsumtion bland unga. 

• Utveckla kommunens arbete med goda levnadsvanor bland barn och unga. 

• Utveckla kommunens arbete med goda levnadsvanor i socioekonomiskt svaga grupper. 

Övriga kommunala mål 
• Attraktivt och varierat boende, goda kommunikationer, varierade fritidsaktiviteter, tillgång på 

arbetstillfällen och bra service är grundläggande faktorer för att behålla en positiv 
befolkningsutveckling. 

• Centralorten Munkedal samt samhällena Dingle, Hällevadsholm och Hedekas har alla särskilda 
utvecklingsförutsättningar att ta till vara. Centralorten ska vara kommunens servicecentrum. 

• Tungenäset, med unika natur-, kultur- och fritidsmiljöer vid Gullmarn, är kommunens 
viktigaste utvecklingsområden för boende. 

• Kommunen ska bibehålla och utveckla en levande landsbygd. Möjligheterna för boende och 
sysselsättning ska underlättas. Landsbygdsfrågorna ska ges stor tyngd vid planering och 
beslutsfattande. 
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• I Översiktsplanen och i all annan planering ska vikten av visuellt tänkande betonas. Det 
offentliga rummet, grönstrukturer, form och arkitektur är några av flera framgångsfaktorer för 
Munkedals kommun och ska därför ges stort utrymme. Mötesplatser ska värnas. 

• Munkedals kommun ska verka att energianvändningen effektiviseras, den totala 
energiförbrukningen minskar och användningen av alternativa, förnyelsebara energikällor öka. 

Programförklaring 2020-2023 

Ledorden inför perioden 2019 ‐ 2022 i all kommunal verksamhet, samt i politiska beslut, skall vara 
delaktighet, inkludering, miljöhänsyn, respekt och samarbete. 

Följande mål för mandatperioden har inverkan på översiktsplanen: 

• Jordbruksmarken skall prioriteras för de gröna näringarna 

• Ta fram möjlig mark för byggande och företagsetableringar 

• Vara positiv till etablering och byggande av hyres och bostadsrätter 

• Arbeta för bättre mobil‐ och bredbandstäckning i hela kommunen 

• Arbeta för ökad användning av förnybar energi i kommunen 

• Arbeta för utveckling av Bohusbanan 

Hållbart Samhälle 
Hållbarhet 
Hållbart samhälle betyder att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (enligt den så kallade Brundtland-rapporten 
1987). Det kan antas vara en självklar målsättning för alla. Utöver de krav som ställs i plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) avseende hållbar utveckling, finns även Miljömål som gäller 
för planeringen. För närvarande gäller de nationella och regionala miljömålen som kompletterats 
med lokala miljömål. Kommunens målsättning är att strävan efter hållbar utveckling ska integreras 
i all verksamhet och på alla nivåer. 

Tre aspekter: socialt – ekonomiskt – ekologiskt 

Begreppet hållbarhet har preciserats till att omfatta hållbarhet ur social, ekonomisk och ekologisk 
synpunkt, vilka i ett långsiktigt perspektiv är ömsesidigt beroende av varandra. Dessa tre aspekter 
har bland annat sin grund i plan- och bygglagen (PBL) där de ingår i de allmänna intressen som 
ska beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse. Det är hur dessa tre dimensioner eller 
värden balanseras som i stor utsträckning avgör hur långsiktigt hållbara olika beslut är. 

Den ekonomiska aspekten betonades i ett tillägg till PBL 2007 med att ”en god ekonomisk tillväxt 
och en effektiv konkurrens skall främjas”. Därutöver anges i plan- och bygglagen, i likhet med 
miljöbalkens hushållningsprinciper, att ”en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och 
med energi och råvaror skall främjas”. 

Hållbar utveckling i Munkedal 

Vägledande principer för hållbar utveckling 

Hur kan vi då styra utvecklingen av kommunens fysiska miljö mot ökad hållbarhet? Översiktsplanen 
visar både på kommunens rika arv och på kommunens goda utvecklingsmöjligheter – för boende, 
näringsliv, infrastruktur, kulturupplevelser, friluftsliv mm. Grundläggande för planeringen är att se 
sambandet mellan inflyttning, bostäder, näringsliv, infrastruktur/service och hur dessa 
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förändringsintressen kan samspela till en hållbar helhet med övriga intressen, som natur- och 
kulturvård, friluftsliv, energieffektivisering, hälsa och säkerhet mm, inom kommunen och med 
omvärlden.  

Faktorer som på olika sätt påverkar de tre aspekterna av hållbar utveckling är ett större utnyttjande 
av kollektiva transporter, lägre energiförbrukning, bättre hälsa och säkerhet, samordnade 
samhällsinstallationer, ökad integration och jämställdhet, landsbygdsutveckling, friskare miljö, 
befolkningsökning mm. I kommande avsnitt i ÖP18 Del I redovisas strategier, riktlinjer och förslag 
som sammantaget beskriver kommunens syn på hur hållbarhet ska uppnås, och som ska utgöra 
vägledande principer i beslut om kommunens utveckling. 

Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller bestämmelser 
om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år. 
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid 
ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet 
från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och 
deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig 
levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men 
artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. 

Artikel 2  
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.  

Artikel 6 
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Artikel 12  
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt 
ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnets rättigheter 
ska nu enligt lag beaktas vid alla avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål 
och ärenden som rör barn. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt 
i all offentlig verksamhet. Lagen styr även barns medinflytande i frågor som rör den fysiskt byggda 
miljön, exempelvis vid planläggning samt ny- och ombyggnation av miljöer där barn frekvent 
kommer att vistas. 

Barnkonventionen i Munkedals kommun 
I Munkedals kommun är arbete med barns rättigheter en prioriterad fråga och en handlingsplan för 
implementering av Barnkonventionen har tagits fram. Genom handlingsplanen ska barns 
rättigheter stärkas i kommunen. Åtgärderna i handlingsplanen innefattar bland annat att öka 
kunskaperna inom organisationen när det gäller barns rättigheter så att vi har en gemensam 
kunskapsbas att stå på. Åtgärderna handlar också om att tydliggöra barns rättigheter i 
ärendehanteringen, ta fram en struktur för analys av beslut som rör barn samt att säkerställa att 
barn i särskilt utsatta situationer får sina rättigheter tillgodosedda.  

Barnkonventionen ska vara en ständigt levande och aktuell fråga i kommunen och vi har ett 
gemensamt ansvar i att prioritera frågorna och avsätta tillräckligt med resurser för att tillgodose 
barns rättigheter. Kommunens ambitionsnivå vad gäller att lyfta fram barnperspektivet i den 
pågående planeringen kommer att öka i det pågående arbetet med ny digital översiktsplan (ÖP40). 
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Förtätning och landsbygdsboende 
I Munkedals tätort och de tre större samhällena finns detaljplanerad 
obebyggd mark för bostäder och mindre, ej miljöstörande 
verksamheter, men det finns också möjligheter att förtäta i den mån 
efterfrågan finns, t ex i vissa av de delar som tidigare stördes av 
trafiken på gamla E6. Munkedals kommun är dock en utpräglad 
landsbygdskommun, och har i landsbygden också sin största potential 
för att kunna attrahera nya invånare. Vi ska fortsätta tillåta och stödja 
en utveckling även av landsbygden. Detta är en förutsättning även för 
tätorternas och centralortens utveckling och serviceunderlag. 

Landsbygdsutveckling 
Kommunen vill starkt betona vikten av att medge även en glesare 
bebyggelsestruktur, så som bebyggelsen av tradition ser ut på 
landsbygden, med störst fokus på samtliga tätorter med omgivande 
landsbygd. Medborgares möjlighet och vilja att fritt välja plats för sitt 
boende är i grunden viktigt för människors vilja att bosätta sig i 
Munkedal.  

Kommunen menar att det inte behöver stå i motsats till en hållbar 
utveckling om det sker samordnat med en utbyggnad av infrastruktur 
som vatten och avlopp samt gång- och cykelvägar från tätorterna, 
eller gemensamma lokala anläggningar, och på sikt underlag för en 
utvecklad kollektivtrafik för att minska bilberoendet.  

Lokal utveckling av service, arbetsliv och livsmedelshandel är positivt. 
För södra Tungenäset bedöms en samordnad utveckling av VA-ledning 
och bostadsutbyggnad ha förutsättningar att bidra till en totalt sett 
bättre miljö genom minskade utsläpp till Gullmarsfjorden. För att de 
ska kunna genomföras och finansieras behöver de utföras parallellt. 

Omvärldsanpassning och regional samverkan 
De senaste decennierna har det skett stora omvärldsförändringar som 
i grunden ändrat förutsättningarna för samhällsutvecklingen. 
Informationssamhällets framväxt, förbättrad infrastruktur, förstorade 
arbetsmarknadsområden, EU-medlemskapet och Västra Götalands-
regionens tillkomst, är några exempel på förändringar som påverkar 
Munkedals kommun, liksom hot om förändrat klimat och 
miljöförstöring. Kommunens förmåga att anpassa sig till dessa 
förändringar är avgörande för möjligheterna att uppnå hållbar 
utveckling. Även i ett lokalt perspektiv har förutsättningarna för en 
utveckling av Munkedals kommun förändrats, och omställningen 
fortsätter. Samarbetet mellan kommunerna i norra Bohuslän och 
Fyrbodal knyter Munkedals kommun till starka allianser, vilket 
kommer att påverka utvecklingen i kommunen positivt. 

Konsekvensbeskrivning 
Ett sätt att mäta hur översiktsplanen påverkar den hållbara 
utvecklingen är att beskriva konsekvenserna av de förslag som läggs 
fram i översiktsplanen. Till översiktsplanen hör en 
miljökonsekvensbeskrivning som togs fram i samband med 
utarbetandet av ÖP10. Sist i ÖP18 Del I finns ett avsnitt där de konse-
kvenserna av förändringar som föreslås i ÖP18 beskrivs med avseende 
på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Stämningsbilder hållbarhet 
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Pendlingsvänlig regiontrafik 
Kommunen har förutom sin övriga attraktionsvärden ett 
regionpendlingsläge med snabba och täta allmänna 
färdmedel genom närheten till såväl E6 med sin 
regionbusstrafik och Bohusbanan med persontågstrafik.  

Det huvudsakliga sättet att regionpendla kollektivt får 
förutsättas vara genom en kombination av bil och 
allmänna färdmedel från någon av pendlingsnoderna 
Hällevadsholms station, Dingle station, Håbyterminalen 
(expressbusstrafik) och Munkedals station. 
Tillgången på regionala kollektiva färdmedel är stark i en 
zon utefter Bohusbanan, med stationer för tågtrafiken i 
Hällevadsholm, Dingle och Munkedals centrum, samt 

runt Håby med region-/ expressbusscentrum. 
För boende nära någon av de fyra pendlingsstationerna är 
restiden till Uddevalla centrum mellan 20 och 40 min. Med 
nära menas inom 10–15 min avstånd till fots (ca 1 km), med 
cykel (ca 2 km) eller med bil (ca 10 km eller cirkelzon med 
5 km radie). Dessa zoner bedöms ha mycket goda 
pendlingsförhållanden i kombination med bil eller cykel till 
pendlingsstation. 
Den lokala kollektivtrafiken är väsentligt glesare och utgörs 
bland annat av skolskjutstrafik med vissa kompletterande 
turer, särskilt till Hedekas. Hela kommunen har också 
anropsstyrd kollektivtrafik så som färdtjänst samt närtrafik.  

Strategier för Munkedal 

E6 
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Möjligheter och utmaningar 

Intresset för nyproducerade enfamiljshus i attraktiva lägen 
är en möjlighet för kommunen att utveckla bebyggelse. I och 
med den planerade och delvis genomförda vatten- och 
avloppsutbyggnaden till Hensbacka/Saltkällan, Munkedals 
hamn och södra Tungenäset skapas förutsättningar för 
kompletteringsbebyggelse och omvandling av vissa 
fritidsboenden till åretruntboende. 

Andra perspektiv på boendet som behöver utvecklas, och 
som vore utvecklande för kommunen, är 
invandrarperspektivet. Motverkande av segregation samt 
barn- och ungdomsperspektivet är viktigt för kommunens 
möjlighet att utvecklas. En lösning kan vara fler bostäder i 
flerfamiljshus för unga och äldre.  

En intressant målgrupp är åldersgruppen 55+, som vill byta 
villan mot ett modernt, bekvämare boende. De öppnar 
flyttkedjan så att fler småhus blir tillgängliga för inflyttande 
eller nybildade barnfamiljer. Ett alternativ till nybyggnation 
är ombyggnad av tidigare verksamhetslokaler i bra lägen till 
bostäder, bland annat i Hällevadsholm, Dingle, Håby och 
Munkedal, utefter gamla E6. 

I samband med utbyggnaden av de handels- och 
verksamhetsområden som anges i mark- och 

vattenanvändningskartorna förväntas efterfrågan på bostäder öka. Därför pekas områden ut som 
lämpliga för framtida bostadsbebyggelse. Enligt en tidigare befolkningsprognos och regionens 
bostadsmarknadsanalys råder det ett underskott av bostäder i kommunen.1 Enligt kommunens 
bostadsförsörjningsprogram är visionen att det ska finnas ett intressant boende för alla i 
kommunen samt en mångfald av olika boendeformer. Det kommunala bostadsbolaget Munkbos 
bostadsbestånd ska utgöra ett komplement och alternativ till privatägda bostäder.2 Sambanden 
mellan service och strukturer i Håby och Munkedal, och området däremellan, bör kunna utvecklas 
så att Håby på sikt blir en integrerad del av centralorten Munkedal. 

Temaboende på landsbygden ger kommunen ytterligare möjligheter. Sådant boende kan vara nära 
golfbanor, naturnära boende med energi- och kretsloppsprofiler, boende med närhet till 
ridanläggning eller möjlighet till egen häst, jakt- och fiskeprofil och boende vid vatten, eller på 
vatten! Munkedals hamn, som inte längre är skyddad som djuphamnsresurs, bör kunna undersökas 
som lämplig plats för en marina med fler båtplatser, eventuellt kombinerad med flytande bostäder. 

En lättnad av strandskyddet inom områden för landsbygdsutveckling medför nya möjligheter för 
attraktivt boende, hotell/konferensgård, med mera nära vatten. Möjligheten till distansutbildning 
och distansarbete genom förbättrat bredband är också väsentligt för att främja fortsatt boende på 
landsbygden. 

ÖP föreslår 
• Utifrån bostadsförsörjningsprogrammet säkerställa en kontinuerlig tomtberedskap i attraktiva 

lägen i hela kommunen.

 
1 BOSTADSMARKNADSANALYS, Västra Götalands län, ISSN 1403-168X 2016:39, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
2 Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014–2019 Vision. 

Ungefärlig restid från Munkedal  
till andra orter i Västkustregionen 
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Populära aktiviteter i Bohuslän 
Flera av de aktiviteter som är populära bland turister är aktiviteter som Munkedal redan i mångt och mycket erbjuder, 
men också har potential för att utveckla och ytterligare synliggöra; Sol och bad, shopping/inköp, segling/åka båt, 
vandra, museibesök, fiske, cykla, historiska minnesmärken, konst-/hantverksutställning, golf, kanotpaddling och 
bergsklättring. 
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Möjligheter och utmaningar 
Näringslivet består av människor liksom samhället i övrigt. Avgörande 
för en utveckling för både invånare och samhället är förutsättningar för 
att förverkliga ”det goda livet”. En väl anpassad och fungerande 
samhällsservice för såväl näringsliv som invånare är en viktig del av 
utvecklingen. Service som exempelvis skola, vård och omsorg, 
bostäder, kommunikationer, kultur och fritid, bredband, el- och vatten-
försörjning ska ha en sådan kvalitet att både medborgare och näringsliv 
finner det attraktivt att bo och verka i Munkedals kommun.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns tre starka faktorer som kan samverka för att uppnå 
befolkningsmålet i kommunen: Nya handels- och verksamhetsområden 
utmed E6 och Håby, utvecklat boende och friluftsliv på Tungenäset 
utmed Gullmarskusten och i Hensbacka samt upplevelseområden för 
besöksnäringen i naturlandskapet i Sörbygden, på Kynnefjäll och runt 
södra Bullaresjön. Samtidigt som det stora skyltfönster för kommunen 
som E6 utgör tas tillvara genom att ställa krav på god utformning, 
bibehålls en öppenhet västerut utmed E6 mot det vackra 
Tungenäslandskapet, vilket ses som en resurs i sig. 

Kommunen ser att det längst E6 skapats möjlighet att eventuellt planera 
för kommunikationsberoende verksamheter som transport/ 
logistikcentrum eller köpcentrum. Omlastningsplatser för gods kan även 
besörja och skapas i samverkan med grannkommunerna för ett effektivt 
logistiknät. 

Nya handels- och industriområden prioriteras invid E6 mellan Fossmotet 
och Dinglemotet. Där är efterfrågan som störst och närheten till de stora 
kommunikationslederna bedöms vara det alternativ med minsta 
miljöpåverkan. Bohus Rasta ligger i blickfånget för den tunga E6-
trafiken. Rastplats för E6-trafiken har anlagts vid Saltkällan i ett vackert 
läge och med hög konstnärlig utformning med mottot – ”Norra 
Bohusläns vackraste rastplats”. 

Gläborgsmotet är som transportnod av särskilt intresse för näringslivet 
med sin omedelbara närhet till dels motorvägen mellan Oslo, Uddevalla 
och Göteborg, och i förlängningen Vänersborg/Trollhättan, samt till 
Lysekil/Sotenäs. Platsen lämpar sig därför väl för ett framtida 
logistikcentrum.  

Kommunen ser positivt på att ytterligare biogasanläggningar och el-
laddningsstationer etableras i kommunen. Även andra förnyelsebara 
energikällor ska uppmuntras. 

Inom kommunen finns kulturhistoriskt intressanta byggnader och 
miljöer som har betydelse för turism och som kan vara aktuella för 
byggnadsminnesmärkning; äldre gårdar och herrgårdar, slott, torp, 
stationsbyggnader och parker. ”K-märkning” är ett sätt att säkra 
kulturmiljövärdena för en viss byggnad. Kommunen vill främja säkring 
av kulturmiljövärdena, men avser dock inte att driva processen för 
minnesmärkning med mindre än att fastighetsägaren är positivt inställd 
till att ”klassa” sin fastighet/byggnad.     

 

  

BohusExpo, Håby 
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ÖP föreslår 
Näringsliv  

• Prioritera en kontinuerlig försörjning av byggklara industritomter för att underlätta 
företagsetableringar i bra lägen med korta ledtider. 

• Arbeta för nyetablering inom områden i direkt anslutning till E6-moten.  

• Kommunen ser positivt på att ytterligare biogasanläggningar och el-laddningsstationer kan 
etableras i kommunen. 

Turism 

• Kulturmiljöer ska ses som en tillgång för turism 

• Utnyttja naturresurser i landskapet för upplevelsebaserad näringsverksamhet. 

• Nya campingar och ställplatser bör stimuleras. 

Friluftsliv 

• De möjligheter som golfbanan på Torreby, Saltkällans badplats, laxfisket i Örekilsälven, 
kanotverksamheten vid Vassbotten–Viksjön och de orörda naturområdena med vandringsleder 
i Kynnefjäll och i Örekilsälvens dalgång med mera skall för en ökad turism tillvaratas och 
utvecklas.  

• Kommunen är positiv till nya anläggningar för turism som korttidscamping vid större 
trafikstråk, anläggningar i anslutning till bad och rekreation, laxfiske, kanotpaddling och 
bergsklättring. 

• Iordningställande, bevarande samt utbyggnad av befintliga och nya vandrings-, cykel- och 
ridleder för det rörliga friluftslivet och attraktiva besöksmål ska främjas i kommunen. 

• Örekilsparken i Munkedals centrum bör liksom flera andra offentliga miljöer integreras med 
bebyggelse samt utvecklas och tillgängliggöras för rekreation, avkoppling, trivsel och 
attraktion. 

• Behovet av vattenområde för fiske, bad och annan rekreation ska tillgodoses. Framtida 
fiskreproduktion ska tryggas genom att undvika negativ påverkan på vattenmiljön.  

• Tysta områden vid Kynnefjäll kan anslutas till Tanums tysta områden. 

• Nya båtplatser skall tillskapas i redan befintliga hamnar. 

• Vid planering av vattennära bostäder ska båtlivsfrågorna, dvs båtplatser och tillgången till hav 
och skärgård belysas.  

• Kommunen ska fortsatt verka för att sammankoppla Bohusleden med Soteleden över 
Skottefjäll. 

Kultur 

• Genom de ställningstaganden som görs för naturvårds- och kulturmiljövårdsintressen i planen 
kan även friluftslivets intressen tillgodoses och samordnas med behovet av bostäder. 

• Kommunen anser att fornlämningsmiljöer har stora värden för turismen och vill verka för god 
tillgänglighet till och information om dessa för besökare. 

• Kommunen vill främja ”K-märkning” av värdefulla kulturmiljöer genom att stötta berörda 
fastighetsägare i märkningsprocessen, men avser inte driva den.  

• Kommunen vill bidra till goda förutsättningar för att bibehålla en levande landsbygd med ett 
småskaligt jordbruk och därmed bevara viktiga kulturmiljövärden i odlingslandskapet. 
Kommunen ser positivt på kultursatsningar vilka kan fungera både som en informationskanal 
om kulturvärden och utgöra en kompletterande verksamhetsinriktning. Ytterligare 
kulturmiljöer inom kommunen bör kunna uppmärksammas och göras tillgängliga. 
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Areella näringar 

• Nuvarande jordbruk ska kunna bestå och utvecklas. I den mån kommunen kan stärka 
förutsättningarna och stödja olika kombinationsverksamheter, till exempel inom 
besöksnäringen, ser kommunen positivt på det.  

• Nuvarande skogsbruk ska i möjligaste mån kunna bevara sina produktionsvärden. Skogsbruk 
ska bedrivas med hänsyn till naturvård och friluftsliv. I den mån man kan stärka 
förutsättningarna och understödja olika kombinationsverksamheter, t ex inom besöksnäringen, 
ser kommunen positivt på det. Vid ny bebyggelse ska i första hand lägre klassad skog komma 
ifråga. Sammanhängande skogsområden bör inte splittras och eventuell tillkommande 
bebyggelse, vägar, ledningar med mera bör lokaliseras till mindre skogsområden eller till 
kanten av större. 

• Kommunen är positiv till att befintliga grus- och bergtäkter kan utvecklas men vill i möjligaste 
mån undvika att nya naturgrustäkter öppnas. Istället ska andelen bergkross ökas i 
produktionen av grus och en ökad återanvändning av överskottsmassor eftersträvas. Hänsyn 
tas i möjligaste mån till de mest värdefulla områdena för eventuell framtida utvinning.  

• Kommunen vill på alla sätt verka för att hålla föroreningsbelastningen i Gullmarn så låg som 
möjligt och för att grundområden och tillrinningsflöden av riksintresse skyddas. När det gäller 
Gullmarn bör fritidsbåtar lokaliseras till gemensamma småbåtshamnar och marinor, antalet 
enskilda fritidsbåtsbryggor bör minskas och bojförtöjningar avvecklas. Kommunen ser positivt 
på nya anläggningar för vattenbruk. 

• Kommunen bedriver och ska fortsätta bedriva ett aktivt vattenvårdsarbete för att motverka 
övergödning av Gullmarn, sjöar och vattendrag, och för att stimulera åtgärder för att minska 
bland annat närsaltläckage. Arbetet är långsiktigt och berör i hög grad industri, avloppsrening 
samt jord- och skogsbruk.
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Möjligheter och utmaningar 
Trafikverkets vägnät i kommunen ska efter hand rustas upp till modern trafiksäker standard för 
trygga transporter för såväl motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik, till förmån även för en 
utökad kollektivtrafik.  

Pendlingssituationen för det kollektiva resandet ska förbättras genom en förstärkning av 
stationsområdet i Munkedal för tågen och av bussterminalen i Håby, samt en utveckling av 
pendelparkeringarna vid trafikplatserna.  

För att samordna och effektivisera transport kan en anslutande industrijärnväg byggas så att Håby 
verksamhetsområde nås med tåg från Lysekilsbanan. 

Snabb och säker internetuppkoppling är nödvändigt för att bland annat underlätta arbete eller 
studier på distans. Genom ett mycket stort ideellt engagemang, i olika fiberföreningar, har det 
genomförts ett arbete för att samtliga hushåll på landsbygden ska ha möjlighet till en bredbands-
uppkoppling om minst 100 Mbit/s. Fiberutbyggnaden är i princip färdig på landsbygden och 
kommunen verkar för en utbyggnad av fibernätet även i tätorterna Munkedal, Dingle, Hedekas och 
Hällevadsholm. 

En viktig fråga för kommunen och för landsbygdsutvecklingen är att vi kan behålla kommersiell och 
offentlig service på landsbygden. Ett verktyg för det kan vara en serviceplan för kommersiell och 
offentlig service, där de serviceområden eller tekniska områden som kommunen bör vara aktiv och 
ta ställning inom markeras. 

Kommunen har tagit fram en strategi för vatten och avlopp och arbete pågår med en plan. Denna 
kommer att utgöra viktigt underlagsmaterial vid kommande detaljplanering. 

Vatten- och avloppsnätet byggs ut och projekteras enligt plan helt till befintliga fritidshusområden 
på Tungenäset. Som en följd förväntas bland annat utsläppen av närsalter till Gullmarn successivt 
att börja minska. 

En stor utmaning är den påbörjade energiomställningen bort från fossila bränslen till förnyelsebara 
energislag. Kopplingen mellan miljöproblem/klimathot och energianvändning/samhällsutveckling 
redovisas mer fördjupat i avsnitt om Klimat respektive Vindbruk. 

ÖP föreslår 
VA 

• Den kommunala målsättningen att verka för bärkraft och kretsloppsinriktning innebär att miljö- 
och naturvårdsfrågorna sätts i fokus. 

• Kommunen ska sörja för tillfredsställande vatten- och avloppsförsörjning inom av 
kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområden. För att långsiktigt trygga vatten-
försörjningen kommer kommunen att studera olika åtgärdsförslag för användning och skydd 
av vattentillgångarna, i synnerhet grundvattentäkterna.  

• Kommunen bör ställa krav på godtagbara, alternativa lösningar vid ytterligare byggnation i 
områden som inte klarar större påfrestningar vad det gäller vatten och avlopp. Sanering av 
vatten- och avloppsnätet ska fortsätta med målet att mängden bräddning minskas genom 
bland annat systematisk separering av spillvatten från dag- och dräneringsvatten. Bräddning 
av spillvatten ska minskas så mycket som möjligt. 

• Inom övriga områden och på sikt avseende enskilda privata fastigheter med otillfredsställande 
vatten- och avloppsförhållanden kommer kommunen verka för en sanering. 

• Kommunen är positiv till småskaliga lokala och långsiktigt hållbara vatten- och avlopps-
lösningar. 

• Vid ny exploatering ska i första hand lokalt omhändertagande av dagvatten väljas. Kommunens 
ambition är att minimera mängden slam från avloppsreningsverken. Kommunen kommer att 
verka för att avloppsreningsverk och dagvattenutsläpp kompletteras med rening i anlagda 
våtmarker. 
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• Vatten- och avloppsledning färdigställs dels till Saltkällan, 
Munkedals hamn och dels till södra Tungenäset (Bergsvik/Gårvik) 
längs väg 814, efterhand som detaljplanerna vinner lagakraft.  

• Vid exploatering utanför kommunalt verksamhetsområde bör 
gemensamma vatten- och avloppslösningar, antingen i form av 
gemensamhetsanläggningar i kommunal regi eller i föreningsform, 
eftersträvas. 

Avfall 

• Kommunen verkar för att mängden avfall ska minska och därmed 
för ett minskat behov av deponiutrymme. Det är angeläget att 
kommunen planerar och utser lämpliga platser för tippning av rena 
schaktmassor. 

• Kommunens mål är att slam från kommunala reningsverk ska vara 
så rent från farliga ämnen att det kan återtas i kretslopp 
exempelvis som jordförbättring eller gödning inom lantbruket. 

• Kommunen skall arbeta aktivt för att uppnå en effektiv hantering 
av återanvändning och återvinning. 

• Vid detaljplanering och bygglovsprövning ska hänsyn tas till 
praktiska förutsättningar för avfallshantering. 

Kollektivtrafik, väg, järnväg 

• Riksintressena E6, Bohusbanan och väg 162 ska prioriteras 
samt att hela Bohusbanans sträcka blir klassad som 
riksintresse. 

• Generell strategi för kollektivtrafiksystemet bör vara att uppnå 
så korta mellankommunala restider och så få byten som möjligt. 
Inom kommunen kan snabbpendlar till de båda resecentrumen 
under högtrafiktid på sikt utvecklas från de tre större 
samhällena och Tungenäset, med en bibehållen bas av ett väl 
utbyggt nätverk av hållplatser som tillgodoser även 
landsbygdens behov.     

• Kommunen förordar en förbindelse till motorvägen via väg 926 
över Torp till Håby trafikplats. Även norrut från Hedekas 
behöver väg 928 rustas upp eftersom den har stor lokal 
betydelse för pendling med mera norrut mot Ed. Väg 928 
belastas i hela sin sträckning inom kommunen av en relativt 
stor andel tung trafik samt pendlingstrafik. En förbättrad väg 
bör samtidigt kunna medföra bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken med bland annat kortare restider. 

• I samband med utbyggnad av nya bostadsområden och vid 
framdragning av va-ledningar och upprustning av vägar ska 
gång- och cykelvägar i möjligaste mån anläggas, med sikte på 
ett framtida kommuntäckande nätverk. Detta gäller såväl inom 
samhällena som emellan dessa. Följande sträckor bör 
prioriteras: Svarteborg–Hällevadsholm, Bergs gård–Gårvik och 
Bergs gård–Torreby. Sådant arbetet ska utföras i samarbete 
med Trafikverket som är väghållare och ansvarig för 
trafiksäkerheten. 

• Kommunen vill verka för att minska luftföroreningar från 
biltrafik bland annat genom att stimulera och underlätta för 
kollektivtrafiken och samåkning. 

Bildexempel på Infrastrukturer. 
Bild 1: Järnväg 
Bild 2: Bil- och vattenvägar 
Bild 3: Luftburet elnät 
Bild 4: Jordbundet ledningsnät  
Bild 5: Vägnät 
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IT 

• Utbyggnaden av fiber är långt kommet men fortgår och på sikt bör alla i kommunen kunna 
erbjudas högre bandbredd. Särskilt bör utvecklingen av ett snabbt och kraftfullt bredband 
prioriteras för nya bostads- och verksamhetsområden.  

• I möjligaste mån ska befintliga master användas för nya radiolänkar och för mobilnät. 

• Vid utbyggnad av fibernät ska en sammankoppling med de fibernät som idag byggs i 
angränsande kommuner eftersträvas. 

• Master och telestationer som idag saknar fiberanslutning bör anslutas till fibernätet. 
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Folkhälsa 

Möjligheter och utmaningar 
Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår, men också hur hälsan 
utvecklas och hur den fördelar sig mellan olika grupper i samhället. 
Folkhälsoarbete kan definieras som ett målinriktat och strukturerat 
arbete för att främja hälsa eller förebygga ohälsa hos en befolkning. 
Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av våra livsvillkor och 
levnadsvanor, men också av den omgivande miljön där vi bor, 
arbetar och tillbringar vår fritid. 

Kommunen vill verka för att invånarnas delaktighet i 
samhällsplaneringen stärks, liksom att den upplevda tryggheten 
står i fokus i samhällsplaneringen och att fysisk aktivitet främjas. 
Ett folkhälsoperspektiv i samhällsplaneringen är mycket viktigt då 
det är en grundförutsättning för ett samhälle där vi trivs och mår 
bra, och för att stimulera till utveckling och tillväxt.  

Folkhälsoperspektiv handlar om att ta hänsyn till människors 
varande i de miljöer de vistas – både befintliga såväl som planerade. 
Folkhälsoperspektiv i samhällsplaneringen innefattar att skapa 
miljöer som stimulerar till aktivitet och rörelse, och som skapar 
trygghet och trivsel i miljöer där människor bor och vistas. Det är 
även viktigt med mötesplatser för invånare, allmänna vackra 
områden för rekreation samt möjlighet till friluftsliv.  

Det är av största vikt att planeringsprocesser tar hänsyn till behoven 
bland olika åldersgrupper för att skapa ett samhälle som är 
tillgängligt för alla. Ett långsiktigt perspektiv och fokus på social 
hållbarhet som tar hänsyn till olika grupper i samhället bör beaktas 
i alla beslut.

Vi bör också ha extra uppmärksamhet på att skapa delaktighet i 
planering som rör barn och ge dem möjlighet att höras i frågor som 
rör dem, eftersom de kan behöva särskilt stöd i rätten att få sin röst 
hörd.   

Vad gäller buller ska detta beaktas vid detaljplanering. Dock kan 
konstateras att bullerstörningar i kommunen i huvudsak sällan 
förekommer. 

ÖP föreslår  
• Folkhälsoperspektivet ska beaktas i planeringsprocesser, vilket 

innefattar nya såväl som befintliga miljöer. 

• Möjligheter att förbättra bebyggelsemiljön genom 
grönstrukturer, mötesplatser, vackra välhållna allmänna ytor 
och byggnader ska tas tillvara. 

• Tysta områden inom kommunen ska skyddas och bevaras som 
en resurs för folkhälsan. 

• Möjligheter till gång- och cykelvägar runt och mellan 
samhällena ska främjas. 

 
 

Bild 1: Skridskoåkning på Holmevattnet 
Bild 2: Örekilsälven 
Bild 3: Maltes stig – exempel på enskilt 
initiativ i samverkan med kommunen 
till förmån för folkhälsan och frilufts-
livet 
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Klimat - strategi, anpassning och 
sårbarhet 

Klimatstrategi 
För att hejda klimatförändringarna krävs stora omställningar av samhället. 
Vi behöver framförallt åstadkomma effektivare energianvändning och 
effektivare transporter genom minskade utsläpp och ökad andel förnybar 
energi och förnybara drivmedel. Vi behöver också skapa giftfria och 
resurssnåla kretslopp för att minska användningen av naturresurser, 
minska utsläppen av miljögifter, inklusive så kallade växthusgaser, och 
skapa energi- och materialsnåla kretslopp. Detta är en enorm nationell 
och internationell utmaning, som för Munkedals del bland annat har 
resulterat i en Energiplan (KF 2013), som beskrivs i ÖP18 Del II. 

Klimatanpassning 
Förändringar i klimatet berör samhället genomgripande. Genom god 
planering och samhällsbyggnad inklusive förebyggande åtgärder kan 
kommunens sårbarhet minskas samtidigt som en anpassning kan ske till 
de konsekvenser som ett förändrat klimat medför. Alla sektorer av 
samhället berörs och bland annat ställs nya krav vid lokalisering och 
planeringen av ny bebyggelse och        infrastruktur. Kraven på ny 
bebyggelse kan komma att skärpas och ändras efterhand som 
kunskapsläget blir bättre, nationella och regionala utredningar pågår. 
Allmänna byggnader och anläggningar bör generellt placeras högre över 
havsnivån än tidigare. Att anpassa den befintliga bebyggelsen och 
infrastrukturen är dock den stora utmaningen.

Sårbarhet 
De för samhället svåraste konsekvenserna av klimatförändringarna förväntas i dagsläget beröra 
problem med ökad nederbörd, ökade stormar, både i frekvens och styrka och förhöjd 
havsvattennivå. Därtill kommer samverkansrisker med exempelvis en kombination av förhöjd 
havsvattennivå och extrema stormar. Det finns några skredkänsliga och översvämningskänsliga 
områden i kommunen. 

Översvämning: Översvämningskänsliga områden har karterats. Ett ökat 100-årsflöde (största 
uppmätta nivån under en 100-årsperiod) ger sannolikt större översvämningar. Mest berörs de 
större vattendragen uppströms om de stora sjöarna, men även strandnära områden nedströms om 
dessa inklusive delar av Munkedals tätort påverkas. Motsvarande effekt ger en eventuell 
havsvattenhöjning för kustområdet. Högt vattenstånd i havet påverkar Örekilsälvens vattenstånd 
ända upp till Kvistrumsbron.  

Erosion: Ökade vattenflöden ger ökad erosion, vilket kan leda till försämrad markstabilitet och 
oönskade biotopförändringar. 

Markstabilitet: Både ökade och minskade vattenflöden påverkar markstabiliteten, särskilt inom 
områden där stabiliteten redan idag är känslig. Möjliga instabila områden för befintliga fastigheter 
är karterade enligt dagens klimatförhållanden och förekommer i delar av kommunen. Förändringen 
av klimatet försämrar troligtvis stabiliteten, särskilt i och omkring dessa områden.  

Vattenkvalitet: En ökad årsmedeltemperatur har visat sig ge förhöjda temperaturer och 
förändrade säsongsintervall i insjöar, vilket i förlängningen leder till ökad algblomning, varav 
särskilt risken för giftig sådan algblomning bör bevakas med hänsyn till vattenkvaliteten i 
dricksvattentäkter. 

Bild 1: Miljömål –  
Begränsad Klimatpåverkan  
Illustration: Tobias Flygar 
Bild 2: Högt vattenflöde i 
Örekilsälven 
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Saltkällan och Munkedals hamn 
Vid Saltkällan finns områden med befintlig bebyggelse där kommunen noterar att kunskapen om 
markstabiliteten är otillräcklig och markförhållandena skulle behöva klarläggas. Detta är en viktig 
fråga att reda ut i den fortsatta planeringen, för att klarlägga om risk för skred och erosion 
föreligger, och om detta kan innebära en risk för de boendes hälsa och säkerhet.  
 
Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns även områden som idag är känsliga för översvämning, 
då de ligger lågt i terrängen. Även här är befintliga fastigheter berörda. Då höjda vattennivåer och 
ökad risk för översvämningar är att vänta i framtiden är det viktigt att beakta detta redan idag, för 
att undvika risk för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i framtiden bli nödvändiga för att skydda 
fastigheterna mot översvämning eller mildra konsekvenserna av en sådan. 

ÖP föreslår 
• Vid all planering och bygglovsprövning ska hänsyn tas till sannolika konsekvenser av framtida 

extrema väderförhållanden och höjning av havsnivån. Dessa rekommendationer kan komma 
att ändras allteftersom kunskapsläget förändras. 

• Kommunen vill förtydliga och informera om de befintliga förhållandena som råder för 
geotekniken och översvämningsriskerna vid Saltkällan och översvämningsrisken för Munkedals 
Hamn. Respektive fastighetsägare har ett ansvar för sina fastighetsbelägenheter, men även 
tillsammans med grannfastigheterna finns ett gemensamt ansvar. 

• För att möjliggöra utveckling av bebyggelsen i Saltkällan och Munkedals hamn rekommenderar 
kommunen fastighetsägarna att gemensamt låta genomföra erforderliga utredningar och ta 
fram åtgärdsplaner med syfte att minimera risk för hälsa och säkerhet i samband med 
eventuella framtida skred och översvämningar. 
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Vindbruksplanering 

Vindbruksstrategi 
Markanspråk 

6 områden för grupper av vindkraftverk (om minst 3 verk) har valts ut och markeras på 
markanvändningskartan som verksamhetsområden. Samtliga 6 områden är redan ianspråktagna 
för vindbruk, antingen genom redan uppförda verk eller genom att verk är tillståndsbeviljade inom 
området. Inom vindbruksområdena tillåts i princip inga andra exploateringar som kan förväntas 
hindra utvecklingen av vindbruket, till exempel boende. 

Vindkraftverk mellan 20–50 meters totalhöjd betraktas som så kallade gårdsverk, det vill säga 
småskaliga verk med liten omgivningspåverkan och med huvudsakligt syfte att försörja en 
fastighets behov av el, tillexempel en jordbruksenhet med verksamhet och bostad. Kommunen är 
positiv till bygglovsprövning av sådana verk även utanför vindbruksområdena. 

Betydelse för andra markanspråk och näringar 

Vindbruket kan med fördel kombineras med till exempel skogs- och jordbruksverksamhet och 
byggnader för det samt viss infrastruktur. Viss intressekonflikt kan finnas gentemot skogsbruket, 
som ska skyddas i möjligaste mån.  

När det gäller turism och friluftsliv är förhållandena inte lika enkla. I den mån de kan samspela ser 
kommunen positivt på en parallell utveckling av besöksnäringen både inom och i angränsning till 
vindbruksområdena, men vid intressekonflikt ska vindbrukets intressen gå före. Det kan vara 
svårare att bedöma vindbrukets påverkan på besöksnäringen och friluftslivet på längre avstånd, 
som till exempel störning av tidigare orörda landskapsvyer. Här kan bland annat olika typer av 
visualiseringar vara vägledande för beslut. 

Det av energimyndigheten utpekade riksintresseområdet för vindbruk på Kynnefjäll finns inte med 
i kommunens vindbruksplan, då kommunen inte anser att detta område bör prioriteras för 
vindkraftsutveckling. Kommunen gör samma ställningstagande för Skottfjället, ett område som i 
tidigare processer (vindbruksplan samt ÖP14) pekats ut som ”lämplig vindkraftpark för prövning 
av grupper av större verk”. Här finns dock sedan tidigare beviljade tillstånd att uppföra 12 
vindkraftverk. Inom ovannämnda områden avser kommunen ej att prioritera vindbruk framför 
övriga allmänna intressen som friluftsliv, naturvård, tysta områden etc.  

Hänsyn till allmänna intressen 

Idag finns en zon om 500 meter (”influenszon”, se kartor om energiproduktion respektive hälsa 
och säkerhet i ÖP18 Del II) inom vilken särskild uppmärksamhet bör ägnas åt risken för störningar 
i form av buller, roterande skuggbilder med mera. I praktiken kan påverkan vara stor inom en 
större zon, upp till en kilometer eller mer från närmaste verk. Det kan vara lämpligt att ha ett 
större skyddsavstånd, ca 1 km, som riktvärde för nya bostäder och mer för gruppbebyggelser. 

Landskapsbilden: Landskapsbilden påverkas både av antalet och spridningen av vindkraftverk, men 
även av mängden och längden kraftledningsgator som krävs. Ett kraftledningseffektivt utnyttjande 
av de markresurser som är möjliga för vindbruk bör eftersträvas och påverkar på så vis även 
prioriteringen av och inom vindbruksområdena. För att motverka en landskapsbild av enstaka 
spridda verk förespråkar kommunen generellt att etablering sker i enheter om minst tre verk som 
visuellt upplevs som en grupp. Det är lämpligt att i samband med lov-/tillståndshandläggning av 
nya vindkraftverk begära en komplettering av ansökan med fotomontage/animering som 
visualiserar viktiga landskapsvyer. Även små lägesjusteringar kan göra stor skillnad i det större 
perspektivet. 

Djur och natur: Påverkan på djurlivet kan komma att behöva studeras närmare efter hand som 
omfattningen av vindbruket i översiktsplanen blir klarare, för att säkerställa att den sammantagna 
påverkan på bland annat fågel- och fladdermusfaunan inte blir orimligt stor. Hänsyn har tagits till 
kända förekomster av sällsynta fågelarter genom att vissa områden minskats. Angöringsvägar 
genom skog ska göra minsta möjliga skada på naturmiljön. 
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Hänvisning 

Gällande regler för vindbruk generellt är redovisade på www.vindlov.se. 
Hemsidan drivs av Statens Energimyndighet tillsammans med andra statliga 
myndigheter och verk. 

ÖP föreslår 
• Kommunen ska, inom sin verksamhet, informera om och verka för en effektivare 

energianvändning och hushållning med el.  

• Kommunen är generellt positiv till anläggande av så kallade gårdsverk. 

• Påverkan på människors hälsa ska beaktas vid byggande nära kraftledningar och andra 
anläggningar för energiproduktion/- distribution. Samma hänsyn ska tas när nya kraftledningar 
och anläggningar för energiproduktion/distribution byggs. 

• I samband med lov-/tillståndshandläggning av nya vindkraftverk ska ansökan innehålla 
fotomontage/animering som visualiserar viktiga landskapsvyer. 

• I samband med lov-/tillståndshandläggning av nya vindkraftverk ska samråd med 
Försvarsmakten ske. 

• Vindkraftsägare rekommenderas att årligen avsätta viss procent av verkets bruttointäkt till den 
lokala bygdeföreningen/samhällsföreningen eller motsvarande förening. Avsättningen bör 
villkoras med att pengarna bör användas för lokala utvecklingsprojekt.  

• Kommunen avser ej att inom Kynnefjäll prioritera vindbruk framför övriga allmänna intressen 
som friluftsliv, naturvård och tysta områden etcetera. 
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Landsbygdsutveckling 

Landsbygdsutveckling tenderar som planeringsfråga generellt att vara 
mer oprecis och oförutsägbar än tätortsutveckling. En utveckling på 
landsbygden är i högre grad beroende av enskildas initiativ och 
drivkraft med utgångspunkt i och attraktion genom de lokala värden 
som platsen erbjuder.  

För att understödja en landsbygdsutveckling som en motvikt till de 
starkare kommersiella intressena kring tätorterna, som i ett längre 
perspektiv kan bidra till en utarmning av landsbygden krävs 
planeringsförmåner från kommunen samt stödinsatser på regional-, 
nationell- och EU nivå.  

För att befintlig bebyggelse på landsbygden ska vara attraktiv för 
boende krävs mångfacetterade satsningar, bland annat upprustning 
och underhåll av befintliga vägar. Ett sådant åtagande berör delvis 
kommunen men också trafikverket och regionen.  

Landsbygdens attraktionskraft 
På Landsbygden måste människan vara i centrum, och hennes närmiljö 
och sociala livsbetingelser måste vara så förmånliga, attraktiva och 
långsiktiga för att hon ska välja att stanna, återvända eller flytta in (se 
även regeringens landsbygdsutvecklingsprogram). 

Landet 

Landsbygden har i sig en inneboende attraktionskraft för många människor, kanske särskilt för 
människor som själva vuxit upp där. Landsbygden innefattar ett blandat landskap av åker- och 
betesmark, skog, sjöar och hav. Viktiga planeringsinsatser för denna kraft ligger i vårdandet av de 
öppna landskapen, den fria allemansrätten samt goda kollektiva kommunikationer. 

Samhällena 

Den sociala byn med mötesplatser, välbevarad och omhändertagen bebyggelse och omgivning kan 
vara en drivkraft för människor med gemensamma intressen, till exempel för häst, odling, jakt, 
fiske, sport, idrott eller helt enkelt gemenskap. 

Stranden 

En av många faktorer, men en som ofta har en avgörande betydelse för människors val av plats, 
är möjligheten till ett strandnära boende, en strandnära näringsetablering eller ett strandnära 
fritidsutövande. Genom lagstiftning om differentierat strandskydd har kommunen haft möjlighet 
att peka ut LIS-områden där sådan etablering ska vara enklare att förverkliga. 

Naturen 

Naturen är en gemensam nämnare för all attraktionskraft på landsbygden. Den vilda och orörda 
naturen lockar fler och fler människor att bosätta sig nära eller att besöka. Här har Munkedal 
mycket att erbjuda och förvalta. 

Temaboende 

Kommunen vill lyfta de många möjligheter som finns att bo i närheten av anläggningar med 
koppling till fritidsaktiviteter av olika slag. Exempel på sådant boende är i närhet till ridanläggning, 
golfbana eller utmärkta fiskevatten. 

Fiberanslutning 

Den långt gångna utbyggnaden av fibernätet på landsbygden i kommunen skapar flera nya 
möjligheter, till exempel att arbeta eller studera hemifrån och kan minska behovet av att pendla.   

Kort om landsbygdsutveckling i  
Sveriges regerings 
Landsbygdsprogram 2014-2020: 

”Unga kvinnor och män lämnar 
ofta landsbygden för att skaffa 
sig högre utbildning, utan att 
återvända, och kvinnor lämnar 
landsbygden i högre utsträckning 
än män. Detta kan bero på gles 
befolkningsstruktur, bristande 
grundläggande service och att 
landsbygden domineras av 
låglönesektorer. Det finns därför 
behov av att öka landsbygdens 
attraktivitet, t.ex. med utvecklad 
service men också med ökad 
tillgång till kultur och fritid och 
attraktiva boendemiljöer så att 
fler väljer att bo och verka där.” 
Läs mer om Landsbygds-
programmet på: 
www.jordbruksverket.se 
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Landsbygdsstrukturer 
Landsbygdsservice 

Munkedal är en landsbygdskommun där centralorten Munkedal är intimt integrerad med den 
omgivande landsbygden. De viktigaste frågorna för en utveckling av landsbygden i Munkedal är en 
ökad befolkning, ökat underlag för lokala servicepunkter, de större samhällena och för närcentrat 
Munkedals tätort, vilka alla är ömsesidigt beroende av varandra. Det är viktigt att kommunen kan 
behålla centralorten Munkedal som servicecentrum för att både kommunen och landsbygden ska 
kunna utvecklas. De satsningar som stödjer service och näringsliv i centralorten kan vara lika 
viktiga som de satsningar som har närmare kopplingar till service på landsbygden och i de mindre 
orterna Hällevadsholm, Hedekas och Dingle. 

Bebyggelsestruktur – boende och resor 

Munkedal är en gles kommun med bilen som det främsta färdmedlet. En strävan att minska 
utsläppen och energiförbrukningen leder i samhällsplaneringen ofta till en strävan att prioritera 
utveckling inom och i anslutning till befintliga tätortsstrukturer, genom förtätning och 
centralisering. Forskning tyder på att förtätning inte alltid är liktydigt med minskat transportarbete, 
åtminstone inte när det gäller stora tätorter (Malbert, Falkheden 2000). Tvärtom tycks det finnas 
ett samband mellan centralisering, urbanisering och ett ökat resande – kanske beroende på större 
utbud och rörligare livsstil för människor i stora tätorter. Människor som bor på landsbygden 
anpassar sig kanske mer till det lokala utbudet och troligen samordnar man sina resor bättre, 
eftersom avstånden är längre och tiden är värdefull. 

I översiktsplanen finns områden för boende i den tätortsnära 
landsbygdzonen strax utanför Munkedal/Håby i norr och på 
Tungenäset/Hensbacka i väster och söder, med möjlighet till ett boende 
på landsbygden nära större pendlingsnoder. På kortare eller längre sikt 
med möjlighet till samordnade/kommunala avloppslösningar, 
fjärrvärme etc. 

Utvecklingsfaktorer 
Avgörande faktorer för landsbygdsutveckling kan sammanfattas i 
följande punkter: 

• Infrastruktur: bredband, vägar, allmänna kommunikationer. 

• Boendemiljön: nära naturen, väl tilltagna tomter eller centralt i 
någon av samhällskärnorna, strandnära, hästnära. 

• Företagande: aktiv del av kommunens näringslivsstrategi, ökad 
förädlingsgrad av lokalt producerade varor och tjänster, 
upplevelseturism, lokal service- och tjänsteproduktion, IT-
baserat företagande. Bredbandsnätet är viktigt. 

• Utbildning: lokala skolor i den mån det är möjligt. 
Distansutbildning med hjälp av It-teknik skapar nya möjligheter. 

• Folkhälsa: vård och omsorg, skola och fritid, kommunal service i 
alla kommundelar skapar trygghet. Grannskap och bygdegrupper 
för lokalt inflytande. 

• Service: Tillgängliggöra kommersiell och offentlig service i alla 
kommundelar genom att bl.a. se på samordningsmöjligheter. 

ÖP föreslår  
• Satsning på goda kommunikationer är mycket viktigt för att befintlig bebyggelse på 

landsbygden ska vara attraktiv för boende. 

• En positiv inställning till temaboenden med närhet till olika anläggningar och områden. 

Exempelbilder landsbygden 

47



STRATEGIER FÖR MUNKEDAL 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG 29  

Stranden och LIS-områden 

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen – LIS-områden 
Redovisade LIS-områden berör uteslutande sjöar och omfattar ca 16 km av deras 
strandskyddslinje, varav ca halva sträckan redan är bebyggelsepåverkad (totalt sett över alla LIS-
sjöar). Den ytterligare påverkan en full utbyggnad av föreslagna LIS-områden skulle medföra 
motsvarar därmed ca 8 km, vilket innebär att 2,8 % av den totala strandskyddssträckan runt sjöar 
påverkas. Inräknat det samlade inlandsvattnet blir motsvarande siffra 1,3 % och att påverkan 
därför är liten. 

Möjligheterna för kommunen att kunna locka till nyinflyttning, nyetablering av företag samt 
satsningen inom turism är av vital och kanske avgörande betydelse för en framgångsrik och hållbar 
utveckling. I detta sammanhang har det varit särskilt viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av 
områden för nämnda utveckling. Efter den exkludering av områden/delområden som redovisas 
nedan är det kommunens bedömning att förslaget i sin helhet är förenligt med gällande 
strandskyddslagstiftning avseende LIS. 

En särskild utredning kring LIS-områden har utförts inom ramen för översiktsplanearbetet, vilket 
lett fram till ett planeringsunderlag: LIS-områden – tematiskt planeringsunderlag, som ingår som 
bilaga till ÖP18. I den översiktliga utredningen föreslås 19 sjöar som uppfyller uppställda kriterier. 
Runt varje sjö medges en begränsad del av strandsträckan enligt kartan med i vissa fall endast 
korta sträckor lämpliga för LIS-utveckling, i vissa fall upp till 40% av stranden.  

Mer än ca 40% total strandexploatering för en sjö bedöms inte lämplig för någon av sjöarna i 
kommunen. Sjöar som idag saknar bebyggelse föreslås förbli orörda och ingår inte i LIS-
programmet. Likaså ingår inga sjöar inom kommunens stora opåverkade områden, där kommunen 
redan tagit ställning till förmån för orördheten. Högprioriterade naturvärden har också undantagits 
och vindkraftparker har undantagits med en influenszon på 500 meter.  

Varje enskilt LIS-projekt ska prövas individuellt där lämpligheten både avseende potentialen för 
landsbygdsutveckling och skyddet av strandskyddets syften ytterligare ska klarläggas. 

ÖP föreslår 
• Utveckling av strandnära boende, verksamheter och åtgärder som främjar turismen ska 

stimuleras. Planberedskap för detta kan skapas tillsammans med fastighetsägare och 
intressenter. 
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LIS-områden 
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Mellankommunala frågor 

Allmänt 
• Vägar: Förutom insatserna på E6 är det viktigt att i samråd med 

berörda kommuner och trafikverket upprätthålla och förbättra 
standarden på främst följande vägar: väg 162 till Lysekil, väg 
165 till Bullaren, väg 171 och 174 till Kungshamn/Smögen, väg 
896 till Fjällbacka väg 924 till Färgelanda. 

• Vattendirektivet: De tidigare samarbetena kring 
Våtmarksprojektet och kring Örekilsälvens avrinningsområde 
behandlas numera i den nybildade Vattenmyndigheten för 
västerhavets vattendistrikt och i vattenråd för Gullmarsfjorden. 

• Vindkraftsutbyggnad kan enligt angivna områden i vindbruksplanen komma att påverka 
Lysekil, Tanum och Färgelanda kommuner genom föreslagna utbyggnadsområden invid 
kommungräns.  

• Kraftledningsutbyggnad: Sedan tidigare finns en ett kraftledningsreservat angivet från Lysekil 
via Färlevfjorden över Tungenäset och vidare till gränsen mot Färgelanda. 

• Verksamhetsområden: Kommunen anger områden med potential för större etableringar. 
Ytorna kan ses som en resurs även i ett regionalt perspektiv. Bland annat möjligheterna att 
skapa regionala omlastningsplatser är en fråga som kan utvecklas i samverkan med 
grannkommunerna. 

Lysekil och Sotenäs 
• Kommunen anser det vara mycket viktigt att även Bohusbanan, norr om spårdelningen, 

tillskrivs samma skydd och ges prioritet.  

• Skottfjället är ett geografiskt avgränsat område som ligger inom både Munkedal och Lysekil. I 
Lysekils kommun ingår Skottfjället delvis i område med hushållningsbestämmelser för den 
högexploaterade respektive obrutna kusten (MB 4:2 och 4:3). Området är angivet som område 
för vindkraft i Munkedals kommun. Tillstånd är beviljat för 13 stycken vindkraftverk. 

• Tosteröds vatten avbördas via Tvärån i Munkedals kommun och Bärfendalsälven till Åbyfjorden. 
Sotenäs nyttjar Tosteröds vatten som vattentäkt och enligt vattendom är kommunen skyldig 
att tappa sjön på viss volym vatten, tillräcklig för att de fiskrika vattendragens ekologiska 
status skall bibehållas. Tillfälligtvis har detta medfört översvämningar på närliggande 
markområden i Munkedals kommun. Fortsatt samverkan med Sotenäs kommun är önskvärd 
för att undvika olägenheter i framtiden. 

• LIS-områden gränsande till Sotenäs kommun: Kisteröd- och Välserödvatten är utpekade för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Tanum och Dals-Ed 
• Kynnefjäll: Det är angeläget att denna unika naturresurs även i fortsättningen tillsammans 

med grannkommunerna Tanum och Dals-Ed blir föremål för gemensamma insatser, bland 
annat vad gäller utveckling av områdets kvaliteter för friluftsliv.  

• Tysta och orörda område anges vid gränsen mot Tanums kommun. Länsstyrelsen har pekat ut 
området som riksintresse för friluftslivet. 

Uddevalla och Färgelanda 
• Herrestadsfjället: Det är angeläget att tillsammans med Färgelanda och Uddevalla kommuner 

utveckla samverkan kring friluftslivet på Herrestadsfjället. 

Angränsande kommuner 

 

Sotenäs 
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• Sågebackens skjutfält: Verksamheten vid Sågebackens skjutfält alstrar buller, vilket berör 
delar av Munkedals, Uddevalla och Färgelanda kommuner. Bullerzonen är av riksintresse för 
det militära försvaret. Innan översyn av de militära anspråken på fältet har skett måste stor 
restriktivitet gälla för lokalisering av bebyggelse inom bullerstörda områden. 

• LIS-områden gränsande till Färgelanda kommun: Björnsjön och Strandsjön är utpekade för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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Grundläggande principer för fysisk planering 

 
 
Om principerna för planeringen 
Detta och följande kapitel i översiktsplanen 
redovisar i enlighet plan- och bygglagen, PBL, 
grunddragen i den avsedda mark- och 
vattenanvändningen och bebyggelse-
utvecklingen, tillsammans med den kommun-
täckande kartan över Mark- och vatten-
användning (Karta 1) med delkartor i större 
skala för Tungenäset–Håby–Munkedal (Karta 2) 
och de större samhällena (Karta 3).  

I ÖP18 redovisas rekommendationer för sex 
större typområden. Dessa består i sin tur av ett 
antal mindre områden som har liknande 
förutsättningar, och därmed liknande riktlinjer. 

Förslagen ska ses som några av ett stort antal 
möjligheter till förändringar. Vid önskemål att 
förverkliga projekt som inte överensstämmer 
med översiktsplanens förslag är riktlinjerna i 
detta avsnitt utgångspunkt för beslut.  

 

 

Fokus på redovisningen av de geografiska typ-
områdena ligger på kända enskilda och 
kommunala intressen för ändrad mark-
/vattenanvändning, t ex i form av nya bostads- 
och verksamhetsområden.  

De redovisade förändringarna bedöms 
sammantaget bidra till en god användning av 
mark- och vattenområdena, dels inom 
kommunen, dels i ett regionalt och nationellt 
perspektiv. I erforderliga fall kompletteras redo-
visningen av ett resonemang kring kapacitet i 
tekniska, sociala och biologiska system och hur 
aktuella förändringsintressen och påverkade 
bevarandeintressen bäst kan samspela.  

Den förväntade tyngdpunkten för förändringar 
berör de avsnitten Håby/E6-zonen, Havsbandet 
och Dingle i förslagskapitlet. 

Riktlinjer för planering 

 
 

 
och kulturvärdena. 

 
 

skogsbruk, turism- och besöks- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

och besöksvärdena. 

 
 
 
 

 
tåg och för lokaltrafiken. 

 
 

expansionsområde för  
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Lokaliseringsprinciper för en 
hållbar bebyggelseutveckling 

Följande principer ska vara vägledande vid beslut kring mark- och 
vattenanvändning och ska beaktas vid såväl bygglov och annan 
tillståndsgivning som vid upprättande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Plan- och bygglovsärenden hanteras enligt 
gällande lagstiftning i PBL och MB med flera. 

Lokalisering av bebyggelse 
• Ny bostadsbebyggelse ska huvudsakligen lokaliseras: 

o så att samhällstekniska installationer samordnas, det vill säga 
företrädesvis i anslutning till befintliga samhällen och orter så 
att den utgör en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse 
men även mer fritt på landsbygden. 

o så att kollektivtrafiken kan utvecklas och utnyttjas. 

• Temaboenden av olika slag ska kunna medges som 
gruppbebyggelse utanför samhällena, med lokala 
kretsloppslösningar. 

• Fritidshusområden. Omvandling av fritidshusområden till 
permanentboende ska medges. 

• Turism. Byggnader och anläggningar för småskalig turism utanför 
samhällena ska prövas positivt för att i möjligaste mån bibehålla en 
levande landsbygd där detta kan ske utan betydande skada på 
natur- och kulturmiljövärden. 

• Friluftsliv. Byggnader och anläggningar som förbättrar 
möjligheterna att utöva ett aktivt friluftsliv ska prövas positivt. Även 
inom områden som utpekats som särskilt värdefulla för friluftslivet 
ska sådan bebyggelse kunna uppföras. En förutsättning för att 
sådan tillkommande bebyggelse ska tillåtas är att den inte hindrar 
tillgängligheten inom området eller på annat sätt försämrar 
möjligheterna att nyttja området för friluftsliv, tex genom att skada 
natur- och kulturmiljövärden. 

• Strandnära. Kommunen ser mycket positivt på möjligheten att inom 
så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen, LIS-
områden, enklare kunna medge dispenser för mindre anläggningar 
inom bland annat besöksnäringen. Även boende ska kunna prövas 
inom vissa av dessa områden i anslutning till befintliga bostadshus 
(inom ca 100 m). Se bilaga LIS-områden. 

Skola, vård och omsorg 

• Framtida lokaliseringar av skolor, förskolor, äldreomsorg och dylikt bör förutom till 
samhällsekonomiska och sociala intressen samlokaliseras med kollektivtrafik, närhet till 
lämpliga och vackra grönytor för rekreation och effektiva och säkra transport-, gång- och 
cykelvägar. 

Verksamhetsområden 

• Framtida verksamhetsområden bör framförallt lokaliseras i närhet till E6 för att minimera 
behovet av transporter och för att kunna samordna teknisk service, kollektivtrafik med mera. 

• Ett varierat utbud av etableringsmöjligheter ska eftersträvas.   

Stämningsbilder Munkedal 
kommun 
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• Möjligheter till framtida expansion inom eller i anslutning till befintlig fastighet ska studeras 
och beaktas i samband med beslut om nyetableringar. 

• Vindbruksverksamhet ska som huvudprincip etableras inom vindbruksområdena och där ges 
företräde före annan användning som inte kan fungera parallellt med vindkraft. 

• Krav på exploateringsplan för hela vindbruksområdet ställs på den/de som avser göra den 
första etableringen inom ett område för att området ska kunna utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Även tänkta angöringsvägar ska anges för att kunna bedöma eventuella skyddsbehov 
för lokala naturvärden. Lämpliga avtal ska upprättas som anger att även kostnader för framtida 
demontering, bortforsling och återställande av marken till ursprungligt skick ska bekostas av 
vindkraftsägaren. 

• Vindbruksplanens ”Förslag till rekommendationer i ÖP” ska gälla. 

Vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar 

• Transporteffektiviserande, trafiksäkerhetshöjande och näringslivsbefrämjande vägar, 
järnvägar samt gång- och cykelvägar ska eftersträvas och prioriteras.  

Tele och internet mm 

• Lokalisering av master och dylikt för telekommunikation med mera ska samordnas i syfte att 
begränsa antalet master.  

• Möjligheter att förbereda för bredband i samband med nyetableringar ska belysas i samband 
med detaljplaner och tillståndsgivningar.  

Reservområden 

• Reservområden enligt markanvändningskartan ska av strategiska skäl hållas fria från annan 
exploatering än den beskrivna för eventuell framtida bebyggelseutveckling. 
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Principer för utformning 

Följande principer ska vara vägledande vid beslut kring mark- och 
vattenanvändning och ska beaktas vid såväl bygglov och annan 
tillståndsgivning som vid upprättande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

Utformning av bebyggelse 
• Den äldre bebyggelsen i tätorter och på landsbygden har oftast 

stora värden från kulturmiljösynpunkt. Det är därför viktigt att 
utformningen av ny bebyggelse och om- och tillbyggnader inte 
påverkar angränsande bebyggelse negativt.  

• Inom särskilt utpekade områden med stort kulturmiljövärde ska 
ny bebyggelse och om- och tillbyggnader anpassas till 
bebyggelsetraditionen i Munkedal och ske med stor varsamhet. 

• Ny bostadsbebyggelse bör: 

o eftersträva en småskalig varierad boendemiljö där naturen 
bevaras i sina värdefullaste delar och om möjligt utgör ett 
rikt inslag i områdets karaktär.  

o eftersträva lättillgänglighet. Gator bör leda vidare i form av 
en gång- och cykelväg för att undvika återvändsgränder. 
Kopplingen till möjlig framtida kompletterande bebyggelse 
ska beaktas.  

o säkerställa god tillgänglighet till lämpliga grönytor med 
mera i närområdet för lek och rekreation.  

• Centrumbebyggelse i tätorten Munkedal bör studeras noggrant i 
detaljplan samt kopplas till grönstruktur. 

• Utformning av ny eller ändring av befintlig bebyggelse utmed E6, 
eller inom starkt blickfång från E6, ska ske med särskild hänsyn 
till placering och utformning. Detaljplaner, byggnader och 
anläggningar inom detta område ska ta hänsyn till den 
sammanhängande bilden av Munkedal som den uppfattas från E6 
samt beakta grönstrukturer och säkerställa god markanpassning 
till omgivande nivåer.  

• Skyltar ska utformas och placeras på ett sätt så att de anpassas 
till omgivande bebyggelse och landskapsbild. 

Boendeformer 
• Ett varierat utbud av boendeformer av varierande ålder och 

kostnad bör eftersträvas för att tillgodose olika generationers och 
människors behov. 

Utformning av vindkraftverk 
• Vindkraftverk i grupp ska utformas enhetligt.  

• Färgsättning bör ske i ljust gråa kulörer och reflexfria material 
ska användas på rotor och blad.  

• Reklam. Logotyp eller tillverkarens namn i litet format kan tillåtas 
på maskinhuset, men i övrigt ska ingen reklam förekomma på 
vindkraftverken.

Bygga i kulturmiljö 
Kommunen har i samverkan 
med Bohusläns Museum, 
hembygdsföreningar med 
flera berörda tagit fram 
kulturmiljöbroschyrer som 
lyfter fram kulturmiljöernas 
värden och särdrag. Dessa 
har skickats ut till boende i 
respektive områden och finns 
tillgängliga på kommunen 
och på hemsidan. Syftet är att 
medvetandegöra för berörda 
fastighetsägare med flera hur 
byggnadernas värden kan 
bevaras och vilka risker för 
skada som finns. Dessa 
skrifter kallas ”Bygga i 
kulturmiljö” och ska vara 
vägledande. 

Utöver dessa finns 4 tematiska 
kulturmiljöskrifter: ”Kyrkor”, 
”Kulturella byggnader”, 
”Fornminnen” och ”Historisk 
guide”, som också ska vara 
vägledande.  

Exempelbild bostadsutformning 

Exempelbild bostadsutformning 
samt vindkraft 
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Centralorten Munkedal 

Avgränsning 
I det följande avsnittet redovisas i mycket generella drag Centralorten 
Munkedal. De delområden som är föremål för förändringsintressen 
redovisas kortfattat. Till den beskrivande texten finns en 
markanvändningskarta för Munkedals tätort och Tungenäset. På kartorna 
redovisas nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning. 

Övriga planeringsförutsättningar  
Centralorten Munkedal har kvar sin prägel som ursprunglig bruksort 
öster om älven, och som stationssamhälle på västra sidan, det som 
idag är Munkedals centrum. Mellan de båda sidorna av orten ringlar 
sig Örekilsälven i natursköna former. För ytterligare 
områdesbeskrivning av Centralorten Munkedal.  

Service 

I Munkedal centrum finns stort underlag för service och handel i form 
av fyra matbutiker, ett flertal restauranger, torghandel samt 
vårdcentral och apotek. I Munkedal finns skolor för F-9 fördelat på tre 
skolor. Ny skola samt bollhall planeras i anslutning till befintliga 
verksamhetslokaler på Kungsmark. Ny förskola planeras på Brudås. 
Nybyggnation av bostäder planeras på Vadholmen södra med möjlighet 
till 4000 kvm för verksamhetslokaler i bottenvåning. 

Vatten och avlopp 

Munkedals reningsverk har en kapacitet på 6800 pe 
(personekvivalent). Idag (2019) är 4000 fysiska personer anslutna 
till verket med en medelbelastning per dygn på 3559 pe samt en 
maxbelastning på 4500 pe per dygn. Framtida utbyggnad på södra 
Tungenäset, Saltkällan/Hensbacka och Håby kopplas också till 
Munkedals reningsverk. 

Energi 

Fjärrvärmeanslutning är möjlig inom Munkedals tätort och ska 
prioriteras. 

Trafik 

Sedan E6 2008 fick en ny sträckning väster om Munkedals tätort har 
miljön i samhället, som tidigare dominerats av intensiv 
genomfartstrafik med en stor andel tunga fordon, förändras. Det 
finns nu förutsättningar för en bättre trafikmiljö och att bygga 
bostäder närmare väg 832 (gamla E6), både avseende buller och 
luftmiljö. Trafikverket har genomfört en ombyggnad av väg 832 för 
att anpassa den till lokalväg med gång- och cykelbanor. 

Geoteknik 

Centralorten Munkedal är relativt välstuderad avseende de 
geotekniska förutsättningarna och riskerna. Inget av de föreslagna 
nya områdena ligger inom skredkänslig mark enligt utförd kartering. 
Översiktlig geoteknisk bedömning och arkeologisk utredning 

Förslag för Mark och Vatten 

Orienteringsfigur: Centralorten 

 

Stämningsbild Munkedal 
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genomförs vid detaljplanering av de nya bebyggelseområden som 
redovisas. 

Friluftsliv 

Örekilsparken och Önnebacka är de närmaste friluftsområdena inom 
tätorten. Ett flertal ridanläggningar finns i utkanten av samhället. De 
idrottsanläggningar som finns ligger i mer centrala lägen. 

ÖP föreslår 
• Centralorten Munkedal ska vara kommunens servicecentrum. 
• Angivna områden för framtida bebyggelse enligt markanvändningskarta ska föregås av 

detaljplan.
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Förslag på bebyggelseutveckling 
 

 

Planlagt för bostäder (m fl  
 

 
 

Planlagt område för bostäder 

 
 

 
 

Planlagt område för bostäder  
 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på 
 

Befintlig ridanläggning 

 
 
 

Naturreservat Kviström 
och pågående reservats-
bildning för nedre 
Örekilsälven 

 

Utbyggnadsområde för 
bostäder i Frötorp – på 
längre sikt  

 

Planerad förskola Brudås  

Planlagt område för bostäder 
och service 

  

Planerad bollhall och skola 

Planlagt område för bostäder  
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De större samhällena – Dingle, Hällevadsholm, 
Hedekas 

Avgränsning 
I det följande avsnittet redovisas de tre större samhällena: 

• Dingle 

• Hällevadsholm 

• Hedekas 

Efter Munkedal är dessa tre de största orterna inom kommunen. De tre 
orterna och förslag på utveckling beskrivs först kortfattat följt av en 
beskrivning av generella förutsättningar för planeringen och generella 
förslag för de tre samhällena. Till den beskrivande texten och bilderna 
finns markanvändningskarta med var och en av orterna. På kartorna 
redovisas nuvarande och framtida mark- och vattenanvändning. 

Övriga planeringsförutsättningar  
Nedan redovisas tekniska planeringsförutsättningar. Se vidare avsnitt för 
respektive ort för beskrivning av särskilda förutsättningar samt förslag. 

Vatten och avlopp 

Reningsverket i Dingle tar genom överföringsledning även hand om avloppsvatten från 
Hällevadsholm. Verket har kapacitet för 4000 pe (personekvivalenter) och hade 1550 anslutna 
personer, en medelbelastning per dygn på 971 pe, samt en maxbelastning per dygn på 1872 pe 
(2019). 

En överföringsledning för vatten kopplar Dingle och Hällevadsholm till kommunens vattentäkter vid 
Kärnsjön och Öbbön och tryggar vattenförsörjningen för ortens framtida utbyggnad. Reningsverket 
i Hedekas har en kapacitet om 600 pe. Medelbelastningen per dygn 2019 var 117 pe, 450 fysiska 
personer anslutna och en maxbelastning på 309 pe. 

Vattenförsörjningen är tryggad genom överföring från vattentäkt vid Lersjön. Vattentäkten för 
Hedekas i Sandåker är också av vikt för vattenförsörjningen i samhället. I Dingle pågår översyn av 
vattenskyddsområden. 

Trafik: I och med den nya dragningen av E6 har genomfartstrafiken i Dingle och Hällevadsholm 
minskat drastiskt. Det finns önskemål om att förbättra trafikmiljön ytterligare genom upprustning 
av centrala gator genom kompletterande gång- och cykelvägar inom och emellan samhällena, 
särskilt bör sådana kommunikationer till bad-, idrottsplatser, skolor och liknande barn- och 
ungdomstäta platser prioriteras. 

Geoteknik: Endast delar av tätortsområdena är studerade. Inga kända skredriskområden finns.  

 
  

 

 

 

Orienteringsfigur:  
De tre större samhällena 
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Dingle 
Dingles centrala delar ligger i södra änden av en nord-sydlig dalgång med en bebyggelse som 
gradvis klättrar upp mot berget i öster respektive breder ut sig på slätten söder- och västerut med 
industribyggnader och Dingle utvecklingscentrum. Det före detta naturbruksgymnasiet är numera 
ett centrum för utbildning och stödverksamhet. Området innefattar till största delen kommunala 
och externa gymnasie- och vuxenutbildningar. Även lantbruk, hunddagis med flera verksamheter 
finns samlade här. Gatorna i samhället har rustats upp efter E6-flytten och gång- och cykelvägar 
och cirkulationsplatser har skapats. 

Orten har präglats av areella näringar men flera nyetablerade ytkrävande och transportberoende 
verksamheter har satt en ny prägel på orten och dess närområde. För området i närheten av 
Dingle råder det brist på planlagd mark för sådana verksamheter. Bostadsutveckling bör ske dels 
genom förtätning av de centrala delarna, dels österut där det bedöms finnas goda möjligheter för 
attraktivt boende på berget i Tyft med utsikt över dalen. Grönstrukturen präglas av närliggande 
skogsområden och av ett vegetationsstråk genom samhället i nordsydlig riktning på ömse sidor 
om Dinglebäcken. 

 

  
 

 

Ett nytt äldreboende och förskola planeras söder om Dingle i anslutning till samhället, på mark som 
sluttar svagt mot väg 832 i väster men med plattare partier. 

Särskilda intressen 

Strandskydd gäller kring Dinglebäcken. För utbyggnad av verksamhetsområden i Lågum ska det 
göras en avvägning mellan markbehovet för framtida verksamheter och strandskyddet kring 
Dinglebäcken i samband med detaljplaneläggning. Dinglebäckens översvämningsrisk, vid så 
kallade 100-års flöden, bör också beaktas. 

Översyn av vattenskyddsområden i Dingle pågår.  

Förslag på bebyggelseutveckling: 

 
 

 
område planlagt för bostäder 

 
 

Framtida verksamhetsområdet  
vid Lågum för ej miljöstörande  

 

 
Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 

Nytt planerat äldreboende och 
förskola på Tyft  
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Hällevadsholm 
Hällevadsholm har utvecklats som stationssamhälle kring de båda sjöarna i ett småkuperat 
skogbevuxet landskap. I ett längre tidsperspektiv bör bostadsutbyggnaden ske söderut och 
västerut på ett sådant sätt att Kolstorpsvattnets och Vässjevattnets kvaliteter för ett attraktivt 
boende kan utnyttjas. Det är viktigt för ortens näringslivsutveckling att det tillskapas mark för 
nyetablering utöver den utveckling som kan ske inom redan detaljplanelagda 
verksamhetsområden.  

Området kring befintlig stenindustriverksamhet, strax norr om samhället, är välbeläget i 
förhållande till trafikplatsen vid Grind och möjlighet finns att ansluta det till väg 908 mot Fjällbacka. 
Området redovisas därför i planen som reservområde för icke miljöstörande verksamhet. 

Samhällets grönstruktur präglas av omgivande skogsområden samt vegetation i anslutning till 
sjöarna Kolstorpevattnet och Vässjevattnet. Friluftsområdet runt Kolstorpevattnet är viktigt för 
rekreation inom orten. 

  

 
 

Särskilda intressen 

Strandskydd gäller kring Vässjevattnet och Kolstorpevattnet. Lättnader i strandskyddet bör kunna 
utredas öster om Vässjevattnet och väster om Kolstorpevattnet i samband med detaljplaneläggning 
av området. 

Hela området ingår i ett större område kring Enningdalsälvens (Södra Bullaresjön med mera) 
vattenområde som med hänsyn till sina natur- och kulturvärden är av riksintresse och omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Bestämmelserna utgör 
restriktioner mot vissa vattenföretag. 

Förslag på bebyggelseutveckling: 

 
 

 
 

 

 

  
markerade områden) 

 
 

 
 

 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 
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Hedekas 
Hedekas med sin högt belägna och småskaliga samhällsbildning med 
storslagen utsikt över Hajumsälvens dalgång bildar nordlig utpost i 
tätortsstrukturen, med för invånarna, viktiga pendlingssamband även 
norrut till Dals Eds kommun och österut mot Färgelanda kommun. 
Näringslivet präglas av ett stort inslag av byggrelaterad verksamhet 
med bland annat träindustrier. 

I direkt anslutning sydväst om samhället finns goda möjligheter till 
rekreation och friluftsliv. Samhället ligger också nära stora natur- och 
friluftslivsintressen på Kynnefjäll och vid Örekilsälven. Den vackra 
Hajumsälven ligger strax söder om samhället. 

Det är viktigt för samhället att det finns möjligheter för nyetablering 
eller expansion av befintliga verksamheter. Områden för utbyggnad 
av verksamheter finns i samhällets södra och norra del. I Sandåker 
finns ett detaljplanerat område för framtida bostadsbebyggelse. 
 

 
                                                Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 

Särskilda intressen 

Södra delen av tätortsområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård och ingår i kulturmiljön 
kring Hajumsälven, utpekad i kulturminnesvårdsprogrammet som värdefull. Det öppna landskapet 
är av stort värde för kulturmiljön som helhet. 

ÖP föreslår 
• Kommunen ser generellt positivt på en utbyggnad av samhällena och att lokal service finns 

kvar. 
• Kommunen ska verka för en bibehållen närservice inom de större samhällena. 

Förslag på bebyggelseutveckling: 

Framtida verksamhetsområden  
 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

beläget med hänsyn till trans- 
 

 
 

Utblick över Hajumsälvens dalgång 

62



 

FÖRSLAG FÖR MARK OCH VATTEN 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG  44  

Håby/E6-zonen: E6, 
Verksamhetsstråket, De fem 
moten, Håby mm 

Avgränsning  
I det följande avsnittet redovisas översiktligt verksamhetsområdena 
utmed motorvägsområdet och trafikplatserna. Området innehåller 
följande delområden: 

• E6 med trafikplatser 
• Håby med strategiskt närområde 
• Håby rastplatsområde 
• Gläborg norra och nordvästra 
• Reservområde Gläborg södra 
• Reservområde Saltkällan 
• Saltkällans marknadsplats 
• Säleby mellan och södra samt Säleby Västra 
• Kungsmarken 
• Dinglemotet med närliggande område 

Mindre verksamhetsområden förekommer inom de övriga geografiska 
typområdena. Till den beskrivande texten finns en förstorad mark-
användningskarta för Munkedals tätort/Tungenäset och en för Dingle 
där nuvarande och framtida markanvändning redovisas. Det 
beskrivna området sträcker sig från kommungränsen i söder till Dingle 
i nordväst utefter E6 med de befintliga och framtida 
verksamhetsområden som har en tydlig och nära koppling till 
motorvägen och har en potential för utveckling. 

E6 
E6 som sedan sommaren 2008 är komplett genom Munkedals 
kommun innebär ökad framkomlighet och minskad restid för den 
relativt stora andelen arbetspendlare boende i Munkedal. 
Trafikplatserna har en god anknytning till det lokala vägsystemet. För 
trafikanterna på E6 skapas vackra utblickar över Örekilsälven och 
Saltkällefjordens inre del samt kulturlandskapet på Tungenäset. 
Åtgärder för att skapa intresse för Munkedal hos resenärer längs E6 
har utförts i anslutning till trafikplatserna, bland annat i form av 
attraktiva rastplatser och turistinformation. 

Verksamhetsstråket Gläborg–Håby–Smedberg–
Munkeland– Kungsmarken 
Området utmed E6 kring Håby, med väg 832 som sammanbindande 
lokalgata, planeras för att bli ett av kommunens framtida 
verksamhetsområde med goda förutsättningar för etablering av en 
variation av verksamheter, från logistisk och industri vid Gläborg, via 
handel i Håby och Munkeland, vidare verksamheter på Smedberg, 
Säleby och Kungsmarken. Kommunen vill säkerställa tillgången på 
ytterligare mark för verksamhetsområden för detta syfte. Det är 
angeläget att i ett tidigt skede finna de fysiska formerna för en 
gemensam planering och marknadsföring. Detta arbete pågår i form 
av ett flertal detaljplaner.  

 

 
  

Dingle Trafikplats 

  

 
 
 

marken 

Vy över Saltkällans trafikplats 

Orienteringsfigur: Håby/E6-zonen 

 
  

Orienteringskarta:   
Verksamhetsstråket 

Verksamhetsstråket 

Verksamhetsstråket 
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Det finns planlagd mark för externhandelskomplex i Håby mellan motorvägen och samhället. Läget 
är fördelaktigt ur kommunikationssynpunkt med bra cykelvägar till Munkedal och Dingle, bra 
bussförbindelser samt bra anslutning till E6:an.’ 

Säleby mellan och södra ligger inom ett skogbevuxet bergsparti och ängsmark sydväst om gamla 
E6, mitt emot Smedbergs industriområde. Utbyggnad av verksamheter här ger goda förutsättningar 
för att skapa ett samband med Smedbergs industriområde. 

E6:an medför förutsättningar för tillgänglighet till och marknadsföring av Smedbergs och Sälebys 
industriområde samt Munkelands handelsområde, som i kommunens och näringslivets tidigare 
satsningar har haft en tydlig koppling till deras läge vid gamla E6. Det behövs nya satsningar för 
att tydligare knyta och annonsera Munkeland och Smedberg. Kommunen har sedan länge försökt 
binda ihop de olika verksamhetsområdena, vilket bedöms kunna ge avsevärda samverkans- och 
exploateringsfördelar och bidra till att området får en större attraktivitet.  

Kommunen lägger stor vikt vid utformning av byggnader, tomtmark, gator, skyltning och av 
verksamhetsstråket, eftersom det har avgörande betydelse för såväl attraktiviteten inom området 
som för dess annonsering mot E6. 

 

  

Säleby  
västra 

Säleby mellan och södra 
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De fem moten (trafikplatserna) med närliggande 
verksamhetsområden 

Saltkällans trafikplats: Trafikplatsen är Munkedals port mot söder med 
en rastplats. Söder om trafikplatsen ligger Saltkällans marknadsplats. 
Området har lång historia som marknadsplats och används som sådan 
vid återkommande tillfällen. Norr om trafikplatsen anges ett framtida 
verksamhetsområde, se nedan under Saltkällans trafikantservice.  

Foss trafikplats: Trafikplatsens huvudfunktion är att ansluta trafikanter 
på E6:an till Tungenäset och mot Munkedals centrum. Här finns det en 
mindre pendelparkering för att underlätta samåkning. Enligt en 
trafikutredning av Ramböll från 2014-10-31 beskrivs att Fossmotet 
skulle klara en mycket större ökning än den förväntade ökningen av 
genomförda planer längst Gårviksvägen samt att det inte finns något 
som tyder på att kapacitetsproblem skulle uppkomma. 

Håby trafikplats: Trafikplatsen kopplar trafiken till befintliga 
anläggningar på ett effektivt sätt. Bohus Rasta är väletablerad och 
genom sin storlek och serviceutbud av betydelse för den tunga trafiken 
längs E6. Expressbusstrafiken har Håbyterminalen som knutpunkt för 
stora delar av busstrafiken i norra Bohuslän, samordnat med 
lokaltrafiken. Vid terminalen finns också en pendelparkering. 
Trafikplatsen är också vara anslutningspunkt för trafik till och från 
Sörbygden och Hedekas samt vidare norrut. 

Gläborgs trafikplats: Gläborgs trafikplats är en viktig knutpunkt för 
trafiken till och från Lysekil och Sotenäs. Trafikplatsen är också den 
norra infarten till det växande verksamhetsområdet i Håby. Möjlighet 
kan finnas att även koppla järnvägstrafiken till denna del av 
verksamhetsområdet, vilket kan göra förutsättningarna för etablering 
av transportintensiva verksamheter ännu mer intressant. Det skulle 
dessutom stödja/möjliggöra en långsiktigt mer hållbar 
transportstruktur. Detta har utretts i samband med planläggning av 
marken mellan Håby och E6:an. Trafikverket planerar för att bygga om 
trafikplatsen för att öka kapaciteten. 

Dingle trafikplats: Trafikplatsen kopplar ihop E6 med Dingle och de 
befintliga verksamhetsområden som finns där. Nya 
verksamhetsområden anges i anslutning och närheten till trafikplatsen 
i området både väster och öster om motorvägen. 

Föreslagna framtida verksamhetsområden 
Saltkällans trafikantservice planeras norr om trafikplatsen och utgörs 
av ängsmark. Det är beläget mellan Rödberget, älven, järnvägen och 
nya E6 och är således kringskuret av väganläggningar. Området 
redovisas som framtida verksamhetsområde på längre sikt. Möjlighet 
till lokalisering av framtida kollektivtrafikcentrum för buss och tåg med 
pendelparkering, och eventuellt en mindre trafikantserviceanläggning 
bör närmare studeras genom detaljplaner.  

Säleby västra ligger väster om E6:an och Säleby mellan och södra. 
Området består av plan ängsmark i norr som svagt sluttar från ett 
skogbeklätt bergsparti i söder. Angöring kan ske via bro över 
motorvägen. Genom området går en ledning med 40 kV. 

Håby rastplatsområde omfattar nuvarande rastplatsområde inklusive reservområde för 
verksamheter och är beläget direkt söder om Håby. Området sträcker sig mot söder fram till 
Sälebybäcken och mot öster ca 400 meter från gamla väg E6. Området har ett bra 

Orienteringskarta 
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kommunikationsläge, i direkt närhet trafikplatsen i Håby. Exploatering ska ske med stor hänsyn till 
landskapsbilden och till den närbelägna Sälebybäcken, som är ett ekologiskt känsligt vattendrag. 
Verksamheter med anknytning till turismen ska prioriteras. 

Håby södra ligger i ett mycket strategiskt läge invid berget vid Håbymotet. Läget vid berget gör 
att området bedöms lämpligt att bebygga ur landskapsbildshänseende. 

Gläborg nordvästra ligger norr om Gläborgsmotet där järnvägen korsar E6. Planläggning av 
området för industriändamål pågår. 

Håby västra ligger i ett mycket strategiskt läge invid Gläborgsmotet. 

 

 
Reservområde Gläborg södra ligger i ett mycket strategiskt läge 
invid Gläborgsmotet. Området ligger inom kulturmiljöområde som 
föreslås utgå ur kommunens kulturminnesvårdsprogram till följd av 
dess närhet till E6, vilket i grunden förändrat helhetsmiljön. 
Kulturbyggnadernas enskilda värde berörs ej av föreslagen 
utbyggnad. Områdets strategiska värde för näringslivsutvecklingen 
bedöms vara betydande. Stor hänsyn ska tas till landskapsbilden 
vid utformning och placering av byggnader. 

Dingle västra ligger i ett strategiskt läge vid Dinglemotet. Området 
ligger inom kulturmiljöområde som är rikt på fornlämningar varför 
fördjupade studier behöver utföras vid detaljplanering. 

Dingle östra ett plant område i närheten av Dinglemotet, utmärkt plats för ytkrävande och 
transportintensiv verksamhet. Ingår delvis i ett kulturminnesvårdsområde och angränsar till ett 
antal fornlämningar. 

Skyltning längs vägarna 
Längs nya och gamla E6 förekommer skyltning på intilliggande fält, med reklam för närliggande 
företag och handelsområden etcetera. Skyltar i form av vepor och skivmaterial är upphängda på 
byggnader, ställningar, utställda lastbilsvagnar och hökärror. Skyltarna står huvudsakligen inom 
den zon (50 meter från motorvägen och 30 meter från lokalvägen) inom vilken Trafikverket och 
länsstyrelsen ansvarar för tillstånd och tillsyn enligt väglagen. 

 
nordvästra 

 
 

  
 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring 
 

 
 

Orienteringskarta  
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Av gestaltningsprogrammet för E6, som kommunerna i norra Bohuslän tagit fram tillsammans med 
Trafikverket och länsstyrelsen, framgår att hänsyn och anpassning till landskapsbilden var och är 
ett viktigt motiv för gestaltning och utformning av nya E6. 

Kommunen anser att skyltningen har en förfulande inverkan på landskapsbilden och att den förtar 
upplevelsen av landskapet när man färdas längs vägarna. Skyltningen uppfattas som ”vild”, det 
vill säga att den tillkommer på ett oplanerat sätt, och genom en bristfällig tillstånds- och 
tillsynsprocess, då tillräckliga utformningskrav inte ställs på den som vill uppföra en skylt. Då nya 
och gamla E6 är kommunens entré och ”ansikte utåt” innebär den förfulande skyltningen en 
nackdel ur marknadsföringssynpunkt. Munkedals kommun vill kunna visa upp sitt vackra landskap 
och locka den som färdas längs E6 till turism och besök i kommunen. 

För att uppnå tillräcklig vägledning och information till besökare är kommunens policy att det ska 
finnas skyltning med respektive verksamhetsområdes namn från E6 in mot området. 

ÖP föreslår 
• En utbyggnad av angivna bostads- och verksamhetsområden med mera enligt kartorna 

bedöms, med vissa hänsynstaganden enligt ovan, lämplig. 

• Stor omsorg ska läggas på byggnadernas och närmiljöns utformning med hänsyn till det öppna 
läget mot E6.  

• Skyltar ska utformas så att de anpassas till byggnadernas utseende. Enhetlighet i 
fasadskyltning ska eftersträvas. 

• ”Vild” skyltning på exempelvis utställda kärror längs Trafikverkets vägområden ska inte tillåtas. 
Gemensamt initiativ bör tas av berörda företag, kommunen och Trafikverket för att uppnå att 
erforderlig skyltning får ett mer tillfredsställande, enhetligt utseende och som kan ges tillstånd 
till. 

• Vid planläggning av mark ska värden som landskapsbild och god markanpassning beaktas. 
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Landsbygden: Svarteborg, Sörbygden, Valbo-
Ryr, inre Tungenäset, mm 

Avgränsning 
Med Landsbygden avses här de större sammanhängande 
landsbygdsområden som finns inom kommunen. 

Inre Tungenäset och Dalstråket Tungenäset utgörs dels av inlandet 
väster om E6-stråket fram till kustzonen (gränslinjen för riksintresse 4 
kap MB), dels de områden öster om E6-stråket som ej innefattas i 
centralorten.  

Landskapet från Lökeberg–Ödsby via Pilegård till Foss utgörs av en 
fornlämningsrik odlingsbygd med inslag av hagar och lövskogsmiljöer. 
Området vid Röstorp-Öxna är på samma sätt rikt på fornlämningar. 
Därtill ingår i området de kulturhistoriskt värdefulla vägarna på 
Tungenäset: väg 814 Pilegård–Gårvik och väg 815 Faleby– Munkedals 
hamn. För ytterligare områdesbeskrivning av Landsbygden se Del II. 

Användning av mark och vatten 
Inom Landsbygden är det huvudsakligen boende, jord- och skogsbruk, 
turism- och besöksnäringen och vindbruket som prioriteras. De relativt 
många fokusområden bedöms kunna utvecklas sida vid sida på ett 
lämpligt sätt genom att det storskaliga vindbruket har begränsats till 
ett antal utvecklingsområden efter avvägningar mellan olika intressen 
i planeringsunderlaget för vindbruk. Angivna utvecklingsområden för 
bostäder bygger på bedömningar av behov och efterfrågan för bland 
annat temaboenden inom rimliga avstånd från regionpendlingsnoder 
och i övrigt lämpliga och attraktiva lägen.  

Föreslagna framtida bebyggelseområden 
Framtida bostäder i Öbbön östra: Området är vackert beläget i en 
sluttande dalgång öster om Håby mellan järnvägen och Örekilsälven, 
med väg 926 i nordväst. Det föreslagna området består av både skogs- 
och åkermark och ligger i anslutning till ett befintligt bostadsstråk 
väster om Örekilsälven. Hela området ligger inom skyddsområde för 
grundvattentäkt samt inom kulturmiljöområde. Hänsyn ska tas till 
kända fornlämningar och angränsande ädellövskog med mycket högt 
skyddsvärde. Attraktivt läge i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Framtida bostäder i Smedberg – Öbbön: De två föreslagna områdena 
ligger strax öster om Håby och norr om verksamhetsområden i Säleby, 
med närhet till både service och kommunikationer anser kommunen 
att de är strategiskt viktiga. Båda delarna ligger inom ädellövskog och 
delvis på en höjd. Naturvärden i och i anslutning till områdena ska 
tillvaratas och tillgängliggöras för att bibehålla områdets 
attraktionskraft. 

 
Sörbygden  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Orienteringskarta: 
Landsbygden   
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Bostäder i Utsikten/Berg: Området ligger mitt på Tungenäset, norr 
om korsningen av väg 814 och 813. Området har ett attraktivt läge 
på en höjd med utblick över landskapet, mitt mellan E6/Munkedals 
tätort och kusten/golfbanan i Torreby. 

Skree:  Området ligger i kanten av en skogsklädd mindre ås, nära 
Pilegårdskorset. Det är nära till kollektivtrafik, planerad VA-ledning 
och service i centralorten eller Håby.  

Vid detaljplaneläggning av ovan nämnda områden görs en 
avvägning mot eventuella allmänna intressen. 

 Öbbön Östra 

 

Munkedals hamn 

 

Smedberg-Öbbön 
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Teckenförklaring finns på markan- 
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ÖP föreslår 
• En utbyggnad av angivna bostadsområden enligt ovan beskrivna framtida bebyggelseområden 

prövas i detaljplan. Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av anläggningar 
för dessa syften, även för friluftsliv och rekreation liksom konferensanläggningar, ska ges goda 
möjligheter. 

• Utveckling av landsbygden genom strandnära lokalisering för mindre turism-
/fritidsanläggningar eller bostäder enligt planeringsunderlag LIS-områden. 

• Lokalisering av en campingplats i området runt Hedekas – Lersjön kan vara lämplig och bör 
studeras. Lämplig plats är t ex Vattneröd öster om Lersjön som ligger i anslutning till område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

• Utökning av hävdad badplats med ny brygga i Lersjön. Principiellt har kommunen en positiv 
inställning. 

• Lokalisering av eventuellt mindre flerbostadshus i Valbo-Ryr. Principiellt har kommunen en 
positiv inställning. Bör prövas i detaljplan. 

• Vindbruksområden finns uteslutande inom detta geografiska typområde och utgör 
verksamhetsområden inom vilka endast byggnader och anläggningar nödvändiga för 
vindbruksverksamhet eller annan verksamhet som kan kombineras med vindbruk, till exempel 
jord- och skogsbruk, ska kunna medges. 

Hur övriga intressen bevakas: 
• Randzonen runt centralorten Munkedal–Håby (och de större samhällena) ska detaljplaneras 

inför nybyggnad på sådant sätt att en lämplig framtida expansion för dessa orter säkerställs. 

• Angående vindbruk och LIS, se vindbruksavsnitt respektive LIS-avsnitt tidigare i ÖP18, Del I. 
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Havsbandet (Kustzonen + 
Hensbacka/Saltkällan) 
Tungenäskusten, Saltkällan, 
Hensbacka och Gullmarn 

Avgränsning 
I det följande avsnittet redovisas översiktligt kustzonen, vilket avser 
en ca 1,5 km bred strandzon mellan Färlev- och Saltkällefjordarnas 
strandlinje, inklusive Hensbacka och Taske å, samt det tillhörande 
vattenområdet i Gullmarn till kommungränsen. 

Området innefattar även förekommande öar och kobbar och 
Örekilsälvens mynningsområde. Den gräns som illustreras 
sammanfaller i princip med avgränsningen av området med särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB samt Hensbacka. 

De delområden som är föremål för förändringsintressen redovisas 
kortfattat. Till den beskrivande texten finns en förstorad 
Markanvändningskarta för Munkedal, Håby, Tungenäset, Saltkällan 
och Hensbacka, (Karta 2). På kartorna redovisas nuvarande och 
framtida markanvändning. 

Användning av mark och vatten 
Tungenäset med unika natur- och fritidsmiljöer vid Gullmarn utgör 
kommunens viktigaste utvecklingsområden för ett attraktivt boende. 
Här finns goda förutsättningar att utnyttja den service som finns i 
centralorten och relativt god närhet till kommunikationsvägar och 
expressbusstrafik. 

Inom vissa delar av kustområdet är bebyggelsen lokaliserad till täta 
grupper och då ofta i form av planlagda områden. Inom andra delar 
finns kuststräckor som i princip saknar bebyggelse. Mellan dessa 
ytterligheter förekommer spridd bebyggelse i varierande omfattning.  

Det mångskiftande och brutna strandlandskapet kring Gullmarns 
vatten har genom sin variationsrikedom och sina särpräglade miljöer 
betydande egenvärden i form av intressanta landskapstyper, tillgångar 
för friluftslivet samt kvaliteter i flora och fauna. 

Av stort berggrundsgeologiskt och morfologiskt intresse är 
övergångszonen mellan gnejs- och granitområdena. Fjorden är ett 
attraktivt område för det rörliga friluftslivet. Förekomsten av 
fritidsbåtar är hög samtidigt som ett stort antal människor sommartid 
vistas längs fjordens stränder eller dess närområde.  

Mynningsområdets öar och skär med tillgängliga naturhamnar erbjuder 
rika tillfällen till bad och friluftsliv med möjligheter till fritidsfiske. De 
hydrografiska förhållandena i Gullmarn har bidragit till uppkomsten av 
ett rikt djurliv, delvis unikt. Det dominerande naturvårdsintresset 
utgörs av Gullmarsfjordens marina fauna. Fiskeribiologiskt har 
Gullmarn och tillrinnande vattendrag stort intresse som reproduktions- 
och uppväxtområde för åtskilliga värdefulla fiskarter. Örekilsälven kan 
uppvisa en laxyngeltäthet i nivå med de rikaste vattendragen i landet. 

Orienteringskarta: Havsbandet 

Bild 1: Torreby slott 
Bild 2: Maltes stig vid Saltkällan 
Bild 3: Bild mot berget vid 
Munkedals hamn 

Gårvik/Bergsvik 

  
 

Munkedals hamn 
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Saltkällan/Hensbacka omfattar en utvidgning av ett långsträckt dalstråk från sydost vilken längst i 
norr övergår i det smala Kviströmspasset. 

Dalen avgränsas av brant sluttande höjdområden som i öster har sin fortsättning mot 
Herrestadsfjället. Området har stora värden för kultur, friluftsliv och turism. Biflödet Åsensbäcken 
berör riksintresset för Taske å. 

Principer för bebyggelseutvecklingen 
Riksintressen och kompletteringsbebyggelse 

Huvudfrågan vid planeringen för en långsiktigt hållbar utveckling inom Tungenäset och dess 
kustzon är att åstadkomma både en minskning av övergödningen av Gullmarn och ett 
säkerställande av kustlandskapets framtida värden med dess nationella bevarandeintressen, och 
samtidigt skapa förutsättningar för en utveckling av ett attraktivt permanentboende i lämplig 
omfattning. 

Med ledning av en bebyggelsekarta har en översiktlig studie gjorts av kustzonen. Fyra områden 
har avgränsats, till vilka bebyggelsen idag i huvudsak är lokaliserad. De ges här beteckningen 
”kompletteringsområden” i syfte att ange att en utveckling av bebyggelsen kan vara möjlig inom 
dessa områden. Svar på detta kan ges först efter varje områdes förutsättningar utretts genom 
planläggning som inleds med programarbete för större områden än för enskilda detaljplaner. Det 
synsätt som ovan redovisats ligger i botten för den fortsatta planeringen inom hela det geografiska 
området.  

Den planerade och pågående VA-ledningen till Munkedals hamn respektive Bergsvik/ Gårvik 
kommer att bidra till en bättre vattenmiljö i Gullmarn, samtidigt som den möjliggör mer omfattande 
kompletteringsbebyggelse i vissa delar och omställning till permanentboende av befintliga 
fritidshus. Det är samtidigt ett ömsesidigt beroende där en utveckling av nya bostadsområden är 
en förutsättning för att kommunen ska kunna genomföra VA-utbyggnaden. 

Kompletteringsområden: Utpekandet av områden där kompletteringsbebyggelse ska kunna 
medges ska ses som ett ställningstagande till att de ej utpekade områdena ska fredas från ny 
omfattande bebyggelse.  

Kompletteringen avses främst innebära tillkomst av enstaka hus vars lämplighet på platsen prövas 
i bygglov/detaljplan. Kompletteringarna bedöms med stor sannolikhet komma att ske i sådan takt 
att de kan betraktas som kompletteringar på lång sikt. De utpekade områdena omfattas i stor 
utsträckning av pågående planprocesser.  

Genom att tillkommande bebyggelse lokaliseras till idag befintliga bebyggelseområden, fredas 
mellanliggande zoner från ytterligare planläggning av bebyggelse varvid riksintresset från denna 
synpunkt kan säkerställas. Lokalisering av tillkommande bebyggelse ska dessutom ske med 
utgångspunkt i natur- och kulturvärden i den byggda miljön, i landskapet, och på ett sätt som inte 
påtagligt kan skada områdets nationella natur-, kultur- och friluftslivsintressen. Lösningar där olika 
intressen kan samverka, samordnas och utvecklas med hänsyn till varandra eftersträvas.  
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Princip för bebyggelseutveckling utmed Bergsvik–Gårvik 

 

 

 

 
 

 
 
 
Föreslagna framtida bebyggelseområden 
inklusive reservområden 
Kompletteringsområdena Sjöris, Röd, Gårvik/Bergsvik och 
Munkedals hamn samt delar av Saltkällan 

Områdena ingår i zon för särskilda 
hushållningsbestämmelser för natur- och 
kulturmiljövärden av riksintresse. Genom närheten till 
Gullmarsfjorden ligger områdena i närheten av 
riksintresseområde för naturvården och för friluftslivet 
samt naturreservat och strandskydd. Områdena 
tangerar även Natura 2000-område. 

 
 

Orienteringskarta 
 

Öppen landskapsbild ska bevaras 

Värdefull öppen siktlinje 

Kontinuerligt promenadstråk mellan Ödsby – Gårvik ska möjliggöras 

Möjlighet till förtätning 

Ädellövskog bevaras 

Strategisk grön spridningskorridor (principiellt läge) ska 
säkerställas i samband med eventuell fortsatt förtätning av 
området. Behov och utformning bör utredas i samband med 
detaljplan. Om behovet saknas kan stråket utgå. 
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De föreslagna områdena har goda förutsättningar för 
pendling med personbil kombinerat med kollektivtrafik. 
Samtidigt finns förutsättning för ett attraktivt boende med 
närhet till havet och till det övriga rika friluftsliv som 
Tungenäset kan erbjuda. 

Genom lämplig komplettering/förtätning och kommunal  
VA-anslutning möjliggörs både hel- och delårsboende. 
Detta kan bidra till att bostadsområdena bebos även 
under vintertid och till en ökad inflyttning till kommunen.  

Den nya bostadsbebyggelsen kan bestå av såväl 
friliggande hus som par- och radhus med inslag av större 
eller mindre hyres- eller bostadsrätter, kanske även 
enstaka flerfamiljshus.  

Detta förutsätter att kommande detaljplaner utformas så 
att helårsboende möjliggörs och uppmuntras. En 
komplettering av boendet inom bebyggelseområdena 
innebär också ett ökat underlag för lokal service, både 
kommunal och enskild, som förskola, servicebutik och 
utökad busstrafik med mera. 

Sjöris är beläget på Tungenäset, strax norr om Torreby 
slott. Områden för bostäder föreslås nordväst om befintlig 
bebyggelse samt mindre områden närmare golfbanan. De 
föreslagna bostadsområdena består av tre mindre och ett 
större område som kompletterar redan befintlig, relativt 
nybyggd, villabebyggelse.  

Det större området är ett reservområde på längre sikt. 
Det föreslagna området består till största delen av 
skogsmark. En känd fornlämning finns inom området, en 
äldre gårdsbildning. Ädellövskog av högt skyddsvärde 
finns delvis inom området.  

Området är attraktivt bland annat genom de möjligheter 
till utsikt mot havet som finns. Hänsyn ska tas till utsikt 
för befintlig bebyggelse. Vissa delområdens exponering 
mot fjorden bör utredas genom landskapsbildsanalys. 

Röd är beläget på Tungenäset vid slutet av väg 813, strax 
söder om Torreby golfbana. Planarbete pågår för Övre 
Fjällberg. Det föreslagna bostadsområdet består av sex 
mindre och två större områden som förtätar redan 
befintlig bebyggelse. Fem av dessa är reservområden för 
bostadsbebyggelse på längre sikt.  

Det föreslagna området består av både skogs- och 
åkermark. Området ligger delvis inom kommunalt 
kulturmiljöområde. Hänsyn ska tas till kända 
fornlämningar, bland annat en äldre gårdsbildning, och till 
ädellövskog av högt skyddsvärde som delvis finns inom 
området. Genom läget nära golfbanan är områdena 
lämpliga för till exempel temaboende kring golf. 

 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring 
finns på markanvändningskarta 2. 

Röd 
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Gårvik ligger på Tungenäsets spets ut mot Gullmarsfjorden vid slutet av väg 
814. Det föreslagna bostadsområdet består av sex större och mindre områden 
som förtätar redan befintlig bebyggelse, som idag består mestadels av 
fritidshus. Två av områdena är reservområden på längre sikt. Det föreslagna 
området utgörs av både skogs- och åkermark. Området ligger delvis inom 
kommunalt kulturmiljöområde. Hänsyn ska tas till kända fornlämningar, bland 
annat två stenåldersboplatser där en mängd flintfynd gjorts.  

Kommunen har tagit fram ett förslag till avgränsning av skyddsområdet för 
Lökebergs Hällristning, där del av skyddsområdet får stå tillbaka för att 
möjliggöra bebyggelseutveckling. Se även bebyggelseprincip nedan. 
Områdena är delvis röjda och medger utblickar mot havet.  

Området i Svarsvik bedöms lämpligt att på sikt utveckla för bad. 

Bergsvik är beläget på Tungenäsets sydöstra sida ut mot Gullmarsfjorden, 
söder om väg 814, nordost om Gårvik. Det föreslagna bostadsområdet består 
av fyra mindre områden som förtätar redan befintlig bebyggelse, som idag 
består mestadels av fritidshus. Det föreslagna området utgörs av både skogs- 
och åkermark. Området ligger delvis inom kommunalt kulturmiljöområde 3. 
En känd fornlämning finns inom området, en stensättning. Detaljplanering av 
området pågår. 
 

 
  

Gårvik/Bergsvik 

Orienteringskarta 
 

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 
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Munkedals hamn: Förtätning av redan befintlig bebyggelse föreslås genom 
ett antal områden för bostäder i lägen som bedömts lämpliga och utreds 
närmare i detaljplaner. 

Saltkällan norra: Området ligger sydost om centralorten Munkedal. 
Föreslagen ny bebyggelse utgörs av ett område på nordöstra sidan av E6 
med en lokalisering som tar hänsyn till och tillgängliggör de rika kultur-, 
natur- och fornlämningsvärden som finns i området. 

Saltkällans säteri: På marker som tillhört det före detta säteriet i Saltkällan 
föreslås planeras för bostäder och att detaljplan för camping ersätts. 
Ändringen skulle möjliggöra attraktiva, naturnära bostäder i ett bra 
kommunikationsläge med närhet till ett möjligt framtida 
kollektivtrafikcentrum med pendlarparkering. Hänsyn ska tas till ett 
ädellövsparti (nyckelbiotop) inom området. 

 
 

 
Munkedals hamn 

 

Orienteringskarta 

Munkedals hamn  
 

  

Utsnitt ur markanvändningskarta. Teckenförklaring finns på markanvändningskarta 2. 
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Övriga planeringsförutsättningar 

Vatten och avlopp 

För den spridda bebyggelsen i kustzonen är vatten och avloppsfrågan 
i dagsläget som regel löst genom enskilda anläggningar. En inventering 
av vatten- och avloppssituationen har tidigare genomförts för all 
bebyggelse på Tungenäset. Enskilda lösningar dominerar även inom 
de bebyggelsetäta delarna. Gemensamma anläggningar finns inom 
planområdena i Sjöris och Dale samt inom en del av Bergsviksområdet. 
Vid Sjöris är anläggningen kommunal, i övrigt gäller enskilt 
huvudmannaskap. För bebyggelsen i Torrebys närområde finns ett 
lokalt reningsverk med kapacitet för ca 700 pe. 2016 var 
medelbelastningen per dygn på verket 175 pe med 450 anslutna 
fysiska personer och maxbelastningen per dygn var 294. 

Den planerade utbyggnaden av överföringsledning till Munkedals 
hamn, Bergsvik och Gårvik från reningsverket i Munkedal ger 
förutsättningar för permanentning av fritidsbostäder och nybyggnad 
inom dessa områden och utmed överföringsledningen. Kapaciteten i 
reningsverket är god och bedöms klara av hela den möjliga expansion 
som redovisas, även om ett rimligt antagande är att endast delar 
kommer att exploateras inom de närmaste tio åren.  

Trafik 

Området genomkorsas mellan Saltkällan och Hensbacka av både gamla 
och nya E6 samt järnvägen. De sammantagna störningarna från dessa 
behöver beaktas vid planläggning av berörda föreslagna 
bostadsområden. I övrigt förekommer länsvägar och lokala småvägar. 
Anslutningsvägarna över Tungenäsets inre delar bedöms klara den 
belastning som angiven expansion medför. Kommunen ser positivt på 
en framtida gång- och cykelväg längst länsväg 814 till Bergsvik och 
Gårvik. På sikt vill kommunen även förbättra för gång och cykeltrafiken 
ut mot Torreby och till Munkedals hamn. I takt med ett förväntat ökat 
permanentboende bör de kollektiva transportmöjligheterna 
uppgraderas. 

Geoteknik 

Geotekniska förutsättningar ska belysas vid fortsatt 
detaljplaneläggning. Kommunen har för närvarande otillräcklig 
kunskap om geotekniska förhållanden inom vissa mindre områden vid 
Saltkällan (se karta i avsnitt Hälsa och säkerhet (A), ÖP14 Del II), vilket 
innebär osäkerhet avseende bland annat markens stabilitet. Ingen 
fortsatt utveckling av befintlig eller ny bebyggelse bör tillåtas inom 
dessa områden innan geotekniska förhållanden klarlagts och marken 
bedömts lämplig för ytterligare bebyggelse. 

Översvämningsrisk 

Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns befintliga fastigheter inom 
områden som idag är känsliga för översvämning, då de ligger lågt i 
terrängen (se karta i avsnitt Hälsa och säkerhet (A), ÖP14 Del II). Då 
höjda vattennivåer och ökad risk för översvämningar är att vänta i 
framtiden är det viktigt att beakta detta redan idag, för att undvika risk 
för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i framtiden bli nödvändiga för att 
skydda fastigheterna mot översvämning eller mildra konsekvenserna 
av en sådan.

Havsbandet med omnejd 
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Service  

Boendeinriktad service som skola, barnomsorg, livsmedelsbutiker med mera saknas på Tungenäset 
och i Saltkällan/Hensbacka och finns i första hand att tillgå i Munkedals samhälle. Ökad befolkning 
kan på sikt innebära tillräckligt underlag för sådan service. 

Turism och rekreation  

Tungenäset har genom kombinationen av ett värdefullt kultur- och odlingslandskap med Gullmarns 
vattenområde stora förutsättningar för en utveckling av turism och rekreation. Vid Torreby finns 
en etablerad golfbaneverksamhet där landskapets och kulturmiljöns värden tas väl tillvara. De 
kommunala badplatserna vid Saltkällan och Gårvik är väl etablerade liksom badplatserna vid 
Torreby/Röd som sköts av en privat förening.  

Utbredningen av fritidsfisket i kustzonen är helt knutet till Gullmarn och Örekilsälven. Riksintresset 
för friluftsliv omfattar hela Gullmarns vattenområde jämte Örekilsälvens utlopp. För dessa områden 
sammanfaller som regel friluftslivets intressen med naturvårdsintressena. Konflikter kan uppstå 
inom områden med värdefulla grundbottnar som samtidigt är av intresse för båtsport och anknutna 
aktiviteter.  

Kommunen har genomfört en inventering av båtplatser längs strandområdet mot Gullmarn. Denna 
visar att antalet båtplatser inom varje etablerad grupp varierar mellan 5 och 50 platser. Vid varje 
sådan grupp kan båtanknutna aktiviteter innebära att störningar sker av det marina livet på 
förekommande grundbottnar.  

Område med särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap MB) 

Kustområdet inom Munkedals kommun ingår i ett område, mellan Brofjorden och vidare söderut 
genom Bohuslän, Halland och Skåne till Simpevarp, med särskilda hushållningsbestämmelser enligt 
4 kap i miljöbalken, så kallade geografiska områden vilka i sin helhet är av riksintresse.  

De i miljöbalken upptagna geografiska områdena har på senare tid ibland blivit kallade för 
”nationallandskap”. Riksdagen har beträffande nationallandskapen redan gjort en avvägning av 
olika allmänna intressen till förmån för natur- och kulturintressena när kommunen ska ta ställning 
till en fråga. Detta beslutades redan genom att naturresurslagen och miljöbalken antogs.  

Vad kommunen föreslås i sin översiktsplan inom ett nationallandskap får därför aldrig på ett 
påtagligt sätt skada natur och kulturvärdena. Områdets värden ligger i de förutsättningar som 
erbjuds för rörligt friluftsliv i form av badplatser, fiskeplatser och möjligheter till båtsport, 
tillgängligheten till attraktiva bad, strand- och skärgårdsområden, högklassiga fornlämningsmiljöer 
och äldre bebyggelsemiljöer, en värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden och 
närheten för många människor till attraktiva natur- och kulturmiljöer. 

ÖP föreslår 
• En utbyggnad av föreslagna bostads- och verksamhetsområden med 

mera enligt kartorna bedöms lämplig, mot bakgrund av de i texten 
givna resonemangen. 

• Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av 
anläggningar för dessa syften, även för friluftsliv och rekreation, ska ges 
goda möjligheter. 

• Möjlighet till framtida badplats vid Svarsvik och iordningställande av 
befintliga bodar med mera. 

• Samfällighetsbadplats i Bergsvik med badbrygga ska kunna prövas. 

• Ytterligare bryggor för småbåtar ska kunna prövas. 

• Förutsättningarna för boende på vatten och småbåtshamn i Munkedals 
hamn ska ges möjlighet att studeras. 

• Detaljplan ska föregå tillkommande bebyggelse i ovan angivna 
förslag på framtida bebyggelseområden, inom ”samlad bebyggelse” Naturmarkerna 
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(enligt tidigare definition), inom kompletteringsområden samt vid 
omställning av fritidshusbebyggelse till helårsboende. 

• Förekommande kultur- och miljöintressen tillvaratas och tillgängliggörs vid åtgärder av olika 
slag.  

Hur övriga intressen bevakas 
• Vid bygglovsprövning inom området ska bebyggelsetradition vad gäller placering, utformning 

och materialval beaktas. 

• Respektive fastighetsägare har ett ansvar för sina fastighetsbelägenheter, men även 
tillsammans med grannfastigheterna finns ett gemensamt ansvar. Kommunen vill understryka 
behovet av att klarlägga planeringsförutsättningar avseende geoteknik och 
översvämningsriskerna vid Saltkällan och översvämningsrisken för Munkedals Hamn.  

• Tillgänglighetsförbättrande åtgärder bör efter hand utföras.  

• Gullmarn: Det stora vetenskapliga värde som fjorden och dess närmaste omgivning och 
tillflöden har ska uppmärksammas särskilt vid all planering eller exploatering som kan 
innebära någon form av negativ påverkan. Grundområdena har stor betydelse för 
fiskreproduktion. Särskilt stor försiktighet bör iakttas inom vattenområden som utgör 
fredningsområden för lax och öring, reproduktionsområden för hummer, eller i övrigt är av 
stort intresse för yrkesfisket eller den marina miljövården.  

• Miljökvalitetsnormer för fisk-/musselvatten och yt-/grundvatten ska iakttas. 
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Naturmarkerna: Kynnefjäll, 
Örekilsälven, Hajumsälven, 
Bärfendal, Herrestadsfjället och 
Södra Bullaresjön 

Avgränsning 
Med Naturmarkerna avses här de större sammanhängande naturvårds- 
och friluftsområdena inom kommunen (utom Gullmarn och 
kustområdet, vilka redovisas i avsnitt Havsbandet): 

• Kynnefjäll 

• Örekilsälvens dalgång 

• Bärfendal 

• Herrestadsfjället 

• Södra Bullaresjön 

• Hajumsälven – Brattöns Gård 

För områdesbeskrivning av Naturmarkerna se Del II. 

Användning av mark och vatten 
Inom Naturmarkerna är det huvudsakligen naturens villkor som prioriteras.  

Detta hindrar inte att bebyggelse eller anläggningar är motiverade och lämpliga. Det gäller särskilt 
satsningar som bidrar till naturvård, berikat friluftsliv, ökad så kallad grön turism, eller övrig 
landsbygdsutveckling, även i strandnära lägen där så bedöms lämpligt. Enligt planeringsunderlaget 
för LIS-områden bör vissa delar av Södra Bullaresjöns och Kärnsjöns stränder vara möjliga att 
utveckla för strandnära anläggningar eller bebyggelse. 

ÖP föreslår 
• Utveckling av turism och besöksnäring genom uppförande av anläggningar för dessa syften, 

även för friluftsliv, rekreation och bostäder ska ges goda möjligheter.  

• Utveckling av landsbygden genom strandnära lokalisering av mindre turism-
/fritidsanläggningar eller bostäder där detta kan ske utan stora inskränkningar för det rörliga 
friluftslivet eller stor skada på naturvärden. 

• Lokalisering av en mindre camping utmed Blågröna vägen bör studeras i anslutning till 
Bullaresjön. Lämplig plats för camping vid Bullaresjön är Fiskebo, som ägs av kommunen, 
eller i omgivande område. Platsen ligger inom område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge – LIS-område. Vissa strandskyddslättnader för enklare turistanläggningar som brygga 
och liknande ska kunna medges. 

• Tysta och stora opåverkade områden kring Bredmossen mellan Södra Bullaresjön och 
Kynnefjäll föreslås av kommunen som nytt riksintresse för friluftsliv. 

• Kommunen avser ej att inom Kynnefjäll prioritera vindbruk framför övriga allmänna intressen 
som friluftsliv, naturvård, tysta områden etcetera. 

 

Orienteringsfigur: 
Naturmarkerna 

 

 

 

 
 

Bärfendal  
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Hållbarhetsbedömning av ÖP - Sammanfattning 
Till ÖP18 hör den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utarbetades under framtagandet av 
ÖP10. Då ÖP18 i stor utsträckning bygger på innehållet i föregående översiktsplaner bedömer 
kommunen att MKB fortfarande är i huvudsak giltig. I följande avsnitt finns dels sammanfattande 
texter för miljöbedömningen samt kompletterande texter som behandlar förändringar som skett i 
översiktsplanen sedan ÖP14. Vidare har hållbarhetsbedömningen kompletterats med beskrivning 
och resonemang kring social hållbarhet. 

Planens måluppfyllelse 
En översiktsplan bör kunna ge såväl utvecklande som hushållande vägledning för beslut inom 
samhällsplaneringen. Men hur väl lever ÖP upp till lagstiftningens och den egna ambitionen om 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet – och hushållning med resurser? Att göra 
hållbarhetsperspektivet till en fortsatt levande och aktiv frågeställning i kommunens arbete, såväl 
på den politiska sidan som på tjänstemannasidan, är kanske lika viktigt som att försöka besvara 
frågan här i ÖP. Målen kan bara uppfyllas genom en kontinuitet av hållbarhetsinriktade och 
långsiktiga beslut. 

Markanspråk – samlad bedömning 
Översiktsplanen för Munkedal har kommit till i en tid när en utveckling av kommunens näringsliv 
och invånarantal har förändrats och växt. Efter en tid av låg aktivitet upplever kommunen ett 
växande intresse för att bygga bostäder och etablera verksamheter. Inom dessa områden förväntas 
de största markanspråken uppstå. 

Bostäder 

Munkedals kommun är jämförelsevis glest befolkad, i genomsnitt 16 invånare per km². 
Översiktsplanen visar ett stort antal möjliga områden för bostadsexpansion inom vilka bostads-
marknadens egna spelregler får reglera var den nya bebyggelsen får sin tyngdpunkt. Planen 
medger dessutom enstaka bebyggelse och ytterligare bostadsområden utanför de i ÖP utpekade 
områdena, bland annat genom så kallade temaboenden och boende i strandnära lägen. 
Lämpligheten prövas slutligt i detaljplan och/eller bygglov. 

Totalt anges i ÖP expansionsområden för bostäder på ca 200 ha, vilket motsvarar ca 1000–2000 
nya bostäder, beroende på exploateringsgrad. Den lägre siffran motsvarar en typisk 
villaområdesexploatering med inslag av par- och radhus. Inom typområdet Havsbandet bedöms 
områdena motsvara ca 500 villatomter. Därtill finns ca 50 ha detaljplanelagd men obebyggd mark 
inom kommunen (av varierande exploateringsintresse) och längs kusten ett par större 
fritidshusområden som kommunen avser omvandla till permanentboende med ca 200 befintliga 
tomter. 

I dagsläget kan det vara rimligt att anta att valda delar av de angivna bostadsutbyggnadsanspråken 
kommer att bebyggas under den period ÖP har som tidsram, det vill säga fram till ca 2030. 
Förutsättningarna för en ökad inflyttning bedöms dock vara mycket goda, utan stora ekonomiska, 
sociala eller ekologiska uppoffringar, se nedan. 

Verksamheter 

Kommunen ser möjligheter att skapa utrymme för en resurseffektiv och samordnad lokalisering av 
verksamhetsområden i närheten av E6:an och redan trafikpåverkade områden. Här kan 
omgivningspåverkan minimeras bland annat genom gemensamma våtmarker för dagvattnet och 
gemensamma servicefunktioner. Att lokalisera framtida verksamheter företrädesvis i närhet till 
trafikmoten utmed E6 bedöms minimera de motorfordonsbundna transporterna.

Planens konsekvenser 
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Vindbruk – inklusive kraftledningsutbyggnad 

Kommunens vindbruksområden har placerats så att riksintressen inte berörs. Däremot har 
Energimyndigheten pekat ut ett riksintresseområde för vindbruk i Kynnefjällsområdet, som berör 
andra riksintressen. Detta område har plockats bort då det riskerar att påverka Tanums tysta 
område samt friluftslivet på Kynnefjäll.   

En större utbyggnad av vindkraft ger stora konsekvenser på närmiljö och landskapsbild. I ett längre 
tidsperspektiv kan de permanenta skador som uppstår av vindbruk anses vara begränsade – 
marken bedöms kunna återställas relativt opåverkad och landskapsbilden kan i stort sett återställas 
helt. 

ÖP 20 innebär inget förändrat ställningstagande gentemot ÖP14. Inga större förändringar har heller 
skett sedan ÖP14 antogs. Kommunen har avvägt att av de cirka 60 vindkraftsverk som redovisas i 
antagen vindbruksplan från 2010 anses hälften vara en tillräcklig nivå av vindkraft för Munkedals 
kommun. Av dessa har flertalet planlagts eller planeras byggts ut, vilket öppnar upp till dialog för 
ytterligare vindkraftverk i Munkedals kommun inom ramen för de vindbruksområden som återstår. 
Utöver utpekade vindbruksområden är kommunen även generellt positiv till prövning av så kallade 
gårdsverk på landsbygden. 

Hushållning med resurser – samlad påverkan 
Jordbruksmark 

De markresurser som översiktsplanen tar i anspråk för bostäder och verksamheter berör delvis 
klassad jordbruksmark. Verksamhetsområdet vid Dingle ligger på A-klassad jordbruksmark, liksom 
till viss del ett flertal av de föreslagna bostadsområdena vid Håby och i Saltkällan/Hensbacka. I 
översiktsplanen anges att i första hand C-klassad mark ska användas men de strategiska lägen 
som angivna områden har, bedöms inte möjliga att åstadkomma på C- eller B-klassad mark, utan 
de ekonomiska och transporteffektiviserande hållbarhetsprinciperna ges prioritet. Den samlade 
negativa effekten minskas av att jordbruksmarken vid Dinglemotet är påverkad av närheten till 
motorvägen. En strävan bör dock vara att lägre klassad jordbruksmark prioriteras först. 

Kustzonen 

De största markanspråken för bostäder ligger inom den viktiga markresursen kustzonen. 
Resonemangen kring hushållning med denna resurs framgår av avsnitten Havsbandet i Del I och 
Riksintressenas redovisning i Del II planeringsförutsättningar från 2014. 

Social hållbarhet 
Hållbarhetsbedömningens sociala dimension handlar om människans levnadsvillkor i samhället 
och fokuseras främst i de nationella folkhälsomålen för människors hälsa och välbefinnande. 
Nedan beskrivs översiktligt och resonemangsvis hur planförslaget bedöms bidra till att nämnda 
mål kan uppfyllas. Målen har härvid konkretiserats i ett antal grundläggande mänskliga behov och 
livskvaliteter.  

Arbete och försörjning 

Arbete och försörjning är basalt för människors livskvalitet. Arbetslöshet har stor påverkan på den 
enskildes fysiska och psykiska hälsa och barns uppväxtvillkor. Avsaknad av arbete bidrar i hög 
grad till ökad ohälsa.  

Goda allmänna väg- och järnvägskommunikationer, samt pågående utbyggnad av bredband, ökar 
tillgängligheten såväl inom kommunen som till arbetsmarknaden och eftergymnasiala utbildningar 
i regionen, vilket bland annat gagnar företagande med ökad tillgång och bredd på arbetstillfälle. 
Den genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen har förutsättningar att höjas. 

Tillgången på rika natur- och kulturvärden och områden för friluftsaktiviteter ger goda 
förutsättningar för turismnäringen att växa, vilket sammantaget kan bidra till ett mångsidigt 
näringsliv med olika typer av arbeten. Ett gott företagsklimat och planberedskap för 
verksamhetsetablering i attraktiva lägen längs E6 ger förutsättningar för ett växande företagande 
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och därmed ökat antal arbetstillfällen i kommunen, vilket i sin tur främjar en befolkningsökning. 
Fler människor, inte minst ungdomar, kan som kvarboende eller inflyttade i Munkedal, bli 
ekonomiskt självförsörjande och oberoende vilket gagnar det sociala välbefinnandet såväl på 
individnivå som familjenivå.  

Ett ökat befolkningsunderlag ger i sin tur förutsättningar för en utbyggnad av kommunal och 
kommersiell service och därmed fler arbetstillfällen inom ett större spektrum av branscher. 

Sammantaget bedöms genomförandet av intentionerna i planförslaget, jämfört med 
nollalternativet, ge bättre förutsättningar för ett enklare och bättre vardagsliv för invånarna i 
Munkedal. 

Boende 

Munkedal har under de senaste åren haft en ökande befolkning. En fortsatt och ökad tillväxt i form 
av ökad befolkning och sysselsättning bedöms vara av vital betydelse och en förutsättning för ett 
bra vardagsliv, där tillgång och tillgänglighet till bland annat skola, vård, omsorg och 
platser/lokaler för möten och fritidsaktiviteter prioriteras. Enkelt uttryckt är varje ny invånare 
viktig för kommunen, oavsett var i kommunen vi finner hen. Detta speglas i översiktsplanen där 
boende främjas på olika nivåer, platser och former. I tätorterna finns ett behov av främst hyres-
bostäder för att öka möjligheten till kvarboende för olika målgrupper. 

Samlad utbyggnad av bostäder föreslås huvudsakligen i kommunens södra delar i anslutning till 
centralorten samt på Tungenäset. Här finns etablerad service och infrastruktur att tillgå och 
förtätningen bidrar till att stärka kommunens ”kärna” både ekonomiskt och socialt. Tungenäset har 
en särskild attraktivitet för boende då det erbjuder havsnära lägen. Spridd bebyggelse på 
landsbygden i allmänhet är positivt och skall bejakas. 

Härutöver betonas också vikten av att de större tätorterna Dingle, Hedekas och Hällevadsholm ges 
möjlighet till komplettering med funktioner som stärker dess självförsörjning avseende service och 
verksamheter så långt möjligt. 

Ökat boende på landsbygden innebär ett ökat underlag för service, både kommunalt och enskilt, 
som förskola, servicebutik och kollektivtrafik. 

Vidare pekas områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ut med syftet att bidra till en 
positiv landskapsutveckling i form av nya bostäder i attraktiv miljö och lokalt knutna verksamheter 
(Munkedalspecifika besöksnäringar) med behov av sjönära lägen.  

Sammantaget ger anslaget i översiktsplanen goda förutsättningar för ett brett och varierat 
bostadsutbud som kan attrahera människor med olika boendeönskemål i enlighet med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 

Livsmiljö 

Sociala aspekter på den fysiska miljön handlar i stort om att ”vardagen ska gå ihop”. Strukturer 
som präglas av närhet mellan människor, närhet till kommunikationer, service, gröna områden och 
platser/lokaler för fritidsaktiviteter och möten har bevisligen en positiv inverkan på vår allmänna 
trivsel. Översiktsplanens intentioner handlar i stort om att förstärka befolkningsunderlaget i redan 
etablerade orter så att förutsättningarna för service och fritid på lokalt plan främjas. 

För ungdomar och många äldre utgör närheten till trygg och säker kollektivtrafik, service och 
naturområden en extra viktig faktor för möjligheterna att vistas och röra sig. Möjligheten att 
transportera sig är i hög grad avgörande för hur möjligheterna till utbildning på annan ort kan 
utnyttjas och därmed en ödesfråga för kommunen i strävan att kunna erbjuda kvalificerad 
arbetskraft på hemmaplan. Den idag långt gångna utbyggnaden av fibernät i kommunen, ökar 
möjligheten att studera eller arbeta på distans. 

Delaktighet och inflytande i samhället 

Att finna rätt former för människors möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga 
mål för såväl individ som samhälle. Möjligheterna att påverka förutsättningarna för människors 

83



KONSEKVENSER 

 

GRANSKNINGSHANDLING      ÖP18 Munkedals kommun: STRATEGIER & FÖRSLAG 65  

delaktighet och inflytande i samhället genom fysisk planering är dock begränsade och handlar i 
huvudsak om hur processerna enligt plan- och bygglagen bedrivs.  

ÖP18 baseras i stor utsträckning på innehållet i ÖP14 och ÖP10. Under utarbetandet av ÖP10 
genomfördes en omfattande demokratisk process med rådslag där samhällsföreningar och 
bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den gemensamma bilden av framtidens 
Munkedal. Under samrådet och kommande utställning av ÖP18 fortsätter kommunen 
medborgardialogen med invånarna, företagare och aktörer. Först i ett senare planskede kan 
bedömas hur väl kommunen lyckas med att engagera medborgarna och framför allt vilket 
genomslag allmänhetens uppfattningar tillåts få i planen. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet i olika former gagnar en god folkhälsa. I Munkedal är tillgången på områden för 
aktiv fritid mycket god och utbudet brett. En av målsättningarna i översiktsplanen är att förbättra 
tillgängligheten till de naturgivna aktivitetsområdena genom utbyggnad av gång- och 
cykelvägsnätet samt genom att främja turism och friluftsliv. Samtidigt innebär en förtätning av 
orterna ett bättre underlag och tillgänglighet till idrottsanläggningar och service samt mer 
stimulerande och trygga promenader och cykelturer. Sammantaget bedöms ett genomförande av 
planförslagets intentioner ge positiva effekter för människors möjlighet till fysisk aktivitet. 

Trygghet 

Trygghet spänner över ett brett fält, alltifrån tillit mellan människor och att ha sin försörjning 
tryggad till att utan rädsla kunna röra sig i de offentliga rummen. Översiktsplanen behandlar ett 
flertal övergripande frågor, men det är normalt först i detaljplaneringen som konkreta åtgärder kan 
vidtas och lagstadgas. Att planera för en ökad befolkning, fler arbetstillfällen, ökad service och 
bättre tillgänglighet till områden och lokaler för rekreation och fritidssysselsättning ger dock goda 
förutsättningar för att kunna hantera trygghetsfrågorna på ett långsiktigt hållbart sätt. 

I planförslaget föreslås bebyggelsekompletteringar vilka ger möjlighet att ”bygga bort” otrygga, öde 
markområden och genom fler boende och verksamma på ett bättre sätt befolka offentliga rum vilket 
är positivt i ett trygghetsperspektiv. Vid etablering av ny bebyggelse i strandnära lägen är det av 
vikt att trygghetsfrågorna beaktas vid upprättande av detaljplan.  

En annan viktig trygghetsaspekt är bevakningen av barnperspektiv samt barns behov i våra fysiska 
miljöer. Här kan kommunen som ansvarig för den fysiska planeringen bana väg för ett samhälle som 
till sina fysiska delar tar hänsyn till barns behov och därmed även för vuxna, såväl kvinnor som män. 
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Miljöbedömning av översiktsplan för Munkedals 
kommun 
Översiktsplaner ska enligt lagen miljöbedömas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planen så tidigt som möjligt, så att en hållbar utveckling främjas (6 kap 11§ 
Miljöbalken) samt att identifiera ifall planen kan innebära betydande miljöpåverkan. De områden 
som identifieras ska sedan behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap 12§ Miljöbalken).  

Betydande miljöpåverkan 
Lagstiftaren har i Förordning (1998:905) om Miljökonsekvensbeskrivningar angivit ett antal 
verksamheter som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan och som kräver 
miljötillstånd. Förutom dessa gäller det att identifiera och avgränsa övriga åtgärder som kan 
komma att leda till betydande påverkan. Förarbete och direktiv till miljöbalken lyfter fram behovet 
att tydliggöra sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga samt positiva och 
negativa effekter på kort, medellång och lång sikt. En relevant avgränsning är mycket viktigt för 
att motverka allt för detaljerat och onödigt arbete vid planläggning.  

Betydande miljöpåverkan i Munkedals kommuns översiktsplan 
Följande delar i Munkedals kommuns översiktsplan bedöms, beroende på hur de hanteras i 
kommande detaljplanering/prövning av bygglov, enskilt eller sammantaget, kunna medföra 
betydande miljöpåverkan. Slutlig prövning sker i detaljplan/bygglov och/eller tillståndsprövning. 
Planen bedöms kunna genomföras utan att sådan miljöpåverkan i realiteten uppstår. Nedan 
redovisas och belyses berörda delar i översiktsplanen;  

Bostadsområden utmed Gullmarn - Tungenäset 

Gullmarsfjorden utgör ett Natura 2000-område och ligger delvis inom riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. I översiktsplanen föreslås såväl utbyggnad av befintliga bostadsområden som nya 
sådana. Närheten till Gullmarsfjorden och Tungenäset gör att särskilda krav på bland annat 
omhändertagande av dagvatten och tillfredsställande vatten- och avloppslösningar måste ställas. 
Förutsatt att detta beaktas i fortsatt planering/bygglovsprövning bedöms ingen påtaglig skada på 
Natura 2000-området och riksintresset för naturvård och friluftsliv uppkomma.  

Nya handelsområden/industriområden utmed E6:an 

En detaljplan som innebär tillkomst av ett handelsområde/verksamhetsområde kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. De områden som pekas ut för sådana ändamål är Saltkällan, Håby, 
Gläborg och Dingle utmed E6. I kommande detaljplanearbete förutsätts att lokalisering och 
utformning sker på sådant sätt att miljöpåverkan minimeras och därmed ej blir betydande. I det 
fall det handlar om verksamheter som, enligt miljöbalken, kräver tillstånd ingår i 
tillståndsprövningen att slutligt pröva och reglera den specifika verksamheten utifrån ett 
miljöperspektiv.  

Campingplatser öster om Hedekas samt utmed Blågröna vägen vid Bullaresjön, Fiskebo 

Genomförandet av en detaljplan för en permanent campingplats ska alltid antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunens avsikt är att initialt undersöka förutsättningarna för en campingplats 
och dess påverkan på miljön. Härigenom kan lämplig lokalisering utifrån ett miljöperspektiv 
klarläggas och erbjudas eventuell intressent. Förutsatt att så sker kan betydande miljöpåverkan 
undvikas.  

Vindbruksplanen 

Kommunens vindbruksplan är i aktuella delar integrerad med översiktsplanen. I och med detta är 
översiktsplanen den plan där politikerna fastställer var de anser att framtida kommunal 
vindkraftsutbyggnad skall ske. En storskalig eller småskalig utbyggnad kommer att generera 
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betydande miljöpåverkan. I detta skede är det viktigt att inte enbart titta på enstaka parker eller 
verk utan också deras kumulativa effekt i kommunen. 

Övrig verksamhet 

Under övriga viljeinriktningar har kommunen nämnt ett antal åtgärder vars lokalisering är 
ospecificerade. Dessa bör beaktas då kommande utredningar får peka på var påverkan kan komma 
att förläggas. Viljeinriktningar som kan komma att medföra betydande påverkan är lättnader i så 
kallade landsbygdsutvecklingsområden i och med eventuellt nya strandskyddsbestämmelser, 
kommunens viljeinriktning att vara välvillig till nya turismanläggningar, nya fritidsbåthamnar samt 
ny kraftledning genom kommunen. 

Miljökvalitetsnormer och miljömål 
I Miljökonsekvensbeskrivningen skall Miljökvalitetsnormerna och miljömålen tas upp samt frågor 
kring bland annat hälsa och säkerhet belysas. Kommunen avser att utreda konsekvenserna av de 
åtgärder som föreslås i ÖP10 i syfte att uppnå MKN för vatten. Se bilaga; 
Miljökonsekvensbeskrivning.
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och b ebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun om hur  

 en av också nationellt slag bör beaktas. Den är vägledande för efterföljande beslut. När kommunens politiker be- 
slutar  om översiktsplanen, kan de behandla frågor som kan påverka livsmiljön för oss och naturen under generationer!  

Sådana beslut måste vila på stadig grund. Det måste finnas tid för att argumentera, lyssna och reflektera.  
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 Vad är ÖP? 

ÖP i Munkedal 
Alla kommuner ska enligt lag ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan. En 
översiktsplan visar hur kommunen avser att samordna fysisk planering samt lov- och 
tillståndsgivning enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) och är en 
överenskommelse mellan stat och kommun om en samsyn kring användningen av mark 
och vatten. Översiktsplanen är rådgivande och vägledande, inte juridiskt bindande. I 
praktiken har den dock mycket stor betydelse som underlag för andra bindande beslut 
och bestämmelser och även vid överprövningar i högre instans. För att upprätthålla 
översiktsplanens aktualitet ska kommunen se över sin plan och uppdatera den minst vart 
fjärde år, en gång under varje mandatperiod. 

Det är nödvändigt att kommunen har ett aktuellt planeringsunderlag med riktlinjer som 
på bästa sätt styr och möjliggör positiva förändringar och en stödjande hållbar 
samhällsstruktur.  

ÖP i två delar 

Ny struktur 
ÖP14 utgörs av två delar, Del I och Del II, samt ett antal bilagor. Förslaget till ny 
översiktsplan är i mycket stor utsträckning baserat på innehållet i gällande översiktsplan 
ÖP10, men har getts ett annorlunda upplägg. De olika avsnitt som utgjorde ÖP10 har 
dels aktualiserats för att motsvara dagens förutsättningar och kommunens aktuella 
önskemål, och dels stuvats om för att kunna ordnas i tydligare delar. Denna nya 
indelning syftar till att underlätta användning och framtida bearbetning av planen och 
göra helheten så överskådlig och lättillgänglig som möjligt, för såväl allmänhet som 
tjänstemän, politiker och myndighetspersoner. 

Del I ‐ politik 
Del I är den egentliga översiktsplanen, som innehåller mål, visioner, strategier, 
rekommendationer och förslag. I den beskrivs även de konsekvenser som kan vara att 
vänta av de förslag som läggs i ÖP. Detta är den politiska delen av översiktsplanen, då 
den innehåller kommunala ställningstaganden och viljeinriktningar. Därför kräver den 
också politiska beslut för att kunna uppdateras och utvecklas. Det är denna del som ska 
aktualiseras en gång vart fjärde år. 
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Del II ‐ fakta 
Del II är en sammanställning av viktiga planeringsförutsättningar som styr den 
översiktliga planeringen samt fortsatt planering som detaljplanläggning och 
bygglovgivning. Denna del innehåller fakta, information, utredningar och beskrivningar 
av dagsläget - dvs. sådant som är som det är, och som inte är beroenden av politiska 
ställningstaganden från kommunen. Den innehåller även vissa ställningstaganden, som 
dock kommer ”utifrån” och som kommunen inte råder över, som lagstiftning, EU-
direktiv, regionala och nationella mål. Denna del kan uppdateras och utvecklas 
kontinuerligt efterhand som nya planeringsförutsättningar dyker upp. Detta kräver ingen 
medverkan från kommunpolitiken utan kan skötas av kommunens tjänstemän. 

Bilagor  
De bilagor som hör till ÖP14 är Vindbruksplan, LIS-plan, Naturvårdsprogram och 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ÖP10. Nya konsekvenser av ÖP14 beskrivs i 
konsekvenskapitlet sist i Del I. I utställningshandlingen ingår även en 
samrådsredogörelse. 
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Fortsatt planering 

Förnyade metoder 
Länsstyrelsen rekommenderar i sitt PM ”Sammanfattande redogörelse inför  
Munkedals kommuns arbete med en ny kommunomfattande översiktsplan” (2013-07-15) 
en ”strategisk och kontinuerlig översiktsplanering”. Översiktsplanen, en ”ramplan” som 
anger förhållningssätt och spelregler för efterföljande planering, behöver ej behandla alla 
frågor. Länsstyrelsen ser också gärna att översiktsplaneringen genomförs digitalt. Dessa 
rekommendationer ligger i linje med kommunens ambitioner om kommande översiktlig 
planering; ÖP uppdelad i olika delar för olika ändamål, gärna på sikt web-baserad. Ett 
viktigt syfte med att välja ett alternativt upplägg för översiktsplanen är att den ska bli 
tydligare, mer lättanvänd och därmed ett mer effektivt redskap i styrningen av 
kommunens utveckling. 

Rullande planering 
Den översiktliga planeringen bör vara en kontinuerligt pågående process, där planeringen 
hålls levande genom fördjupningar och tillägg mellan mandatperioderna. Detta för att 
ständigt kunna uppdatera planen med nytt material i samband med 
aktualitetsprövningarna vart fjärde år. Även planeringsunderlaget bör hållas à jour genom 
kontinuerligt arbete, men behöver inte bli föremål för politisk behandling utan kan 
tillföras planen kontinuerligt. Detta sätt att arbeta med ÖP, ”rullande översiktlig 
planering”, ligger i linje med det förslag till revideringar av PBL, ”En effektivare plan- 
och bygglovsprocess” (SOU 2013:34), som är under nationell behandling. 

Demokratisk process 
ÖP14 baseras som sagt i stor utsträckning på innehållet i ÖP10. Under utarbetandet av 
ÖP10 genomfördes en omfattande demokratisk process med rådslag där samhälls-
föreningar och bygdegrupper i kommunen var delaktiga i att formulera den 
gemensamma bilden av framtidens Munkedal. Dialogarbetet skedde kring 
frågeställningen: ”Hur kan vi tillsammans bibehålla och utveckla livskvalitén i vår bygd 
samt i kommunen som helhet?”  

Denna fråga är ständigt aktuell och bör beaktas även i fortsatt planering. Under samrådet 
och kommande utställning av ÖP14 vill kommunen fortsätta medborgardialogen med 
kommunens invånare, företagare och aktörer. Kommunen ser att det är särskilt viktigt att 
unga kommuninvånare kommer till tals i denna process. Munkedals framtid tillhör 
dagens barn och ungdomar! 
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 Nationella intressen 

Lagstiftning 

Plan‐ och bygglagstiftning 
Ny PBL (2010:90) trädde i kraft den 2 maj 2011 och ska tillämpas i planprocesser och 
tillståndsärenden som påbörjats tidigast detta datum. Införandet av ny PBL har bl a 
inneburit att kravet på planprogram slopats vilket i sin tur medfört att översikts-
planeringen fått en ökad betydelse som långsiktigt, strategiskt instrument. Klimatfrågan 
har förtydligats genom att krav ställs på att planering ska ske med hänsyn till 
klimatförändringar. 3 kap 5 § PBL reglerar vad som ska framgå av översiktsplanen. 

Genom beslut 2013-08-08 är numera bostadsförsörjning ett allmänt intresse. 

Miljöbalken (MB) 
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en 
hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen 
balken avser att skydda berörs. Flera av översiktsplanens delar styrs av miljöbalken, bland 
annat hanteringen av riksintressen och miljökonsekvensbeskrivning. 

Kulturmiljölagen 
Den 1 januari 2014 trädde Kulturmiljölagen (1988:950) i sin nya lydelse i kraft. 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda kulturmiljön. I den vardagliga hanteringen av lagen kommer 
förändringarna av bestämmelserna rörande fornlämningar att märkas mest.  

Boverkets byggregler (BBR) 
Den 1 januari 2012 trädde Boverkets ändrade byggregler, BBR, i kraft men 
ändringsreglerna började tillämpas den 1 januari 2013. Reglerna innehåller en precisering 
av vad som redan gäller enligt lag och förordning. Ingående avsnitt om energihushållning 
och brandskydd är ändrade och ett avsnitt om ändring av byggnad är nytt. 

Planeringssystem transportinfrastruktur 
1 januari 2013 trädde ny lag om planeringssystem för transportinfrastruktur i kraft. Lagen 
berör ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i 
åtgärdsplan. De åtgärder som ska prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra 
till klimateffektivitet och konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling 
samt till uppfyllelse av transportpolitiska mål. 

Riksintressen och direktiv 

Riksintressen enligt miljöbalken 3 kap 
I översiktsplanen ska en bedömning göras huruvida de förslag som lämnas kan innebära 
påtaglig skada på förekommande riksintressen. I ÖP14 Del I redovisas generella riktlinjer 
till skydd för riksintressena. De riksintressen som påverkas av exploateringsförslag enligt 
ÖP14 redovisas i förekommande fall i förslagsavsnittet i Del I, med preciserade riktlinjer 
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och kommunens syn på hur exploateringen kan och ska ske så att riksintressena inte 
kommer till påtaglig skada. 

Övriga förslag enligt ÖP som berör riksintressen bedöms i nuläget inte heller medföra 
påtaglig skada på riksintressen, men åtföljs, för säkerställande av detta, av krav på tidig 
miljöbedömning. Det gäller framförallt enklare anläggningar för turism, friluftsliv och 
besöksnäring, bebyggelse i Bärfendal (naturvården m   m), bebyggelse i södra Hedekas 
(naturvården), bostäder i Utsikten/Berg och del av Saltkällan öster om motorvägen 
(kraftledning) och vissa LIS-områden. 

Yrkesfiske  
Riksintressen finns för yrkesfiske i Gullmarsfjorden och dess grundområden och 
tillrinningsflöden. Reproduktions- uppväxt- och fångstvatten ska skyddas mot 
förändringar som kan påverka fiskens villkor negativt. Vid riksintressanta vatten bör en 
25 meter bred strandzon lämnas orörd för att säkerställa detta. 

• Fredningsområden för lax och öring. 
• Lek- och uppväxtområden: Torskens och hummerns reproduktion i Färlevfjorden 

och Saltkällefjorden 
• Fångstområden: Vadkastplatser för sill och skarpsill i yttre delen av Färlevfjorden 

och Saltkällefjorden samt områden i Gullmarn djupare än 50 meter av avgörande 
betydelse för räkfisket. 

Naturvård 
• NRO 14017 Bullaresjöarna – ett mycket naturskönt landskap och ett område av 

geologiskt och fiskeribiologiskt intresse. 
• NRO 14024 Kynnefjäll (inklusive Bredmossen) – det mest orörda av Bohusläns 

höglänta inlandsområden med storslagen landskapsbild, flera speciella naturtyper, 
unikt fågelliv och intressanta faunabiotoper. Delvis orörd vildmark. 

• NRO 14025 Örekilsälven med Kärnsjön – område med mycket stora och 
komplexa natur- och landskapliga kvaliteter, bl a en kalkgynnad brantflora med ett 
flertal sällsynta arter. Rik och exklusiv förekomst av gråal. Sprickdalgången i sin 
helhet är av stort geologiskt intresse. Örekilsälven har en artrik fiskfauna och 
vattendraget är ett mycket viktigt reproduktionsområde för lax och havsöring. 

• NRO 14045 Svarteborg – israndavlagring som är en viktig länk i Koster- 
Uddevallalinjen och visar på ett långvarigt stillestånd i landisens avsmältning. 
Avlagringen är belägen i ett för övrigt flackt jordbruksområde och är på så sätt ett 
framträdande element i landskapet. 

• NRO 14063 Åbyfjorden m m (inkl Bärfendalen) – geovetenskapligt värdefullt 
fjordlandskap med värdefullt djur- och växtliv. Mäktig sprickdalgång i öst-västlig 
riktning mellan Bovallstrand och Bärfendal. Den morändämda sjön är en raritet för 
regionen. 

• NRO 14065 Gullmarsfjorden – Gullmarn och dess tröskelområden är av stort 
vetenskapligt värde vad gäller den marina faunan, det mångskiftande och brutna 
strandlandskapet med intressant flora och fauna samt övergångszonen mellan gnejs 
och granitområden av stort geologiskt intresse.  

• NRO 14066 Bredmossen SO Munkedal m m (Hensbacka) – flikigt och 
mångformigt våtmarkskomplex där större delen utgörs av en excentrisk mosse. 
Här finns också gölar, stora lösbottenhöljor och dråg. Vid Lunddalen finns 
sumpskogar. 
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Friluftsliv  

• FO 05 Bullarelandskapet – värdefullt område för bl a vandrande och fritidsfiske.  
• FO 09 Gullmarn – omväxlande fjordlandskap med stor attraktion och betydande 

fritidsfiske. 
• FO 16 Herrestadsfjället–Viksjön – mångformigt, variationsrikt och naturskönt 

område med möjligheter till olika friluftsaktiviteter. 
• FO 25 Kynnefjäll – variationsrikt landskap med goda möjligheter till rörligt 

friluftsliv bl a långvandringar. 
• FO 30:1 Norra Bohusläns kust, inre kustzonen – en liten del av området berör 

kommunen vid Tåsteröds vatten. 
• FO 49 Örekilsälvens nedre del. 

Kulturmiljö 
• KO 24 Bärfendal – fornlämningsrikt dalgångslandskap kantat av höga bergssidor, 

välbevarat byggnadsbestånd med bl a Bärfendals medeltida kyrka. 
• KO 25 Sältorna–Färlev – saltängar, värdefullt odlingslandskap och äldre 

bebyggelse kring Färlev älvs utlopp 
• KO 26 Torp–Munkedal – två områden med anknytning till industriell verksamhet 

kring Örekilsälven och Munkedalsälven 
• KO 74 Örekilsälvens dalgångsbygd från länsgränsen till Elseröd–Nordby – öppet 

jordbrukslandskap rikt på fornlämningar och traditionellt belägen bebyggelse kring 
Örekilsälvens norra dalgång. 

Kommunikationer 
• Bohusbanan  
• Väg E6 
• Väg 162 (till oljeterminal i Lysekil) 

Energidistribution och ‐produktion 

• 400 kV Trollhättan-Munkedal-Norge  
• 130–400 kV Brofjorden-Munkedal-Trollhättan (planerad) 
• Vindbruksområden Jermunderröd och Kynnefjäll enligt energimyndighetens beslut 

2014-01-13.  
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Totalförsvaret 
Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020 beslutat 
att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas. Beslutet medför 
att totalförsvarsplaneringen ska beaktas i all samhällsplanering. Vidare har regeringen 
i planeringsanvisningar för det civila försvaret specificerat att myndigheter har särskilt 
ansvar inför och vid höjd beredskap, enligt förordning 2015:1052, och att dessa ska 
återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. 

• Militärt försvar 
• Sågebackens skjutfält i Uddevalla kommun (bullerzon) 
• Skredsviks övningsområde och hamn i Uddevalla kommun som inbegriper ett 

kustavsnitt sydost om Gårvik. 

Munkedals kommun påverkas av riksintressena Skredsviks övningsfält samt Sågebackens 
skjutfält, vilka utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena har en 
omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i form av hinderfrihet. I övrigt finns inga 
riksintressen inom kommunen som kan redovisas öppet. Inom riksintressets 
influensområde kan det till exempel vara olämpligt att uppföra störningskänslig 
bebyggelse. Försvarsmakten ska därför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och 
bygglovsärenden. 

Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 
45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt 
måste skickas på remiss till Försvarsmakten. 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 4 kap 
Områdena nedan är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i 
sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till 
stånd i dessa områden endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. 

Kustzonen 
• Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av kompletteringar till 

befintlig bebyggelse och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdets naturvärden. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse 
komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets 
behov. 

Riksintressenas säkerställande inom kustzonen möjliggörs främst genom en begränsning 
av framtida bebyggelseexploatering och tillförsel av närsalter till Gullmarn. Det pågående 
arbetet med förvaltningsplan för Gullmarn, som leds av Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
kan förhoppningsvis leda till att en långsiktigt hållbar situation uppnås genom åtgärder 
inom hela Gullmarns avrinningsområde.  

En minskning av närsalterna i fjorden kan i första hand uppnås genom en reducering av 
gödande ämnen, främst kväve och fosfor, från åker- och skogsmark. Aktiviteter i syfte 
att minska effekten av denna näringstransport har påbörjats bl a genom anläggande av 
våtmarker där vegetationen kan binda näringsämnen innan de når havet.  

Den kompletterande bostadsbebyggelse som föreslås, inklusive konvertering från fritids- 
till helårsboende, föreslås enligt riktlinjerna i översiktsplanen ske på ett sådant sätt att det 
rörliga friluftslivet och naturvården ges största möjliga hänsyn samt under förutsättning 
att den planerade va-ledningen är framdragen. 

Riksintresse för 

totalförsvaret 
Riksintresset för 

totalförsvarets militära del (3 

kap § andra stycket 

miljöbalken) kan i vissa fall 

redovisas öppet i 

översiktsplanen, i andra fall 

inte. Dels finns områden i 

form av övnings‐ och 

skjutfält och flygflottiljer som 

redovisas öppet, dels 

områden som av sekretesskäl 

inte kan redovisas öppet. De 

senare har oftast koppling till 

spanings‐, kommunikations‐ 

och underrättelsesystem. 

Kännedom om dessa finns 

hos kommunen och 

länsstyrelsen. Huvuddelen av 

Sveriges kommuner är i olika 

omfattning berörda av 

riksintresset. 
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Kompletteringsområden 
Av de föreslagna utbyggnadsområdena i ÖP omfattas de sk kompletteringsområdena (se 
avsnittet Havsbandet, Del I) med viss omnejd utmed Tungenäskusten (särskilt Sjöris, 
Röd, Gårvik, Bergsvik, Munkedals hamn och de delar av Saltkällan som är belägna väster 
om väg E6) av de särskilda hushållningsbestämmelserna. 

Kompletteringsområdena föreslås i anslutning till befintliga bebyggelseområden. En 
utbyggnad inom dessa bedöms, efter fördjupade studier i detaljplaneskedet, kunna 
genomföras utan att medföra påtaglig skada på riksintresset.  

Lämpligheten av exploatering inom kompletteringsområdena har i princip redan prövats 
i samband med FÖP 2001 för Munkedal och Tungenäset. Även lämpligheten av att 
exploatera området vid Saltkällans säteri och delar av Munkedals hamn, inklusive 
hamnområdet, har prövats i tidigare planering. 

Övriga områden mellan kompletteringsområdena föreslås fredas från ytterligare 
bebyggelse. 

Södra Bullaresjön med närområde och del av Kynnefjäll  

(Enningsdalälvens avrinningsområde) 
• Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får 

inte utföras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN), miljöbalken kap 5  
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes i miljöbalken 1999, 
för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel 
trafik och jordbruk. Normer finns för utomhusluft, yt- och grundvatten, fisk- och 
musselvatten samt omgivningsbuller. I det fall en MKN överskrids eller riskerar att 
överskridas ska ett åtgärdsprogram upprättas.  

Utomhusluft 
För utomhusluft infördes 2010 nya bestämmelser för att införliva EU:s nya 
luftkvalitetsdirektiv (Luftkvalitetsförordningen 2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljö. För hantering av MKN utomhusluft hänvisas till 
Naturvårdsverkets ”Luftguiden - Handbok om MKN för utomhusluft” (2011). 

Vattendirektivet 
EU:s ramdirektiv för vatten antogs 2000. Direktivet innebär att Sverige skall kartlägga 
och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för 
vattenmiljöerna, samt att övervaka dem. Målet är att alla vatten, med några få undantag 
för modifierade vatten, ska nå minst god vattenstatus till 2015. 2004 infördes 
vattendirektivet i svensk lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen 
(SFS 2004:660) med sikte på miljökvalitetsnormer. 2009-12-15 beslutade 
vattenmyndigheten om miljökvalitetsnormer för samtliga vattenförekomster i Sverige. 
Samtidigt fastställdes åtgärdsprogram samt förvaltningsplaner för perioden 2009–2015 
för västerhavets vattendistrikt.  

I december 2016 beslutade Vattendelegationen om ny förvaltningsplan och nytt 
åtgärdsprogram, samt fastställde nya miljökvalitetsnormer för vatten. Nya klassningar har 
baserats på fler parametrar än år 2009, bland annat fysisk påverkan och morfologi, vilket 
har medfört ändrad status på flera vattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormerna finns i Länsstyrelsens författningssamling. Åtgärdsprogrammen 
innehåller åtgärder för att nå god vattenstatus och riktar sig till myndigheter och 
kommuner. Direktivet berör i hög grad kommuner och dess mark- och 
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vattenanvändning. Kommunen blir t   ex berörd som ansvarig för fysisk planering enligt 
plan- och bygglagen, som tillsynsmyndighet för det lokala miljöarbetet och som ansvarig 
för dricksvattenproduktion och avloppsrening. 

Omgivningsbuller 
För hantering av bullerproblematiken vid planering av bostäder hänvisas till Boverkets 
allmänna råd, Buller i planeringen, där förutsättningarna för avsteg från riktlinjerna 
redovisas. Frågan utreds vidare på nationell nivå med avrapportering hösten 2013. 

Övriga intressen enligt miljöbalken 

Natura 2000‐områden, EU‐direktiv 
Inom EU:s medlemsländer pågår uppbyggnaden av ett ekologiskt nätverk av 
naturområden som kallas Natura 2000. Avsikten är att skapa förutsättningar för ett 
bevarande av viktiga livsmiljöer för arter av vilda djur och växter vilka krymper i snabb 
takt med utrotningshot som följd. Natura 2000-arbetet grundas på två EU-direktiv, 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden i kommunen är: 

• Bredmossen–Hensbacka 
• Vågsäter bokskog 
• Bredmossen–Dalen 
• Kynnefjäll A och Kynnefjäll B 
• Örekilsälven 
• Frustugutjärnet 
• Gullmarn (vattenområdet) 

Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön. 

Naturreservat 

• Bredmossen (vid Hensbacka)  
• Bredmossen (vid Dalen)  
• Gunnarsbo  
• Södra Harska  
• Vågsäter  
• Vågsäter bokskog 
• Strömmarna 
• Kviström 
• Kynnefjäll A och B 
• Gullmarn 
• Malevattnet 

Arbete med naturreservat för delar av nedre Örekilsälven pågår. 

Landskapsbild 
1 maj 2011 trädde den europeiska landskapskonventionen i kraft i Sverige då ratificering 
skedde. Denna innebär att landet förbinder sig att inarbeta konventionens intentioner i 
den nationella lagstiftningen. I konventionen understryks att landskapet är en gemensam 
tillgång och ett gemensamt ansvar. I konventionen lyftes landskapets sociala betydelse 
fram samtidigt som vikten av att människor kan delta aktivt i värdering och förvaltning 
av landskapet understryks. Landskap är enligt definitionen ”ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga 
och/eller mänskliga faktorer”. 

Inom kommunen har följande områden landskapsbildsskydd: 
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• Alnässjön 
• Örekilsälvens dalgång 
• Torreby 
• Bottnafjorden och Tåsterödsvattnet 
• Vågsäter 
• Torp övre 
• Skulevik 

Strandskydd 
Generellt gäller att vid samtliga större sjöar och vattendrag råder strandskydd inom en 
zon 100   m från strandkanten, på land och i vattnet. För vissa delar av kuststräckan är 
skyddet utökat till 300   m i båda riktningarna. Undantagna är bl   a vissa detaljplanerade 
områden. Vissa bäckar och åar har ett 25 m brett strandskydd genom tillägg av 
Länsstyrelsen för Västra Götalands län.  

1 februari 2010 trädde en ny lag med förändrade regler kring strandskyddet i kraft. 
Genom den nya lagstiftningen möjliggörs ett differentierat strandskydd. Dessutom ges 
kommunerna ansvar för dispenshandläggning och upphävande av strandskyddet, samt 
möjlighet att inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – så kallade LIS-
områden – kunna medge viss strandnära bebyggelse. Bohuskusten och Gullmarn är 
undantagna från LIS-reglerna. Munkedals kommuns tematiska planeringsunderlag för 
LIS (feb 2010) utgör bilaga till ÖP, och utpekade LIS-områden är inarbetade i ÖP. 

Samtliga utökade strandskydd upphör att gälla 1 januari 2015. Härvid återinträder det 
generella strandskyddet om 100 m. Arbete pågår inom länsstyrelsen för att se över och ta 
fram förslag på en eventuell förnyad utvidgning av strandskyddet. Förslag kommer att 
remitteras till kommunerna tidigt 2014, och beslut om nya strandskyddsavgränsningar 
kommer att ske under slutet av 2014. 

Naturminnen 

• Suttene 1:1 (glaciala jättegrytor) 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Sådana områden inom 
kommunen utgörs av naturbetesmark, slåtterängsrester (ängs- och hagmark), 
småbiotoper i odlingslandskapet, ädellövskogar, värdefulla odlingslandskap (natur- och 
kulturvärden), sötvattensamlingar och våtmarker/kärr, havsöringsförande vattendrag 
samt grunda bottnar i havet (reproduktionsområden). 

Biotopskydd  
Generellt biotopskydd omfattar bl a åkerholmar i jordbrukslandskap, stengärdsgårdar 
och alléer. 

Djurskydd 
Valbergs flåg vid Kärnsjön är klassat som fågelskyddsområde med höga ornitologiska 
värden. 

Stora opåverkade områden 
Inom kommunen är Kynnefjället och Herrestadsfjället klassade som stora opåverkade 
områden. Dessa ska värnas mot exploateringsföretag. Kommunen föreslår vid översynen 
av riksintresse av friluftslivet att större delen av de opåverkade områdena skall omfattas 
av riksintresse för friluftsliv. 
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Hälsa och säkerhet (A) 
I detta avsnitt hanteras de övergripande och nationellt intressanta frågorna kring hälsa 
och säkerhet. Lokala intressen redovisas i avsnittet ”Hälsa och säkerhet (B)”. 

Klimatförändringar 
”Klimatförändringarna är det största globala miljöproblem som människan har orsakat 
och förmodligen också det som kommer att bli svårast att lösa.” (Miljömålsrådet).  

Vi befinner oss i en tid då klimatfrågorna diskuteras globalt och där vi ser påtagliga 
tecken i de stora ekologiska systemen som tyder på en omfattande människlig 
miljöpåverkan. Hur stor denna är och med vilken hastighet bl   a klimatet förändras vet vi 
inte med säkerhet. Klimatförändringarnas konsekvenser ställer dock krav på att vi ökar 
vår kunskap om samhällets sårbarhet och behov av anpassning. För att ge indikationer 
om vilka effekter klimatförändringarna kan få bedrivs klimatforskningen bl   a kring 
tänkbara scenarier. I Sverige leds arbetet av bl a SMHI (SWECLIM), som för västkusten 
bl a ger följande exempel på indikationer för en analysperiod fram till år 2100 (källa: 
www.smhi.se): 

• ”Årsmedeltemperaturen ökar enligt beräkningarna med drygt 4°   C fram till år 
2100” enligt ett scenario ”och med drygt 5°   C” enligt ett annat. 

• ”Den maximala nederbörden under 7 sammanhängande dagar beräknas öka med 
omkring 20   % till år 2100.” 

Även om det finns stora osäkerheter i de klimatmodeller som används, både i 
tidsperspektiv och i omfattning, är tendenserna tydliga. Den kanske tydligaste tendensen, 
både i ett lokalt perspektiv enligt ovan och i ett globalt, är temperaturhöjningen. En 
förhöjd årsmedeltemperatur kan ge drastiska följder som extremt väder, förändrade 
nederbördsmönster, förändrade vindar och havsströmmar, med förmodade stora 
konsekvenser för jordbruk, samhällsbyggande, kultur, ekonomi och ekosystem. 

För att motverka pågående och framtida klimatförändring i ett längre tidsperspektiv 
behövs samhällsförändringar på global nivå, men även lokala strategiska åtgärder behövs 
för att värna intressen som är hotade redan idag.  

Skred‐ och rasrisker, erosion 
Kommunen har gjort stora insatser för att åtgärda områden med dålig stabilitet inom 
bebyggda områden i Munkedal. I en översiktlig stabilitetskartering från 2001, utförd av 
Räddningsverket, kan man översiktligt utläsa stabilitetsförhållanden för bebyggda 
områden. SGI har också gjort en översiktlig kartering, december 2004, av förutsättningar 
för erosion. Längs bl   a Örekilsälven förekommer stranderosion. 

Översvämningsrisker 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har karterat samt beräknat 
översvämningsrisken för Örekilsälven och Munkedalsälven vid 100-årsflöden, 200-
årsflöden och beräknat högsta flöde. Vid beräknat högsta flöde med befintliga 
ingångdata överströmmas broarna 15-295-1 och 40-3865-1 längs Örekilsälven samt bro 
15-334-1 längs Munkedalsälven. 

Klimatscenarier indikerar för de kommande 100 åren att bl.a. ökad nederbörd med ökade 
flöden i vattendrag och förhöjda nivåer i sjöar och vattendrag kan förväntas. Hänsyn till 
effekterna av framtida klimatförändringar bör vägas in vid översiktsplanering. För 
information om hur risker för översvämning kan hanteras i planeringen hänvisas till 
länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten”. 
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En översiktlig redovisning av översvämningsytor är framtagen av 
tidigare Räddningsverket för Örekils- och Munkedalsälven. 
Vattenståndet i Örekilsälven mäts regelbundet av SMHI vid en 
mätstation strax norr om Kviströmsbron i Munkedal. Vid nybyggnad av 
bostadsbebyggelse rekommenderas lägsta nivå för överkant bottenplatta 
för byggnader vara ca 3,5 meter över normalvattennivån (RH 2000). 
Bedömningen görs från fall till fall, och det är möjligt att bygga med 
bostadsdelar under denna höjd om byggnadens funktion och 
användning bedöms medge detta, utan att risk för människors hälsa och 
säkerhet uppstår. I bedömningen bör även beaktas risk för påverkan på 
egendom och ekonomiska konsekvenser av översvämning. I 
myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB, tidigare 
Räddningsverket) regi pågår arbetet med att forma en 
översvämningsförordning. I ett första steg har en analys genomförts av 
översvämningsrisker i Sverige. Se www.msb.se 

Minskade utsläpp 
I Munkedals kommuns Energiplan och klimatstrategi 20082012 (KF 
2008) är ambitionen att utöver minskad energianvändning, även 
reducera utsläppen och därmed minska påverkan av växthusgaser inom 
Munkedals kommun. 

Saltkällan och Munkedals hamn 
Vid Saltkällan finns områden med befintlig bebyggelse, 22 fastigheter 
fördelade på fyra delområden, där kommunen noterar att kunskapen om 
markstabiliteten är otillräcklig och markförhållandena skulle behöva 
klarläggas. Detta är en viktig fråga att reda ut i den fortsatta planeringen, 
för att klarlägga om risk för skred och erosion föreligger, och om detta 
kan innebära en risk för de boendes hälsa och säkerhet.  

Innan de geotekniska förhållandena är utredda kan inga bygglov beviljas 
för förändringar som till- eller ombyggnad, ej heller kan inkoppling till 
kommunalt VA medges. För att det åter ska vara möjligt att utveckla 
fastigheterna inom aktuella områden behöver eventuella risker klarläggas 
och åtgärdas. De enskilda fastighetsägarna har det juridiska ansvaret för 
den egna fastigheten. Därmed åligger det fastighetsägaren att bekosta 
utredning och eventuella åtgärder. Kommunen kan ombesörja att 
utredningen genomförs förutsatt att finansieringen ordnas av 
fastighetsägaren. 

Av ekonomiska och tekniska skäl är det lämpligast att göra utredning av 
geotekniska förhållanden för större område i ett sammanhang, istället 
för att undersöka enskilda fastigheter. Därför rekommenderar 
kommunen att fastighetsägarna går samman i grupper inom berörda 
områden och gemensamt låter ta fram erforderliga utredningar.  

Vid Saltkällan och Munkedals hamn finns områden som idag är känsliga 
för översvämning, då de ligger lågt i terrängen. Även här är befintliga 
fastigheter berörda. Då höjda vattennivåer och ökad risk för 
översvämningar är att vänta i framtiden är det viktigt att beakta detta 
redan idag, för att undvika risk för hälsa och säkerhet. Åtgärder kan i 
framtiden bli nödvändiga för att skydda fastigheterna mot översvämning 
eller mildra konsekvenserna av en sådan. 
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Nationella och regionala mål  

Nationella mål 

Miljömål  
I Sverige finns miljökvalitetsmål för 16 olika målområden. Syftet med målen är att nå 
en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt och att: 

• främja människors hälsa 
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  
• trygga en god hushållning med naturresurserna 

 
Ur målet om God bebyggd miljö: 

• En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas. 
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet värnas/utvecklas. 
• Natur- och grönområden med närhet och tillgänglighet värnas. 
• Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar och buller m m. 
• Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen m m. 
• Avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel att använda för 

konsumenterna. 
• Avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara. 

Risker för hälsa och miljö minimeras. 
• Avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel att använda för 

konsumenterna. Avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som 
uppstår tas tillvara. Risker för hälsa och miljö minimeras. 

Riksdagen fattade i april 2012 beslut om ny målstruktur för miljöarbetet vilket bl.a. 
innebär nya preciseringar och etappmål. 

Folkhälsomål  
Av PBL:s portalparagraf framgår bl a att planering och byggande ska ske så att en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö främjas, såväl för människorna i dagens samhälle som för 
kommande generationer. Innebörden har bl a tagit sig uttryck i de nationella 
folkhälsomålen för människors hälsa och välbefinnande. De anger centrala 
bestämningsfaktorer för hälsa. För den fysiska planeringen bör särskilt beaktas: 

• Delaktighet och inflytande i samhället (tillgänglighet, demokrati) 
• Sunda och säkra miljöer och produkter (trafikmiljöer) 
• Barns och ungas uppväxtvillkor (bostäder, offentliga miljöer)  
• Ökad fysisk aktivitet (gång- och cykelvägar, vandringsleder m   m) 

Energianvändningen i Sverige och EU, utsläpp av växthusgaser 
Användningen av fossila bränslen vid energitillförsel leder till ökade utsläpp av 
växthusgaser. Därför har EU beslutat om olika direktiv som ska motverka detta. 2009 
antogs ”EU:s klimat- och energipaket” om mål fram till 2020. Dessa mål är styrande för 
energi- och klimatpolitiken. 

Målåret 2020 ska för Sveriges del följande ha uppnåtts:  

Nationella folkhälsomål 

16 nationella miljömål 
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• Andel förnybar energi skall vara 50 % 
• Andel förnybar energi inom transport skall vara 10 %  
• Energieffektivisering skall vara 20 % 
• Minskade utsläpp av växthusgaser skall vara 40%  

Energiproduktion påverkar flertalet nationella miljömål på olika sätt vilket gör att effektiv 
energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positivt till många 
miljömål såsom Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö och Giftfri miljö. 

Regionala mål 

Mål för Västra Götalandsregionen 
”Vision Västra Götaland – det goda Livet” är den gemensamma utgångspunkten för hur 
Västra Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Ett 
hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
behov. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser i ett längre tidsperspektiv. Förutom visionen om det goda 
livet omfattar visionen tre delar: 

• Hållbar utveckling i tre dimensioner: den sociala, det vill säga människors 
möjligheter till utveckling i samklang med omgivningen, den miljömässiga/ 
ekologiska och den ekonomiska. 

• Arbetet genomsyras av tre perspektiv: Västra Götaland – en enhet; jämställdhet, 
integration, internationalisering. 

• Fem fokusområden prioriteras: näringsliv, kunskaps- och kompetensutveckling, 
infrastruktur–kommunikationer, kultur samt hälsa. 

Regionala miljömål 
De regionala miljömålen utgår från riksdagens beslutade nationella miljömål. Miljömålen 
för Västra Götalands län ska därmed vara en grundläggande utgångspunkt för ett 
miljöarbete som berör en lång rad aktörer på både regional och lokal nivå i länet. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsen fastställde regionala miljömål första 
gången 2003. Under våren 2008 uppdaterades målen. 
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 Lokala intressen 

Munkedal idag 

Landsbygdskommun 
Nuvarande kommun bildades 1974 av tidigare kommunerna Munkedal, Svarteborg och 
Sörbygden. Munkedals kommun, med sin landareal på 638 km², är till ytan den tredje 
största kommunen i Bohuslän. Munkedal ligger ca 10 mil norr om Göteborg och är bl a 
känt för sitt vackra böljande landskap, för sin slottsgolfbana (Torreby), sitt laxfiske 
(Örekilsälven), sin jordbruksskola (Dingle), sitt pappersbruk, sin tysthet och orördhet 
(Kynnefjäll) och mycket mera. Lägg därtill goda motorvägs- och järnvägsförbindelser, 
potential för handel, logistik och turism, en gemensam vision om en hållbar utveckling i 
alla led, för alla.  

Kommunen har fem tätorter; centralorten Munkedal, Dingle, Hällevadsholm, Hedekas 
och Torreby. Hela Munkedals kommun, utom centralorten Munkedal, definieras som 
tätortsnära landsbygd enligt glesbygdsverkets definition, dvs det är mindre än 45 minuter 
till närmaste tätort med minst 3 000 invånare. Den tätortsnära landsbygden utgör därmed 
över 99% av kommunens yta, varav av 5% utgörs av större sjöar och vattendrag. 

Befolkning 
Av kommunens ca 10 205 invånare (SCB 31 dec 2013) bor 3820 personer i centralorten 
Munkedal, där det erbjuds ett rikt och varierat utbud av varor och tjänster. I övriga större 
tätorter Dingle (898), Hällevadsholm (797) och Hedekas (360) bor sammanlagt 2055 
invånare (SCB 2011). Trots en lägre grad av service bor det fler människor på 
landsbygden, än i samhällena tillsammans. 

Som många andra mindre kommuner har även Munkedals kommun sedan ett antal år en 
minskande folkmängd, främst för att det föds få barn i kommunen. Sedan nittiotalet, när 
kommunen erfor en viss befolkningsökning upp till ca 11.150 invånare, har invånar-
antalet minskat successivt, med en utplanande minskning sedan 2005, tack vare ökad 
inflyttning. Under 2009 och 2011 skedde till och med en viss befolkningsökning. Under 
2011 och 2012 minskade Munkedals befolkning åter med totalt ca 50 personer. Under 
2013 har befolkningen dock ökat igen. Även grannkommunerna har huvudsakligen haft 
minskande befolkning under senare år. Undantaget är Uddevalla kommun som har en 
ökande befolkning. 

Nettoökningen av inflyttning till Munkedals kommun sedan 2011 har främst varit till 
centralorten. Övriga områden har haft en minskning. 

Medelåldern i kommunen är högre än i riket som helhet (43,8 år jfr. 41,4 år 2012), och 
ökar i högre takt än i riket (2,4 år jfr. 1,2 år på 15 år). 

107



MUNKEDAL IDAG 

GRANSKNINGSHANDLING 2020   ÖP 14 Munkedals kommun: DEL 2 – PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR    21 

Arbetsmarknad och pendling 
Dagens rörliga arbetsmarknad ställer höga krav på effektiv pendling. Kommunens 
strategiska läge utmed E6 medför att arbetsmarknaden har kommit närmare 
Munkedalsborna som därmed kan få ett större utbud av arbetstillfällen. E6-sträckningen 
genom kommunen innebär restider omkring en timma till såväl norska gränsen som 
Göteborg. Med sina 98 km till Göteborg ligger Munkedals tätort inom den 100-
kilometersradie man kan definiera som Göteborgsregionen. Restiden med buss till 
Göteborg varierar idag mellan 1 timma 20 minuter och 1 timma 50 minuter. I januari 
2009 sattes ett nytt expressbussystem i bruk vilket avsevärt förbättrat de kollektiva 
pendlingsmöjligheterna till Göteborg, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg, 
Högskolan Väst, m   m. Dessutom finns trafik till Uddevalla med tåg varje timma, vilket 
ger täta och korta pendlingstider. Pendlingsparkering har anlagts vid Håby i anslutning 
till bussterminalen – Håbyterminalen – som är en knutpunkt för närregionens 
expressbusstrafik. 

2011 var antalet inpendlare resp. utpendlare till kommunen 1217 resp. 2081(SCB). Ca 
hälften av utpendlingen sker till grannkommunerna, och främst till Uddevalla. 

Antal förvärvsarbetande kommuninvånare mellan 20 – 64 år är ca 4 290. Ca 2 520 har sin 
arbetsplats inom Munkedals kommun (SCB 2010–11). Kommunens största arbetsplatser 
är de kommunala förvaltningarna som sysselsätter ca 900 personer, samt företaget Arctic 
paper som sysselsätter ca 330 personer. Jord-, skogs- och byggverksamhet utgör en viktig 
del av sysselsättningen i kommunen, framför allt i inlandet. Byggnadsverksamhet 
sysselsätter ca 135 personer och jordbruket sysselsätter ca 200 personer. 

 
Befolkningsprognos för Munkedal från Statistiska centralbyrån 
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Näringsliv 
Kommunens näringsliv präglas i övrigt av sina totalt ca 1100 företag i skiftande 
branscher med tonvikt på småskalighet. Bland de större företagen noteras Pappersbruket 
Arctic Paper Munkedal AB vilket som sagt är kommunens största privata arbetsplats, 
och New Wave Mode AB med 95 anställda i Dingle, som är Sveriges största grossist av 
profilplagg med varumärken som Clique och New Wave. 

Jordbruket har stor betydelse i kommunen som näring men också som formare av ett 
attraktivt landskap. Besöksnäringen har en stor potential att utvecklas och ta 
marknadsandelar främst inom natur- och upplevelseindustrin. Kulturhistoriskt 
intressanta miljöer, som Lökebergsristningarna, bautastenarna vid Stenehed och 
kvarnmiljöerna vid Borgmästarbruket informeras om på skyltar och kompletterats med 
parkeringsplats som ett led i att stärka besöksnäringen. 

Vid E6 mellan Munkedalsmotet och Dinglemotet finns efterfrågan och därmed potential 
för handels- och verksamhetsutveckling. 

Utbildning och service 
Dingle Naturbruksgymnasium erbjuder cirkaa 115 ungdomar plats, fördelade på arbete 
med hund, hästhållning, lantbruk och trädgård. Det finns 178 platser för vuxenelever på 
Komvux och YH utbildningar. Internatet har ca 200 platser. Det finns ca 40 
arbetstillfällen på skolan idag. För Dingles näringsliv utgör skolan också ett viktigt 
underlag till försäljning av varor och tjänster. 

Bostäder 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera 
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Arbetet med bostadsförsörjning och 
översiktsplanering har ömsesidiga och tydliga samband bl.a. när det gäller att bedöma 
och planera för framtida utbyggnadsbehov. Den fysiska planeringen skapar 
förutsättningar för kommunen att leva upp till bl.a. de riktlinjer som antagits för 
bostadsförsörjningen. 

Munkedals kommun har tagit fram en bostadspolitisk vision, ”Bostadspolitik i 
Munkedals kommun 2014–2018”, som redovisar hur kommunen avser att ordna 
bostadsförsörjningen. Tillhörande faktabilaga innehåller aktuell statistik kring bostäder i 
Munkedal. Dessa dokument antogs av Kommunstyrelsen 2014. 

 

Bostad med solpanel på taket 
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Landskapet 
Munkedals kommun består av varierande landskapstyper, alltifrån det typiska 
bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som vid Bärfendal, till 
”fjällnatur” och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste delarna. Kynnefjäll är ett 
vildmarksområde mellan Bullaresjöarna och Örekilsälven.  
Längst i söder når kommunen havet via de inre delarna av Gullmarsfjorden, Sveriges 
enda riktiga tröskelfjord. Gullmarn är ett naturvårdsområde som har ett unikt djur- och 
växtliv. Många arter är sådana som annars bara kan hittas på stort djup i Skagerrak och i 
arktiska vatten. 

 

Naturmarkerna 
Munkedals kommun är rik på värdefulla naturlandskap. Det är svårt att kortfattat 
beskriva den mångfald av upplevelser som bjuds, många gånger hänförande. Mest känt är 
kanske Kynnefjäll i nordväst med sin storslagna landskapsbild, orörda vildmark och sitt 
rika fågelliv. Här finns intressanta faunabiotoper och fina fiskevatten. Bohusleden löper 
genom området utefter kommungränsen. 

I dalgången nedanför Kynnefjäll ringlar sig Örekilsälven fram i meanderslingor som 
bildar en mycket värdefull landskapsbild. Området har unik och riklig förekomst av gråal, 
rikliga fornlämningar och traditionellt belägen bebyggelse från 1850- till 1920-talet. 
Örekilsälven och Kärnsjön hyser värdefulla fiskbestånd. Här finns en välbevarad 
herrgårdsmiljö kring Torp och vid Örekilsälven finns en vildmarkscamping, Vaglens 
verksamhet. 

Förbättrade vandringsvägar för fisken skulle förbättra fiskebeståndet uppströms vid 
Torp. 

Söder om Hedekas ligger dalgången Hajumsälven–Brattöns Gård som karaktäriseras av 
imponerande meanderslingor i odlingslandskapet. Hajumsälven hyser värdefulla 
fiskbestånd. Området är rikt på fornlämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

I nordväst ligger södra delen av Södra Bullaresjön inom kommunen. Området utgör med 
sina omväxlande stränder ett mycket naturskönt landskap som också är av geologiskt 
intresse. Anslutande vattendrag har fiskeribiologiskt intresse och flera av dem har också 
intressanta erosionsformer och fågelrika miljöer. Den intressanta, välbevarade äldre 
bebyggelsen i kombination med det vackra odlings- och beteslandskapet med närheten 
till sjön är karaktäristiskt för området. Det i väster närliggande Bärfendal är ett unikt, 
naturskönt dalgångslandskap kantat av höga bergssidor. Äldre bebyggelse från 1800-talet 

Örekilsälven vid Gunnarbo 
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och början av 1900-talet ligger här karaktäristiskt placerad intill bergssidorna. Området är 
också rikt på fornlämningar.  

I den andra kommunänden ligger det vackra Herrestadfjället. Fjället är välbesökt och 
utgör ett riksintresse för friluftslivet. Det finns gott om vandringsleder, stigar och 
brukningsvägar. Bohusleden löper genom området från söder till norr. Områdets 
sydöstra delar omfattas av bullerzon kring Sågebackens skjutområde. 

 

Landsbygden 
Kommunens landsbygdsområden bjuder liksom naturområdena på storslagna 
landskapsvyer och värdefulla natur-, kultur- och friluftsmiljöer. Stora delar av området är 
ovanligt tätt på fornlämningar. Området omfattar Svarteborg, som i den sydöstra delen 
upptas av en israndsavlagring i form av en långsträckt kulle som höjer sig ca 25   m över 
det omgivande jordbrukslandskapet. Natur- och bebyggelsemiljö utgör ett karaktäristiskt 
blickfång i landskapet och har anor långt tillbaka i tiden. Större delen av fornlämningarna 
är av järnålderskaraktär. Upp mot Södra Bullaresjön ligger Aspång med ett betydande 
fornlämningsbestånd som speglar en gammal järnåldersbygd. 

Nordost om Hedekas ligger området Lersjön–Sanne–Lersäter. Miljön kring Lersjön visar 
ett variationsrikt landskap med såväl fornlämningar som välbehållen äldre bebyggelse. 
Vid Långön–Brattöns gård finns välbevarad äldre bebyggelsemiljö med kvarngrunder 
utmed Brattöälven. Längre söderut, längs Kärnsjön, ligger Åboland med välbevarad äldre 
bebyggelse, odlingslandskap och rik förekomst av fornlämningar. 

Omkring dessa områden ligger Övriga Svarteborg och Övriga Sörbygden, vilka utgörs av 
omväxlande jord- och skogsbruksbygd. 

Tysta områden 
Två områden föreslås i ÖP att värnas som ”tysta” – dels kring naturreservatet Kynnefjäll, 
dels kring naturreservatet Bredmossen (i Kynnefjäll). Tysta områden definieras i en 
studie utförd på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland som områden där störande 
samhällsbuller understiger en ekvivalent ljudtrycksnivå av 30 dB(A) som en medelnivå 
under året. 30 dB(A) kan jämföras ungefär med en viskning på en meters håll. Ljud 
uppfattas som olika störande beroende på källan, därav preciseringen att det är i stort sett 
full befrielse från störande samhällsbuller som avses. De tysta områdena är en viktig 
resurs för folkhälsan då de erbjuder exklusiv möjlighet för Munkedalsborna att kunna 
vistas utomhus i en bullerfri miljö.

Vy mot Svarteborgs kyrka 
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Munkedal i regionen 

Strategiskt läge 
Munkedal har ett kustnära inlandsläge mitt emellan Göteborg (95 
km) och Svinesund (80 km). Det närmaste regioncentrat är 
Uddevalla, ca 25 km från Munkedals tätort. Från centralorten 
Munkedal är det mindre än 30 minuter till Lysekil, Smögen, 
Fjällbacka och Grebbestad. Från Dingle–Bärfendal är det 
cykelavstånd till Bovallstrand–Hamburgsund. Det geografiska läget 
sammanlänkar de norra bohuskustkommunerna med de sydvästra 
Dalslandskommunerna och trestadsregionen, allt närmare knutet till 
Uddevalla- och Göteborgsregionen, och efter hand Oslo-regionen – 
med goda möjligheter att vara en stark tillväxtkommun – för olika 
regionala värden och intressen. 

Regional samverkan 
Med regionala intressen menas här behov av samverkan och samråd 
kring frågor som berör Munkedals kommun även utanför 
kommungränsen – i angränsande kommuner och i olika större 
geografiska regioner som norra Bohuslän, Fyrbodal och 
Göteborgsregionen. Områden som berörs är framför allt 
arbetsmarknad, utbildning, turism, kultur, pendling, boende, 
kollektivtrafik, friluftsliv m   m. 

Genom Västra Götalandsregionen är kommunen en samverkande 
del i att främja tillväxt och en hållbar utveckling, med visst fokus 
(förutom hälsa och sjukvård) på transport- och 
kommunikationssystem. Västra Götalandsregionen äger tillsammans 
med kommunerna Västtrafik AB med syfte att genom bättre 
möjligheter att åka kollektivt ge ökad frihet i boendet och en mer 
balanserad regional utveckling. Även utbyggnaden av fiberoptiskt 
nät för bredband pågår med hjälp av statligt stöd med syfte att 
företag och boende i hela regionen ska kunna hämta och sända 
stora informationsmängder på ett snabbt och säkert sätt. 

Kommunen ingår också i ett samarbete i Fyrbodals 
kommunalförbund kring bl   a projektet Konst i offentlig miljö med 
utveckling av och förbättrad samhällsplanering för konstnärlig 
gestaltning och stadsförnyelse. 

Regional samverkan sker även i Vattenrådet för Gullmarns 
avrinningsområde. 

För ytterligare regionala och mellankommunala angelägenheter 
hänvisas till Del I. 

Regionkarta Västkusten 

112



HÄLSA & SÄKERHET (B) 

26       GRANSKNINGSHANDLING 2020   ÖP 14 Munkedals kommun: DEL 2 – PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Hälsa och säkerhet (B) 
I detta avsnitt hanteras de lokalt intressanta frågorna kring hälsa och säkerhet. 
Övergripande och nationella intressen redovisas i avsnittet ”Hälsa och säkerhet (A)”. 

Det robusta samhället  
Ett samhälle som har en förutseende och medveten samhällsplanering med säker, trygg 
och hälsosam inriktning tål påfrestningar och upplevs som tryggt och säkert av de 
människor som bor och verkar där – och bidrar till att skapa en kommun där människor 
vill leva och bo. De händelser som har betydelse för samhällsplaneringen är framför allt 
avbrott i den tekniska försörjningen, trafikolyckor, olyckor vid transport av farligt gods, 
bränder, olyckor vid anläggningar med farlig verksamhet och översvämningar. De 
hälsomässiga kvalitetsaspekter som har motsvarande betydelse för samhällsplaneringen 
berör bl a frisk luft, rent vatten, frihet från buller, magnetiska fält och strålning.  

Riskanalys och räddningstjänst 
Kommunen är numera medlem i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Munkedals 
och Lysekils kommun. Räddningsenheter finns i kommunen i Hedekas och Munkedals 
centralort. 

Förorenad mark 
Med förorenad mark avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader som 
har en så hög halt av något ämne att den kan orsaka risk för människors hälsa eller för 
miljön. Bebyggelse eller annan åtgärd inom sådana områden ska ske med särskild hänsyn 
och krav på åtgärder vilket får regleras i detaljplan alternativt vid prövning av bygglov. 
Spridningsförutsättningar för föroreningar i mark och grundvatten påverkas av följder av 
klimatförändringar såsom förhöjda vattennivåer, ökad nederbörd, översvämningar, 
erosion, skred etc. 

Radon 
”Översiktlig markundersökning, Munkedals kommun” togs fram av Västsvenska berg 
1989. I undersökningen beskrivs de geologiska förhållanden som råder i kommunen. 
Under nittiotalet utfördes mätningar av markradon i kommunen. Högriskområden finns 
i kommunens västra delar (bohusgranit) samt inom mindre områden centralt i 
kommunen. För kartering hänvisas till kommunens radonkarta. 

Höga radonhalter kan förekomma i bergborrade brunnar, särskilt i områden med uranrik 
berggrund som t ex Bohusgranit. Sådana områden i Munkedal är i första hand Bärfendal 
inklusive områdena väster om Dingle och Hällevadsholm. Analyser visar också att risk 
för förhöjda halter även kan finnas i södra delen av Tungenäset. Även inom de områden 
där berggrunden har låg halt av uran finns brunnar med höga radonhalter. Således kan 
man inte utesluta radonrisk i övriga områden inom Munkedals kommun. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret har genomfört relativt omfattande provtagningar av vatten från 
brunnar med avseende på förekomst av radon. 
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Säkerhetsavstånd runt vägar 
• 12 m byggnads- och åtgärdsfritt avstånd till väg, dock 50 meter utmed E6 i hela 

kommunen och 30 meter kring vägarna 162, 163, 165, 174, 858 Dingle-Gläborg 
och 911 Hällevadsholm-Rabbalshede.  

• Även inom ett större avstånd gäller generellt att nya bebyggelselokaliseringar eller 
fastighetsbildningar särskilt bör prövas. Det bör säkerställas att sådan nyetablering 
inte kan komma att störa eller störas av vägtrafiken. 

Säkerhetsavstånd runt järnvägar 
• Inom ett avstånd av ca 50 meter från järnvägen – kan dock gälla även större 

avstånd, 50 meter är endast ett riktvärde – gäller generellt att nya 
bebyggelselokaliseringar eller fastighetsbildningar särskilt bör prövas. Det bör 
säkerställas att sådan nyetablering inte kan komma att störa eller störas av 
järnvägstrafiken. 

• Bebyggelse och fastighetsbildning som föranleder trafik i plan över järnväg bör 
behandlas restriktivt, särskilt om en sådan lokalisering bedöms försvåra ett 
framtida borttagande av plankorsning. 

Säkerhets‐ och skyddsavstånd runt vindkraftverk 
• Säkerhets- och skyddsavstånd enligt gällande lagstiftning och ”Förslag till 

rekommendation i ÖP” enligt bilaga Vindbruk – planeringsunderlag ska iakttas. 
• Nya bostäder ska undvikas i en zon om minst 500 meter från avgränsade områden 

för grupper av vindkraftverk, enstaka större verk eller befintliga verk. 
• Säkerhets- och skyddshänsyn ska tas till samhällsfunktioner och samhällstekniska 

installationer, såsom:  
o vindmätningsmaster,  
o högspänningsledningar, särskilt inom 200 meters avstånd,  
o telekommunikationer. 

Tåg‐ och Trafikbuller/‐vibrationer 
Trafiken på väg E6 är den stora buller- och vibrationskällan inom området. 
Järnvägstrafiken på Bohusbanan är också en buller- och vibrationskälla som, liksom 
vägtrafiken, kan påverka flera av de i denna plan aktuella områdena. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för bostäder vid vägar och andra bullerkällor. 
Buller- och vibrationsproblem när det gäller tågtrafik är behandlade i en policy utarbetad 
av Trafikverket i samarbete med Naturvårdsverket. 

Vid placering av ny bebyggelse närmare större väg än 100–200 m bör buller- och 
vibrationsnivån studeras i detalj. Måttet 200 m är generellt. 

Farligt gods 
Väg E6 och Bohusbanan är primära transportvägar för farligt gods. Länsväg 162 är 
sekundär transportväg för farligt gods.  

En rekommenderad parkeringsplats för farligt gods finns i Håby.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en riskpolicy för farligt gods. Vid 
placering av byggnad närmare än 150 m ska riskbedömning göras.  

Från Naturvårdsverkets 

hemsida, 

www.naturvardsverket. se: 

Nybyggnad av bostäder 

och trafikinfrastruktur  

(Enligt regeringens 

proposition 1996/97:53)  

Riktvärden för trafikbuller 

som normalt inte bör 

överskridas vid 

nybyggnation av bostads‐

bebyggelse eller vid 

nybyggnation eller 

väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur: 

• 30 dBA ekvivalentnivå 

inomhus 
• 45 dBA maximalnivå 

inomhus nattetid 
• 55 dBA ekvivalentnivå 

utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid 

uteplats i anslutning till 

bostad 
• Vid åtgärd i  järnväg 

eller annan 

spåranläggning avser 
riktvärdet för buller 

utomhus 55 dBA  

ekvivalentnivå vid 

uteplats och 60 dBA 

ekvivalentnivå i 

bostadsområdet i 

övrigt. 
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Elektromagnetiska fält 
Boverket rekommenderar att exponeringen begränsas. Gränsvärdet 0,2 mikrotesla bör 
inte överskridas i bostäder eller lokaler där människor vistas stadigvarande. Vid placering 
av ny bebyggelse närmare kraftledning än 150 m bör nätägaren kontaktas. 

Ledningsrisker 
Utmed kraftledningar kan det också finnas andra risker, som t ex brott på ledningar. Av 
säkerhetsskäl råder ett byggförbud enligt ellagen inom ett visst avstånd från 
kraftledningar. Avståndet varierar beroende på vilken spänning ledningen har och om det 
är inom eller utanför detaljplanelagt område, m   m. 

Djurhållning 
Nödvändig hänsyn ska tas till djurhållningens omgivningspåverkan.  

Stora industriområden och miljöstörande verksamhet  
Såväl vid nyetablering/lokalisering av ny störande verksamhet som vid planering av ny 
bebyggelse i anslutning till sådan verksamhet ska risken för omgivningspåverkan beaktas. 
Skyddsavstånd enligt Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete” ska utgöra riktvärde i 
samband med prövning av tillkommande bebyggelse i anslutning till miljöstörande 
verksamhet.
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Kommunikationer 
För redovisning av riksintressen för kommunikationer, se kapitlet Nationella intressen. 

Allmänt 
E6 är fullt utbyggd till motorväg genom kommunen med god koppling till de södra 
kommundelarna. Kommunikationsmöjligheterna får i ett regionalt perspektiv anses vara 
väl tillgodosedda för kommunen som helhet. Fossvägen förbi Kungsmarksskolan och 
kyrkan har kunnat avlastas genom en ny anslutningsväg från Foss trafikplats mot 
centrum i dalgången norr om Foss kyrka, vilken ansluter till gamla E6 och 
Strömstadsvägen genom nya cirkulationsplatser. Denna förbättring knyter centrum 
närmare E6, skapar bättre utryckningsväg för räddningstjänsten till E6 och höjer 
trafiksäkerheten. Däremot har förbindelsen mellan E6 och de norra kommundelarna 
dålig standard och delvis olämplig sträckning genom bostadsområdet i Stale, med låg 
trafiksäkerhet. 

Kollektivtrafik 
Följande typer av kollektivtrafik berör Munkedals kommun: pendeltågstrafik på 
Bohusbanan, expressbusstrafik, reguljär busstrafik, färdtjänst och skolskjuts. Dessa 
system hanteras på regional nivå av Västtrafik. Resecentrum för expressbusstrafiken 
finns i Håby. 

Vägar 
Trafikverket har utpekat väg E6, parallella/lokala vägen och väg 162 Gläborg– Lysekil 
som vägar av riksintresse. Väg 163 Dingle–Fjällbacka och 165 Gläborg– Dingle–
Hällevadsholm–Bullarebygden utgör primära länsvägar. 

Andra vägar av stor betydelse är väg 908 mellan Hällevadsholm och den nya trafikplatsen 
vid Grind, väg 924 mellan Munkedal och Valbo-Ryr och vidare österut mot Färgelanda 
samt väg 928 till Hedekas-Ed. Länsvägarna i övrigt, anslutningsvägar till E6 och lokalväg 
till Torreby har en betydelsefull roll för att underlätta företagsamheten på landsbygden.   

Järnvägar 
Bohusbanan trafikeras av både person- och godstrafik mellan Uddevalla och  
Strömstad. Trafikverket har angivit Lysekilsbanan och Bohusbanan söder ut från Håby 
som länsjärnväg av riksintresse, dvs Uddevalla–Munkedal– Smedberg, enligt MB 3:8, 
eftersom järnvägen ansluter till Lysekils hamn som en allmän hamn av riksintresse. I en 
ny detaljplan för Håby Logistikcentrum visas i illustrationen möjligheten till järnväg in i 
planområdet. 

Pendeltågen 

Lokal-/regionbusstrafiken 

Nationell och Regional 

transport‐

infrastrukturplan  

Den nationella respektive 

regionala transport‐

infrastrukturplanen är en 

viktig planerings‐

förutsättning då den 

anger vilka åtgärder som 

kommer att genomföras 

inom planperioden (fram 

till 2025). 
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Teckenförklaring 

Befintlig GC 
Planerad GC 
Cykelvänlig bilväg 

Gång‐ och cykelvägnät 
Omlokaliseringen av E6 med ny sträckning utanför tätorterna har inneburit nya 
förutsättningar för orternas trafik- och bebyggelsestruktur. Den minskade trafiken utmed 
gamla E6 har skapat utrymme för att anlägga gång- och cykelvägar genom och emellan 
samhällena. Gamla E6 har i stora delar smalnats av till förmån för ett separat gång- och 
cykelfält, vilket gör att kommunen har ett sammanhängande gc-stråk från Svarteborg 
genom Dingle och Munkedals tätorter ner till den södra kommungränsen, där gc-vägen 
fortsätter ner mot Uddevalla. I Munkedals tätort är gc-nätet relativt väl utbyggt. Gc-väg 
ut mot Tungenäset är påbörjad, i dagsläget färdig till Bergs gård. 

Tele‐ och Radiokommunikation 
Genom kommunen passerar flera långdistanskablar. Täckningsgraden för mobiltelefoni 
varierar mellan olika bolag och mellan olika delar av kommunen. Liksom för bredband är 
en god täckningsgrad i hela kommunen önskvärd ur ett ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv. 

Bredband 
God internetåtkomst är dessutom en efterfrågad kvalitet i ett attraktivt boende, för att 
exempelvis kunna medge effektivt distansarbete från hemmet och främja små- och 
egenföretagande i kommunen. I Munkedal erbjuds kapacitetsstark 
bredbandsuppkoppling genom optisk fiberanslutning till alla fastigheter som så önskar på 
hela landsbygden. Utbyggnad av nätet sker genom ett mycket stort ideellt engagemang i 
tio olika fiberföreningar. Dessa fiberföreningar arbetar för att samtliga hushåll på 
landsbygden ska ha möjlighet till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s redan 
år 2014, samma mål som regeringen har för år 2020. Nätet är ett så kallat ”Öppet nät” 
där fler bredbandsoperatörer erbjuds möjligheten att sälja sina tjänster eller köpa 
kapacitet av fiberföreningen. Munkedals kommun har anslutit flera av sina fastigheter 
och verksamheter där så har varit möjligt. 

De tio fiberföreningarna är: 

• Krokstad Fiber Ekonomisk förening 
• Norra Kärnsjön Fibernät Ekonomisk förening 
• Bärfendal Fiber Ekonomisk förening 
• Blå Grön Fiber Ekonomisk förening 
• Sanne Fiber Ekonomisk förening 
• Håby Fiber Ekonomisk förening 
• Fisketorp Skaveröd Fiber Ekonomisk förening 
• Valbo Ryr-Kleva Fiber Ekonomisk förening 
• Torreby Fiber Ekonomisk förening 
• Tungenäset Fiber Ekonomisk förening 

Tjänsteutbudet i ett standardavtal för privatpersoner är i dagsläget Internetuppkoppling 
med 100 mbit/s nedströms och 10 mbit/s uppströms, fast bredbandstelefoni och ett 20-
tal TV-kanaler. Högre kapacitet på Internetuppkopplingen och större kanalpaket kan 
beställas. För näringslivet finns olika paketerade tjänster enligt avtal med 
tjänsteleverantör. Den teknik som idag finns utplacerad hos fiberföreningarnas 
medlemmar klarar en kapacitet på 1 Gbit/s. Fiberföreningarna planerar nu för en 
gemensam paraplyorganisation för den framtida förvaltningen av nätet. Genom en 
gemensam organisation ökar möjligheten att hålla nere kostnader för tjänsteutbud och 
support. 
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Munkedals kommun kommer att jobba för en lösning av en utbyggnad av fibernätet 
även i tätorterna Munkedal, Dingle, Hedekas och Hällevadsholm. Där finns idag endast 
några få hyresfastigheter anslutna som erbjuder sina hyresgäster möjligheten till snabb 
Internetuppkoppling och bredbands-TV. För tätorter finns inga bidragsmöjligheter. 

 

Karta över pågående bredbandsutbyggnad inom kommunens tio fiberföreningar
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Energi 

Energi‐ och klimatstrategi 
Kommunfullmäktige antog i februari 2013 ”Energiplan för Munkedals kommun”. I 
denna är ambitionen att skapa en ekologiskt hållbar och trygg kommun där det samtidigt 
ska vara livskvalité att bo och verka. Detta är värden som kommunen arbetar aktivt med 
att förvalta och utveckla under många år. Devisen är – ”Munkedal – mer av livet”. 

I planen redovisas bl.a. övergripande mål; 

• Kommunen skall främja omställningen till ett eklogiskt hållbart samhälle 
• Kommunens energiförsörjning ska vara trygg, säker och miljöanpassad 
• Energipolitiken ska i kommunen bidra till att hålla nere och långsiktigt minska de 

globala utsläppen av koldioxid, svavel och kväveoxider 

I planen redovisas också ”Policy och mål för kommunens energi- och klimatarbete”, 
antagna i juni 2011. I denna fastläggs en övergripande policy. 

• Energianvändningen ska kännetecknas av effektivitet och uthållighet ur ett            
långsiktigt perspektiv vilket bl.a. innebär en effektiv användning av elenergi          
och en succesiv utfasning av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara             
sådana. 

• Kommunens egen verksamhet ska vara en föregångare inom energi- och          
klimatarbetet vilket bl.a. innebär följande: 

o Fossila bränslen för uppvärmning ersätts av förnyelsebara 
sådana 

o Vid upphandling inom energi- och klimatområdet ska 
miljöaspekterna beaktas särskilt  

o Andelen förnyelsebara bränslen hos kommunens tjänste-
/leasingfordon ska öka på bekostnad av bensin och diesel.  

I den i energiplanen ingående ”Handlingsplan för kommunens mål inom energi- och 
klimatområdet” redovisas fem huvudstrategier för att nå kommunens mål: 

• Förnybara energikällor 
• När- och fjärrvärme 
• Fysisk planering 
• Energieffektivisering 
• Munkedals kommun som föregångare 

Uppföljning och återrapportering av kommunens energi- och klimatmål ska följas upp 
årligen i ett miljöbokslut som tillställs kommunfullmäktige. 

En viktig del i arbetet med en övergång till mer miljövänliga energikällor är kommunens 
energirådgivande funktion, bl a med en energirådgivare. Anläggningar för 
energiproduktion och energidistribution ska enligt Miljöbalken så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dessa. 

Fjärrvärme är utbyggt i centralorten Munkedal.  

 

Vindkraftverk vid Falkenberg 
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Vindkraft och vindbruksplan 
Vindbruksutbyggnaden förväntas bidra till en hållbar samhällsutveckling genom sin 
lokala och relativt miljövänliga produktionsteknik. Idag finns inom kommunen 27 
vindkraftverk uppförda och ett 20-tal beviljade eller pågående bygglovsansökningar samt 
därutöver ett 10-tal intresseanmälningar/pågående lokaliseringsutredningar. En 
utredning från 2010 ligger till grund för kommunens vindbruksplanering och har 
inarbetats i översiktsplanen. Utredningen visar på ett antal möjliga vindbruksområden.  

Områdena har tagits fram genom att utesluta bebyggelseområden, skyddszoner runt 
vägar och kraftledningar mm, områden med för låg medelvind, områden med skydd som 
riksintresse, skydd som stora opåverkade områden eller med känslig landskapsbild (bl   a 
västra älvdalen–Svarteborg). Varje område har analyserats beträffande påverkan på 
landskapsbilden utifrån ett antal uppställda kriterier. De praktiska förutsättningarna för 
en utbyggnad av vindbruket redovisas i vindbruksplanen.  

I kommunen är två områden utpekade av energimyndigheten som riksintresse för 
vindbruk; Jermunderröd och Kynnefjäll. De politiska ställningstaganden som kommunen 
gör avseende vindbruksplaneringen redovisas i Del I. 

Kraftledningar 
I kommunen är följande kraftledningar av riksintresse: 

• Befintlig 400 kV-ledning Trollhättan - Munkedal - Norge 
• Planerad 130–400 kV-ledning Brofjorden - Munkedal - Trollhättan (under 

förutsättning att ett större kraftverk etableras vid Brofjorden). 

Kommunen genomkorsas även av några 40–130 kV-ledningar av regionalt intresse för 
energidistributionen. Intill samtliga ledningar råder byggförbud enligt ellagen inom ett 
visst avstånd från ledningen, framförallt pga säkerhets- och hälsoaspekter. Hänsyn bör 
även tas till gränsvärden för den elektromagnetiska strålningen. 

Det finns begränsningar i dagens kraftledningsnät vid en gräns för 40–50 vindkraftverk. 
Även vindkraftsutbyggnad inom angränsande kommuner påverkar i viss mån detta 
behov då huvudledningar till dessa kommuner går genom Munkedal. Behov av 
utbyggnad av kraftledningskapaciteten mellan Färlev och Loviseholm har aktualiserats av 
nätägarna (Vattenfall). Nätet här behöver generellt stärkas upp dels för 
vindkraftsutbyggnaden men även för befintlig bebyggelse. Detsamma gäller området 
längs stamledningen på 400 kV nordost om Hedekas.  

Sedan tidigare finns reservat för en framtida kompletterande kraftledning angivet över 
Tungenäset. Kraftledningen kommer sannolikt att behöva byggas.  

Till detta kommer behov av ett antal kraftledningsgator fram till och inom 
vindbruksområdena. Närmast kraftverken läggs jordledning.  

Vattenkraft 
Svenska kyrkan äger ett mindre vattenkraftverk vid Örekilsälven strax söder om 
Kärnsjön. Dessutom finns ett mindre verk vid Munkedalsälven strax norr om Stale.

Kraftledningsgata vid Bergs gård 

på Tungenäset 
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Vatten och avlopp 
En VA- översikt är färdigställd 2013-11-20. VA- översikten beskriver VA försörjning i 
Munkedals kommun, både allmän och enskild. VA- översikten utgör steg 2 av 4 i 
pågående arbete med att ta fram en kommuntäckande VA-plan. Aktuella fakta från VA-
översikten kommer att arbetas in i ÖP. 

Vattenförsörjning 
Kommunens allmänna vattentäkter är Kärnsjön, Öbbön, Hällevadsholm, Fisketorp, 
Hedekas, Håby och Dingle. Det kommunala dricksvattnet håller en hög kvalitet till låg 
kostnad. Kommunens vatten har en hårdhet på ca 6 °dH och syra-basbalans på ca 8pH. 
Kring respektive vattentäkt finns en skyddszon. Grundvattentäkten vid Kärnsjön är 
kommunens huvudvattentäkt och såväl vattenkvalitet som kapacitet är god i denna. 
Hällevadsholm är reservvattentäkt (ny gränsdragning pågår) och Dingle samt 
Hällevadsholm kommer att övergå till att bli reservtäkter. Dingle vattentäkt används till 
väldigt liten del, men är i dagsläget fortfarande en ordinarie vattentäkt. Arla/Seafood 
kommer att stängas av. En fördjupad studie har startats upp för att klargöra behov av 
vatten, kapacitet i befintliga täkter samt eventuella åtgärder. Åtgärder för att ytterligare 
rena vattnet kommer att redovisas i studien. 

För två av kommunens större fritidshusområden, Dale och Holmen, finns privata 
gemensamhetsanläggningar för vattenförsörjningen. 

Därutöver finns drygt 3000 hushåll med enskilda anläggningar som får sitt vatten från 
egna små grundvattentäkter (brunnar), grävda eller borrade. Förhållandena inom 
tätbebyggda områden utanför det kommunala verksamhetsområdet, som Saltkällan, 
Munkedals hamn, Bergsvik och Gårvik är ofta bristfälliga. Grundvattnet i vissa av dessa 
områden riskerar att påverkas av bakterier från kringliggande enskilda avlopp då 
fastigheterna ligger tätt och vattenförbrukningen är stor framför allt sommartid. Borrade 
brunnar i närheten av havet riskerar dessutom saltvatteninträngning. 

För närvarande pågår en översyn av kommunens vattenskyddsområden. 

Utbyggnad av kommunalt va‐nät 
En översiktlig VA-utredning för Saltkällan och Bergsvik gjordes av Sweco VBB Viak 
2002-06-07. Utredningen pekar mot att tillgången på grundvatten på vissa delar av 
Tungenäset är alltför liten för att klara av lokal försörjning för permanent boende. Detta 
klarläggande har lett till att det planeras en utbyggnad av va-nätet till 
Saltkällan/Hensbacka, Munkedals hamn och Bergsvik/Gårvik. 

Vatten- och avloppsförsörjning finns nu till den södra kommundelen Saltkällan. Till 
södra Tungenäset är nya va-anslutningar planerade. Innan dessa är utbyggda är 
möjligheterna för nybyggnad av bostadsområden och förändring av befintliga 
fritidshusområden till åretruntboende starkt begränsade. 

Överföringsledning från Munkedals kommunala va-nät till Saltkällan har genomförts. 
För att nå Bergsvik och Gårvik planerar kommunen en markförlagd va-ledning över 
Tungenäset via dalgången Frötorp–Skree–Pilegård och vidare utmed väg 814 mot 
Gårvik. Inom de områden där va-ledningar dras fram kommer det att ställas krav på 
kommunal avloppsanslutning för intilliggande fastigheter medan kommunal 
dricksvattenanslutning erbjuds som en möjlighet. 

Den planerade va-utbyggnaden medför på sikt att 400–500 befintliga fastigheter ansluts 
till kommunalt avlopp (Saltkällan, Munkedals hamn, Bergsvik, Gårvik med omnejd). 

Skyddsområde för 

Kärnsjöns ytvattentäkt: 

Med stöd av 7 kapitlet 21 § 

miljöbalken har 

Länsstyrelsen beslutat om 

vattenskyddsområde för 

Kärnsjöns ytvattentäkt. 

Skyddsområdet är indelat i 

primär‐, sekundär‐ och 

tertiärzon (se karta s 39). 

Med stöd av 7 kapitlet 22 

och 30 §§ miljöbalken har 

Länsstyrelsen beslutat att 

särskilda skyddsföreskrifter 

och ordningsföreskrifter 

skall gälla inom 

vattenskyddsområdet. 

Skyddsföreskrifterna 

redovisas med en 

uppdelning mellan zonerna 

enligt beslut den 7 

november 2012. 

Detta beslut trädde i kraft 

den 1 januari 2014. 
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Eftersom reningsgraden blir bättre i det kommunala reningsverket minskar belastningen 
på Gullmarn, vilket är av väsentlig betydelse för miljön i fjorden.  

Utbyggnaden av va-nätet är även en förutsättning för de planerade exploateringarna i 
områdena kring Saltkällan, Hensbacka, Munkedals hamn, Bergsvik och Gårvik. 

Projektering och utbyggnad kommer även att möjliggöra en anslutning av fastigheter vid 
Saltkällan i Uddevalla kommun. För att detta ska kunna bli verklighet erfordras ett 
samarbete med Uddevalla kommun. 

Kommunala reningsverk 
Inom kommunen finns fyra kommunala avloppsreningsverk, i Munkedal, Torreby, 
Hedekas och Dingle. I Munkedals reningsverk behandlas spillvatten från Munkedal och 
Håby. Torreby reningsverk behandlar spillvatten från Torreby. Hedekas reningsverk 
behandlar spillvatten från Hedekas och Dingle reningsverk behandlar spillvatten från 
Dingle och Hällevadsholm. Vid avloppsreningsverken renas avloppsvatten från hushåll, 
företag, industrier m m som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. 
Reningsprocessen utvecklas kontinuerligt och följer de krav som finns i bl a miljöbalken. 
I anslutning till vissa av verken har anlagts våtmarker som ett ”fjärde steg” i syfte att 
minimera utsläpp av kväve och fosfor. 

Under 2004 var kapacitetsutnyttjandet (personekvivalent, pe): 

Verk Dimensionering (pe) Medelbelastning 2008 (pe) Anslutna 

Munkedal 6800 3701 4000 

Dingle 4300 1620 1550 

Torreby 700 209 450 

Hedekas 600 97 450 

Enskilda reningsanläggningar 
Större privata avloppsreningsanläggningar finns på 5 platser i kommunen:  
Hensbacka (infiltration), Gläborgs reningsverk, Dale reningsverk, Kung Rane (biologisk 
damm) och Holmens fritidsområde (infiltration). Utöver de gemensamma 
avloppsanläggningarna finns drygt 3000 hushåll med enskilda avloppsanläggningar. 
Uppskattningsvis har cirka hälften av dessa brister som behöver åtgärdas. 

Industriella avlopp 
Finpappersbruket Arctic Paper Munkedal AB, som är beläget i Munkedals samhälle, är 
dominerande vad det gäller industriutsläpp. Utsläppen består i huvudsak av 
syreförbrukande ämnen men även av närsalter; kväve och fosfor. Företaget har under 
lång tid arbetat med att begränsa utsläppen, dels genom interna processåtgärder och dels 
genom installation av reningsutrustning. Arctic Paper har nu, jämfört med liknande 
företag, bland de lägsta utsläppen av syreförbrukande ämnen i Sverige. Målsättningen på 
sikt är att få ned utsläppsmängden till noll genom att använda ett slutet system.  
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Dagvatten 
Genom att styra flöden och skapa förutsättningar för ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten i våtmarker och fördröjningsdammar är det möjligt att reducera mängden 
föroreningar som tillförs recipienterna (mottagningsområden med dess växter och djur). 
En höjning av havsytan i enlighet med olika klimatscenarier kan medföra framtida 
problem med för lågt placerade dagvattensystem. 

I samband med nyexploatering, framför allt av mark för industriändamål och andra 
verksamheter med mycket hårdgjorda ytor kan det i många fall vara lämpligt med eller 
komma att krävas våtmarksanläggning för hantering av dagvatten. För 
verksamhetsområdena i Håby med omnejd kan det vara intressant i ett längre perspektiv 
att se på markerna närmast söder och väster om E6 för detta syfte. 

Avfall och deponi 

Avfall 
Gällande avfallsplan är fastställd av kommunfullmäktige 1994. Munkedals kommun är 
sedan 2004 tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner delägare, i 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, med ett samarbete kring en 
ny regional avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter som ska träda i kraft 2009. 
Munkedal, Tanum och Sotenäs kommuner har genomfört en gemensam upphandling av 
hantering av hushållsavfall till och med 2015. 

På Hästeskeds avfallsanläggning finns en återvinningscentral där företag och hushåll kan 
lämna allt slags avfall. Sorterat avfall mellanlagras på avfallsanläggningen i väntan på 
vidare transport. Här finns också särskilda lagringsutrymmen för farligt avfall. Själva 
deponin på Hästeskedsmossen är avvecklad från 2012. Efter nu avslutad deponi bedrivs 
ändå sortering, mellanlagring och lastningsverksamhet där. Det avfall, som av miljöskäl 
där ingen annan behandlingsmetod än deponering är möjlig (ca 1% av allt avfall,) 
transporterar Rambo till, för varje speciellt avfallsslag, lämplig deponianläggning inom 
Västra Götaland. Brännbart avfall skickas till den nya förbränningsanläggningen i 
Uddevalla (Lillesjöverket). Miljöstationer finns i Hällevadsholm och i Munkedal, 
Kviström. 

Deponering av mudder‐ och schaktmassor 
Kommunen har ingen aktiv deponi. Deponering av rena schaktmassor ska i första hand 
ske inom den exploaterade marken. I andra hand ska mark utses i samråd med 
kommunen. För orena schaktmassor och för muddermassor ska tillstånd inhämtas hos 
Länsstyrelsen i varje enskilt fall.
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Kulturvärden 
För redovisning av riksintressen för kulturmiljövård, se kapitlet Nationella intressen. 

Kulturarvet 
Munkedals kommun har ett rikt kulturarv. Bland de äldsta fynden av mänsklig 
verksamhet i Bohuslän, är den boplats som påträffats vid Hensbacka, strax söder om 
centralorten Munkedal. Här hittades i början på 1900-talet ett antal redskap som har 
daterats till tidsperioden 7   000-8   000 år f   Kr. Om man från stenådern ser framåt i 
historien har Munkedalsområdet i alla tider haft stor betydelse, framför allt vad gäller 
kommunikationer och militärstrategiskt läge. Under 1600- och 1700-talen utkämpades 
flera drabbningar vid Kviströmspasset i Munkedal, mellan Danmark–Norge på ena sidan 
och Sverige på den andra. 

Fornlämningar 
Fornlämningar och fornfynd har ett starkt skydd i Kulturminneslagen. Vissa områden i 
kommunen kännetecknas av en riklig ansamling av fornlämningar.  
Kommunen har tillgång till ett register över samtliga kända enskilda fornlämningsobjekt i 
kommunen. 

Ett förslag till skyddsområde för Lökebergs Hällristning i Gårvik har tagits fram. 

Kulturminnesvårdsprogram 
Kommunen har ett kulturminnesvårdsprogram från 1995 som redogör för det rika 
kulturhistoriska arv som kommunen har. Kulturminnesvårdsprogrammet redovisar 
kommunala förslag till åtgärder för vård eller skydd av utpekade områden, de s k 
”kommunala kulturmiljöerna”. En rad områden pekas ut som värdefulla kulturmiljöer 
vilka tillsammans representerar kommunens lokala historia och placerar in Munkedal i ett 
bohuslänskt perspektiv. Munkedals kommun är mycket rik på fornlämningar men också 
på värdefulla kulturmiljöer från framförallt 1800-talet och tidigt 1900-tal. Länsstyrelsen 
och Bohusläns museum är de regionala instanser som bevakar dessa intressen. Inom 
kommunen pågår ett arbete för att främja bildandet av ytterligare byggnadsminnen. 

Kulturmiljöbroschyrer 
Till skyddet för Munkedals olika kulturmiljövärden bidrar bl   a även de tjugo 
informationsbroschyrerna ”Att bygga i kulturmiljö”. Kommunen har i samverkan med 
bland annat Bohusläns museum dokumenterat värdet av de utpekade kulturmiljöerna 
och de lokala särdragen och byggnadstraditionerna i dessa.  

Värdefulla odlingslandskap, ängs‐ och hagmarker 
Inom Munkedals kommun är ett antal områden, med en areal av sammanlagt nästan 
5000 ha, redovisade i Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län. Områdena 
har klassificerats ur bevarandesynpunkt både vad gäller natur- och kulturvärden. De är 
odlingslandskap där det finns naturliga betesmarker och ängar samt ofta spår av 
byggnader och tidigare odling. Även värdefulla ängs- och hagmarker har ofta en koppling 
till höga kulturmiljövärden. Sådana marker finns redovisade i Inventering av ängar och 
hagar i Munkedals kommun.  

   

Stengärdesgård 
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Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd är levande kulturminnen som bär på en oerhört rik mångfald av liv. 
Hundratals arter lever i eller påträden. Inom kommunen finns skyddsvärda träd på flera 
ställen i kommunen, dock med många träd samlade i miljöer bland annat kring 
Munkedalsmotet, Sjöris, Torp, Möeklint och Foss prästgård. 

Vägminnen 
I Munkedals kommun har 6 vägmiljöer utpekats i Vägminnesvårdsprogram, Vägverket 
1991 (i samarbete med länsstyrelsen, Göteborgs museer och Bohusläns museum): 

• Sörbo – f d gästgiveri med vägbank och stenvalvbro i tre spann (nr 3) 
• Gamla landsvägen längs Bullaresjöarnas västsida (nr 7, även Tanums k:n) 
• Medbön–Snaben – grusväg intill Örekilsälvens nordligaste del (nr 8) 
• Röd – vägen från byn till ett gammalt överskeppningsläge (nr 16) 
• Del av den s k ”Bilvägen”, väg 930 mellan Dingle och Hedekas (nr 22) 
• Bilvägarna på Tungenäset – väg 814 Pilegård–Gårvik och väg 815 Faleby– 

Munkedals hamn (nr 23) 

Den gamla kustvägen i Bohuslän är en av flera vägar i landet som går under 
benämningen ”Kungsvägen”. I området i Saltkällans närhet slingrar sig idag rester av 
Kungsvägen kring gamla E6 och i anslutning till denna finns ett flertal kulturhistoriskt 
intressanta miljöer. 
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Friluftsliv och turism 
För redovisning av riksintressen för friluftsliv, se kapitlet Nationella intressen. 

Friluftsliv 
Munkedal erbjuder mycket goda förutsättningar för att bedriva ett aktivt friluftsliv. 
Friluftsvärdena är så stora att de även ger underlag för en viss turism. Kommunen är 
mycket mån om att slå vakt om och ge goda möjligheter för att utveckla dessa intressen. 
Bland de större friluftsanspråken finns Bohusleden, paddling längs kanotleder, golf och 
inte minst fritidsfiske. Fiskevården beskrivs särskilt nedan. 

Miljöbalken slår fast att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter ska särskilt beaktas. Flertalet av de områden som är skyddade enligt miljöbalken 
är av stort värde för det rörliga friluftslivet. Detta gäller inte minst strandskyddet, som 
syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Frågor rörande 
friluftsliv och turism sammankopplas ofta då intresset i många fall riktas mot 
gemensamma anläggningar och områden.   

Avvägning av friluftsintresset mot vindbruk 
Friluftslivet och besöksnäringen behöver särskilt värnas gentemot olämpligt placerade 
vindkraftverk, då sådana även på längre avstånd kan påverka förutsättningarna för 
näringen och friluftslivet negativt. Skydd för viktiga orörda landskapsvyer är i vissa 
avseenden och för vissa områden svagt och behöver om möjligt stärkas. Dessa områden 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. 

Kommunala intressen och anläggningar 
• Örekilsälvens och Hajums-/Lerdalsälvens dalgång. 
• Bohusleden som passerar genom kommunen från Herrestadsfjället och Valbo Ryr i 

sydost upp mot Kynnefjäll/Bullarebygden i nordväst, delvis genom de nya tysta 
områdena i Kynnefjäll. 

• Kanot- och vattenleder – från kanotcentralen vid Kaserna intill sjön Vassbotten 
kan man söka sig längs vattenvägarna upp i Dalsland. Ett sammanhängande 
sjösystem från Vassbottensjön till Långhalmen erbjuder en ca 4 mil lång kanotled. 

• Naturreservat för Strömmarna har tillkommit till förmån för framförallt 
friluftsintressen, bl a Flottarleden (kanotled). 

• Kommunala badplatser – finns på fyra ställen i kommunen: Saltkällan, Gårvik, 
Kolstorpsvattnet och Sannesjön. Därutöver finns ett antal naturbadplatser vid 
kusten och vid sjöar. 

• Skidspår och raststugor inom Herrestadsfjället och Kynnefjäll för vintersport.  
• Torreby golfbana – hör till de mer ytkrävande anläggningarna för friluftsliv.  
• Områden/anläggningar för idrott och friluftsliv inom/i anslutning till centralorten 

och de större samhällena. 
• I Välseröd finns fina förhållanden för bergsklättring. Här har Bohusläns 

klätterklubb iordningställt klätterleder med olika svårighetsgrad och parkeringsplats 
för besökande klättrare. I Myrtorp finns klätterföreningens klubbstuga. 

Bergsklättrare i Välseröd 
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Fritidsfiske 
Ett flertal vattendrag och sjöar inom kommunen är av regionalt intresse för fritidsfisket. 
I de skog- och sjörika höjdområdena – Kynnefjäll och Herrestadsfjället – sammanfaller 
intresset för fritidsfiske med områden av riksintresse för friluftslivet, på Kynnefjäll även 
med naturvård. Övriga är bl   a Örekilsälven, Taske å, Bohusleden. 

Fritidsfisket är en mycket viktig del av friluftslivet i Munkedals kommun. Fritidsfiskets 
intressen, utöver de som är gemensamma med yrkesfisket, är sammankopplade med 
friluftsfrågorna. Bestämmelserna i miljöbalken till skydd för områden av betydelse för bl 
a friluftslivet bör således vara tillämpliga också på de reproduktions-, uppväxt- och 
fångstområden som har särskild betydelse för fritidsfisket. Utbredningen av fritidsfisket 
som en del av friluftslivet är helt naturligt knutet till Gullmarn samt till den rika 
förekomsten av sjöar och vattendrag i kommunen. Följande områden är särskilt 
intressanta för fritidsfisket: 

• Gullmarn, vilket också sammanfaller med riksintresse för friluftslivet. 
• Örekilsälven och Hajumsälven – vilka sammanfaller med riksintresseområden för 

naturvården. 
• Liksom Kärnsjön och Viksjön. 
• Bärfendalsälven och del av Tvärån är vattendrag som är mycket värdefulla 

reproduktionsområden för havsöring och därmed av intresse för fritidsfisket. Även 
dessa ingår i områden som är av riksintresse för naturvården. 

• Del av Taske å – vattendrag som är mycket värdefullt reproduktionsområden för 
havsöring och lax och därmed av intresse för fritidsfisket. Även dessa ingår i 
områden som är av riksintresse för naturvården.  

Fiskevårdsområden  
Fiskevårdsområden finns för flera av kommunens vattensystem, bl a Kärnsjön, Viksjön 
och i Örekilsälven–Hajumsälven. Fiskbeståndet är mycket variationsrikt, kanske 
framförallt i den nedre delen av Örekilsälven känt för lax och öring. Ett antal 
handikappanpassade fiskeplatser har iordningställts, samt andra anordningar för 
fritidsfiske och dess skötsel. 

Skydd för fritidsfisket 
Alltjämt allvarliga hot mot fritidsfisket är övergödning och försurning. Ett antal sjöar och 
vattendrag i kommunen måste kalkas regelbundet. Förändringar i vattenmiljön genom 
dikning, rätning, reglering med mera samt föroreningar genom avloppsvatten, närsalter 
från jordbruket m.m. skadar fiskproduktionen. Ett mycket viktigt skydd för lax- och 
öringbestånden utgör närmiljön kring vattendragen, bl a den trädbård som normalt finns 
utmed dessa. Omgivande träd alstrar den näring (insekter, maskar m m) som lax- och 
öringungar är helt avhängiga av. Träden ger också skydd mot solstrålning samt minskar 
erosionen.  

Skyddszon utmed strandkanten 
För att skydda närmiljön anser länsstyrelsen, enheten för naturvård- och fiske, att det 
som komplement till strandskyddet bör finnas en minst 25 meter bred skyddszon på 
ömse sidor om strandkanten i de riksintressanta vattendragen. I denna skyddszon bör 
ingrepp undvikas helt. För regionalt intressanta vatten bör tillämpas minst 10 meters 
skyddszon. 
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Grönområden och fritidsmiljö 
Genomtänkta grönområden inom och i direkt anslutning till samhällena är viktiga för att 
skapa en bra miljö för människor att bo och leva i. Tillgängligheten till grönområden är 
mycket god i hela kommunen, men kan behöva säkerställas särskilt i samband med 
utbyggnaden av Håby, med en lämplig struktur av grönytor inom det framväxande 
verksamhetsområdet. 

Båtplatser 
Utmed kuststräckan och en bit in i Örekilsälven finns i dagsläget 12 st 
båtförtöjningsplatser med vardera fler än 20 platser. Ytterligare 2 st befintliga 
båtförtöjningsplatser (Munkedals hamn och Carlanders båtvarv) har kommunen för 
avsikt att utöka till fler än 20 platser, se Karta 2. Munkedals hamn har tidigare använts 
som djuphamn och här bör möjligheterna för en större båthamn kunna utredas, kanske 
kombinerad med en marina på det gamla hamnområdet. 

Kommunen har tillsammans med flera kustkommuner tagit fram underlag för en 
gemensam policy i båtplatsfrågan utmed kusten. Principerna handlar om att nya 
båtplatser skall tillskapas i redan befintliga hamnar, som t ex gamla outnyttjade 
industrihamnar, fiskehamnar och stenbrott. På så sätt tar man hänsyn till såväl natur- och 
kulturvärden som befintlig infrastruktur. Vid all planering för bostäder ska 
båtlivsfrågorna, dvs båtplatser och tillgången till hav och skärgård belysas. 

Kommunen genomförde i samband med FÖP  2001 en inventering av båtplatser längs 
strandområdet mot Gullmarn. Inventeringen stämmer väl även med dagens förhållanden 
och visar att antalet båtplatser inom varje etablerad grupp varierar mellan 5 och 50 
platser. Vid varje sådan grupp kan båtanknutna aktiviteter innebära vissa störningar av 
det marina livet på grundbottnar. Även hantering av kemikalier m m i samband med 
båtuppläggning och sjösättning är det viktigt att informera om och kunna kontrollera, för 
att skydda Gullmarns känsliga vattenmiljö. 
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Natur och miljö 

Naturvård 
Miljöbalken har till syfte att värna om vår natur och miljö och skyddar alltifrån stora 
sjöar, fjäll och vattendrag till små biotoper i landskapet som åkerholmar, alléer och 
stengärdesgårdar.  

För redovisning av riksintressen för natur, se kapitlet Nationella intressen.  

Naturvårdsprogram 
Kommunen har ett kommuntäckande naturvårdsprogram som ska uppdateras 
fortlöpande. Programmet är det gällande underlaget för naturvårdsfrågor jämte 
riksintressen etc. En översyn av natur- och miljövårdsarbetet har påbörjats i och med 
kommunens arbete med en naturvårdsplan där kända inventeringar samlas och ges en 
enhetlig värdering i tre olika klasser, för att så småningom utgöra underlag för en samlad 
natur- och miljövårdsstrategi. Med kommunens naturvårdsprogram som grund avser 
kommunen att ta fram åtgärdsplaner för det kommunala naturvårdsarbetet. Om möjligt 
bör status för ekologiskt särskilt känsliga områden inventeras, idag delvis osäker status. 

Grönområden och spridningsvägar 
Genomtänkta grönområden inom och i direkt anslutning till samhällena är viktiga för att 
skapa en bra miljö för människor att bo och leva i. Dessa är även viktiga spridningsvägar 
för växter och djur. Kommunen har sammanhängande grönstråk inom centralorten och i 
övriga kommunen. Däremot utgör motorvägen en betydande barriär för såväl människor 
som djur. I området nära Saltkällan finns en uttertunnel under E6 för att värna om 
utterns fortbestånd. 

Miljövård 
Miljövårdsarbetet handlar om luften, marken och vattnet. Fokus ligger dock för 
närvarande på vattnets miljöförhållanden genom det så kallade vattendirektivet men 
andra frågor som klimat, giftfri miljö osv har kommunen länge jobbat med och detta 
arbete fortsätter.  

Vattenskyddsområde 
Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp. Vatten kan inte ägas av 
någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är 
därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot förorening. För 
att kunna skydda vattnet upprättas i hela Sverige vattenskyddsområden kring alla större 
vattentäkter. Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU’s ramdirektiv 
för vatten och Sveriges miljölagstiftning. 

Munkedals kommun håller på att arbeta fram moderna vattenskyddsområden för 
kommunens alla dricksvattentäkter. Färdiga förslag finns framtagna för samtliga 
vattentäkter. Samråd ska genomföras under 2014.  

Vattendistrikt 
Munkedal ingår i Västerhavets vattendistrikt och vattenmyndighet är länsstyrelsen i 
Västra Götaland. Västerhavets vattendistrikts viktigaste miljöproblem är försurning av 
sjöar och vattendrag, övergödning av känsliga kuststräckor (t   ex Gullmarn), och fysiska 
förändringar som t ex dammbyggnader och omgrävningar av vattendrag. 

Naturvårdsprogram från 2011 

Örekilsälven söder om Bråland 
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Vattenråd 
En viktig del i vattendirektivet är att de som blir berörda ska ges möjlighet att kunna 
delta och påverka arbetet i vattenförvaltningen. Vattenråd har bildats eller håller på att 
bildas för sjöar och vattendrag inom distriktet. Vattenråd är en form av samrådsorgan 
mellan de som har intresse i vattnet – övriga kommuner, ett flertal intresseföreningar, 
skogsstyrelsen, m   fl – och vattenmyndigheten. Munkedals kommun är medlem i 
Gullmarns vattenråd, i vattenrådet för Bohuskusten samt i vattenrådet för 
Enningdalsälvens (Bullaresjöarnas) avrinningsområde. 

Gullmarn 
Gullmarn är Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Fjorden har ett unikt marint liv och ingår i 
Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden. Fjorden är bl.a. påverkad 
av eutrofiering (övergödning) och syrefria bottnar.  

Kommunen har inventerat samtliga enskilda avlopp, som i många fall visat sig vara 
bristfälliga och därmed bidrar till övergödningsproblematiken i Gullmarn och 
Örekilsälven. Det är därför angeläget att minska den negativa påverkan från enskilda 
avloppsanläggningar kring Gullmarn, framförallt i Saltkällan och längs Tungenäsets södra 
kust. De planer kommunen har på utbyggnad av det kommunala va-nätet till dessa 
områden är redovisade i avsnitt om VA i ÖP14 Munkedals kommun arbetar aktivt för en 
förbättring av vattenkvaliteten i fjorden och har på senare år ingått i olika projekt kring 
detta arbete. 

Vattenmiljön 
Hela kommunen utgör skyddsområde för vattenmiljöerna i Idefjorden (området runt 
Södra Bullaresjön med avrinning norrut), Åbyfjorden (från västra Bärfendal västerut) 
respektive Gullmarsfjorden (större delen av kommunen via bl   a Örekilsälven). 

Den marina miljön i Gullmarn är känslig för fortsatt hög miljöbelastning genom 
övergödning, vilken kan härledas till framförallt jordbruket, avloppsanläggningar och 
kvävenedfall.  

Inlandsvattnen är, främst i höjdpartierna, känsliga för framför allt försurning. Mark- och 
vattenområdenas känslighet för försurning, dvs deras förmåga eller oförmåga att 
neutralisera försurande nedfall m   m, avgör vilka effekter som uppstår. Stora delar av 
Munkedals kommun har låg motståndskraft mot sådan miljöpåverkan.  

Markmiljön 
Vid planering av ny bebyggelse eller annan användning av mark är det angeläget att 
känna till om marken är förorenad av tidigare verksamhet på platsen eller inte. 
Heltäckande kunskap om detta saknas för närvarande. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt 
med inventeringar av förorenade områden.  
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Naturvärdesklass I (unika naturvärden på land, nationellt intresse) 
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NATUR & MILJÖ 

 

Luftmiljön 
Förutom dess stora betydelse för människors hälsa påverkar luftmiljön i hög grad även 
den övriga mark- och vattenmiljön. De lokala föroreningskällorna är relativt obetydliga 
jämfört med de som, beroende på vindriktning, transporteras från Europa eller från 
närmare håll, till exempel från raffinaderiet i Lysekil. Större lokala källor är biltrafiken, 
uppvärmning av bebyggelse och industrier. 

Kalkning 
Konsekvenserna av luftföroreningarna visar sig bl a konkret i att stora delar av 
Örekilsälvens vattensystem, liksom Kynnefjäll och Herrestadsfjället, är 
försurningsdrabbat. För att motverka detta bedriver kommunen en omfattande kalkning 
av sjöar och vattendrag.  
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AREELLA NÄRINGAR 

 

Areella näringar och täkter 

Jordbruk 
Jordbruket är en av kommunens viktigaste näringsgrenar. Det är också en näring som i 
många fall utgör en förutsättning för värden inom andra intresseområden, som 
bibehållande av öppna värdefulla odlingslandskap och betning av hagmarker. Jordbruket 
har även stor betydelse för kulturhistoriska värden, flora och fauna, vattenvård, en 
levande landsbygd m m. Jordbruksverket är den myndighet som har det övergripande 
ansvaret för jordbruksutvecklingen. I Munkedal delade den tidigare lantbruksnämnden in 
den brukningsbara marken i tre klasser, där klass A är särskilt värdefull åkermark, klass B 
är värdefull åkermark och klass C är svårbrukad åkermark. Denna indelning är 
fortfarande aktuell som underlag för planeringen.  
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AREELLA NÄRINGAR 

 

Skogsbruk 
Skogsbruket är liksom jordbruket en viktig näringsgren inom kommunen. Hur 
skogsbruket bedrivs ifråga om trädslagsval, avverkningsmetoder m m. påverkar många 
intressen som är knutna till landskapet, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, 
friluftsliv och vattenvård. Skogsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar 
skogsfrågor, arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas för en uthålligt god 
avkastning genom att produktionsvärden bevaras, samtidigt som hotade naturvärden 
skyddas och biologisk mångfald bevaras. Även skogens värden för rekreation och 
friluftsliv betonas. 

Se Naturvårdsprogrammet där skogsbiotoper ingår. I Munkedal har skogsmarkerna 
delats in i två klasser där klass 1 har högsta bonitet, dvs hör till den bördigare, välbelägna 
och lättdrivna skogsmarken och klass 2 med lägre bonitet – den magrare, avsides belägna 
och mer svårdrivna skogsmarken. Därtill finns en särskild klass för ädellöv
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Marktäkter – värdefulla ämnen och material 
Värdefulla ämnen, material och vatten utgörs i Munkedals kommun av sand, grus, torv, 
lera, berg och vatten för täktändamål. Naturgrus är en ändlig resurs som är sinande i 
länet. Samtidigt utgör naturgruset en nödvändig råvara för en rad specifika 
användningsområden inom samhällsbyggandet. Bergtäkter finns det för närvarande tre i 
bruk.  

Berggrundens lämplighet för makadamproduktion har inventerats av SGU. Tre områden 
i kommunen har klassats som god kvalitet. 

I Munkedal är följande täkter i drift: 

• Skanska asfalt och betong, Köpestad 2:1 
• Berg, Arne Olsson, Holma 2:1 
• Naturgas, Bohuslast Grus AB, Stora Håverud 1 
• Naturgas, Robert Magnusson, Svarteberg-Toröd 1:13 
• Berg, Hedekas Maskinuthyrning Ab, Sanne Hällevad 1:4 

Fritidsfiske 
Fisket, särskilt fritidsfisket, är ett starkt intresse inom kommunen med en uppsjö goda 
fiskevatten. Se karta i avsnitt för friluftsliv och turism.  
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 Underlagsmaterial 

Nationellt 
Plan- och bygglagen, PBL (2010:90) 

Miljöbalken, MB (1998:808) 

Lag om ändring i miljöbalken avseende strandskydd (2009:532) 7, 16, 19 och 29 kap.  

Kulturmiljölagen, KML (1988:950) 

Regelsamling för byggande, BBR 2012 

Lag om planeringssystem för transportinfrastruktur 2012 

Planering för klimatförändringar, översvämningsrisker och stigande vattennivåer 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544) 

Den europeiska landskapskonventionen, ratificerad 2011-05-01 Miljökvalitetsnormer för 

vatten 2009-12-15 

Ändring i lagen om allmänna vattentjänster (LAV), 2007-01-01 

EU:s klimat- och energipaket 2009 

Ny målstruktur för miljöarbetet, 2012–04 

En sammanhållen klimat- och energipolitik (prop. 2008/2009:162)  

Riksintresse allmänt, kommunikation, natur, friluftsliv, dricksvattenförsörjning, pågående 
uppdateringar, länsstyrelsen i VG län 

Länsstyrelsens synpunkter inför Munkedals kommuns nya översiktsplan, juli  
2013 

Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 2012 
(VG län och Värmlands län) 

Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning (Rapport 2013:67,  
VG län) 

Beslut om riksintresse för vindbruk, Energimyndigheten 2014 

Kommande material att bevaka 
Översyn av strandskyddsavgränsningar - kommer 2014 

Nya områden med riksintresse för friluftsliv - kommer 2014 Landsbygdsprogram för 
2014–2020 – kommer 2014 

Regionalt 
Vision Västra Götaland, 2005 

Regionala miljömål, 2008 
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Kommunalt 
Munkedals framtidsplan ÖP10, 2010 

Tematiskt tillägg till ÖP– LIS, 2010 (Bilaga till ÖP) 

Tematiskt planeringsunderlag för ÖP – Vindbruksplan, 2010 (Bilaga till ÖP) 

Miljökonsekvensbeskrivning för ÖP10 (Bilaga till ÖP) 

Naturvårdsprogram, 2011 (Bilaga till ÖP) 

Bostadspolitiskt dokument 2014–2018 

Energiplan och klimatstrategi, 2008 Kulturminnesvårdsprogram, 1995 

Kommande material att bevaka 
VA-översikt, lokala miljömål - kommer 2014 

Kommunala miljömål för Munkedal, Lysekil och Sotenäs – kommer 2014 
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I översiktsplanen (ÖP) skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark‐ och vattenanvändning  
och   

 n av också nationellt slag bör beaktas. Den är vägledande för efterföljande beslut. När kommunens politiker be‐ 
slutar  om översiktsplanen, kan de behandla frågor som kan påverka livsmiljön för oss och naturen under generationer!  

Sådana beslut måste vila på stadig grund. Det måste finnas tid för att argumentera, lyssna och reflektera.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-02 

 

Dnr: VFN 2020-000133 

  

Handläggare: 

Catarina Dunghed 

 

Välfärdsförvaltningen 

Vård och omsorg - Förstudie enligt process för 

investering av lokaler gällande projekt SÄBO 

/Trygghetsboende  

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att starta en förstudie i enlighet med beslutad process 

för investering av lokaler.  

 

Välfärdsnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att utse nämndens 

presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 20201012 att godkänna investeringsprocessen för 

lokaler. Syftet med investeringsprocessen är att underlätta styrning av stora 

projekt samt att få en bra politisk förankring. Varje nämnd utser sina 

representanter till styrgruppen som senare ska fastställas av kommunstyrelsen. 

Storleken på styrgruppen och antalet representanter från respektive nämnd skall 

baseras på projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser sedan ordförande för 

styrgruppen.  

 

Den beslutade investeringsprocessen har sin grund i att Munkedals kommun nu står 

inför en framtid med behov av stora investeringar. Äldre investeringar behöver 

ersättas samtidigt som demografi och omvärldsfaktorer ställer nya krav på 

nyinvesteringar. En hög investeringsvolym innebär påfrestningar på den 

kommunala ekonomin i form av ökade kostnader för räntor och driftskostnader 

samt utgifter för amortering. En omfattande investeringsvolym ställer stora krav på 

besluts- och genomförandeprocessen för att inte kommunen ska utsättas för 

onödiga ekonomiska risker. Investeringsprocessen ska stödja ett rationellt 

beslutsfattande med grund i god ekonomisk hushållning.  

 

Grundtanken med investeringsprocessen är att i en förstudie samla ett bättre 

underlag inför framtida investeringsbeslut som grundar sig på verksamhetens 

behov, framtida kostnader för drift och underhåll samt beräknad 

investeringskostnad. Beslutet om investeringsprocessen innebär vidare att en 

förstudie ska tas fram innan äskande om medel i investeringsbudgeten kan göras 

för samtliga projekt som i tidigt skede förväntas överstiga 15 mnkr. Förstudien skall 

minst innehålla följande punkter: 

 

 Tidsplan 

 Kravspecifikation 

 Investeringsutgift 

 Verksamhetsvolymer 

 Driftskostnadskonsekvenser 
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-11-02 
 

VFN 2020-000133 
Sida 

2(2) 

 

 

I normalfallet skall kostnaden för förstudier finansieras av beställande nämnd, 

antingen inom dennes befintliga driftsbudget eller via äskanden. Då KS beslut ang 

investeringsprocessen är alldeles nytt och medel redan finns anslagna och av KF 

beslutade i investeringsbudget 2021 med 2 mkr anses dessa medel vara avsedda 

för denna förstudie för projektet Äldreboende/Trygghetsboende. Projektet har även 

ett planerat anslag om ytterligare totalt 200 mkr i nuvarande investeringsplan. 

Förstudiens kommande arbete och kalkyl samt beslut blir avgörande för framtida 

budgetvolym för projektet.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse  

KS beslut Investeringsprocess för lokaler Dnr 2020-000259 

Investeringsprocess för lokaler 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Medel finns anslagna 

Miljö 

Solcellsanläggning prövas politiskt i samtliga projekt 

Barnkonventionen 

Utreds senare 

Inga ytterligare konsekvenser 

   

 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef SHB 

Nämndsekreterare SHB 

VFN 

Nämndsekreterare VFF 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-03 

 

Dnr: VFN 2020-000021 

  

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut under perioden  

2020-10-01 - 2020-10-31 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 

2020-10-01 – 2020-10-31   

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att beslut fattade enligt 

välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande 

möte. 

 

Upprättad redovisning visar välfärdsförvaltningens anmälda delegationsbeslut under 

perioden 2020-10-01 – 2020-10-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Registrator VFN 
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Välfärdsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-01 – 2020-10-30 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-10-30 2372 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd 

(ensamkommande) för perioden 

2020-07-01 -- 2020-09-30. 

 

Ewa Karlsson  

2020-10-30 2371 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Uppdragstagare för perioden 

2020-07-01 -- 2020-09-30. 

 

Ewa Karlsson  

2020-10-30 2370 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta i ärenden om ekonomiskt 

försörjningsstöd för perioden 2020-

07-01 -- 2020-09-30. 

 

Ewa Karlsson  

2020-10-30 2369 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Familjerätt för perioden 2020-07-

01 -- 2020-09-30. 

 

Ewa Karlsson  

2020-10-30 2368 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Dödsboanmälan för perioden 

2020-07-01 -- 2020-09-30. 

 

Ewa Karlsson  
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-11-03 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-10-08 2299 EXP Välfärdsnämndes 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2020-10-08 §§ 

153-166.   

 

Monica Nordqvist  

2020-10-08 2295 I Biståndshandläggare Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2020-09-01 -- 2020-09-30 

Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Elise Andersson  
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Bistånd / hemtjänsten
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

Centrum

Antal 62 60 58 57 58 56 54 54 54 51

Egenvård 36 30 30 31 31 31 31 31 33 24

Beviljad hemtjänst 1665 1614 1572 1536 1489 1435 1472 1503 1453 1383

Totalt 1701 1644 1602 1575 1520 1466 1503 1534 1486 1407

Stale

Antal 26 26 28 26 27 27 26 24 26 26

Egenvård 3 2 2 1 1 1 12 1 1 0

Beviljad hemtjänst 643 652 684 708 756 756 791 822 863 815

Totalt 646 654 686 709 757 757 803 823 864 815

Ytter

Antal 40 44 44 41 42 44 46 45 43 44

Egenvård 29 30 30 29 29 29 33 32 24 25

Beviljad hemtjänst 1204 1313 1331 1348 1586 1579 1582 1389 1469 1483

Totalt 1233 1343 1361 1378 1615 1608 1615 1421 1493 1508
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Forts. Bistånd / hemtjänsten 
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

Dingle

Antal 37 36 36 34 30 28 30 31 32 34

Egenvård 48 48 27 22 22 22 22 22 22 10

Beviljad hemtjänst 1182 1187 1070 926 854 860 878 859 794 707

Totalt 1230 1235 1097 956 876 882 914 881 816 717

Hällevadsholm

Antal 22st 24st 25st 27st 26 24 22 22 21 21

Egenvård 18 23 23 20 18 18 18 18 14 9

Beviljad hemtjänst 505 551 651 664 614 647 663 683 661 695

Totalt 523 574 674 684 632 665 681 701 675 704

Hedekas

Antal 32st 34st 32st 33st 30 30 29 30 30 29

Egenvård 18 21 23 15 15 15 25 29 11 10

Beviljad hemtjänst 816 841 848 645 831 755 747 842 802 779

Totalt 834 862 871 860 846 770 772 871 813 791
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Hemtjänsten juni-aug

Beskrivning av hemtjänsttimmar jun-oktober 2020:
• Beviljade timmar enligt Socialtjänstlagen - oktober: En 

mindre ökning för hemtjänsten 115tim. 
• Antal brukare – 204st (205 i aug och 206 i sept.) 

Genomsnittsbeviljade timmar enligt SoL: 27,1 exkl.HSL
(tidigare månad 27,4)

• Egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård, ny 
rutin införs – rutinen är tagen av FLG. Förändrats från 
årets start 160 ärenden till 53st i oktober (90 i aug och 79 i 
sept.) förväntas innebära ytterligare sänkning
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Övrig äldreomsorg
• Bo listan:

• 5 lediga platser

• 2 personer på listan som är beviljade SÄBO – erbjudna plats – väntar hemma på inflytt

• 1 person står på överflyttning har plats på SÄBO men vill flytta/byta SÄBO

• Nya ansökningar SÄBO: 

• 3 st i oktober: (5 i aug)

• Inga avslag eller återtagna ansökningar

• Beviljade beslut: under redovisad månad (historik de tre tidigare månaderna)

• Korttidsbeslut  oktober: 10 st Tre tidigare månader: (13,16,12)

• Säbo beslut oktober: 6 st Tre tidigare månader: (1,5,4)

• Växelvård: 2st Tre tidigare månader: (2,2,1)

• ”Trygg och säker utskrivning”

• Vårdtid som utskrivningsklar 0,6 dagar (1,0). 67% (46%) av personerna skrivits ut från slutenvården den dag de blivit utskrivningsklara.

• Inga betaldagar. 

• Psykiatri stora svårigheter i planeringsarbetet – har dock inte lett till  betaldagar.

• Utvecklingsarbete med mål att ta hem alla den dag då de är utskrivningsklara. (detta arbete har förstås påverkats av Covid-19)

• Förenklad utskrivning fortsätter – inneburit mycket avvikelser men inte betaldagar. 
Ett fantastiskt samarbete med vårdcentral och våra olika tvärprofessioner internt och externt.

• SAMSA - Pågår arbete att utveckla rutiner för helger – mycket av planeringsarbetet sker vardagar, men det behöver finnas en tydlighet runt helger och 
storhelger.
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Avdelning Stöd
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IFO
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Ekonomiskt bistånd

År 2019 Etablering
Totalt antal barn 0-
17

Månad Antal hushåll Summa total Varav unga vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll
enl Socialstyrelsen

Januari 79 699 443 11 82 300 15 101 102
Februari 80 657 496 13 89 894 9 79 829
Mars 85 688 185 16 129 093 16 146 046
April 96 766 795 15 114 538 17 141 599
Maj 93 785 404 13 96 526 18 149 633 64
Juni 98 837 207 15 108 217 17 141 819 59
Juli 101 775 379 15 108 460 17 136 597 63
Augusti 89 688 055 12 80 307 15 139 790 76
September 97 754 921 15 87 327 21 156 969 74
Oktober 114 1 020 400 13 89 241 12 99 016 84
November 100 902 643 14 100 978 10 48 041 86
December 113 1 051 343 19 139 247 11 50 439 77

Etablering Totalt antal barn 0-17
Månad Antal hushåll Summa total Varav unga vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll

enl Socialstyrelsen

Januari 119 1 062 983 14 126 609 6 42 958 81
Februari 113 877 500 18 122 747 8 44 477 77
Mars 121 1 055 321 21 159 765 7 49 162 76
April 120 1 097 113 22 180 374 4 13 559 82
Maj 120 948 182 26 188 882 2 9 509 75
Juni 140 1 225 598 35 278 656 2 9 146 88
Juli 148 1 196 112 45 318 004 5 20 042 88
Augusti 113 837 133 22 137 113 2 35 461 93
September 111 953 408 22 195 081 0 0 67
Oktober 111 904 077 24 164 860 3 18 411 65
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Tack för 
uppmärksamheten
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