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Sammanfattning
Tanums kommun arbetar med ett planprogram för Svinnäshalvön. Syftet med
planprogrammet är att pröva en utveckling av Grebbestad centrum med bostäder och
verksamheter och samtidigt förbättra allmänhetens tillgänglighet till Svinnäs. En av
programmets huvudprinciper är därför att koppla samman Svinnäshalvön med Grebbestad
centrum för att skapa förutsättningar för samhället att växa samt stärka allmänhetens tillgång
till programområdet samtidigt som områdets naturvärden och kvalitéer bevaras.
Svinnäshalvön är idag till allra största delen obebyggd och utgörs av naturmark. Dominerande
markslag är hällmarker men här finns också ädellövskogar, blandskogar och äldre åkermark
som i dagsläget inte brukas. Avsaknad av vägar och stigar gör att området är relativt
otillgängligt. Området bedöms hysa värden av många olika slag. Svinnäshalvön ingår i
riksintresse för naturvård, friluftsliv och även i det som kallas den obrutna kusten. Sydvästra
delen av Svinnäshalvön omfattas av reservatsskydd. Natura 2000-området Tanumskusten
angränsar direkt till Svinnäshalvön. Planområdet sträcker sig ut i vattnet på ömse sidor
Svinnäshalvön och in i Natura 2000-området men i delar som ligger inom Natura 2000området planeras ingen exploatering. I stort sett hela Svinnäshalvön omfattas av strandskydd.
Om planprogrammet genomförs kan ett antal miljömål komma att beröras. Dessa är
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, Levande skogar, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv.
Eventuella effekter på dessa miljömål förväntas främst ske i den lokala skalan. Effekter i den
regionala eller nationella skalan är svåra att bedöma utifrån ett enskilt planprogram då effekter
på denna nivå oftast påverkas av en lång rad andra faktorer och där den enskilda händelsen
oftast utgör en mycket liten del.
Vid en eventuell exploatering enligt framtaget planprogram, där en betydande del av
Svinnäshalvön, kommer att upptas av bebyggelse, vägar, strandpromenader och annan
hårdgjord mark, kan man förvänta sig miljökonsekvenser av flera olika slag. Dessa redogörs
utförligt under respektive rubrik nedan. Beträffande terrestra miljöer kan man främst förvänta
sig konsekvenser i den lokala skalan, på Själva Svinnäshalvön. Beträffande marina miljöer
kan effekterna sträcka sig utanför närområdet runt Svinnäshalvön beroende på vilka av
planprogrammets delar som genomförs och på vilket sätt dessa genomförs. Åtgärder i den
marina miljön som omfattar omrörning av bottensediment kan exempelvis få följder på
betydande avstånd från det område där åtgärden genomfördes.
Beträffande existerande skydd och riksintresse kan bedömda konsekvenser sammanfattas på
följande vis:
Natura 2000-området Tanumskusten
För de terrestra naturvärdena inom Tanumskusten Natura 2000-område, är det inte rimligt att
förvänta sig negativa konsekvenser som en följd av eventuell exploatering på Svinnäshalvön
enligt föreslaget planprogram. För de marina värdena kan negativa konsekvenser inte
uteslutas, exempelvis vid utbyggnad av småbåtshamn eller andra insatser som skapar
omrörning i bottensedimenten. Vidare måste eventuellt förorenat ytvatten som kan uppstå vid
anläggningsarbeten samt dagvatten som genereras över hårdgjorda ytor omhändertas på
sådant sätt att det inte medför någon ytterligare belastning på Natura 2000-området.
Naturreservatet Tanumskusten
För naturreservatet Tanumskusten gäller samma resonemang som för Natura 2000-området.
Här bedöms inte några negativa konsekvenser uppstå för de terrestra miljöerna. Däremot kan
inte negativa effekter på den marina miljön uteslutas.
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Strandskydd
Miljöerna inom det strandskyddade området på Svinnäshalvön kan komma att påverkas om
planprogrammet genomförs. Arealen hällmark kommer att reduceras med ca 16% vilket
kommer att medföra en viss reduktion av naturvärden knutna till dessa miljöer. Här finns
exempelvis den rödlistade fjärilen silversmygare och den i ett nationellt perspektiv relativt
ovanliga gräshoppan blåvingad gräshoppa. Vidare kan anläggning av vägar, trafik och
luftburna föroreningar ge viss negativ inverkan på ädellövskogsmiljöerna och i någon mån
även blandskogsmiljöerna. Förekommande arter som omfattas av artskyddsförordningen –
blåsippa och revlummer – kan lokalt komma att påverkas av exempelvis vägdragningar
genom ädellövskog eller blandskog. Dessa arter är dock spridda i skogsmiljöerna i området
och därmed bedöms det inte finnas någon riks att arterna helt försvinner från Svinnäshalvön.
För de marina miljöerna runt Svinnäshalvön gäller samma resonemang förts ovan för
naturreservat och Natura 2000-område. Åtgärder som innebär en omrörning av
bottensediment samt hantering av dagvatten och förorenat ytvatten under ett
anläggningsskede kan ge negativa konsekvenser.
Beträffande allmänhetens tillgänglighet till området kan en exploatering förbättra situationen.
Fler människor kan uppleva de rekreationsvärden som finns i området, och som också
kommer att finnas kvar till största delen, även vid en eventuell exploatering. Möjligen kan
känslan av att vistas i orörd natur förminskas en del.
Riksintresse för naturvård
För området av riksintresse för naturvård gäller i stora drag samma resonemang som för
Natura 2000-området ovan. Här bedöms inte några negativa konsekvenser uppstå för de
terrestra miljöerna i stort. Däremot får man vid en exploatering lokala effekter just där
exploatering genomförs. Negativa effekter på den marina miljön kan inte uteslutas enligt
samma resonemang som ovan.
Riksintresse för rörligt friluftsliv
Större delen av Svinnäshalvön ingår i ett område som klassats som riksintresse för friluftsliv.
Viktiga faktorer för rekreationsvärdena är bland annat tillgång till bra badvatten, tillgängliga
stränder och en varierad natur. Det föreslagna planprogrammet bedöms inte på ett avgörande
sätt påverka någon av dessa faktorer i negativ riktning även om upplevelsen av områdets
karaktär som orörd kustnatur kan förändras vid en exploatering. Byggande av vägar,
strandpromenader och liknande kommer på ett avgörande sätt att påverka områdets
tillgänglighet i positiv riktning.
Riksintresse för den obrutna kusten
Värdena inom riksintresset för den obrutna kusten utgår från att människans verksamheter
genom årens lopp har integrerats i det naturliga landskapet och att det kan människa och natur
ska kunna samexistera i ett kustlandskap präglat av ”kulturpräglad orördhet”.
Planprogrammet anger en inriktning för exploatering som kan sägas följa de riktlinjer som
Länsstyrelsen tagit fram i samband med utpekande av riksintresset. Därmed bedöms inte en
exploatering enligt planprogrammet nämnvärt påverka riksintresset för den obrutna kusten.
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Inledning
Miljöbedömning ‐ Miljökonsekvensbeskrivning
När en myndighet eller kommun upprättar alternativt ändrar en plan eller ett program, som
krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen, enligt miljöbalken 6
kap. 11§, göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen
är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Inom ramen för en miljöbedömning skall myndigheten eller kommunen upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planens eller
programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. I detta
skede identifieras miljöaspekter som kan komma att behöva utredas vidare och på olika sätt
integreras i den fortsatta planeringen. Ett nollalternativ – i det här fallet avses en trolig
utveckling om inte planen genomförs – ska redovisas.
Det planprogram, för vilken nedanstående MKB har tagits fram, har handlagts enligt gällande
lagstiftning. Planprocessen har inletts med ett planprogram, i vilket en helhetsvision för ett
större område presenteras. Kommunen har här gjort en behovsbedömning som samråtts med
Länsstyrelsen. I samband med detta har kommunen även tagit fram en punktlista över frågor
som ska hanteras i MKBn. Också denna lista har samråtts med Länsstyrelsen. Inom
planprocessen har en rad utredningar tagits fram vilka utgör underlag dels för det fortsatta
planarbetet och dels för denna miljökonsekvensbeskrivning.

Projektbeskrivning
Programområdet omfattar hela Svinnäshalvön som är belägen sydväst om Grebbestad
centrum. I öster avgränsas området av Grebbestadskilen och i norr av hamnplan och befintliga
fastigheter längs med Tage Wikströms gata. I väster gränsar området till Gliskilen samt mot
ett dike som skiljer Svinnäshalvön från Östra Kuseröd. Idag bor ca 1800 människor i
Grebbestad året runt. På sommaren, i och med fritidsboenden dubblas befolkningen på orten
och utöver detta tillkommer boenden på camping, hotell, gästhamn och övriga besökande. För
att stärka Grebbestad som ort och möjliggöra ortens utveckling har kommunen haft tankar på
att utveckla samhället mot Svinnäshalvön. Syftet med planprogrammet är att pröva en
utveckling av Grebbestad centrum med bostäder och verksamheter och samtidigt förbättra
allmänhetens tillgänglighet till Svinnäs. En av programmets huvudprinciper är därför att
koppla samman Svinnäshalvön med Grebbestad centrum för att skapa förutsättningar för
samhället att växa samt stärka allmänhetens tillgång till programområdet samtidigt som
områdets naturvärden och kvalitéer bevaras. För att minimera inverkan på programområdets
topografi, natur och karaktär i så stor utsträckning som möjligt föreslås nybyggnation och
vägdragningar begränsas till de flackare delarna av området för att på så sätt minska
omfattningen av sprängnings- och markarbeten vid utförandet. Programområdet omfattar ca
93 ha.
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Fig. 1. Programkarta, Svinnäshalvön
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Nollalternativ
Med nollalternativ avses en trolig utveckling i aktuellt område om föreslaget planprogram inte
genomförs. För Svinnäshalvön innebär nollalternativet att ingen exploatering kommer att
genomföras överhuvudtaget, vare sig beträffande nya byggnader eller vägar. När det gäller
bebyggd mark kommer således inte andra byggnader, än de fåtal befintliga byggnader som
redan existerar, att finnas inom området. Inga andra vägar än existerande sådana kommer
heller att finnas inom överskådlig framtid.
Den naturmark som finns inom området kommer då att utvecklas under inflytande av andra
processer, både naturgivna och människorelaterade. Naturgivna processer omfattar
exempelvis sådana som relaterar till berggrund, klimat och liknande men också sådana som
relaterar till tid, exempelvis att ett skogsbestånd åldras, att igenväxning av olika slag kan ske
och liknande. Människorelaterade processer (andra än direkt exploatering) kan bland annat
vara påverkan av luftburna föroreningar eller slitage från besökare. Betesdrift eller annan
jordbruksverksamhet samt skogsbruk är också exempel på människorelaterade processer men
när det gäller Svinnäshalvön är sannolikt dessa av mindre betydelse då en stor del av det
avgränsade planområdet är att betrakta som impediment. Nedan görs en genomgång av hur
respektive markslag sannolikt kommer att utvecklas i det fall föreslaget planprogram inte
genomförs. Dessutom beskrivs hur värdena för det rörliga friluftslivet kan förväntas utvecklas
vid ett nollalternativ. Förekomst av markslag följer den inventering som gjorts av Finsberg
2012.
Markslag
Hällmark
Hällmarkerna kommer vid ett nollalternativ att omfattas av en långsam (eller kanske mycket
långsam) och partiell igenväxning. Hällmarkerna har här liksom på andra håll ett mycket tunt
jordlager vilket gör att kärlväxter på många ställen har svårt att överleva och få fäste. Ljung
och andra ris kan långsamt förväntas breda ut sig och där jorddjupet ökar något kan buskar
och träd också få fäste. På lång sikt kommer man därför att få ett område med något större
innehåll av träd och buskar jämfört med dagsläget, något större täckning av ljung och andra
ris men fortfarande en relativt öppen miljö med betydande ytor öppen häll. Olika typer av
störningar skulle kunna påverka vegetationens utseende, exempelvis bete, stormskador eller
brand. Bete är inte ett sannolikt scenario i nuläget och träd- och buskskikt i hällmarker brukar
vara mycket stormhärdiga. Däremot kan brand vara en potentiell störningsfaktor. Brännbart
material – ris, träd, buskar och död ved – brinner vid en brand upp och mängden öppen mark
ökar temporärt innan igenväxningsprocesserna ånyo tar fart.
Hällmarkernas naturvärden kommer vid ett nollalternativ i stort sett att vara desamma som i
dagsläget.
Ädellövskog
Ädellövskogarna kommer vid ett nollalternativ att sakta men säkert bli äldre. Mängden
åldriga träd kommer på sikt att öka liksom mängden död ved. Detta kommer, så småningom
att ha en gynnsam effekt på naturvärdena knutna till ädellövskogarna då många, mer krävande
organismer, är knutna till äldre träd och död ved. Även här kommer olika störningsprocesser
att verka. Stormfällning av träd är alltid en störningsfaktor att räkna med i skogsmiljöer även
om skogar uppkomna i kustbandet ofta är betydligt mer stormfasta än motsvarande skogar i
inlandet. Stormar kan temporärt ge en minskning av äldre träd men en ökning av mängden
död ved. Stormar skapar också luckighet och åldersvariation i beståndet vilket på sikt är
gynnsamt för biodiversiteten. En annan störningsfaktor i ädellövskogar är olika
trädsjukdomar. Mycket av ädellövskogsmiljöerna inom planområdet innehåller mycket alm
7

Fig. 2. Karta över
förekommande markslag på
Svinnäshalvön (tagen ur
Finsberg 2012). Delområden
1 = ädellövskog, delområde
2 = blandskog, delområde 3
= hällmark, delområde 4 =
äldre odlingsmark (samt
delområde 5 = tomtmark, ej
upptagen i beskrivning av
nollalternativet).

och även en del ask. Almsjukans härjningar i landskapet är väl dokumenterade sedan länge
och under senare tid har även asskottsjukan kommit till vårt land. Båda dessa sjukdomar kan
ha mycket stor inverkan på bestånd med ask och alm och kan i vissa fall radera ut hela
bestånd. Dessa sjukdomar kan ha en mycket stor inverkan på ett skogsområdes naturvärden
men det går i stort sett aldrig att förutsäga hur stor denna inverkan blir. Effekterna av denna
typ av sjukdomar är också temporära, åtminstone sett i ett skogsdynamiskt perspektiv. På
längre sikt ersätts de döda träden med träd av andra trädslag som sedan kan växa upp och bli
åldriga träd.
Sammantaget är det rimligt att anta att naturvärdena i ädellövskogsmiljöerna kommer att öka
vid ett nollalternativ, men ökningstakten kanske inte är stadig och linjär. Tillfälliga nedgångar
kan uppstå på vägen.

Blandskog
För blandskogen gäller i stort sett samma resonemang som för ädellövskogen. På längre sikt
kommer även dessa skogar att bli äldre och innehålla en större andel åldriga träd och död ved.
Det är inte särskilt sannolikt att dessa skogar kommer att omfattas av skogsbruk då de är
relativt lågproducerande och heterogena redan i dagsläget. Trädskiktet i dessa skogar
domineras av björk i fuktigare avsnitt och tall i torrare partier. Björk är ett trädslag som,
tillsammans med flera andra triviala trädslag, blir naturvärdesintressanta relativt fort, särskilt
om de växer i fuktigare lägen. Med fort i de här sammanhangen avses en trädålder på ca 90 –
130 år medan exempelvis ekar ofta behöver ca 300 år innan naturvårdsintressanta strukturer
utvecklas.
Till skillnad från ädellövskogsmiljöerna drabbas trädslagen som ingår i blandskogarna inte av
så omfattande trädsjukdomar som exempelvis ask och alm. Enstaka träd kan bli sjuka och dö
men oftast slås inte hela bestånd ut.
Enligt samma resonemang som för ädellövskogarna är det rimligt att anta att ett nollalternativ
innebär att naturvärdena kopplade till blandlövskogarna kommer att öka. Här förväntas dock
en mer stadig ökning och särskilt i björkmiljöerna kan man förvänta sig att höga värden
uppstår inom en relativt snar framtid, också i de ytor som inte redan bedömts hysa höga
naturvärden.
Äldre odlingsmark
Den äldre odlingsmarken inom planområdet utgörs av öppna, delvis fuktiga, före detta
åkermarker, som inte brukats på ett tag. Vegetationen domineras av högvuxna örter och gräs.
Uppslag av lövsly och buskar finns. Äldre åkermarker som inte brukas, får ofta under en
period en rik blomning av exempelvis tistlar, älgört och andra högvuxna örter som utgör en
viktig pollen- och nektarresurs får många insekter såsom fjärilar, humlor och andra vildbin.
Utvecklingen hos den här typen av marker bror på vilken typ av skötsel de omfattas av och
förändringar kan gå relativt snabbt. Om markerna läggs under plogen igen och återförs till
brukad åkermark försvinner givetvis mycket av pollen- och nektarväxterna och denna
ekosystemtjänst upphör. Möjligtvis kan en del blomning finnas kvar i åkerkanterna. Om
marken helt lämnas utan skötsel sker en relativt snabb (10-20 år) igenväxning där träd och
buskar så småningom skuggar ut örter och gräs. På något decennium har därmed tillgången på
nektar- och pollen producerande reduceras stadigt för att efter några decennier vara borta. I de
fall skötselinsatser i form av sly- och buskröjning eller slåtter sätts in kan däremot tillgången
på blommande örter, och därmed den ekosystemtjänst de tillhandahåller, finnas kvar under
lång tid. Detta kräver dock att någon initierar och finansierar en sådan skötsel.
Äldre, fuktiga åkermarker intill tätortsmiljöer brukar inte bedömas som lämpliga att bruka och
om de är belägna på privat mark (vilket är fallet inom planområdet) brukar det inte heller
finnas incitament att röja eller bedriva slåtter. Det troligaste scenariot är därför att ett
nollalternativ kommer att innebära en långsam igenväxning och (inom överskådlig framtid)
därmed en reduktion av naturvärdena jämfört med dagens situation.
Alternativ plats för exploatering
Alternativa platser för föreslagen exploatering på Svinnäs har undersökts. Syftet med
exploateringen är att den ska utgöra en utveckling av Grebbestad centrum. Alternativa platser
har därför undersökts med utgångspunkt i fördjupad översiktsplan för Grebbestad. Efter att
redan utbyggda områden och områden där planläggning pågår sorterats bort återstår tre
exploaterbara områden - Gata, Kuseröd och Grönemad. Områdena ligger dock för långt ifrån
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centrum för att kunna utgöra en utvidgning och en del av befintligt centrum. Storleken på den
exploatering som föreslås på Svinnäs ryms inte inom något de tre områdena samt att
verksamheter med närhet till havet som planeras för på Svinnäs är inte möjliga att förlägga till
dessa tre områden eftersom de saknar koppling till havet.
Med anledning av ovanstående presenteras ingen alternativ plats i MKB för Svinnäs.

Fig. 3. Undersökta alternativ

Miljömål
Varje typ av mänsklig verksamhet kan potentiellt påverka de, av regeringen fastställda,
nationella miljömålen. Nedan görs en genomgång över vilka miljömål som kan komma att
beröras av föreslaget planprogram och översiktligt hur denna påverkan kan tänkas ske.
Konsekvensbedömningarna nedan relateras till relevanta miljömål.
Miljömål nr. 1: Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.”
Framtaget planförslaget kommer, om det genomförs, att leda till fler permanentboende och
möjligen även en större mängd turister. Detta medför en ökad mängd trafik i området. Enligt
behovsbedömning, 2011/1803-31, bedömer man att området kommer att få en väsentlig
trafikökning jämfört med dagsläget. Om merparten av den ökade trafiken består av
personbilar kan miljömålet begränsad klimatpåverkan komma att påverkas, åtminstone i ett
lokalt perspektiv. En plan för att underlätta kollektivtrafik till och från området är exempel på
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åtgärder som minimerar påverkan på miljömålet. I ett regionalt eller nationellt perspektiv är
dock ett enskilt planprograms inverkan av mindre betydelse. Här spelar en rad andra faktorer
såsom generell befolkningsökning, drivmedelspolitik och priser, vägbyggnation och liknande
en större roll.
Miljömål nr. 2: Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.”
Miljömålet frisk luft kan komma att påverkas, framförallt i de naturområden där biltrafik
tidigare inte kunnat ta sig. Även här är det främst påverkan i det lokala perspektivet som blir
uppenbar. I det regionala eller nationella perspektivet är det en rad andra faktorer som också
har stor (sannolikt större) påverkan på miljömålet än det enskilda planprogrammet (se ovan).
Miljömål nr. 4: Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Planförslaget innebär en nybyggnation av bostäder och lokalt en ökning av trafikmängden.
Därmed finns en potentiell risk att miljömålet kan påverkas. Inverkan på det nationella
miljömålet kan dock i mycket stor omfattning styras beroende på hur nybyggnation görs,
vilka byggmaterial som används etc samt i hur trafiksituationen i området planeras i detalj. På
samma sätt som för miljömål 1 och 2 innebär planprogrammet, om det genomförs, främst
inverkan på den lokala nivån.
Miljömål nr. 6: Säker strålmiljö
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning.”
Tanumskustens berggrund utgörs av högradonmark. Bohusgraniten är en uranrik berggrund.
Viktigt är att stor hänsyn tas till strålningssäker inomhusmiljö vid exploatering.
Miljömål nr. 10: Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar
Tanumskusten är mångfacetterad ur många olika aspekter, dels biologisk mångfald och
friluftsliv och dels det hållbara nyttjandet av näringar knutna till kusten. Planförslaget kan
komma att påverka miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Både avseende
biologisk mångfald men också upplevelsevärden med ökad tillgänglighet och främjande av
näringar knutna till kust och skärgård. Dagvattenhantering och utbyggnad av kommunalt VAsystem är exempel på faktorer som kan utformas på ett sätt som minimerar inverkan på
miljömålet.
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Miljömål nr. 12: Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
En eventuell exploatering med tillhörande trafikökning kan komma att påverka vissa typer av
skogsmiljöer inom planområdet. Se vidare under rubriken ”Terrester naturmiljö” nedan.
Miljömål nr. 15: God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
Miljömålet God bebyggd miljö syftar bland annat till att planering och utformning av ett
område ska se till att persontransporter via kollektivtrafik ska öka. Vid en exploatering kan
detta miljömål komma att påverkas. Om trafikmiljö och byggnaderna utformas med hänsyn
till de naturliga förutsättningarna i landskapet och på ett miljöanpassat sätt kan denna
påverkan minimeras.
Miljömål nr. 16: Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Planförslaget kommer rimligen att inverka på miljömålet ett rikt växt- och djurliv.
Svinnäshalvön är i dagsläget oexploaterat förutom en småbåtshamn i nordöstra delen samt tre
byggnader i sydöst. De miljöer som direkt tas i anspråk för exploatering kommer att påverkas.
Planförslaget ämnar inte exploatera inom naturreservatet, Tanumskusten, och Natura 2000området Tanumskusten kommer inte heller att direkt beröras av exploatering. De områden
som, enligt naturvärdesinventeringen från 2012 (Finsberg 2012) pekats ut som högsta
naturvärde kommer i ringa grad att beröras av exploatering och hänsyn planeras också tas till
övriga områden utpekade med högsta naturvärde.

Riksintressen och områdesskydd
Det föreslagna planområdet berörs av flera olika typer av riksintressen och även av
områdesskydd i olika former. Dessa beskrivs nedan. Konsekvensbeskrivningar för respektive
riksintresse och skyddsinstitut beskrivs under relevanta rubriker under stycket
”Miljökonsekvenser”.

Riksintresse för Naturvård
Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård är av riksintresse för naturvård, enligt 3 kap 6 §
MB. Riksintresseområdet inrymmer skiftande och för skärgården betydelsefulla naturvärden
bl a en värdefull marin miljö. Södra delen av det föreslagna programområdet, med de
naturtyper som finns representerade där, ingår i riksintresset. Likaså en lövskog i nordväst
som utpekats av naturvärdesinventeringen (Finsberg 2012) som höga naturvärden, ingår också
i riksintresset för naturvård.
12

Riksintresse för rörligt friluftsliv
Hela programområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (FO 30:1) I
beskrivningen av området och vilka kriterier som ligger bakom utpekandet anger
Länsstyrelsen följande:
Huvudkriterier
 Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer
 Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser
 Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser
Stödkriterier
 Intresseväckande natur- och kulturvärden
 Tilltalande landskapsbild.
 Särprägel
 Området har sällsynta växter och djur
 Artrikedom
 Bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
 Vattenanknutna friluftsaktiviteter som bad, kajak, kanot, dykning
 Berg/klippor lämpligt för klättring
 Naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
 Förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder, cykling, klättring
 Möjligheter att komma till och in i området samt visats i eller i anslutning till området
 Lämpliga klimatförhållanden, bra vatten, stränder och bottnar för bad, stränder och
vatten lämpliga för fritidsfiske
 Vatten med god tillgång på fisk och i övrigt goda förutsättningar för fiske
 Området kan utnyttjas mångsidigt genom sin storlek och variation
 Relativt små inskränkningar i allemansrätten
 Anordningar för friluftslivet, t ex service i naturhamnar, vandrarhem, båtuthyrning
 Vinteraktiviteter, långfärdsskridskor
Exploatering enligt föreslaget planprogram innebär att mark tas i anspråk för byggnation,
vägar och liknande, mark som då inte på samma sätt kan nyttjas av det rörliga friluftslivet. Å
andra sidan kan denna typ av exploatering leda till bättre tillgänglighet. Se vidare under
avsnittet ”Miljökonsekvenser”.

Riksintresse för den obrutna kusten
Riksintresse för obruten kust är uppdelad i två områden. Den norra delen sträcker sig från
riksgränsen i Norge till Lysekil och benämns den obrutna kusten. Söder över fortsätter
riksintresset men benämns där istället för den högexploaterade kusten.
Följande punkter är en sammanfattning av den obrutna kustens värden:
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Ursprunglighet inom hela området. Bohuslän har genom historien genomgått stora
förändringar och det finns spår efter olika epoker av mänsklig påverkan. Mycket av detta
har medvetet integrerats i naturlandskapet. Mer konkret menas att ursprungligheten ska
bevaras så att de i framtiden även kan uppleva den kulturpräglade orördheten.
Goda förutsättningar för rörligt friluftsliv; badplatser, fiskeplatser och möjligheter till
båtsport.
Förutsättningar för turism.
Tillgång till serviceorter
Sammanhängande strand- och skärgårdsområden som är tillgängliga för allmänheten
samt sammanhängande vackra och ursprungliga landskapspartier, utsiktspunkter
Högklassiga fornlämningsmiljöer
Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer
Vetenskapliga natur- och kulturvärden • Lättillgängliga och synliga geologiska värden
Rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler
Marina biologiska värden
En värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden

”Syftet med riksintresset är att bevara ursprungligheten inom området och låta alla värden
samsas och finnas kvar tillsammans. Vad som är ursprungligt är dock svårt att säga exakt.
Det som Kustområdet och skärgården i Bohuslän lyfter fram är det där kultur- och
naturlandskapet möts. På dessa platser, där försiktiga, lågmälda inslag av tidigare
generationers kulturlandskap smälter in med den vackra naturen kan det upplevas som om
tiden har stått stilla. Vi upplever att landskapet är orört och ursprungligt (Länsstyrelsen,
2000:8, sid 11).”
Programområdet omfattas av riksintresse för obrutna kusten. Utmärkande för riksintresset är
de samlade natur- och kulturvärdena. Inom detta område ska turismens och friluftslivets,
framförallt det rörliga friluftslivets, intressen beaktas. Det rörliga friluftslivets intressen kan i
allmänhet sammanfattas som möjligheten att röra sig fritt i orörd natur. Bestämmelsen ska
dock inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Natura 2000‐området Tanumskusten SE 0520150
Avgränsat programområde på Svinnäshalvön ligger i direkt anslutning till det avgränsade
Natura 2000-området Tanumskusten (SE 0520150). Natura 2000-området beskrivs som en
stor, oexploaterad och representative skärgård med ett fåtal större öar men många steniga
kobbar och skär. Kobbarna är viktiga häckningsplatser för sjöfågel. Hela området har stor
betydelse för aktiviteter kopplade till rekreation. Då området är mycket stort finns här en lång
rad olika habitattyper allt från olika marina habitattyper till havstranddängar, hedar,
gräsmarker, våtmarker och substratdominerade naturtyper. Det är dock endast Natura 2000områdets vattendelar som gränsar till planområdet. De terrestra miljöer som finns inom
Natura 2000-området är belägna en bit ifrån Svinnäshalvön.

Naturreservatet Tanumskusten (tidigare Tanumskustens
naturvårdsområde)
Avgränsat programområde berör också Naturreservatet Tanumskusten. Avgränsningen för
naturreservatet skiljer sig något från Tanumskustens Natura 2000-område och omfattar bland
annat en del andra landmiljöer. Sydvästra delen av Svinnäshalvön ingår i exempelvis i
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naturreservatet. Området avsattes 1988 som naturvårdsområde men omfördes till
naturreservat i och med införande av miljöbalken 1999. Som motivering till avsättande anges
främst områdets rika marina växt- och djurliv samt områdets stora betydelse för rekreation
och friluftsliv.

Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att säkerställa att allmänheten har tillgång till strandområden
genom allemansrätten samt att djur- och växtliv har goda livsvillkor. I stort sett hela
programområdet omfattas av utökat strandskydd (300 meter), undantaget den nordöstra delen
av området som är bebyggt med sjöbodar och pumpstation samt nordvästra delen som idag
utgörs av ett skogsområde med höga naturvärden. I föreslaget planprogram kommer inte
bebyggelse att sträcka sig ända ned till vattnet. Däremot är område för verksamheter utlagt
närmast vattnet. I bebyggda delar föreslås att en zon lämnas som säkrar allmänhetens tillgång
till strand och hav. Vid ett eventuellt genomförande av planprogrammet avser kommunen att
pröva ett upphävande av strandskyddet i kommande detaljplan/er. Bestämmelser avseende om
strandskydd kan upphävas regleras i miljöbalken (och dessutom i plan- och bygglagen). Här
anges bland annat att strandskyddet kan upphävas om ett område enligt plan- och bygglagen
”omfattas av en detaljplan och” …. ”om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området
i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset”. För
detaljerad beskrivning av vad som gäller avseende upphävande av strandskydd hänvisas till
miljöbalken, 7 kap, 18§.

Fig. 4. Karta över Länsstyrelsens förslag till strandskydd på Svinnäshalvön enligt remissbilaga för
Tanums kommun, bilaga 1:53. Blå gräns samt rastrering anger område som omfattas av strandskydd.
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Länsstyrelsen håller för närvarande på att se över strandskyddsbestämmelserna i ett flertal
kommuner i länet, bland annat Tanum. I denna översyn föreslår man att generellt strandskydd
om 300 meter från strandlinjen ska gälla stora delar av kuststräckan. Undantaget är sådana
ytor som är bebyggda, som upptas av större vägar och liknande. Länsstyrelsens anger som
motivering till detta ”att exploatering vid kusten, inom och utanför hundrameterzonen, medför
negativ påverkan på växt- och djurlivet, upplevelsevärdena samt möjligheterna till rörligt
friluftsliv i området. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd upp till 300 meter är
nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i kustzonen och bevara de
områden som ännu inte har tagits i anspråk för bebyggelse”. För närvarande gäller ett
tillfälligt beslut om utökning av generellt strandskydd till 300 meter i stora delar av
kuststräckan. Detta tillfälliga beslut gäller fram till den 14/1 2017. Tillfälligt beslut/förslag till
permanent beslut är utskickat på remiss och remisstiden löpte ut den 23/9 2016.
När det gäller konsekvenser av ett eventuellt upphävande av strandskyddet hänvisas till
avsnittet ”Miljökonsekvenser”.

Miljökonsekvenser
Terrester naturmiljö
Relevanta miljömål

Miljömål nr 12 Levande skogar
Miljömål nr 16 Ett rikt växt- och djurliv

Naturmiljön på Svinnäshalvön har undersökts av Finsberg 2012. Denna inventering
genomfördes innan SIS-standarden för genoförande av naturvärdesinventeringar (SIS 2014)
tagits fram. Terminologi och skalor när det gäller naturvärdesbedömning är därmed något
annorlunda. I standarden används normalt 4 klasser medan man i Finsberg 2012 har använt 3
olika klasser för naturvärdesbedömning. Detta är i sig inget problem för själva
konsekvensbedömningen men påpekas här för undvikande av missförstånd. I Finsbergs arbete
2012 har hällmarkerna inom naturreservatet, förekommande ädellövskogar samt vissa av
förekommande blandskogar givits högst naturvärdesklass. Övriga hällmarker och blandskogar
har bedömts hysa medelhöga naturvärden medan äldre åkermark samt befintlig tomtmark
bedömts hysa låga naturvärden.
Enligt framtaget förslag till planprogram kommer merparten av planerad bebyggelse och
vägar att placeras på hällmarker som bedömts hysa medelhöga naturvärden. Ett föreslaget
bebyggelseblock kommer att beröra åkermarken i planområdets nordvästra del (låga
naturvärden). En mindre del av byggnation och vägar kommer att beröra blandskogar med
medelhöga naturvärdeen och slutligen kommer en del av vägsträckningarna antingen att
beröra eller skära igenom bland- eller ädellövskogsmiljöer med höga naturvärden. Delar av
Svinnäshalvön (den sydvästra delen) är skyddad som naturreservat. I denna del kommer ingen
exploatering överhuvudtaget att äga rum.
Hällmarksmiljöerna i området kan sägas vara typiska för norra Bohuslän. Mycket av dessa
ytor består av berg i dagen med en sparsam vegetation som främst domineras av lavar. I
vegetationssprickor finns kärlväxtvegetation med dominans av ljung. Här kan även en del träd
och buskar få fäste. I låglänta delar, närmare stranden finns lite mer sammanhängande fläckar
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Fig. 5 och 6. Blåvingad gräshoppa (tv) och silversmygare (th).

med något större jorddjup. I denna del verkar också finnas en viss kalkpåverkan, sannolikt
från uppspolade snäckskal. I dessa delar finns ett betydande inslag av örter, exempelvis
flockfibbla, höstfibbla och rödklint. Under fältbesök i samband med framtagande av denna
MKB noterades i de örtrika delarna den rödlistade fjärilen silversmygare Hesperia comma. På
de öppna hällmarkerna noterades dessutom mycket goda förekomster av den lilla blåvingade
gräshoppan Sphingonotus caerulans. Denna art är inte rödlistad men har en mycket begränsad
utbredning i landet. Den förekommer främst på Öland och Gotland samt längs norra delen av
Bohuskusten. På Svinnäshalvön verkar den ha en god population och förekommer på i stort
sett alla hällmarksytor, både nära vattnet och längre upp på land.
Enligt artportalen och Finsberg 2012 har även en del rödlistade kärlväxtarter noterats på
Svinnäshalvön. Dessa är slåtterfibbla (VU), ängsnattviol (NT), loppstarr (VU), ängsstarr (NT)
och granspira. Statusen för ängsnattviol, loppstarr och ängsstarr är osäker då de enligt
artportalen eftersökts 2015 men ej kunnat återfinnas. Slåtterfibblan, som trivs i öppna marker
med klappersten eller kanske sand noterades dock i den skyddade delen av Svinnäshalvön.
Konsekvensbeskrivning (tillika konsekvensbeskrivning för strandskyddad
mark)
Vid en exploatering av delar av hällmarken kommer den totala arealen hällmarksmiljöer på
Svinnäshalvön att reduceras en del. Totalt finns enligt Finsberg 2012 drygt 33 ha hällmarker.
Byggnation och vägar kommer på hällmarkerna att ta ca 5,5 ha mark i anspråk eller ca 16%
av den totala hällmarksarealen på Svinnäshalvön. Merparten av de arter som är knutna till
hällmarkerna är, så som exempelvis den blåvingade gräshoppan, spridda över stora arealer
och för merparten av dessa innebär sannolikt inte den reducerade arealen en särskilt stor risk
att etablerade populationer av växter, lavar, mossor, svampar och insekter skulle dö ut som en
följd av exploatering. Den rödlistade fjärilen silversmygare förekommer dock främst i de mer
låglänta, örtrikare delarna. För denna art kan inte negativ påverkan helt uteslutas. Visserligen
kommer merparten av de riktigt strandnära delarna att undantas från byggnation men med
ökad befolkning i närområdet kommer också ökat slitage och ökad risk för andra typer av
störningar. Fågellivet är inte inventerat i detalj och det finns inte heller några uppgifter om
fåglar i Artportalen. I den här typen av miljöer förekommer på andra ställen i första hand
småfåglar som grönfink, hämpling och andra arter knutna till buskmarker. Fåglar tenderar att
bli mer påverkade av störning från människor än många andra organismer och det är därför
rimligt att anta att förekommande fågelpopulationer kommer att reduceras vid en eventuell
exploatering.
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Ädellövskogsmiljöerna på Svinnäshalvön
kan komma att påverkas av några av
tillfartsalternativen (dragning B och C,
enligt planprogrammet) som kommer att
skära igenom ädellövskogens norra
respektive södra del. Om andra
tillfartsalternativ väljs kommer ingen
direkt exploatering att göras och arealen
kommer därmed att vara intakt.
Tillfartsalternativ (dragning C) löper
genom planområdets nordvästra del och
detta kommer delvis att löpa intill det
största beståndet med ädellövskog.
Trafiken i båda dessa alternativ kommer
att generera en viss mängd utsläpp och
dessa kan ha en inverkan på
ädellövskogens moss- och lavflora. I
dagsläget förekommer arter som
guldlocksmossa Homalothecium
sericeum, trädporella Porella platyphylla
och slanklav Collema flaccidum, vilka
alla används som indikationer på förhöjda
naturvärden i exempelvis genomförd
ädellövskogsinventering. Däremot finns
Fig. 7. Karta över de olika vägalternativen
inga noteringar av rödlistade moss- och
lavarter från områdets ädellövskogar. Det är rimligt att anta att ökad mängd trafikgenererade
luftföroreningar kan inverka negativt på befintlig moss- och lavflora men också ha en viss
hämmande inverkan på framtida invandring av mossor och lavar. I takt med att ädellövskogen
blir äldre kan mer krävande arter (många av dessa är rödlistade) vandra in och hitta lämpliga
växtplatser. Denna invandring kan alltså påverkas. I ädellövskogarna finns också gott om den
fridlysta blåsippan. Ett av tillfartsalternativet (dragning C, förgreningen mot sydost) löper
genom en klåva där det finns en hel del blåsippa. Skulle detta alternativ väljas kommer en del
av blåsippepopulationen att försvinna tillsammans med en tät och snårig del av
ädellövskogen. Det är dock inte troligt att detta på ett betydande sätt skulle påverka
blåsippans möjlighet att finnas kvar i området. Arten är relativt vanlig och spridd i
ädellövskogsmiljöerna.
Områdets blandskogsmiljöer kommer i begränsad omfattning att beröras av direkt
exploatering enligt föreslaget planprogram. Det är framför allt en av vägdragningarna
(dragning C, södra loopen) som kommer att skära genom ett äldre blandskogsbestånd som
bedömts hysa höga naturvärden. Detta kommer i så falla att påverka just detta skogsbestånd
negativt då beståndet splittras upp och de miljöer som ligger i själva vägsträckningen kommer
då att försvinna. Eftersom det generellt är en mycket begränsad del av blandskogsarealen som
direkt kommer att påverkas bedöms också konsekvenserna av en exploatering när det gäller
blandskogarna att bli begränsade. Den fridlysta revlummern bedöms exempelvis inte påverkas
i nämnvärd omfattning.
När det gäller de olika vägdragningarna kan man generellt säga att dragning A och B har en
mindre inverkan på områdenas naturvärden då dessa främst löper i hällmarksmiljöer och,
relativt sett, tar relativt små arealer hällmark i anspråk jämfört med den areal som kommer att
nyttjas för bebyggelse. Dragning C löper i sin norra sträckning intill ädellövskogsmiljöer och
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en ökad trafik här kan, som nämnts ovan ge oönskade effekter i ädellövskogsmiljöerna. I sin
södra sträckning (streckad markering i fig. 7) skär den antingen igenom ädellövskogsmiljöer
(förgreningen mot sydost) eller genom intressanta blandskogsmiljöer (den södra loopen som
ansluter till dragning D). Dragning B är relativt kort men skär igenom ädellövskog i branten.
Dragning C är den dragning som ger störst inverkan på de terrestra naturvärdena medan
dragning A och D sannolikt får minst inverkan.

Fig. 8. Ädellövskog i klåvor i områdets västra del är ofta mycket snåriga och svårgenomträngliga.
Vägalternativ C (förgreningen mot sydost) kommer att skära igenom en sådan klåva.

Den äldre odlingsmarken i nordväst kommer enligt planförslaget att bebyggas till stor del.
Detta kommer att betyda att den pollen- och nektarresurs som finns här till stor del kommer
att gå förlorad. Enligt beskrivning av nollalternativet ovan kan denna resurs gå förlorad även
om en exploatering uteblir då det rimligaste framtidsscenariot innebär en igenväxning. Även
då försvinner merparten av pollen- och nektarresursen. Om den äldre åkermark som blir kvar
efter en eventuell byggnation skulle kunna skötas genom viss röjning skulle man sannolikt
kunna behålla och förbättra kvaliteten på befintlig blomresurs och på köpet få en vacker
inramning av boendemiljön.
Då i stort sett all mark på Svinnäshalvön faller in strandskyddat område gäller ovanstående
konsekvensbeskrivning också för strandskyddat område.
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Konsekvensbeskrivning Natura 2000‐området Tanumskusten SE 0520150
Natura 2000-området Tanumskusten angränsar direkt till Svinnäshalvön. Planområdet
sträcker sig ut i vattnet på ömse sidor Svinnäshalvön och in i Natura 2000-området men i
delar som ligger inom Natura 2000-området planeras ingen exploatering.
Det är endast Natura 2000-områdets vattendelar som gränsar till ytor där exploatering kan
komma att ske. Terrestra miljöer finns inom Natura 2000-området men dessa är belägna en bit
ifrån Svinnäshalvön.
Man kan i teorin tänka sig att Natura 2000-områdets terrestra delar skulle kunna påverkas av
reducerade arealer habitat inom programområdet (många växter och djur inom ett skyddat
område nyttjar även miljöer utanför det skyddade området) eller genererade föroreningar av
olika slag. De negativa konsekvenser som beskrivits ovan beträffande habitatförlust för
hällmarker och trafikgenererade utsläpp ska i första hand ses som lokal påverkan. Med tanke
på att en mycket stor del av kusten i norra Bohuslän (skyddade eller oskyddade miljöer)
består av hällmarker liknande de som finns på Svinnäshalvön, är det svårt att se att en, sett i
ett landskapligt perspektiv, begränsade förlusten av hällmarksmiljöer skulle kunna ge någon
inverkan på de terrestra naturvärdena inom Tanumskustens Natura 2000-område.
Samma resonemang kan föras när det gäller trafikgenererade luftföroreningar. Dessa kan ge
lokala effekter intill nya vägsträckningar men om man sätter den förväntade trafikökningen i
relation till den regionala trafiksituationen är det inte sannolikt att några märkbara
konsekvenser av luftföroreningar skulle uppstå i de terrestra delarna av Tanumskustens
Natura 2000-område.
Sammantaget kan man därför säga att, beträffande de terrestra naturvärdena inom
Tanumskusten Natura 2000-område, är det inte rimligt att förvänta sig negativa konsekvenser
som en följd av eventuell exploatering på Svinnäshalvön enligt föreslaget planprogram.
Konsekvensbeskrivning Naturreservatet Tanumskusten (tidigare
Tanumskustens naturvårdsområde)
Avgränsningen för naturreservatet Tanumskusten skiljer sig något från Tanumskustens Natura
2000-område och omfattar bland annat en del andra landmiljöer. Sydvästra delen av
Svinnäshalvön ingår i exempelvis i naturreservatet. Riskerna för påverkan på naturreservatets
terrestra naturvärden, från en eventuell exploatering på Svinnäshalvön, är desamma som
beskrivits ovan för Natura 2000-området. På samma sätt som för Natura 2000-området
bedöms varken habitatförluster eller trafikgenererade föroreningar ge märkbara effekter inom
naturreservatet då dessa, sett i ett större, landskapligt perspektiv är att betrakta som
begränsade.
Konsekvensbeskrivning riksintresse naturvård
Området som avgränsats som riksintresse är mycket stort. En exploatering enligt
planprogrammet skulle ge betydande effekter lokalt på Svinnäshalvön i och med att arealen
naturmark här reduceras betydligt. I övrigt bedöms inte en exploatering av planområdet
nämnvärt påverka naturvärden i terrestra miljöer i andra delar av det område som pekats ut
som riksintresse för naturvård (se resonemang ovan under konsekvenser för Natura 2000området Tanumskusten).
Konsekvensbeskrivning strandskydd
Se ovan under ”Konsekvensbeskrivning”.
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Förslag till åtgärder
Generellt kan här sägas att ju mindre areal som tas i anspråk vid exploatering för byggnation,
bostäder, anlägganingar etc. desto mindre blir konsekvenserna för naturvärdena. Detta gäller
för alla naturtyper. Hällmarker är generellt den naturtyp som har störst areal men också den
naturtyp som generellt kommer att reduceras mest vid en eventuell exploatering.
Hällmarksmiljöer är också de som är vanligast i kustregionen jämfört med exempelvis
ädellövskogsmiljöer. Totalt sett blir troligen därför effekterna för terrestra naturvärden som
minst om exploatering i så liten omfattning som möjligt kan omfatta skogsmiljöer. Kan andra
vägdragningar än de södra delarna för dragning C väljas, blir också de totala effekterna på
terrestra naturvärden mindre.

Marin naturmiljö
Relevanta miljömål
Miljömål nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

Inga kända inventeringar finns angående specifika marina naturvärden i programområdet som
berörs. Men generellt anges i dokumentationen till Natura 2000-området Tanumskusten att de
marinbiologiska värdena är ansenliga inom området. Detta gäller sannolikt även vattnen runt
Svinnäshalvön även om ingen riktiad inventering gjorts här. Den goda vattencirkulationen
tillsammans med ett bitvis skyddat läge som skapar förhållandevis höga vattentemperaturen
bidrar detta till en hög biologisk produktion i de grunda vattenområdena. Förekomsten av
vidsträckta ängar av ålgräsängar Zostera marina bidrar starkt till grundområdenas höga
produktion. Ålgräsängar på grunda mjukbottnar utgör mycket artrika miljöer som spelar en
nyckelroll i kustekosystemen. Ålgräs förekommer företrädesvis på djup från 0,5 till 7 meter,
beroende på siktdjup, på sandig till dyig botten i relativt skyddade lokaler. Massproduktion av
mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur, borstmaskar och en mångfald andra
ryggradslösa djur är här stor och utgör i sin tur en viktig näringsresurs för högre djur.
Innerskärgården utgör därför viktiga uppväxtområden fören stor del av den konsumtionsfisk
som fångas efter kusten. Ostronbottnarna hör till de rikaste efter kusten. Under vår,
sensommar och höst utgör de grunda vattenområdena även en viktig miljö för stora skaror av
rastande som häckande vadar- och sjöfåglar.
Konsekvensbeskrivning
I aktuell programhandling anges inte direkt att några ingrepp eller åtgärder planeras som
direkt påverkar den marina naturmiljön. Dock antyds att det finns tankar om utvidgning av
befintlig småbåtshamn, vilket sannolikt skulle kunna tänkas medföra en risk för påverkan på
områdets marina naturmiljö i form av spridning av miljögifter (se avsnitt om Yt- och
grundvatten nedan) liksom risk för grumling. Vid alla fysiska ingrepp i vatten finns risk för att
bottenmaterial rörs upp vilket medför att vattnet grumlas. Under ogynnsamma vind- och
strömförhållanden kan det ta mycket lång tid för suspenderat material att lägga sig igen och
det kan då påverka betydligt större område än just det aktuella planområdet. Merparten av
bottnarna i området inom och utanför aktuellt programområde utgörs sannolikt av
ackumulationsbottnar med finkornigt material och hög organisk halt. Generellt sett ju finare
fraktioner och mer organiskt innehåll i sedimenten, desto större risk för omfattande grumling.
Ovanstående beskrivning gäller såväl generellt som för vattenområden intill Svinnäshalvön
ingående i Natura 2000-området, Tanumskustens naturreservat, riksintresse naturvård och
strandskyddat område.
Vid ett nollalternativ uteblir risk för ovan beskriven påverkan.
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Fig. 9. Grundvattenområdet mellan Svinnäs och Grebbestads samhälle.

Förslag till åtgärder
Korrekt hantering av uppkommet dagvatten för att minimera risken för spridning av
miljögifter i vattenmiljön krävs för att undvika negativa konsekvenser på den marina
naturmiljön. Under rubriken Yt- och grundvatten nedan behandlas denna frågeställning mer
ingående.

Kulturmiljö

Relevanta miljömål
Miljömål nr. 15: God bebyggd miljö

I kommunens kulturminnesvårdsprogram har ett område som omfattar Grebbestads centrala
delar pekats ut som kulturhistoriskt värdefull miljö. Det avgränsade programområdet ligger
utanför detta område.
I en arkeologisk utredning som nyligen genomförts av Bohusläns museum har 38 stycken
noterbara lämningar kunnat identifieras. Dessa lämningar är både från förhistorisk och
historisk tid och utgörs bland annat av stenmurar, jaktvärn (skåre), gränsmarkeringar och
husgrunder. Enligt Bohusläns museum representerar dessa lämningar ett betydande
antikvariskt värde och man anger att ett ”framtida nyttjande av Svinnäshalvön därför bör ske
med varsamhet så att dessa värden inte förringas eller framstår som obegripliga i sitt
sammanhang”.

22

Konsekvensbeskrivning
Under förutsättning att man vid ett eventuellt genomförande av planprogrammet följer de
rekommendationer som anges i den arkeologiska utredningen kan rimligen negativa
konsekvenser avseende kulturmiljön minimeras.
Vid ett nollalternativ uppstår ingen risk för negativ påverkan på kulturmiljövärdena.
Förslag till åtgärder
Avgränsning av fornlämningsområdet och eventuell påverkan på fornlämningar kommer att
beskrivas i ett senare detaljplaneskede.

Landskapsbild/stadsbild
Relevanta miljömål
Miljömål nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård
Miljömål nr. 15: God bebyggd miljö

Svinnäshalvön har idag karaktären av ett, i stora drag, orört naturlandskap där spår efter
människans aktiviteter är fåtaliga.

Fig. 10. Svinnäshalvön från Grebbestadssidan.

Konsekvensbeskrivning
Vid en exploatering enligt föreslaget planprogram kommer landskapsbilden att förändras på
ett mycket påtagligt sätt, mer och mer i riktning mot ett tätortslandskap där bostäder, vägar,
bilar och parkeringsplatser förekommer tillsammans med naturliga grönytor och hällmarker.
Förändringen kommer att vara särskilt påtagligt i den östra delen av Svinnäshalvön. Vyerna
från Grebbestads samhälle kommer därmed att förändras på ett påtagligt sätt. Här innebär
sannolikt uppförande av byggnader den största förändringen medan vägar, oavsett vilket
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alternativ som väljs, har en mindre inverkan på landskapsbilden. För de vägalternativ där
sprängning behöver genomföras (vägdragning A och B enligt programförslaget, se figur 7)
kan temporärt dock påverkan på landskapsbilden bli något större.
I den västra delen kommer dock betydligt färre förändringar att äga rum när det gäller
landskapsbilden. Längst upp i den nordvästra delen av programområdet kommer eventuell
bebyggelse samt vägar att förläggas på äldre åkermark. I denna del finns dessutom redan en
hel del bebyggelse vilket gör att detta redan är ett landskap som i någon mån är påverkat av
människan. Förändringarna här kan därmed sägas bli mindre påtagliga.
På Svinnäshalvöns sydvästra del kommer ingen exploatering att äga rum. Här sker därmed
inte heller några förändringar av landskapsbilden. Detta betyder att landskapet sett från
havssidan, om man kommer med båt in mot Grebbestad västerifrån, kommer att vara
oförändrat.
Vid ett nollalternativ kommer inga av ovan beskrivna förändringar att äga rum och
landskapsbilden kommer inte att förändras på ett påtagligt sätt jämfört med nuläget.
Konsekvensbeskrivning riksintresse den obrutna kusten
Som beskrivs ovan bedöms en exploatering enligt planprogrammet ha en betydande inverkan
på landskapsbilden. Detta innebär dock nödvändigtvis inte en negativ inverkan på
riksintresset den obrutna kusten, där värdena utgår från att människans verksamheter genom
årens lopp integrerat i det naturliga landskapet. Man använder begreppet ” den kulturpräglade
orördheten”. Länsstyrelsen (2000) anger i riktlinjer för hur ny bebyggelse kan anläggas utan
att konflikt med riksintresset uppstår bland annat följande:




Exploatera i direkt anslutning till samhällen eller annan tätare befintlig bebyggelse!
Placera enstaka hus i direkt anslutning till befintliga hus.
Ny bebyggelse och nya anläggningar bör oftast vara lågmäld i sitt uttryck och
underordna sig landskapet.
Ny bebyggelse och nya anläggningar skall underordna sig eller samspela med övriga
element som är viktiga i kustens karaktärsdrag.

Planprogrammet kan sägas följa dessa riktlinjer och därmed bedöms inte en exploatering
enligt planprogrammet nämnvärt påverka riksintresset för den obrutna kusten.
Förslag till åtgärder
I framtaget planprogram föreslås generellt en relativt låg bebyggelse. Detta är ett sätt att
reducera inverkan på landskapsbilden så långt det är möjligt. Vid slutlig utformning av
bebyggelsen är blir inverkan på landskapsbilden som minst om landskapets naturliga relief
kan bibehållas så långt möjligt.
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Rekreation

Relevanta miljömål
Miljömål nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö

Svinnäshalvön är i dagsläget, med undantag för den nordöstra delen, helt oexploaterad och
nyttjas för bad och rekreation, om än i begränsad skala då området är relativt svårtillgängligt.
Här finns promenadstigar i begränsad omfattning men förflyttning sker över stora ytor främst
i obanad terräng vilket bitvis kan vara ganska besvärligt. De sydligaste delarna av
Svinnäshalvön kan nås med båt. Tillgängligheten är generellt därmed begränsad.
Konsekvensbeskrivning
Vid en exploatering enligt föreslaget planprogram kommer flera vägar att byggas och
tillgängligheten kommer därmed att öka i avsevärd grad, också för människor med
funktionsnedsättningar. I och med att tillgängligheten ökar kan, åtminstone i vissa avseende,
anse att områdets värde för rekreation och friluftsliv ökar. Områdets karaktär av orörd
kustnatur kommer visserligen att försvinna, vilket i någon mån inverkar negativt på
rekreationsvärdena, men betydligt fler människor kommer att kunna ta del av de
naturområden som återstår efter en eventuell exploatering.
Större delen av Svinnäshalvön ingår i ett område som klassats som riksintresse för friluftsliv
(FO1). Viktiga faktorer vid utpekandet av detta riksintresse har bland annat varit tillgång till
bra badvatten, tillgängliga stränder och en varierad natur. Det föreslagna planprogrammet
bedöms inte på ett avgörande sätt påverka någon av dessa faktorer i negativ riktning även om
upplevelsen av områdets karaktär kan förändras vid en exploatering.
Vid ett nollalternativ kommer ytans rekreationsvärde att vara desamma som i dagsläget och
större förändringar, vare sig i positiv eller i negativ riktning, är inte att förvänta.
Förslag till åtgärder
Inga relevanta åtgärdsförslag ges avseende rekreationsvärdena.

Yt‐ och grundvatten
Relevanta miljömål

Miljömål nr. 4: Giftfri miljö
Miljömål nr. 10: Hav i balans samt levande kust och skärgård

Grebbestads inre skärgård utgör en egen vattenförekomst (SE584030-111400)
(Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen 2016). Senaste statusklassningen (2009) av
vattenförekomsten ligger på måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus
(klassningen inkluderar dock mindre stränga krav för miljögifterna för kvicksilver och
kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter1 (Havs- och Vattenmyndigheten 2013)).
Fastställd miljökvalitetsnorm (2009) som skall hållas/uppnås är god ekologisk status och god
kemisk ytvattenstatus (exkl. undantagen kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerade
difenyleter, se ovan) senast år 2021. Vattenmyndigheten har dock för vattenförekomsten
föreslagit en förändring av miljökvalitetsnormen till att god ekologisk status skall vara
1

Problemet med de bägge miljögifterna kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter bedöms
ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De
nuvarande halterna av miljögifterna (december 2015) får dock inte öka.
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uppnådd senast 2027. Anledningen till detta är bedömningen att det är tekniskt omöjligt att
uppnå god ekologisk status till 2021 eftersom en eller flera vattenförekomster som påverkar
den ifrågavarande vattenförekomsten har tidsundantag till 2027. Alla åtgärder för att minska
övergödningen som berör denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för
att god ekologisk status ska kunna nås till 2027.
De huvudsakliga angivna miljöproblemen i vattenförekomsten med avseende på ekologisk
status har identifierats vara övergödning och syrefattiga förhållanden, orsakade av både
punkt- och diffusa källor. Den viktigaste punktkällan som medför betydande påverkan på
ytvattenförekomsten utgörs av utsläpp från Bodalens avloppsreningsverk som ligger cirka 3,5
km sydöst om aktuellt programområde. Av diffusa källor med betydande påverkan på
ytvattenförekomstens ekologiska status märks framför allt urban markanvändning, jordbruk,
enskilda avlopp, skogsbruk, atmosfärisk deposition samt näringsämnestillförsel från
vattendrag som mynnar i kustvattnet och näringsämnesrikt utsjövatten.
Genomförandet av EU:s vattendirektiv innebär att alla vattenförekomster skall uppnå beslutad
miljökvalitetsnorm innan uppsatt tidsgräns. Genomförandet av olika åtgärder, såsom
exempelvis exploatering av mark- och vattenområden får endast genomföras och tillåtas om
dessa inte försämrar statusen eller försvårar möjligheterna att uppnå beslutad
miljökvalitetsnorm för vattenförekomster. Framtaget föreslag till program för Svinnäshalvön,
Grebbestad syftar främst till att bygga bostäder men till viss del även att utveckla
omkringliggande verksamheter med anknytning till turism och båtliv samt service i området.
Förändrad markanvändning från i huvudsak naturmark till mer urban markanvändning (främst
dagvattenhantering) är den största risken för påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten.
Konsekvensbeskrivning
Med rådande faktaunderlag kan inga detaljerade bedömningar av miljökonsekvenser dras
avseende yt- och grundvatten.
Förslag till åtgärder
Innan mer långtgående miljökonsekvenser om eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer för
vattenförekomsten kan dras krävs mer och utförligare detaljer om vilka åtgärder som planeras.
Byggnation av bostäder med tillhörande infrastruktur innebär hårdgjorda ytor och uppkomst
av förorenat dagvatten, vilket måste hanteras för att förhindra negativ påverkan på berörda
vattenförekomster. Dessutom anges i programförslaget exempelvis att verksamheter relaterat
till turism och båtliv skall utvecklas i området. Behovet av ytterligare båtplatser i området
lyfts också fram där en utökning av befintlig småbåtshamn anges som ett alternativ. Sådana
åtgärder medför sannolikt ingrepp såsom muddring, byggnationer i vattenområde samt en
ökad båtaktivitet i området, vilket medför risk, både under byggnation men även under drift,
för påverkan av berörda vattenförekomster, framför allt av miljögifter.
Ingen sedimentprovtagning har genomförts i vattenområdet i relation till aktuell
programhandling. 2010 genomförde dock Länsstyrelsen i Västra Götaland en provtagning av
TBT och dess nedbrytningsprodukter i flera hamnar i länet. En av provtagningspunkterna
utgjordes av småbåtshamnen i Grebbestad där två prov (0-2 cm samt 8-10 cm) (Henrik
Bengtsson & Ingemar Cato, 2010) togs i inre delen av hamnen. Resultatet från analysen av
denna provtagning redovisas i tabell nedan och visar på mycket höga halter av TBT och dess
nedbrytningsprodukter i såväl yt- som djupare liggare sediment. I dagsläget finns inga
svenska gränsvärden för TBT men i Norge finns ett väl framtaget och motiverat underlag som
anger att halter över 100 µg /kg TS anses utgöra förorenade sediment. I tabell nedan framgår
att TBT halten ligger på 350 respektive 330 µg /kg TS i Grebbestads småbåtshamn.
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Tillsammans med nedbrytningsprodukterna från TBT ( monobutyltenn (MBT) samt
dibutyltenn (DBT)) som också uppvisar toxiska egenskaper, visar genomförd provtagningen
på mycket höga halter 501 respektive 545 µg /kg TS av TBT och dess nedbrytningsprodukter
på sedimentnivåerna 0-2 respektive 8-10 cm. Sedimenten inne i småbåtshamnen måste därför
betraktas som mycket förorenade i dagsläget och med stor spridningsrisk vid eventuella
ingrepp i samband med åtgärder i programområdet. Mer detaljerad provtagning krävs för att
kartlägga såväl utbredning som förekomst av eventuellt andra miljögifter i sedimenten innan
några åtgärder planeras som riskerar sprida dessa vidare till vattenmiljön i området.
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Dagvatten

Relevanta miljömål
Miljömål nr. 4: Giftfri miljö
Miljömål nr. 10: Hav i balans samt levande kust och skärgård

Någon dagvattenutredning och konsekvenser därav har i nuläget inte genomförts för
programförslaget. Sådana utredningar kommer att tas fram i samband med fortsatt
detaljplanearbete. Det enda som i nuläget anges i programförslaget som berör
dagvattenhanteringen är möjligheten att använda vegetationsbeklädda tak för att minska
mängden uppkommet dagvatten samt infiltrationsplanteringar och olika typer av
infiltrationsstråk i form av diken/dammar. Likaså anges en ambition att inget dagvatten får
avrinna mot det närbelägna Natura 2000-området samt att inget utsläpp av dagvatten får ske
direkt till havet utan infiltration. Aktuellt område består dock mest av berg i dagen och
naturligt förekommande infiltrationsmöjligheterna bedöms därför som mycket begränsade
utan att genomföra stora ingrepp eller genom olika mer eller mindre tekniska
infiltrationslösningar. Sådana lösningar måste även dimensioneras för att kunna hantera
nederbördsmängder som uppstår regelbundet (10 års regn). Föreslagna åtgärder som anges i
programhandlingen som vegetationsbeklädda tak och fasader bedöms endast kunna hantera
mindre mängder av uppkommet dagvatten, vilket även gäller för eventuellt planerade dammar
och diken med infiltration (se ovan).
Konsekvensbeskrivning
Den främsta påverkan avseende dagvatten, utifrån framtagen programhandling, bedöms
uppstå genom förändrad markanvändning i området. Byggnation av ett större antal bostäder,
anläggning av vägar eller strandpromenader innebär att naturmark övergår till hårdgjorda
ytor, dvs. den urbana markanvändningen kommer öka. Artificiellt hårdgjorda ytor genererar
dagvatten i samband med nederbörd som, beroende på vilken verksamhet som bedrivs på
platsen, kan vara mer eller mindre förorenat. Föroreningar i uppkommet dagvatten kan
utgöras av förhöjda näringsämnen, tungmetaller, organiska och oorganiska miljögifter samt
olika kolväten (olja).
Förslag till åtgärder
I samband med att planerna görs mer konkreta krävs att en mer noggrann dagvattenutredning
genomförs samt att en plan för hur dagvatten skall omhändertas på sådant sätt att det inte
påverkar miljökvalitetsnorm för vatten eller medför någon ytterligare belastning på berörda
vattenförekomster samt det närbelägna Natura 2000-området.

Markföroreningar
Relevanta miljömål
Miljömål nr 4 Giftfri miljö
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö

Markerna inom avgränsat planområde utgörs till största delen av naturmark där mänsklig
påverkan saknas. Undantaget är den äldre åkermarken i planområdets nordvästra del samt den
del av hamnanläggningen som berör Svinnäshalvön. Vid de geotekniska undersökningar som
genomförts har inga förorenade fyllningsmassor påträffats som kan förväntas innehålla någon
typ av föroreningar.
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Konsekvensbeskrivning
Utifrån befintligt faktaunderlag finns inga indikationer på att negativa konsekvenser avseende
markförorening skulle kunna uppstå vid ett eventuellt genomförande av föreslaget
planprogram.
Förslag till åtgärder
Vid eventuella framtida anläggningsarbeten är det av yttersta vikt att de fyllningsmassor som
används och inte innehåller några föroreningar och att eventuella anläggningsprocesser
genomförs på ett sådant sätt att inte påverkan på land- eller vattenmiljöer uppstår.

Luftföroreningar
Relevanta miljömål
Miljömål nr 1 Begränsad klimatpåverkan
Miljömål nr 2 Frisk luft

En detaljerad trafikutredning har i nuläget inte genomförts. Enligt föreslaget planprogram
beräknas ca 290 till 360 nya bostäder anläggas. Detta kommer att generera trafikrörelser i ett
område som dittills inte alls omfattats av trafik.
Konsekvensbeskrivning
Ett större antal bostäder och en större trafikvolym gör att man kan förutse en ökning av
luftburna föroreningar lokalt i närområdet. Sett i ett större perspektiv där situationen i hela
Grebbestads tätort tas i beaktande bedöms dock denna trafikökning vara av måttligt slag. Det
bedöms därför i dagsläget inte föreligga någon risk att miljökvalitetsnormer för luft
överskrids.
Förslag till åtgärder
En detaljerad trafikutredning som belyser trafiksituationen lokalt på Svinnäshalvön vid en
eventuell exploatering och situationen i ett större, regionalt perspektiv, tas lämpligen fram
som en del i den fortsatta detaljplaneprocessen.

Buller

Relevanta miljömål
Miljömål nr. 15: God bebyggd miljö

Om genomförande av föreslaget planprogram skulle bli aktuell kan man förutse en viss
bullerökning under själva anläggningsfasen där maskiner, transportfordon och liknande alstrar
buller. Då anläggningsfasen är avklarad kommer buller främst att genereras av trafikrörelser
till och från bostäder i området. Denna typ av trafikrörelser är dock långsamma och genererar
relativt låga bullernivåer.
Konsekvensbeskrivning
Det bedöms inte som sannolikt att de bullernivåer som skulle kunna bli aktuella vid ett
eventuellt genomförande av föreslaget planprogram skulle kunna ge någon inverkan på flora
och fauna i närområdet. Vid ett eventuellt genomförande kommer separat bullerutredning att
föreslå åtgärder som säkerställer att gällande riktlinjer för bullernivåer inte överskrids.
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Förslag till åtgärder
En separat bullerutredning behöver tas fram, inom ramen för fortsatt detaljplanearbete, som
genomlyser relevanta frågeställningar, exempelvis om det finns påtagliga risker med ökande
buller och om det finns platser som är extra känsliga för buller.

Risk och säkerhet
Relevanta miljömål
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö

SMHI har på uppdrag av Tanums kommun genomfört en beräkning av framtida
översvämningsrisker i Grebbestad där en framtida global uppvärmning vägts in tillsammans
med landhöjningens effekter och extrema väderscenarion. Utredningen anger att
medelvattenståndet fram till år 2100 förväntas höjas med 66 cm jämfört med dagsläget. Då
extrema väderhändelser av olika vägs in i kalkylen kommer man fram till att vattenståndet
under extrema händelser i dagsläget skulle kunna höjas med 1,55 m och under den kommande
hundraårsperioden med upp till 2,2 meter. Till denna nivå har lagts ytterligare en meter som
säkerhetsmarginal. Detta innebär att byggnation, vägar eller andra anläggningar belägna 3,2
meter över havsytan inte beräknas kunna översvämmas ens vid extrema förhållanden fram till
år 2100.

Fig. 11. De lågt liggande delarna i planområdets nordvästra del sett från de höglänta hällmarkerna på
Svinnäshalvön.
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Konsekvensbeskrivning
I föreslaget planprogram ligger all byggnation och vägar som lokaliserats till hällmark över
denna nivå. De byggnader, vägar och anläggningar som planerats för den nordvästligaste
delen av planområdet, belägna på äldre odlingsmark, är dock helt och hållet belägna under
3,2-meters nivån. Stora delar av den äldre odlingsmarken är belägen så lågt att den ligger
inom den nivå som redan idag kan drabbas av översvämningar vid extrema
väderförhållanden. Genomförande av planprogrammet kommer därmed att innebära att
relevanta motåtgärder måste genomföras för att undvika en ökad risk för
översvämningsproblem.
Förslag till åtgärder
I de fall bostadshus, vägar, pumpstationer, dräneringsanläggningar eller liknande kommer att
placeras i den nordvästra delen av planområdet är det av stor vikt att relevanta skyddsåtgärder
vidtas för att minimera effekter av framtida översvämningar.

Hälsa
Relevanta miljömål
Miljömål nr 4 Giftfri miljö
Miljömål nr. 6: Säker strålmiljö
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö

Den berggrund som finns inom avgränsat planområdet och tillika stora delar av Bohuslän, den
så kallade Bohusgraniten, är generellt en berggrund som genererar betydande mängder radon.
Konekvensbeskrivning
En eventuell exploatering enligt framtaget planprogram skulle kunna leda till problem med
för höga radonhalter inomhus för byggnader belägna på hällmarker. Problem med radon kan
också uppstå i dricksvatten om brunnar anläggs i berg eller jordlager med förhöjda
radonhalter. För höga halter av radon/strålning utgör hälsorisker.
Förslag till åtgärder
Vid ett eventuellt uppförande av bostäder på sådan berggrund är det därför av hälsomässiga
skäl av stor vikt att man sörjer för att ventilationssystem dimensionerade för denna typ av
problematik används. Brunnar borrade i radonhaltiga bergarter eller jordlager kan vidare göra
att dricksvattnet blir radonhaltig. Därför är det också viktigt att vattenförsörjning kan ordnas
på ett sådant att inte dricksvatten i hushållen är radonhaltigt.
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