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Översiktsplanen, ÖP 2000, består dels av denna del som är en fördjupning
för norra kustområdet, dels av separata delar omfattande en inventering,
en kommunövergripande del omfattande hela kommunen samt för-
djupningar av planen för stadsområdet och Tvååker med södra kustområdet.

Översiktsplanen ska visa kommunens vilja hur den fysiska miljön ska
användas i framtiden. Den ligger till grund för kommunens och andra
myndigheters beslut. Planen ska ta ett helhetsgrepp över kommunen och
ses som en vision för den framtida utvecklingen. Översiktsplanen är väg-
ledande men dock inte bindande för myndigheter och enskilda. Det inne-
bär att slutliga avvägningar mellan t.ex. enskilda och allmänna intressen sker
först i andra former. Som exempel kan nämnas detaljplan och bygglov enligt
Plan- och bygglagen eller tillståndsprövning enligt Miljöbalken.

Översiktsplanen är av sektorövergripande karaktär och ska samordna
de allmänna intressen i kommunen som kan påverka den fysiska miljön,
t ex rörande näringslivsutveckling, boende, kommunikationer, miljö, kultur-
värden, m m. Planen ska ange kommunens ställningstagande för hur mark-
och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön
ska utvecklas och bevaras. Planen ska också redovisa hur riksintressena
ska tillgodoses. Riksintressen är enligt miljöbalken utpekade områden som
skall skyddas, exempelvis kustområdet i Halland.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Kommunfullmäktige ska
varje mandatperiod ta ställning till planens aktualitet. Kommunens översikts-
planering är således en rullande process. Innehållet kommer succesivt att
förändras och hållas aktuellt i takt med utvecklingen.



Norra kustområdet
Norra kustområdet omfattar ett markområde från kommun-
gränsen i norr fram till Trönningenäs. Väg E6 är gräns i öster
men Stråvalla kyrkby ingår också.

Stråvalla/Löftaskog, Bua, Väröbacka/Limabacka, Åskloster,
Årnäshalvön, Kärradal och Tångaberg liksom Ringhals och
Värö bruk ingår i området.
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Utgångspunkter
och målsättningar

 UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR

Kretsloppet
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Långsiktigt hållbar utveckling – förnyelse och
konkurrenskraft
En utgångspunkt i den nya översiktsplanen, ÖP 2000, är att bibehålla och
förbättra Varberg som en bra fungerande kommun med goda levnadsvill-
kor. Miljöfrågorna lyfts fram genom målsättningar om det långsiktigt håll-
bara samhället. Kommunfullmäktige har tagit flera beslut i denna riktning.

Samtidigt finns målsättningar om förändring och förnyelse av samhäl-
let i form av ny bebyggelse, kommunikationer mm, som ger ökad konkur-
renskraft. Samtidigt är en god miljö ett viktigt konkurrensmedel och ett
långsiktigt hållbart samhälle ett livsvillkor. Sett i ett längre perspektiv måste
dessa målsättningar sammanfalla.

 Översiktsplanen ska verka för en utveckling som är långsiktigt hållbar.
Vad detta konkret innebär kan ofta vara svårt att ange. Eftersom vi idag
inte alltid har den bästa lösningen på alla frågeställningar och förutsättning-
arna efterhand förändras måste möjlighet ges till alternativa utvecklings-
vägar där frågorna efterhand konkretiseras.

Översiktsplanens övergripande målsättning är både långsiktigt hållbar
utveckling och god konkurrenskraft. Varje åtgärd enligt planen ska vara ett
steg mot dessa långsiktiga mål.

För hela kommunen finns följande
utgångspunkter och målsättningar i ÖP 2000:
För utförligare beskrivning hänvisas till den kommunomfattande översikts-
planen.
• Varbergs ska vara en attraktiv kommun för boende, företagande, turism,

studier och fritid.
• Varberg ska ta vara på sitt goda läge i regionen.
• Befolkningsökningen bör vara relativt jämn med balans i åldersstrukturen.
• Varbergs stad samt serviceorterna ska ges förutsättningar att utvecklas

med god service.
• De goda och i framtiden ännu bättre kommunikationerna ska tas till vara.
• Resor och transporter ska i största möjliga utsträckning ske miljöanpassat

och bilresor och biltransporter ska minskas.
• Energiproduktion med lokala förnybara energikällor ska underlättas.
• Goda förutsättningar ska skapas för sjöfart och yrkesfiske.
• Jord- och skogsbruksnäringarna ska fungera uthålligt och med hänsyn

till bevarande av natur- och kulturvärden.
• Den biologiska mångfalden ska bevaras.
• Förutsättningar skapas för att ge invånarna god miljö och hälsa.
• Kustområdet planeras utifrån intresset för boende, naturvård samt fritids-

och friluftsliv.
• Skadliga utsläpp i hav och vattensystem ska undvikas.



Fördjupningsområdet norra kusten.

 UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR

Norra kustområdet
Kustområdets stora natur- och kulturvärden, de goda förutsättningarna för
friluftsliv och turism samt ett attraktivt boende är kvaliteter att bevara och
bygga vidare på.

Den fördjupade översiktsplanen för
norra kustområdet ska i övrigt medverka till:

Boende, service och arbetstillfällen ska kunna utvecklas.
Bua och Väröbacka/Limabacka är de naturliga serviceorterna för norra
kommundelen och ska som sådana ges förutsättningar att kunna utveck-
las.

En förbättrad kollektivtrafik ska främjas.
Förbättrad busstrafikservice och en ny järnvägsstation vid Limabacka
medför ett större utnyttjande av kollektivtrafiken, och därmed ett minskat
bilåkande.

Säkra cykelvägar ska finnas.
Cykeln är ett lämpligt transportmedel mellan bostad, arbete, service, m m,
inom korta avstånd. En övergång till ett miljöanpassat transportsystem le-
der också till ett större cykelutnyttjande.

Möjligheter till ersättningsverksamheter på Väröhalvön ska tillskapas.
Det är väsentligt att, vid en framtida avveckling av kärnkraften, kunna till-
skapa nya verksamheter för att bibehålla sysselsättningsgraden, kunskaps-
nivån och serviceunderlaget.

Möjligheter till utbyggnad av vindkraft ska tillskapas.
Inom området finns det goda vindförhållanden där vindkraftverk kan upp-
föras. Dessa bör förläggas i anslutning till befintliga storindustrier eller i
grupper för att göra så liten påverkan på landskapsbilden som möjligt.

Riksintressen för natur, friluftsliv och yrkesfiske ska säkerställas.
Kusten ska skyddas från ingrepp och andra åtgärder som kan skada rik-
sintressena. Det rörliga friluftslivet ska gynnas.

Grönstrukturen ska bevaras och förstärkas.
För människors hälsa, trivsel och kommunikation samt för att bevara och
utveckla den biologiska mångfalden behövs flera sammanhängande gröna
stråk och naturområden både i samhällen och i fritidsområden.



Norra kustområdets
framtida struktur

FRAMTIDA STRUKTUR

Strukturskiss för norra
kustområdet

• bevarat kustområde
• god busstrafik
• Bua och Väröbacka/Limabacka är serviceorter
• samhällena byggs ut
•   vindkraftverk på Väröhalvön
• bibehållen fritidsbebyggelse

Tidigare uttalade målsättningar och de allmänna intressena
har här sammanvägts till en struktur för norra kustområdets
framtida utveckling och mark- och vattenanvändning.

Samhällsutveckling och bebyg-
gelse
• Bua och Väröbacka/Limabacka
ska även i framtiden gemensamt
fungera som serviceorter för den
nordvästra delen av kommunen. Här
ska ges goda möjligheter till en ut-
vecklad, både kommersiell som of-
fentlig, service. Befintlig lanthandel
och sommarbutiker ska stödjas då
de är väsentliga för de boende och
verksamma.
• Boendet ska ligga i närheten av
service och arbetsplatser men även
natur- och rekreationsområden för
att tillskapa en attraktiv levnadsmiljö
på ett ekologiskt lämpligt sätt. Sam-
hällena blir därför de naturliga stäl-
lena för bostadsutbyggnaden.
• Omvandling av fritidshusområden
till åretruntboende påverkar både
kommunalservice och dess kostna-
der samt landskapsbild. Avvägningar
och beslut om detta tas bland annat
i översiktsplanen. Endast en begrän-
sad omvandling till åretruntboende är
aktuell inom norra kustområdet
• Verksamhetsområden för mer
ytkrävande eller störande verksam-
heter tillskapas i Bua, Väröbacka och
Tångaberg. Mindre störande verk-
samheter, hantverk och service ska
också planeras in i de mindre orterna
och även inom vanliga bebyggelse-
områden. Hamnverksamheten i Bua
och Videberg är viktiga och ska ges
möjlighet att utvecklas.
• Kärnkraftverken ska, enligt riks-
dagens beslut, avvecklas i framtiden.
En avveckling av Ringhalsverket
innebär att ett stort antal arbetstillfäl-
len kommer att försvinna både direkt
och indirekt. För att bibehålla kom-
petensnivån, service, boende m m,
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Årnäs

måste nya verksamheter tillskapas.
• Områden utanför Ringhals och norr om Värö Bruk är lämpliga för eta-

blering av vindkraftverk. Spridd bebyggelse som skulle försvåra detta
bör undvikas.

• Den befintliga åldersstrukturen i Bua är snedfördelad med förhållande-
vis många medelålders och färre barn. Fler arbetstillfällen och bostads-
möjligheter ger en mer balanserad åldersfördelning.

• Gröna stråk inne i samhällena och vidare ut i naturen är väsentliga för
den biologiska mångfaldens, hälsans och trivselns skull. De kan kom-
pletteras med planteringar och åtgärder på såväl tomtmark som allmän
platsmark.

• Fritidsboendet i kustområdet får enligt naturresurslagen kompletteras
endast i mindre omfattning och i anslutning till redan befintlig bebyg-
gelse. Hänsyn ska tas till naturvårdens och det rörliga friluftslivets krav.

Kommunikationer
• En god kollektivtrafik ska finnas från staden till Väröområdet och norrut.

Den måste utvecklas för att på ett ekologiskt sätt bli ett alternativ till bilen
vid resor till arbete och service samt på fritiden, därför är bl a en
pendeltågsstation i Limabacka viktig. Även kollektivtrafiken med Veddige
bör utvecklas.

• Gång- och cykeltrafik ska prioriteras så att ett vägnät tillskapas för att
man trafiksäkert ska kunna ta sig mellan bostad, arbete, service, fritids-
områden, m m.

• IT-nätet är också en viktig del i kommunikationerna. Detta kan minska
resbehovet och ge möjlighet till spridda arbetsplatser ute i kommunen.

Natur och miljö
• Kustområdet ska till stora delar skyddas utifrån naturvårdens och fri-

luftslivets intressen. Detta medför bland annat att fritidshus och annan
spridd bebyggelse endast kan tillkomma som mindre kompletteringar.

• Speciellt skyddsvärda är området kring Stora Ävan, Klosterfjorden, yttre
delen av Årnäshalvön samt Vendelsö- och Balgöarkipelagerna.
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Planbeskrivning

Fördjupningsområdet norra kusten.

Planområdet omfattar det norra kustområdet från kom-
mungränsen t o m området söder om Tångaberg, i öster
avgränsas det av motorvägen med utvidgning kring Stråvalla
kyrkby. Planen redovisar mark- och vattenanvändningen, hur
den byggda miljön ska bevaras och utvecklas samt hur de
olika riksintressena och allmänna intressena ska beaktas.
Planen redovisas i text och på kartor samt kompletteras med
riktlinjer.

Ekologisk grundsyn
En inriktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle är grundläggande i över-
siktsplanen. Belastningen på miljön både på land och i havet ska minimeras.
Kretsloppslösningar, minskade utsläpp av farliga ämnen, minskad förbruk-
ning av inte förnyelsebara resurser, goda kommunikationsmöjligheter samt
skydd av ekologiskt känsliga områden är exempel på ekologiska hänsyn.

Samhällsutveckling och bebyggelse
Som framgår av strukturkapitlet ovan är det viktigt att boendet och
verksamheterna utvecklas där en god service kan erhållas. Detta leder till
att de befintliga samhällena är de naturliga ställen där större utbyggnader
kan ske. Målet om en levande landsbygd medför att enstaka nybebyggelse
även utanför samhällena kan prövas positivt. I översiktsplanen redovisas
bebyggelseområden som huvudsakligen är till för bostäder men med för-
del kan innehålla service, hantverk och andra mindre inte störande verk-
samheter där så prövas lämpligt. Låg- och mellanstadieskolor finns för
närvarande i Bua och Väröbacka och Gärdskulleskolan är gemensamt hög-
stadium för denna del av kommunen. Det pågår diskussioner om hur f-9-
skolan ska införas i Väröområdet.

I Bua bor det förhållandevis många medelålders och färre barn. Detta
beror på att samhället byggts ut mycket under en kort period. Det är där-
för angeläget att ytterligare bostäder och verksamheter tillskapas vilket
medför en mer balanserad åldersfördelning och därmed också ett bättre
serviceunderlag. Nya bostäder redovisas dels norr om Bua Strand och dels
åt öster. Även i Bua by kan kompletteringar ske efter hänsynstagande till
de kulturhistoriska värdena. Fritidsbebyggelsen i Bua Strand är mycket väl
anpassad till naturen både till läge och utformning. Ett nytt verksamhets-
område läggs ut söder om tillfartsvägen.

I Väröbacka/Limabacka, som är den andra av de samverkande service-
orterna inom området, redovisas en fortsatt bostadsutbyggnad i Limabacka
och på längre sikt även i den östra delen av Väröbacka. Verksamheterna
kan fortsätta att byggas ut i anslutning till de befintliga utmed järnvägen
samt inom industriområdet vid Lahalls kraftstation. Ett framtida utveck-
lingsområde för verksamheter redovisas mellan järnvägen och gamla E6.

I Stråvalla strand ska karaktären av låg fritidshusbebyggelse, som an-
passas till det öppna kustlandskapet, bibehållas. Områdena i Löftaskog, i
anslutning till gamla vägen, kan bli permanentboende även med vissa kom-
pletteringar. I Stråvalla kyrkby bör kompletteringar ske utmed befintlig väg
som en successiv, naturlig utveckling.

Åskloster ges en mindre komplettering av bostadsbebyggelsen mot öster.
I Kärradal är bebyggelsen en blandning av hus för helårs- och fritidsboende.
Karaktären av fritidsområde bör bevaras framför allt i de västra och södra
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Förordnandeområde runt Ringhals och
möjliga områden för vindkrafts-
produktion.

delarna. En mindre utbyggnad redovisas i den norra delen mot nya vägen
till Årnäs. En viss komplettering av fritidsbebyggelsen och ändring till året-
runtbostäder är också möjlig. Tångaberg kan byggas ut något mot väster
och söder för bostäder. Verksamheter kan tillkomma i norr utmed järnvä-
gen. För Årnäshalvön har ett övergripande program upprättats i samar-
bete med länsstyrelsen. I detta finns angivet dels att området ska bevaras
för fritidsboende och dels den lämpliga nivån för fritidshuskomplettering.
Detta program ska fortsätta att gälla.

En övergång från fritids- till åretruntboende medges enbart i vissa delar
av Löftaskog i anslutning till gamla vägen och i viss utsträckning i Strå-
valla strand. Inom övriga områden är detta inte lämpligt med hänsyn till
befintlig service och den kommunala ekonomin samt landskapsbild och de
starka natur- och fritidsintressena i hela kustområdet. Generellt ska stora
krav ställas på lokalisering och utformning av bebyggelse, speciellt i kust-
området och andra känsliga och exponerade lägen.

Kommunikationer
Goda kollektiva kommunikationer är viktiga så att de kan bli ett alternativ
till bilen i framtiden. Busstrafiken är i dag god i nordsydlig riktning men
behöver kompletteras mot Veddige i öster. En pendeltågstation i Limabacka
är också väsentlig för att förbättra övergången till ett mer miljöanpassat
resande. Även söder om Tångaberg redovisas möjligheterna till ett stations-
läge.

Vägnätet i norra kustområdet är i stort sett färdigutbyggt. Mindre kom-
pletteringar behöver dock ske t ex i samband med utbyggnaden norr om
Bua Strand och Duveslättsvägens anslutning till Årnäs vägnät. Ett reservatet
utmed järnvägen för en möjlig ny väg genom Väröbacka redovisas.

Gång- och cykelvägnäten ska kompletteras så att man trafiksäkert ska
kunna ta sig mellan bostad, arbete, service, fritidsområden, m m.

Näringsliv
En framtida avveckling av kärnkraften medför att ett stort antal arbetstill-
fällen, både direkt och indirekt, försvinner. Det är väsentligt att nya verk-
samheter kan tillskapas inom området både för att kunna bibehålla
sysselsättningsgraden och kunskapsnivån samt underlaget för servicen.
Utöver de ovan redovisade verksamhetsområdena bör mark reserveras för
energianknuten verksamhet. Det kan röra sig om forskning, utveckling,
undervisning eller kanske energiproduktion. Större markområde eller när-
het till Ringhals kan då vara väsenligt, varför det inom det befintliga skydd-
sområdet runt kärnkraftsanläggningen inte tillåts åtgärder, som kan försvåra
tillkomsten av en sådan anläggning. Riktlinjerna utformas med hänsyn till
detta.

Turismen är en viktig näringsgren, eftersom Varberg är en attraktiv
turistkommun. Det är bland annat havet med baden och den vackra natu-
ren som lockar. Framför allt det rörliga friluftslivet ska främjas, varför
campingplatserna inte får bli förtäckta fritidshusområden utan till största
delen vara till för korttidsboende. Endast ett mindre nytt campingområde
föreslås i södra Kärradal. Övriga områden bevaras med anledning av natur-
vårds- och rekreationsintressen.

Energi
Energipolitikens inriktning mot miljövänlig produktion av el och värme samt
energieffektivisering ställer nya krav. Från Värö Bruk byggs en ledning med
biogasbaserad spillvärme till staden. Detta kan i framtiden vara möjligt även
till Bua.

Möjligheten till vindkraftslokaliseringar på Väröhalvön har studerats. För
att anpassas till landskapet ska vindkraftverken uppföras i mindre grupper
eller parker och inte som enstaka verk. I anslutning till Ringhals och Värö
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Bruk är vindförhållandena gynnsamma och landskapsbilden inte känslig.
Lämpliga områden är väster om Ringhals och norr om Värö Bruk, vilka tål
större vindkraftverk. Områdena kan klassas som riksintressanta för
vindkraftsproduktion.

Jordbruk
Jordbruket är även inom norra kustområdet en relativt betydande närings-
gren. Det är viktigt att bevara jordbrukslandskapet och en levande lands-
bygd. Vid jordbrukets strukturrationalisering bör de gamla gårdarna få möj-
ligheter till fortsatt och nytt boende och verksamheter. Riktlinjerna i över-
siktsplanen har en positiv syn på viss nybebyggelse i anslutning till befintlig
byggnation, men inte i närheten av brukningsenheter med animalie-
produktion.

Inom området finns en tradition kring växthusodling. Denna bör upp-
märksammas och vidareutvecklas. I anslutning till Värö Bruk redovisas
områden för utbyggnad av verksamheter där lämpligen nya växthus kan
uppföras och utnyttja den överskottsvärme som kan fås från bruket. Även
inom området mot Bua ges möjligheter till fler växthus. Här skulle också
värme från Värö Bruk kunna nyttjas och eventuellt samordnas med en vär-
meledning som diskuteras till bostäderna i Bua.

Skogsbruk
Skogsbruket är av mindre omfattning i kustzonen. Skogsområdena nära
Bua, Limabacka och Löftaskog är viktiga för den tätortsnära rekreationen.
I riktlinjerna redovisas att hänsyn ska tas till såväl skogsbruket som till natur
och friluftslivet.

Yrkesfisket
Riksintresse för yrkesfisket finns dels inom kustnära områden och dels på
grunden som t ex Fladen. Hamnarna i Bua och Videberg ges förutsättningar
att kunna fortsätta att vara viktiga fiskehamnar.

För att yrkesfisket ska kunna ha goda förutsättningar måste miljö-
förhållandena förbättras och överuttag inte försvaga beståndet. Vattenkvaliten
från vattendragen och reningen i avloppsanläggningarna måste bli bättre.
Muddring, täkter och havsbaserade vindkraftverk bör inte få komma till
stånd där de skadar yrkesfisket.

Kust och hav
Stora delar av kusthavet med bl a Vendelsö och Balgö ingår i ”stora opå-
verkade områden” enligt 3 kap 2§ MB och är även ekologiskt särskilt käns-
liga och ska därför skyddas mot skadande åtgärder.

Västra delen av Årnäshalvön, Bi-
skopshagen och Balgöarkipelagen är
naturreservat. Kustområdet från
Årnäs t o m Fyrstrandsfjorden är av
riksintresse för både naturvård som
friluftsliv. Inre delen av Klosterfjor-
den och området kring Stora Ävan
är av riksintresse för naturvård samt
Vendelsö med kringliggande öar och
vatten av högt naturvärde. Inom alla
dessa områden ska varje form av ex-
ploatering behandlas mycket
restriktivt.

Utmed hela havskusten gäller
strandskydd på 300 m inåt land och
100 m ut i vattnet. Dessutom gäller
särskilda hushållningsbestämmelser
enligt 4 kap MB för hela kommunens
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kustområde. Detta innebär att turis-
mens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen särskilt
ska beaktas vid bedömningen om
exploateringar eller andra ingrepp i
miljön ska tillåtas. I den norra delen
innanför Väröhalvön har gränsen för
hushållningsbestämmelserna flyttats
från motorvägen till gamla E 6:an.
Denna minskning motiveras av att
det utgående området inte har några
direkta kustanknytningar och ett
mycket litet exploateringstryck.

Största delen av kusten är viktig
för rekreation, bad och rörligt fri-
luftsliv. Dessa natursköna områden
skyddas därför mot ingrepp och
dessutom måste åtgärder sättas in för
att minska föroreningarna så att vatt-
net i havet kan bli rent.

Vattendrag och våtmarker
Vattendragen förorenas genom läc-
kage av gödnings- och bekämp-
ningsmedel. Detta skadar både
vattendragen och havet. För att
minska föroreningsriskerna förordas
ett skyddsområde på minst 6 m ut-
med vattendragens stränder, vilket
ska hållas fritt från gödsling och be-
sprutning. Strandskydd på 100 m
gäller för Viskan och Löftaån.

Viskan är av riksintresse för fri-
luftslivet beroende på fritidsfisket av
bland annat lax. Även Stora Ävan,
Kvarnabäcken, Ströan och Löftaån
är lax- och havsöringsvatten.

Våtmarker finns utmed Stora
Ävan. Dessa är mycket väsentliga för att genom sitt uppbromsande av
vattenflödet fungera som kvävefällor och därmed rena vattnet innan det
kommer ut i havet. Ett bevarande och en utökning av våtmarker redovisas
i översiktsplanen.

VA-system
Ett bra dricksvatten samt höggradigt renat spillvatten är oerhört viktigt.
Större delen av norra kustområdet har redan VA-sanerats och anslutits till
kommunala anläggningar. En fortsatt utbyggnad för Stråvalla/Löf-
taskogsområdet ska ske. För mindre husgrupper och enskilda hus får an-
dra fullgoda lokala lösningar anordnas. Dagvattnet ska så långt möjligt tas
om hand lokalt genom infiltration.

Naturmiljöer
Ekologiskt särskilt känsliga områden, som inre delen av Klosterfjorden, om-
rådet kring Stora Ävan och grunda havsområden, ska enligt 3 kap 3§ MB
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Jordbruksområden när-
mast samhällen ska hållas fria från exploatering för att ge möjlighet till lo-
kalt kretslopp med återanvändning av avloppsslam och annat komposterbart
material. Skyddszoner redovisas längs vattendragen för att minska mark-
läckage, och därmed föroreningar, som till slut hamnar i havet.
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Riksintresse för naturvård finns mellan Getterön och Årnäs, Kloster-
fjorden och Stora Ävan. Området runt Vendelsö och stora delar av kust-
området på Väröhalvön samt det öppnare landskapet öster om Väröbacka
är också av högt naturvärde. Inom flera av dessa finns också bevarande-
värda ängs- och hagmarker. Riktlinjerna har utformats med hänsyn till
naturvärdena så att de skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur-
miljön.

Kulturmiljöer
Inom norra kustområdet finns inga riksintressen för kulturmiljövård. Öv-
riga kulturintressen av större vikt är bl a Bua by, områden öster om Värö-
backa samt norr och öster om Klosterfjorden, Årnäsreservatet, runt Tånga-
berg gård, Vendelsö och Balgö. Riktlinjerna har utformats med hänsyn till
detta.

Rekreationsområden
Kusten är ett väsentligt rekreationsområde för såväl boende som turister.
Här erbjuds goda tillfällen till bad, friluftsliv och naturupplevelser. Ytterli-
gare exploatering eller andra ingrepp ska behandlas med stor restriktivitet.

Riktlinjerna utformas så att stor hänsyn ska tas till naturen och rekreation-
sintresset. Inom de tätortsnära skogsområdena utformas riktlinjerna med
hänsyn till att områdena även ska vara tillgängliga för rekreation och fri-
luftsliv.

Grönstrukturer
Inom samhällena, och för deras kontakt med kringliggande naturområden,
är det viktigt att grönstråken får bevaras och utvecklas så att människor,
djur och växter kan röra sig och sprida sig. Detta gäller även de tätare
exploaterade fritidshusområdena inom kustzonen.

Kustlandskap på Väröhalvön.
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Riktlinjer och åtgärder
för norra kustenområdet

Här redovisas kommunens intentioner för respektive område.
Riktlinjeområdena redovisas på karta L.

N och siffra anger naturvårdsobjekt enligt länsstyrelsens förslag till naturvårdsprogram
för kommunen.
K och siffra anger kulturmiljöer enligt kommunens program för kulturmiljövård.

Generella riktlinjer:
• All nybyggnation och ombyggnation ska ges ett estetisk tilltalande utförande. Kul-

turhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara och förstär-
kas.

• All byggnation ska i största möjliga utsträckning ges en utformning och lokalise-
ring så att  goda förutsättningar ges för klimatanpassning bl.a. genom placering,
byggnads-utformning, läskydd och utnyttjande av solinstrålning. Goda förutsätt-
ningar ska ges för  solbelysta och vindskyddade uteplatser.

• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material
och färgsättning  anpassas till den lokala byggnadstraditionen och till landskaps-
miljön.

• Exploatering ska i största möjliga utsträckning utformas så att dagvatten kan tas
om hand på ett ekologiskt godtagbart sätt

.

Riktlinjer för högspänningsledningar
• E 1: Kraftledning med 100 m skyddszon på varje sida som ej får bebyggas.

Speciella bestämmelser finns.

301. Vendelsö
Vendelsö med kringliggande öar har ett öppet och småkuperat landskap och präglas
av enbuskar, ljung och berg i dagen. Området ligger inom ett större relativt opåver-
kat område enl MB 3:2 och är en mycket värdefull naturmiljö, N 136, med sitt odlings-
och beteslandskap och har även stor betydelse för fågel- och friluftsliv. Öarna med
gårdsbebyggelse, väderkvarn och fornlämningar samt ett av bete präglat landskap
är en värdefull kulturmiljö, K 62. Ett bildande av naturreservat är under utredning.
För att säkra ett livskraftigt fiskbestånd bör nätfiske inom grundområden under 3
meters djup inte förekomma.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som natur- och friluftsområde.
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-

der.
• Ingen åtgärd får vidtas som förändrar områdets karaktär av natur- och friluftsom-

råde.
• Hänsyn ska tas till den värdefulla kulturmiljön.
• Nätfiske inom grundområden under 3 meters djup bör inte förekomma.

302. Stråvalla strand
Varierat kustlandskap med klipp- och kusthedmarker av naturvårdsintresse. I södra
delen vid Ekestadbukten finns kustnära betesmarker, N 137, och i norr havsstrand-
ängar vid Löftaån, N 138. Inom området finns viss bebyggelse, två småbåtshamnar
och badplatser. Strandområdet avgränsas av Västkustbanan.



18 • ÖP 2000 • NORRA KUSTOMRÅDET • RIKTLINJER

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten
och 100 m från Löftaån.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som natur- och friluftsområde.
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-

der.
• Ingen åtgärd får vidtas som förändrar områdets karaktär av natur- och friluftsom-

råde.
• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.
• Vendelsöfjorden vid Löftaåns mynning är fredningsområde för fiske.

303. Stråvalla fritidsbebyggelse
Ett äldre fritidshusområde med delvis ny detaljplan utmed Västkustbanan. Terrängen
är kuperad och innehåller bevarandevärda naturområden. I samband med en kom-
mande VA-sanering ska detaljplanerna ses över för att erhålla en enhetlig utform-
ning för att bevara fritidshuskaraktären. Endast enstaka kompletteringar är möjliga.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten
och 100 m från Löftaån.

Riktlinjer:
• Bebyggelsen ska ha karaktär av fritidshusbebyggelse och vara låg och anpassas till

det öppna kustlandskapet. Viss utökning av byggrätten kan prövas i en detaljplane-
ändring.

• Minst 6 m breda beväxta skyddszoner utmed Löftaån bör hållas fria från gödsling
och besprutning.

• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.

304. Löftaskog
Området innehåller både fritids- och helårsbostäder. Terrängen är kuperad och inne-
håller bevarandevärda naturområden. I samband med en kommande VA-sanering
ska detaljplanerna ses över för att erhålla en enhetlig utformning. Byggrätterna kan
möjliggöra ett åretruntboende. Kommersiell service finns i Frillesås på andra sidan
kommungränsen. Ett par mindre kompletteringsområden kan tillkomma i den södra
och östra delen.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 100 m från Löftaån.
Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området kan övergå från fritids- till åretruntboende och kompletterande områden

får tillkomma.

305. Stocken
Kuperat skogsområde med några mindre grupper med framför allt fritidsbostäder.
Bevarandevärt rekreationsområde för kringboende med en vacker utsikt över havet
från berget i väster.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 100 m från Löftaån.
Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 50 m från E6 och 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som friluftsområde med viss befintlig fritids- och helårs-

bebyggelse.
• Minst 6 m breda beväxta skyddszoner utmed Löftaån bör hållas fria från gödsling

och besprutning.
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306. Stråvalla – Nordvära
Växlande område med både jordbruksmark och skogsklädda kullar. Stråvalla kyrkby
och en del annan bebyggelse ingår i området. Det genomkorsas av kraftledningar
från Ringhals. Kvarnabäcken och Ströan är havsöringsåar.

Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 50 m från E6 och 30 m från väg
845.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för jord- och skogsbruk med möjlighet till kompletterande bygg-

nation för att bibehålla en levande landsbygd.
• Boende och verksamheter i befintlig gårdsbebyggelse ska prövas positivt.
• I Stråvalla kyrkby är det lämpligt med en successiv naturlig utveckling av

bybebyggelsen. Enstaka eller små grupper med bostadshus tillåts där så prövas lämp-
ligt.

• I övrigt tillåts enstaka ny helårsbebyggelse samt enstaka eller grupper med fritids-
bebyggelse där så prövas lämpligt.

• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material
och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till landskaps-
miljön.

• Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostäder bör ej medges
i närheten av brukningsenheter med djurhållning.

• För kraftledningen gäller särskilda skyddsbestämmelser E 1.
• Minst 6 m breda beväxta skyddszoner utmed Kvarnbäcken och Ströan bör hållas

fria från gödsling och besprutning.

307. Lingome strand
Öppet kustavsnitt med klippor och ängsmark. I söder finns ett bevarandevärt natur-
område bestående av öppna vackra klippmarker och ett imponerande klapperstens-
fält, N 134, och i norr kusthedmarker som sluttar ner mot havet, N 135. Hela området
berörs också av ett förordnande enligt 12 kap 4 § PBL, vilket innebär att bygglov
och förhandsbesked särskilt ska prövas av länsstyrelsen med hänsyn till skyddsom-
rådet kring Ringhals, vilket är ett riksintresse, samt de boendes hälsa och säkerhet.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.
Förordnande enligt 12 kap 4 § PBL gäller kring kärnkraftverket.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som natur- och friluftsområde.
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-

der med hänsyn till områdets karaktär av naturområde samt närheten till kärnkraft-
verket och framtida verksamheter.

308. Lingome
Växlande område med både jordbruksmark och skogsklädda kullar. Det finns en
hel del fritids- och åretruntbostäder inom området. Det genomkorsas av kraftled-
ningar från Ringhals. Området berörs också av ett förordnande enligt 12 kap 4 §
PBL, vilket innebär att bygglov och förhandsbesked särskilt ska prövas av länssty-
relsen med hänsyn till skyddsområdet kring Ringhals, vilket är ett riksintresse, samt
de boendes hälsa och säkerhet. Området är också ett reservområde för en eventu-
ell, framtida verksamhet med anknytning till Ringhals. Det finns ett områden med
bevarandevärda betade hagmarker, vilka har stort värde för landskapsbilden, N 103.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.
Förordnande enligt 12 kap 4 § PBL gäller kring kärnkraftverket.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för jord- och skogsbruk med viss befintlig fritids- och helårs-

bebyggelse.
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• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-
der med hänsyn till områdets karaktär av naturområde samt närheten till kärnkraft-
verket och framtida verksamheter.

• För kraftledningen gäller särskilda skyddsbestämmelser E 1.

309. Ringhals
Storindustriområde för Ringhals kärnkraftverk. Verksamheten bör kompletteras med
forskning, utveckling, undervisning etc, bl a för att möta en framtida avveckling.
Möjlighet finns att uppföra en rad med större vindkraftverk utmed kusten.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för befintlig verksamhet.
• Möjlighet ska ges för en utbyggnad av vindkraftverk utmed havet.

310. Båtafjorden och Stora Ävan
Välbetade havsstrandängar med ett mycket rikt fågelliv och flora. Området har ett
mycket högt naturvärde och ingår i riksintresse för naturvården, N 101. Våtmarks-
område för kväverening bör utredas i den östra delen kring Stora och Lilla Ävan. I
väster berörs också området av ett förordnande enligt 12 kap 4 § PBL, vilket inne-
bär att bygglov och förhandsbesked särskilt ska prövas av länsstyrelsen med hän-
syn till skyddsområdet kring Ringhals, vilket är ett riksintresse, samt de boendes
hälsa och säkerhet. Stora Ävan är en havsöringså.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som naturområde.
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-

der med hänsyn till områdets karaktär av naturområde samt närheten till kärnkraft-
verket och framtida verksamheter.

• Minst 6 m breda beväxta skyddszoner utmed Stora Ävan bör hållas fria från göds-
ling och besprutning.

Åtgärder:
• Studier bör göras om våtmark kan anläggas vid Stora och Lilla Ävan.
• Grunda vattensamlingar i de sanka, yttre delarna av havsstrandängen bör återskapas.

311. Bua
Bua är ett äldre fiskeläge som har byggts ut mycket under en kort period. För att
förbättra åldersstrukturen och bibehålla serviceunderlaget behöver fler verksamhe-
ter och bostäder tillskapas. Den småskaliga bebyggelsen och blandningen av bostä-
der, service och verksamheter är viktig att utveckla. I sydost finns ett värdefullt
naturområde med ängs- och hagmarker, N 99.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.

Riktlinjer:
• Bua ska bestå och utvecklas som en serviceort i den nordvästra kommundelen.
• Samhällets småskalighet och öppna karaktär ska bevaras och vidareutvecklas.
• Bebyggelsen bör till utformning, material och färgsättning anpassas till den äldre

lokala byggtraditionen.
• Mindre, inte störande verksamheter kan efter prövning tillåtas för att få en levande

samhällsstruktur.
• Hänsyn ska tas till den värdefulla naturmiljön och kustzonens närrekreationsområde.
• Området utmed Buavägen i öster är ett reservområde för framtida utbyggnad var-

för enstaka etableringar som kan hindra en framtida bebyggelse inte får tillkomma.
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Åtgärder:
• Vid planeringen av området norr om Bua strand ska tillfartsfrågan särskilt utredas

och för området i öster ska i detaljplanen ställas stora krav på husens utformning
och läge.

• Fortsatt planering ska ske för att utnyttja överskottsvärmen vid Värö Bruk för upp-
värmning av bebyggelsen i Bua och tex växthus.

• Möjligheten att uppföra en campingplats på Väröhalvön, i första hand i Bua, ska
utredas vidare

312. Bua by
En äldre bybildning längs gamla vägen till Bua. Området berörs av en kulturmiljö
med bybildningen och kringliggande gårdar, väderkvarnar och fornlämningar K 60.
Det småbrutna åker- och beteslandskapet med ängs- och hagmarker är ett värde-
fullt naturområde N 99.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas.

Riktlinjer:
• I Bua by är det lämpligt med en successiv naturlig utveckling av bybebyggelsen.

Enstaka eller små grupper med bostadshus tillåts där så prövas lämpligt.
• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material

och färgsättning anpassas till kulturmiljön, den äldre lokala byggtraditionen och till
landskapsmiljön.

313. Biskopshagen, Kråkstads udde – Sanddamm
Inom Biskopshagen berörs området av ett förordnande enligt 12 kap 4 § PBL, vil-
ket innebär att bygglov och förhandsbesked särskilt ska prövas av länsstyrelsen
med hänsyn till skyddsområdet kring Ringhals, vilket är ett riksintresse, samt de
boendes hälsa och säkerhet. Inom området finns flera värdefulla naturområden:
Biskopshagens naturreservat med karga ljunghedar, N 102, det öppna och karga
kusthed- och klipplandskapet på Buahalvöns udde, N 100, kusthedmarker söder
om Bua, N 78, klipplandskap med rikt fågelliv på Norra och Sönnre Horten, N 77,
och ängs- och hagmarker kring Bua by, N 99. Värdefulla kulturmiljöer finns vid
Bua by, K60 och på Sönnre Horten, K68. Stora delar av området är viktiga när-
rekreationsområden. Södra Ledskär och Kläpparna är sälskyddsområden.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som natur- och friluftsområde.
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-

der med hänsyn till områdets karaktär av naturområde samt, i den norra delen, när-
heten till kärnkraftverket och framtida verksamheter.

314. Bua Sanddamm
Växlande område med både jordbruksmark och skogsklädda kullar. Det finns en
hel del fritids- och åretruntbostäder samt växthusverksamheter inom området. En
utveckling av dessa verksamheter och andra mindre störande, som kan nyttja över-
skottsvärme från Värö Bruk, är positivt.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för jord- och skogsbruk med möjlighet till kompletterande

byggnation för att bibehålla en levande landsbygd.
• Boende och verksamheter i befintlig gårdsbebyggelse ska prövas positivt.
• Enstaka ny helårs- eller fritidsbebyggelse tillåts där så prövas lämpligt.
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• Ny bebyggelsen bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material
och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till landskaps-
miljön.

• Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostäder bör ej medges
i närheten av brukningsenheter med djurhållning.

315. Buavägen – Lilla Ävan
Det finns två områden med bevaransvärda betade hagmarker, vilka har stort värde
för landskapsbilden, N 103 och N 106. Värdefull kulturmiljö, K60, finns i södra
delen. Våtmarksområde för kväverening bör utredas i den centrala delen kring Stora
och Lilla Ävan. Stora Ävan, Kvarnabäcken och Ströan är havsöringsåar.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.
Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för jordbruksändamål med möjlighet till kompletterande bygg-

nation för att bibehålla en levande landsbygd.
• Boende och verksamheter i befintlig gårdsbebyggelse ska prövas positivt.
• Enstaka ny helårs- eller fritidsbebyggelse tillåts där så prövas lämpligt.
• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material

och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till landskaps-
miljön.

• Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostäder bör ej medges
i närheten av brukningsenheter med djurhållning.

• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.
• Minst 6 m breda beväxta skyddszoner utmed Stora Ävan, Kvarnbäcken och Ströan

bör hållas fria från gödsling och besprutning.
• För kraftledningen gäller särskilda skyddsbestämmelser E 1.

Åtgärder:
• Studier bör göras om att anlägga våtmark vid Stora och Lilla Ävan.

316. Värö Bruk
Industriområde för Värö Bruk och Lahalls kraftstation samt möjligheter till kom-
pletterande verksamheter, som lämpligen bör ha möjlighet att utnyttja överskotts-
värmen från bruket. Möjlighet finns att uppföra en rad med vindkraftverk utmed
Värö Bruks nordöstra gräns.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för befintlig och kompletterande verksamhet.
• Möjlighet ska ges för en utbyggnad av vindkraftverk utmed järnvägen i nordost.

317. Väröbacka – Limabacka
Servicen är uppdelad mellan de två samhällsdelarna, varför goda kommunikationer
dem emellan är viktiga. Den småskaliga bebyggelsen och blandningen av bostäder,
service och verksamheter är viktig att utveckla. Ett stationsläge redovisas söder
om Limabacka. Området vid Backa by ingår i en värdefull kulturmiljö, K57.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Väröbacka/Limabacka ska bestå och utvecklas som en serviceort i den nordvästra

kommundelen.
• Samhällets småskalighet och öppna karaktär ska bevaras och vidareutvecklas.
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• Ny bebyggelse bör till utformning, material och färgsättning anpassas till den äldre
lokala byggtraditionen.

• Mindre, inte störande verksamheter kan efter prövning tillåtas för att få en levande
samhällsstruktur.

• Hänsyn ska tas till den värdefulla kulturmiljön vid Backa by.
• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.

Åtgärder:
• Gång- och cykelvägen genom samhällena och till skolan bör kompletteras.
• Utredning ska göras för anläggande av en ny järnvägsstation.

318. Sunnvära
Ett företrädesvis öppet jordbrukslandskap. Inom området finns två värdefulla natur-
områden: ett öppet småkuperat odlingslandskap med ändmoräner i söder, N 105,
och del av ett eklandskap i öster, N 107. Området från Värö kyrkby till Backa by är
en värdefull kulturmiljö, K57.

Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 50 m från E6.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för jordbruksändamål med möjlighet till kompletterande bygg-

nation för att bibehålla en levande landsbygd.
• Hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljön.
• Boende och verksamheter i befintlig gårdsbebyggelse ska prövas positivt.
• Enstaka ny helårs- eller fritidsbebyggelse tillåts där så prövas lämpligt.
• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material

och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till landskaps-
miljön.

• Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostäder bör ej medges
i närheten av brukningsenheter med djurhållning.

319. Långås
Kuperat skogsområde med en del bostäder och växthusodlingar. Området är ett viktigt
närrekreationsområde.

Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 50 m från E6 och 30 m från väg
845.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för skogs- och jordbruk med möjlighet till kompletterande

byggnation för att bibehålla en levande landsbygd.
• Boende och verksamheter i befintlig gårdsbebyggelse ska prövas positivt.
• Enstaka ny helårs- eller fritidsbebyggelse tillåts där så prövas lämpligt, dock ska

hänsyn tas till friluftslivet.
• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material

och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till landskaps-
miljön.

• Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostäder bör ej medges
i närheten av brukningsenheter med djurhållning.

320. Jordbruksområde söder om Limabacka
Området består av jordbruksmark. Ytterligare byggnation bör inte komma till för
att jordbruksområdet ska kunna ingå i Väröbacka/Limabackas ekologiska kretslopp.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 100 m från Viskan.
Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 50 m från E6 och 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för jordbruksändamål med möjlighet att ingå i Väröbacka/Lima-

backas ekologiska kretslopp.
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• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse annat än för jord-
brukets behov.

• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.

321. Klosterfjorden
Inom området finns mycket viktiga naturområden: betade kusthedmarker och
havsstrandängar i Klosterfjordens inre delar, N 79, området är av riksintresse för
naturvården, Årnäshalvöns naturreservat med ett omfattande kusthedlandskap, N
76, och ekhagmark vid Åskloster kungsgård, N 104. Flera kulturmiljöer finns också:
Stora Lahall med äldre gård, betesmarker och fornlämningar, K61, Åskloster kungs-
gård med omgivande park och marker, K 65, Årnäsudden med talrika fornlämningar,
K 66, och äldre välbevarad bybildning och väderkvarnar vid Bäck, K 67. Årnäshalvön
är också viktig för friluftslivet. Viskan är en lax- och havsöringså och är av riksin-
tresse för friluftslivet. Paradisbäcken är en havsöringså. En golfbana anläggs nord-
ost om Åskloster samhälle.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten
och 100 m från Viskan. Inre delen av Klosterfjorden är fredningsområde för fiske.
Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 50 m från E6 och 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som natur- och friluftsområde.
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-

der.
• Ingen åtgärd får vidtas som förändrar områdets karaktär av natur-, kultur- och

friluftsområde.
• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.
• Minst 6 m breda beväxta skyddszoner utmed Viskan bör hållas fria från gödsling

och besprutning.
• Nätfiske inom grundområden under 3 meters djup bör inte förekomma inom N 76.

322. Åskloster
I Åskloster kan en mindre kompletterande bebyggelsegrupp komma till i den östra
delen.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.
Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för befintlig och kompletterande bebyggelse.
• Samhällets småskalighet och öppna karaktär ska bevaras och vidareutvecklas.
• Ny bebyggelse bör till skala, utformning, material och färgsättning anpassas till den

äldre lokala byggtraditionen.
• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.

323. Paradis – Lillebacka – Vilås
Jordbruks- och skogsområde med grupper av åretrunt- och fritidsbostäder. Paradis-
bäcken och Nisebäcken är havsöringsåar. På lång sikt kan den södra dalgången
närmast Tångaberg aktualiseras för en framtida mer omfattande bebyggelse-
utveckling.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 50 m från E6 och
30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för skogs- och jordbruk med möjlighet till kompletterande bygg-

nation för att bibehålla en levande landsbygd.
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• Boende och verksamheter i befintlig gårdsbebyggelse ska prövas positivt.
• Enstaka ny helårs- eller fritidsbebyggelse tillåts där så prövas lämpligt.
• Etableringar som kan hindra en eventuell framtida bebyggelse i områdets södra del

får dock inte förekomma.
• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material

och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till landskaps-
miljön.

• Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostäder bör ej medges
i närheten av brukningsenheter med djurhållning.

• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.
• Utmed Paradisbäcken och Nisebäckens stränder bör minst 6 m breda skyddszoner

hållas fria från gödsling och besprutning.

324. Årnäs
Inom området finns ett stort antal fritidshus och i den nordöstra delen även året-
runtbostäder. Mellan husgrupperna ligger bevarandevärda naturområden för rekrea-
tion. För området har upprättats en övergripande planutredning som anger grän-
serna för kompletteringar och husstorlekar. Efterföljande detaljplaneläggning för
fritidsboendet pågår. Delar av området berörs av riksintresse för naturvård och
friluftsliv.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.

Riktlinjer:
• Området ska i de västra delarna nyttjas för fritidsbebyggelse medan de nordöstra

och östra delarna kan nyttjas för helårsboende.
• Restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse utöver vad som angivits i den

övergripande planutredningen. Detaljplaneläggning ska göras innan byggnation.
• I den östliga och norra delen tillåts kompletterande helårs- och fritidsbebyggelse

där så prövas lämpligt.
• Ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig och till utformning, material

och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen och till landskaps-
miljön.

• Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och nybyggnad av bostäder bör ej medges
i närheten av brukningsenheter med djurhållning.

325. Kärradal
I Kärradal kan en mindre kompletterande bebyggelsegrupp komma till i den norra
delen. I söder ges möjlighet till en mindre campingplatsutvidgning och lite fritids-
hus. Nisebäcken är en havsöringså.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.
Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för helårs- och fritidsbebyggelse.
• Samhällets småskalighet och öppna karaktär ska bevaras och vidareutvecklas.
• Ny bebyggelse bör till skala, utformning, material och färgsättning anpassas till den

äldre lokala byggtraditionen.
• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.

326. Tångaberg
I Tångaberg kan en mindre kompletterande bebyggelsegrupp komma till i den södra
delen. Kråkebergsområdet vid havet ska även fortsättningsvis vara för fritidsboende.
Ett möjligt stationsläge redovisas söder om Tångaberg. På sikt kan delar av områ-
det aktualiseras för en framtida mer omfattande bebyggelseutveckling. Våtmarks-
område för kväverening bör utredas vid Kråkebäcken.
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Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.
Byggnadsförbud råder enligt väglagen inom 30 m från väg 845.

Riktlinjer:
• Området ska nyttjas för helårs- och fritidsbebyggelse.
• Samhällets småskalighet och öppna karaktär ska bevaras och vidareutvecklas.
• Ny bebyggelse bör till skala, utformning, material och färgsättning anpassas till den

äldre lokala byggtraditionen.
• Etableringar som kan hindra en eventuell framtida bebyggelse får inte förekomma.
• Ett säkerhetsavstånd på 50 m ska hållas mot järnvägen.

Åtgärder:
• Möjligheterna att anlägga en ny järnvägsstation i söder ska utredas.
• Studier bör göras om våtmark kan anläggas vid Kråkebäcken.

327. Kärrafjorden
Kustområde med sand- och klippstränder samt Kråkeberg i söder. Holmen söder
om Kärra strand har kustpräglade betesmarker med rik flora, N 58. Området är
mycket värdefullt ur friluftslivs- och natursynpunkt. Det ingår i riksintresse för na-
turvård. Nisebäcken är en havsöringså.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som natur- och friluftsområde.
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-

der.
• Ingen åtgärd får vidtas som förändrar områdets karaktär av natur- och friluftsom-

råde.

328. Balgö
Balgö naturreservat är ett naturskönt betespräglat kulturlandskap med rik flora och
fågelliv och är en mycket värdefull naturmiljö, N 54. Detta är riksintresse för na-
turvård och friluftsliv. Området ligger inom ett större relativt opåverkat område enl
MB 3:2. Fyrstrandsfjorden med strandängar och hedmarker har ett högt naturvärde
med rik flora och fågelfauna, N 56. Kulturlandskapet på Balgö består av betesmar-
ker med många stengärdsgårdar och odlingsrösen och är en värdefull kulturmiljö,
K 21. Lilla och Stora Både är sälskyddsområden.

Området berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, till vil-
ket hänsyn ska tas. Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 m från havskusten.

Riktlinjer:
• Området ska bevaras som natur- och friluftsområde.
• Mycket stor restriktivitet ska iakttas vid prövning av bebyggelse och andra åtgär-

der.
• Ingen åtgärd får vidtas som förändrar områdets karaktär av natur- och friluftsom-

råde.
• Hänsyn ska tas till den värdefulla natur- och kulturmiljön.
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Allmänna intressen

Ekologiskt särskilt känsliga områden.

ALLMÄNNA INTRESSEN

Ömtåliga områden med
ekologiska värden.

Områden med utrotningshotade
växter och djur redovisas inte på
denna karta

Här redovisas endast de allmänna intressen som berör det
norra kustområdet. För ytterligare motiveringar och för-
klaringar hänvisas till den kommunomfattande översikts-
planen.

Stora opåverkade områden (3 kap 2§ MB)
Stora mark- och vattenområden som är opåverkade, eller endast obetyd-
ligt påverkade, av ingrepp skall så långt möjligt skyddas mot ingrepp som
påtagligt kan skada naturmiljön. Det huvudsakliga syftet med att bevara
stora opåverkade områden är att värna biologisk mångfald och slå vakt om
stora sammanhängande områden för rekreation och friluftsliv. Största de-
len av vårt kusthav med bl a Vendelsö och Balgö är exempel på sådana om-
råden.

Ekologiskt särskilt känsliga områden (3 kap 3§
MB)
Ekologiskt särskilt känsliga mark- och vattenområden ska skyddas mot
åtgärder som kan skada naturmiljön. Detta gäller dels områden som på grund
av sina mark- och vattenförhållanden är instabila, dels områden som är svårt
påverkade. De ekologiskt särskilt känsliga områdena inom norra kust-
området är inre delen av Klosterfjorden och området kring Stora Ävan.

Vatten
Kust och hav
Kustområdet mellan Klosterfjorden och Getterön, inre delen av Båtafjor-
den samt Fladen i Kattegatt är av riksintresse för naturvård. Kustavsnittet
Getterön–Balgöfjorden–Årnäs, Viskan och Fladen är av riksintresse för fri-
luftslivet. För hela kommunens kustområde finns särskilda hushållnings-
bestämmelser med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap MB.
Detta innebär att det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. Rent
vatten i havet kräver kontroll över direktutsläppen och tillrinningen från
vattendragen. Kusten och havet har stor betydelse för yrkesmässig sjöfart
och fiske.

Sjöar, vattendrag och våtmarker
Minskad konstgödning, skyddszoner längs vattendragen och anläggning
av våtmarker är några åtgärder som måste vidtagas för att förbättra vatten-
kvaliteten och minska övergödningen av havet. Viskan med Veselången är
av riksintresse för friluftsliv. Området runt Stora Ävan och inre delen av
Klosterfjorden är riksintresse för naturvård.

Grundvatten
Grundvatten av hög kvalitet har stor betydelse för såväl ekosystemen som
för vår vattenförsörjning. All enskild vattenförsörjning i kommunen är ba-
serad på grundvatten.
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Riksintressen för yrkesfisket

ALLMÄNNA INTRESSEN

VA-system
En säker och hållbar försörjning av högkvalitativt dricksvatten är oerhört
viktig. Skyddet av vattentäkter och vattenverk prioriteras. Höggradig re-
ning av spillvatten är väsentlig. Fullgoda lokala VA-lösningar kan vara ak-
tuella för mindre husgrupper och enskilda. Dagvatten bör i så stor utsträck-
ning som möjligt tas omhand lokalt.

Areella näringar
Jordbruk
Jordbruket har mycket stor betydelse som näringsgren i kommunen,
växthusodling och djurhållning är en stor del av verksamheten. Det kuperade
och småskaliga odlingslandskapet har höga natur- och landskapsvärden.
Gräs- och trädbevuxna kantzoner utmed vattendragen är en viktig åtgärd
för att reducera läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel.

Skogsbruk
Skogsbruket är av mindre omfattning i kustzonen. Vissa skogsområden nära
kusten kan behöva säkerställas för tätortsnära friluftsliv. Detta kan betyda
restriktioner i skogsbrukets bedrivande, och även för bebyggelse i områ-
det.

Yrkesfiske
Yrkesfisket med utgångspunkt från
hamnarna i bl a Bua/Videberg är av
stor betydelse i kommunen. Den
ökade miljöbelastningen på kusthavet
har drabbat yrkesfisket. Mudder-
tippning, utfyllnader, täkter och
havsbaserade vindkraftverk är ex-
empel på fysiska ingrepp som kan
påverka fisket. Riksintresse för
yrkesfisket finns inom kustområdet
Ringhals–Klåback (hummerns re-
produktion), Fladen och Klåback
(lekområde för sill), djupområdet
30–60 meter (havskräfta) och
grundområden 0–6 meter med un-
dantag för exploaterade områden.

Natur och
kulturmiljöer
Naturvård och biologisk mångfald
Med naturvård avses skydd och vård av mark- och vattenområden och
objekt som har värden från naturvetenskaplig eller kulturhistorisk synpunkt
eller betydelse som upplevelsekälla för dem som vistas i dessa områden.
Inrättande, utvidgning och bevarande av naturreservat (t ex Biskopshagen
och Årnäsudden), marina reservat (Lilla Middelgrund) och naturvårdsom-
råden (Balgö) är väsentliga i naturvårdssammanhang. S k Natura 2000-om-
råden (t ex Balgöarkipelagen) och riksintresse för naturvård (t ex Kloster-
fjorden–Getterön, Stora Ävan och Fladen) redovisas i översiktsplanen. Vär-
defulla ängs- och hagmarker, våtmarker, lövskogar och andra naturområden
ska också skyddas.

Stränder och strandskydd
Stränderna hör till våra stora naturtillgångar. De är mycket betydelsefulla
för allmänhetens möjligheter till friluftsliv och för det växt- och djurliv som
är beroende av vattenmiljöer. Kuststräckan i kommunen har strandskydd
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om 300 m. För Viskan och Löftaån är skyddsavståndet 100 m. Utgångs-
punkten är att mycket stor restriktivitet ska gälla vid bedömning av ären-
den som berör strandområden.

Rekreation
Enligt 4 kap 2 § MB ska turismens och friluftslivets, särskilt det rörliga
friluftslivets, intressen beaktas vid bedömning av olika ingrepp i miljön.
Kusten är viktig för bad, båtliv, naturupplevelser och rekreation av olika
slag. Behovet av närrekreationsområden för dem som bor i staden och i
tätorterna är också viktigt att tillgodose. Riksintressen för friluftsliv är Vis-
kan, Getterön–Balgöfjorden–Årnäs och Fladen.

Kulturvärden
Kulturvärden består av enskilda objekt och hela miljöer, med fornlämningar
och kulturlandskap, värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer. Riksint-
ressen för kulturmiljövård finns inte i norra kustområdet.

Buller i natur- och rekreationsområden
I en god livsmiljö bör ingå möjligheter för människor att finna bullerfria
rekreationsmiljöer. Detta innebär att kusten och tätortsnära friluftsområden
bör hållas så fria som möjligt från störande buller.

Värdefulla ämnen och mineraler
Grus, sand och berg
Sand- och grustillgångar är viktiga naturresurser. Bättre hushållning och
övergång till alternativa material är nödvändig för att klara framtida behov.
Det finns i dag inga täkter i det norra kustområdet.

Näringsliv
Näringslivsutveckling
En del av näringslivspolitiken är att stödja utvecklingen av befintliga
verksamheter samt att skapa goda förutsättningar för nya etableringar.
Byggklar mark liksom lokaler måste därför finnas. En annan grundförut-
sättning är att det finns en väl fungerande infrastruktur. Mot bakgrund av
rådande arbetsmarknadssituation finns ett behov av att skapa ytterligare
arbetstillfällen.

Arbetsområden
Det är viktigt att värna om sysselsättningen på Väröhalvön och om indu-
strier och verksamheter med krav på goda kommunikationer i form av hamn,
järnväg eller större vägar. Mindre störande verksamheter som hantverk,
tjänsteföretag, m m, kan med fördel integreras med bostadsbebyggelsen
för att få mer levande stadsdelar.

Detaljhandel
Det är viktigt att detaljhandel stimuleras i centrum av våra större tätorter.
På landsbygden bör lanthandeln vara samlingspunkt för all form av ser-
vice. Deras fortsatta existens är viktig att stödja.

Turism
Varberg är en turistkommun. Det är bl a havet med baden, naturen, kultu-
ren och folklivet som lockar. Efterfrågan på boendemöjligheter i form av
hotell, vandrarhem, stugor och camping är viktig att tillgodose. Det attrak-
tiva i kommunen ska bevaras och utvecklas medan konflikter mellan t ex
det rörliga friluftslivets behov och naturvården eller andra intressen ska
minimeras.
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Boende och samhällsservice
Åldersstrukturen i Bua är för närvarande sådan att det finns relativt många
i medelåldern men få barn. Detta beror på att det skedde en onormalt stor
inflyttning under en kort period. För att förbättra åldersfördelningen behö-
ver fler bostäder tillskapas i måttlig takt.

Ett mål är att i stor utsträckning skapa nya bostäder på platser där kom-
munal service redan finns och har tillräcklig kapacitet. Konflikten mellan
en stor efterfrågan av bostäder vid kusten kontra målet om en levande lands-
bygd även i inlandet måste lösas. Kustområdet är attraktivt även för ett
åretruntboende. ÖP 2000 ska ange om möjlighet till helårsboende inom vissa
kustområden kan tillåtas.

Energi
Tekniska energiförsörjningssystem och kraftproduktion
En framtida avveckling av kärnkraften och energipolitikens inriktning mot
energieffektivisering och miljövänlig produktion av el och värme ställer nya
krav. Nyttjande av förnyelsebara energikällor ställer nya krav på den fy-
siska planeringen. Avgränsningar och avvägningar mot andra intressen görs
i översiktsplanen.

Vindkraft
I Varbergs kommun finns mycket goda möjligheter för vindkraftproduktion
och ett antal kraftverk har byggts. Lokaliseringsstudier för vindkraft bl a
på Väröhalvön redovisas i ÖP 2000. Dessa områden kan komma att klas-
sas som riksintressen för energiproduktion.

Kommunikationer
Ett övergripande mål är att minska behovet av resor och inte i onödan skapa
transportbehov. Kommunen strävar mot ett miljöanpassat transportsystem.
Goda, snabba, bekväma och tidssäkra kollektiva kommunikationer liksom
säkra, behagliga gång- och cykelvägar underlättar en önskad minskning
av bilåkandet. Kustområdet och Väröhalvön ligger inom ett område där en
god kollektivtrafikservice kommer att finnas. Västkustbanan är av riksin-
tresse för kommunikationer.

Telekommunikationerna utvecklas snabbt. IT-nätet kan minska res-
behovet och ge möjligheter till arbetsplatser ute i kommunen.

Totalförsvaret
Totalförsvar är en verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för
svåra kriser och krig. Totalförsvaret består både av militärt och civilt för-
svar. Motorvägen och dubbelspåret har gjort att en utrymning eller evaku-
ering av befolkningen från västra delen om motorvägen har blivit mer osä-
ker. Tunnlar och överfarter kan förstöras och därigenom försvåra för be-
folkningen att ta sig österut. Ungefär 2/3 av Varbergs kommuns invånare
bor väster om motorvägen.

Geografiska områden med särskilda
hushållningsbestämmelser enl 4 kap MB
Hallandskusten hör till de områden där hänsyn ska tas till natur- och kultur-
värden. Turismens och friluftslivets, särskilt det rörliga friluftslivets, in-
tressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av ingrepp i miljön. Den mer
exakta avgränsningen av detta område, som översiktligt begränsas i öster
av väg E6, görs i översiktsplanen.
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Miljö och riskfaktorer

MILJÖ OCH RISKFAKTORER

Genom att redovisa områden med särskilda miljöproblem och
risker och områden som är särskilt känsliga för störningar
eller påverkan samt områden av betydelse för kretslopps-
lösningar, ges vägledning för beslut som handlar om att
förebygga miljöproblem, åtgärda miljöhot och ta vara på
miljövärden och resurser för kretsloppsändamål.

De planeringsåtgärder som kan bli aktuella är att styra lokalisering av be-
byggelse och anläggningar till lämpliga platser, vidta åtgärder för att före-
bygga problem som t ex att ange skyddsavstånd, ge förslag på åtgärder
för att säkerställa miljökvaliteter och ange utgångspunkter för miljö-
konsekvensbeskrivningar. Det kan också handla om att använda vissa
områden för kretsloppslösningar.

Områden med särskilda risker
Inom dessa områden finns risker för plötsliga händelser som kan få stora
negativa konsekvenser för miljön, människor och egendom. Det gäller t ex
områden med ras- och skredrisker samt översvämningskänsliga områden.
Sådana områden finns längre österut längs Viskan. Även Ringhals kärn-
kraftverk där stora mängder farliga ämnen produceras, lagras eller på an-
nat sätt hanteras räknas hit. Områden för kommunikationer och transpor-
ter, särskilt farligt gods, kan föras hit: E6, järnvägar, hamnar, farleder till
sjöss och kraftledningar.

Områden med särskilda miljöproblem
Hit hör områden med miljöstörande anläggningar eller områden där andra
störande verksamheter bedrivs: Ringhals, Värö Bruk och Bua reningsverk.

Områden särskilt känsliga för störningar eller påverkan
Dessa områden är särskilt känsliga med hänsyn till geologiska, klimatiska,
biologiska eller andra naturförhållanden. Dessa är inre delen av Klosterfjor-
den, området kring Stora Ävan och stora delar av det kustnära havsområdet.
Många av dessa områden kan betraktas som ekologiskt särskilt känsliga
områden.

Förorenade markområden
Betydande markföroreningar har konstaterats på flera ställen i kommunen,
Industrideponier för exempelvis Värö Bruk, är också förorenade mark-
områden. Bottensedimenten i Viskan har konstaterats förorenade.

Ett antal nedlagda bensinstationer finns registrerade. Dessa kan bli fö-
remål för sanering.

Områden av betydelse för kretsloppslösningar
Hit räknas områden för kompostering, infiltration, vattenrening samt an-
dra kretsloppslösningar. Återvinningscentralerna är i detta sammanhang av
stor betydelse. Naturliga och anlagda våtmarker och dammar för rening
av avloppsvatten och dagvatten, slamlager och övriga komposterings-
anläggningar, vindkraftverk och andra förnyelsebara energiförsörjnings-
system tar också markområden i anspråk.
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Konsekvensanalys
Fördjupning för norra kustområdet

Enligt PBL ska miljö-, ekonomiska och sociala konsekvenser av genomföran-
det av översiktsplanen redovisas. Detta kapitel innehåller kortfattad beskriv-
ning av miljö-, ekonomiska och sociala konsekvenser av ÖP 2000 för norra
kustområdet. Nollalternativet visar konsekvenserna om planen inte genom-
förs.

Område Konsekvenser Nollalternativ

Ekologisk
grundsyn

Miljökonsekvenser
Ett långsiktigt hållbart samhälle med en minskad belast-
ning på miljön såväl till lands som i havet.
Utsläpp av farliga ämnen från trafik, industri och jordbruk
minskar.
Kretsloppslösningar.
Skydd av ekologiskt känsliga områden.
Ökad biologisk mångfald.
Användning av icke förnybara resurser minimeras.

För få slutna kretslopp.
Stora utsläpp.
Hög exploatering.

Ekonomiska konsekvenser
Medför ökade kostnader i nuläget, men ger stora vinster i
framtiden, när miljöskadorna inte blir så stora att reparera.

Mycket stora kostnader
i framtiden för att rädda
miljön.

Sociala konsekvenser
Kretsloppslösningar som  källsortering och kompostering
stimuleras och kan medföra en social gemenskap.

Finns i viss utsträck-
ning.

Samhälls-
utveckling
och bebyg-
gelse

Miljökonsekvenser
Mark tas i anspråk.
Ökade transporter.
Övergång från fritids- till åretruntboende innebär risk för
ökade föroreningar av grundvatten och recipienter.

Måttliga markanspråk.

Ekonomiska konsekvenser
Grundinvesteringar i infrastruktur finns.
Starka serviceorter på landsbygden liksom stimulans av en
levande landsbygd underlättar möjligheter för såväl kom-
munal som kommersiell service med rimlig ekonomi.

Om inga åtgärder vidtas
finns risk för en mer ut-
armad landsbygd med
andra ekonomiska pro-
blem.

Sociala konsekvenser
En utveckling av Bua och Väröbacka/Limabacka som ser-
viceorter är av stor social betydelse.
Underlaget för den sociala servicen stärks.
En integrering av handel och verksamheter i bostadsom-

Risk för minskad befolk-
ning på landsbygden
kan medföra sociala
konsekvenser.
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rådena leder till levande samhällen.
Kommuni-
kationer

Miljökonsekvenser
Värdefull mark tas i anspråk.
Bättre kollektivtrafik.
Ett miljöanpassat transportsystem dämpar miljöstörning-
arna så som buller och luftföroreningar.
Bättre förutsättningar för gång-, cykel- och busstrafik.
Risker för olyckor minskar.

Höga bullernivåer, luft-
föroreningshalter och
olycksfallsrisker.

Ekonomiska konsekvenser
En utveckling av kollektivtrafiken kräver ekonomiska in-
satser i initialskedet och innebär trots minskningen av
bilåkandet även långsiktigt ökade kostnader för kommun-
invånarna.
Investeringar krävs för utbyggnad av gång- och cykel-
vägnätet.

Bibehållen trafik ger inte
merkostnader för buss-
trafiken idag men kräver
omfattande kostsamma
personbilsresor.

Sociala konsekvenser
Förbättrad kollektivtrafiken ger fler möjligheter till resor
både till arbete och fritid.
Trafiksäkerheten ökar.
Bättre gång- och cykelvägar.

Risk för begränsningar
av kontaktmöjligheterna
och ett större bil-
beroende.

Näringsliv Miljökonsekvenser
Stora markanspråk.
Ökade transporter.
Ökad turism med slitage på känsliga natur- och kulturom-
råden.

Måttliga markanspråk.
Slitage på känsliga om-
råden.

Ekonomiska konsekvenser
En avveckling av kärnkraften skulle fordra stora ekono-
miska insatser för att bibehålla sysselsättningstillfällena.

--

Sociala konsekvenser
Tillgången till arbetstillfällen i orterna förstärks.
En ökad turism gynnar sociala kontakter men kan också
upplevas som störande av andra.

Ovissheten kring en av-
veckling av kärnkraften
kan leda till social
otrygghet.

Energi Miljökonsekvenser
Ökade markanspråk för ledningar, vindkraftverk mm.
Vid nedläggning av kärnkraften kan utsläpp av försurande
ämnen och växthusgaser komma att öka.
Ökad spillvärmeanvändning från exempelvis Värö Bruk
minskar användning av fossila bränslen, försurning och
växthuseffekt.
Mer grön el.

Få alternativa energi-
källor.
Kärnkraft.
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Jordbruk Miljökonsekvenser
Levande landsbygd med öppna landskap som en del
i de biologiska kretsloppen.
Minskat närsaltläckage.
Värnad biologisk mångfald.
Spillvärme från Värö Bruk till växthus kan minska växthus-
effekten - mindre fossilbränsleanvändning.

Få slutna kretslopp.

Ekonomiska konsekvenser
ÖP 2000 stöder jordbruket bl a genom regler om förbud
mot byggande som kan störas av animalieproduktion,
vilket kan innebära ökade exploaterings- och boendekost-
nader. Jordbrukets funktion i det ekologiska kretsloppet
kan få positiva ekonomiska konsekvenser.
Positiv inställning till nya verksamheter i jordbrukets lo-
kaler kan också ge goda ekonomiska resultat.

---

Sociala konsekvenser
Stimulerar till en levande landsbygd. ----

Skogsbruk Miljökonsekvenser
Ett uthålligt skogsbruk med stor hänsyn till naturvård och
friluftsliv.
Minskat närsaltläckage.
Större andel lövskog som leder till minskad försurning och
ökad biologisk mångfald.

Otillräcklig natur-
vårdshänsyn.

Yrkesfiske Miljökonsekvenser
Ett uthålligt fiske med hänsyn till biologisk mångfald,
naturvård och friluftsliv.

Hög beskattning av
fiskbestånd.

Kust och
hav

Miljökonsekvenser
Stor restriktivitet vid bedömning av exploateringsföretag
till förmån för rörligt friluftsliv.
Möjligheter till rekreation och friluftsliv ökar.
Stor turism med ökat slitage i de känsliga naturområdena

Hög exploatering av
mark och vatten.

Ekonomiska konsekvenser
Inskränkningar i befintlig verksamhet kan ge ekonomiska
effekter. Restriktivitet vid bedömning av exploateringsföre-
tag innebär ökade exploaterings- och boendekostnader.

Stora begränsningar
finns redan idag.

Sociala konsekvenser
Tillgängligheten till kusterna blir säkrare.
Större möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Ganska stor tillgänglig-
het och rekreations-
möjlighet.
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Vattendrag
och våt-
marker

Miljökonsekvenser
Lägre halter av närsalter, bekämpningsmedel och andra
föroreningar med kantzoner och våtmarker.
Den biologiska mångfalden värnas genom förhindrad
vattenkraftsutbyggnad, kalkning och fler våtmarker.
Större möjligheter till rekreation och friluftsliv t ex fiske.

Höga halter av närsalter
och andra föroreningar.

Ekonomiska konsekvenser
Skyddsområden kring alla vattendrag av betydelse och
nya våtmarker får ekonomiska konsekvenser för kommun
och markägare.

Strandskydd finns vid
de större vattendragen.

Sociala konsekvenser
Större möjligheter till rekreation och friluftsliv. Många vattendrag är

inte tillgängliga.

VA-system Miljökonsekvenser
Utbyggnad innebär större vattenåtgång, mer slam i re-
ningsverket och större belastning på havsområdet.
Ekologisk dagvattenhantering bidrar till mindre förore-
ningar i recipienten.

Ekonomiska konsekvenser

ÖP 2000 redovisar ett rationellt utnyttjande av VA-nätet i
utbyggnadsområdena. Ökade krav på rening av dagvatten,
bl.a. i fördröjningsmagasin, innebär ökade exploaterings-
och boendekostnader.

Utbyggnad av traditio-
nellt VA.

VA-system byggs ut
successivt i de olika
områdena och kostna-
derna belastar VA-
kollektivet.

Naturmiljö-
er

Miljökonsekvenser
Värdefulla naturmiljöer skyddas mot exploatering
och  miljöförstörning. Den biologiska mångfalden ökar.

För få områden skyddas.

Ekonomiska konsekvenser
Betydande arealer reserveras som naturmark vilket innebär
ökade exploaterings- och boendekostnader..

Stora begränsningar
finns redan idag.

Sociala konsekvenser
Större möjligheter till rekreation och friluftsliv. Finns i viss utsträck-

ning.

Kultur-
miljöer

Miljökonsekvenser
Värdefulla kulturmiljöer skyddas mot exploatering och
miljöförstörning.

För få miljöer skyddas.

Ekonomiska konsekvenser
Hänsyn till kulturmiljön kan på kort sikt vara en ekonomisk
belastning med ökade boendekostnader som följd.

Stora begränsningar
finns redan idag.

Sociala konsekvenser
Bevarande av kulturmiljöer stärker det kulturella arvet. Finns i viss utsträck-

ning.
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Rekrea-
tions-
områden

Miljökonsekvenser
Fler och större områden säkerställs.
Mindre buller och föroreningar.
Bättre hälsotillstånd hos befolkningen.

Få områden.

Ekonomiska konsekvenser
Att vårda de attraktiva mark- och vattenområdena för
friluftslivet kan på sikt innebära stora kostnader för kom-
muninvånarna.

Redan idag finns vissa
begränsningar i mark-
nyttjandet.

Sociala konsekvenser
Tillgängligheten till både kusten/havet och närrekreations-
områden blir bättre.

Finns i viss utsträck-
ning.

Grönstruk-
turer

Miljökonsekvenser
Ökad biologisk mångfald.
Bättre hälsotillstånd hos befolkningen bl a genom mindre
buller och luftföroreningar.
En god livsmiljö.

Få grönytor.

Ekonomiska konsekvenser
En utveckling av grönstrukturerna medför långsiktigt
ökade skötselkostnader för kommuninvånarna.

Vissa kostnader redan
idag.

Sociala konsekvenser
Kontaktmöjligheterna med natur och rekreation ökas.
Trafiksäkerheten gynnas.

Finns i viss utsträckning
och kan utvecklas.
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