FÖP Grebbestad

Behandling av riksintressen
Allmänt
Vid tillståndsgivning eller upprättande av detaljplan ska, i de fall riksintresse
berörs, en bedömning göras av om åtgärden eller planen kan genomföras utan att
påtaglig skada uppkommer på det berörda intresset. I det följande redovisas i vad
mån riksintressen berörs av de förslag som är redovisade i planen.
De riksintresseområden som är berörda av planen finns även redovisade i avsnittet
Riksintressen, förordnanden och gällande planer samt på kartan Riksintressen.

Natura 2000
Natura 2000-områden är enligt miljöbalken av riksintresse (MB 4 kap 1§).
Tillstånd krävs från regeringen (länsstyrelsen) för att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder, som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område.
Inom planområdet omfattas Natura 2000-området i sin helhet av naturreservat och
strandskydd.

Särskilda hushållningsbestämmelser (MB 4 kap)
Grebbestadskusten ingår i den s k obrutna kusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken, 4 kap 1-3§§. Här får exploateringsföretag och andra ingrepp kommat till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Riksintresset tillgodoses i planen genom att ny bebyggelse i första hand är föreslagen som en utveckling av tätorten och genom att områden med stora natur- och
kulturvärden i huvudsak föreslås få oförändrad markanvändning och vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

Yrkesfiske
Enligt miljöbalken (MB 3 kap 5§) skall områden av riksintresse för yrkesfisket så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra för bedrivande av
yrkesfiske eller vattenbruk.
Inom planområdet omfattas vadfiskeplatser för sill och skarpsill samt grundområden i havet (0-6 meter). Planområdet omfattar endast marginellt fiskeplatser för sill
och skarpsill. I planen föreslås inga åtgärder som berör sådant område. Planen
tillgodoser vidare riksintresset genom en rekommendation för ”övrigt vattenområde” som innebär stor restriktivitet och att eventuella åtgärder inte får förhindra att
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vattenområdet används för fiske. Grundområden kan komma att beröras inom
föreslagna utbyggnadsområden för småbåtshamnar. Planens rekommendation är
därför att lämpligheten av åtgärden ska belysas i ett planprogram innan fortsatt
detaljplaneläggning sker. Den biologiska funktionen i ett grundområde kan t ex
förstöras vid muddring eller utfyllnad. Speciella studier av grundområdets tillstånd
krävs sannolikt.

Naturvård
Områden av riksintresse för naturvården behandlas i miljöbalkens 3:e och 4:e
kapitel. Områden av riksintresse för naturvård skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön (MB 3 kap 6§). När det gäller hur
riksintresset tillgodoses inom område som omfattas av MB 4 kap – se ovan under
Särskilda hushållningsbestämmelser.
Planområdet omfattar delar av riksintresseområdet ”Fjällbacka och Grebbestads
kust och skärgård”. Riksintresset är inom planområdet delvis tillgodosett genom
naturreservat. Riksintresseområdet omfattar ett något större landområde än naturreservatet. För Svinnäs, Edsvik och föreslagna småbåtshamnar tillgodoses riksintresset genom planens rekommendationer om fortsatt planering med bl a krav på
miljökonsekvensbeskrivning.

Kulturmiljövård
Områden av riksintresse för kulturmiljövården behandlas i miljöbalkens 3:e och 4:e
kapitel. Områden av riksintresse för kulturmiljövård skall skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön (MB 3 kap 6§). Inom område som
omfattas av MB 4 kap – se ovan under Särskilda hushållningsbestämmelser.
Planområdet omfattar riksintressområdet ”Greby gravfält”. En ”utrymningsväg”
förbi Falkeröd är föreslagen inom det område som är avgränsat som riksintresse.
En ”utrymningsväg” bedöms vara av stort allmänt intresse mot bakgrund av att det
vid en större olycka sommartid i centrum kan bli svårt att nå olycksplatsen eller
avleda trafik. Befintlig väg till Falkeröds hembygdsgård kan delvis nyttjas och
studier av ett par alternativ föreslås. Fornminnen har ett starkt skydd genom kulturminneslagen. Riksintresset är i övrigt tillgodosett genom planens rekommendation
om oförändrad markanvändning inom och kring Greby gravfält.

Friluftsliv
Områden av riksintresse för friluftslivet skall enligt miljöbalken (MB 3 kap 6§),
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.
Det riksintresseområde som berörs i planen är Norra Bohusläns kust. Riksintresseområdet överensstämmer inom planområdet i stora delar med det för naturvård och
behandlas därmed på liknande sätt i planen. Riksintressområdet för friluftsliv omfattar ett större område på bl a Svinnäs. Vid detaljplaneläggning kan allmänhetens
intresse beaktas genom en förbättrad tillgänglighet.
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